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DE ARBEID BEVRIJDT
De diepe beteekenu van

dezen geweldigen tijd en zijn
grootsche belofte voor de
toekomst is deze, dat de
Arbeid zich bevrijdt van de
kluisters Van het geld en
zich vrij maakt, om onge-
hinderd zijn kracht ten bate
van het welzijn des volks te
kunnen aanwenden.

Tot nu toe was hem dat
öiet mogelijk.
l Tot nu toe was de Arbeid
geen heerscher over het
maatschappelijk leven der
volken, maar droeg hij
ketenen; was hij gedoemd
tot slavernij in dienst van de
^achten van het goud. Ten
bate van een kleine kliek in-
ternationale financiers werd
hii meedoogenloos uitgebuit.
Geen andere beteekenis had
de Arbeid voor hen, dan als

om voor zfch on-
rijkdommen te ver-

en daardoor macht te
Verkrijgen over de volken..
Elikele weinige, door gren-
2eniooze eerzucht en machts-
Waan bezeten plutocraten
beheersch'ten tenslotte de
Wereld; de Arbeid droeg
Weerioos de zware lasten,
Welke zij hem op de schou-
ders legden.

De behoeften der volks-
"lassa's telden niet. Winst

het wachtwoord. Da." er
dan voldoende werk-

werktuigen en
Grondstoffen aanwezig waren
OQl allen werkers welvaart te
Verschaffen, deed er niet toe:
de eenige maatstaf, die bij

le Productie werd aangelegd,
Was die der rentabiliteit, de
.raag naar de rente, naar
e winst. De bankiers over-
jlrschten de werkers. Of zrj

^ ernerners waren dan wel
ha^

enstanders, zelfstandige -
drijvWerkers of handel-
dat fc^k ' °^ l°ORart)eiciers,

zij n am er "̂  op aan:

Ujkeü k"11 Waren' allen SG~de v, onderworpen aan
go "eerschappij van het

L ^ Arbeid was slaaf, de Plutocratie, de geldmacht, meester.
dat ' nen Zlcil uit het Jongste verleden één enkel, klein voorval herinneren,
de b t260 toestand in een helder Wcht plaatst. Het was bij gelegenheid van
Politi k ndeling in de Tweede Kamer van de Onderwij sbegrooting. dit alle
braaif

 6 Partijen Singen stemmen op om paal en perk te stellen aan de af-
verfcia A°°T de veel te s'roote klassen, van het volksonderwijs De minister
hem c

 echter- dat, hoe .graag hij ook in die richting iets zou doen het
« waren ?mogel9k was' want -- er was geen geld! Men begrijpe goed - ?r

mderen, die onderwijs noodig hadden. Er waren scholen, die als ge-

volg der bezuiniginsswoede
der toenmalige regeering
leeg stonden. Er waren naar
schatting 12.000 onderwijzers,
die werkloos rondliepen. Dat
alles was er. Het moest
slechts bij elkaar worden ge-
bracht. Daartoe was de
minister echter niet in staat,
omdat er geen geld was En
niemand onder de volksver-
tegenwoordigers riep hem
toe. dat er toch niet ge-
vraagd werd om de vloeren
der schoollokalen te bespij-
keren me.tgouden tientjes of
de wanden te behangen met
bankpapier. maar dat het er
alleen om ging, devwerklooze
onderwijzers in de leeg-
staande scholen te zetten
voor de kinderen, die beter
onderwijs noodig hadden.
Niemand kwam blijkbaar op
de gedachte, hoe dwaas het
was, het geld te plaatsen als
een • muur tusschen de be-
hoefte eenerzijds en den
arbeid anderzijds Hetgeen
bewijst, hoe vanzelfsprekend
men het toen vond. dat het
geld. d.w.z. de beheerschers
van het geld, de plutocraten,
de baas waren in de maat-
schappij, en de arbeid
slechts dienaar, slaaf.

Dit is thans uit!
De Arbeid heeft zijn kete-

nen geslaakt en maakt zich
gereed, de piutocratie voor-
gtoed te verpletteren om
daarna ^elf de «teugels in de
maatschappij in handen te
nemen. Hij zal een eind
maken aan de krankzinnig-
heid, dat arbeid, werktuigen
en grondstoffen ongebruikt
bleven en producten werden
vernietigd, waardoor kunst-
matig armoede geschapen
werd. alleen om de pluto-
cratische wereldheerschers

1 in staat te stellen, hun
machtspositie te behouden
en uit te _breiden. Hij zal
zorgdragen, dat de maat-
schappij tot een harmonisch
functionneerend organisme

(wordt. waarvan de ondërdeelen met elkaar samenwerken voor het eene. ge-
meenschappelijke doel — de behoeftenbevrediging van alle leden der volks-
gemeenschap. Daardoor zal hij een nieuwe wereld scheppen, waarin de Arbeid
heersenen zal en het geld aan hem onderworpen zal zijn in plaats omgekeerd.

De Arbeid breekt zijn kluisters. Hij zal vrij zijn!
En de kapitalisten en plutocraten, die nog van het oude probeeren te redden,

wat zij kunnen en die hem bij het volbrengen van zijn srrootsche t» i k nog
trachten te hinderen, zal hij onmeedoogend vervolgen en vernietigen.

WANT HET GAAT OM HET SOC1AL1SMEI



D e crisis is een „Schöiiheitsfehler" in de kapitalistische
productiewijze. Haar optreden wordt door de bewon-

deraars van het stelsel steeds als een smartelijke inbreuk
op het normaal functionneeren ervan gevoeld. Zij hoort er
niet bij. De crisis wordt, als zij uitbreekt, beschouwd als
een van buiten komende infectie, die een kerngezond
lichaam aantast. *-

Deze zienswijze blijkt, aan de feiten getoetst,' onhoud-
baar te zijn. Maar verklaarbaar is ze wel. Hoe is het
mogelijk, dat de wereld, die gisteren nog een toonbeeld
van toenemende welvaart was, vandaag in een paniek-
stemming verkeert? Waarbij de prijzen van de grondstof-
fen catastrophaal vallen. Orders worden geannuleerd. De
koers van aandeelen. die de laatste jaren 10, 20 pCt.
dividend gaven., binnen weinige dagen met sprongen van
tientallen punten daalt. Bij honderden en duizenden
worden de arbeiders ontslagen. Firma's, die oer-solide
schenen, vragen plotseling Surséance van betaling aan
Dat is niet normaal. Dat moet een gevolg zijn van de
overspannen speculatie. Zooclra de rekeningen dezer spe-
culanten geliquideerd zijn, is het vuil ook vijn de lucht,
en kan het zakenleven weer in normale banen worden
geV;d.

Helaas, deze verwachting wordt niet vervuld. Als met
de eerste slachtoffers van de crisis is afgerekend, blijken
er zich al weer nieuwe te hebben gemeld; meer dan bij'
de eerste run op de beurs onder den voet werden geloopen.
Weken, maanden verstrijken — en de ramp neemt nog
steeds grootere afmetingen aan.

.Na een half jaar, een jaar. is de stemming radicaal
omgeslagen. Het lijkt, of ieder nu wanhoopt aan de toe-
komst. Zóó groote verliezen, zooveel werkloozen, zoo stij-
gende schulden, een zóó groot oessimisme ter beurze —.
dat geeft ons allen den genadeslag Dat komen we in een
reeks van jaren niet te boven!

In het licht der historie blijkt het pessimisme op net
dieptepunt van de crisis evenmin gerechtvaardigd als het
optimisme in de dagen van toenemende welvaart.

De crisis gaat voorbij; een nieuwe welvaartsperiode
breekt aan; zij bereikt een top en plotseling buigt <de
opgaande productie-curve weer om en zet de lijn zich "in
dalende richting voort; tot ook deze dalende richting
ophoudt en de curve zich weer in opgaande lijn gaat be-
wegen.

Eb en vloed in het^economisch leven, in beeld gebracht
door een zich met vrij regelmatige golfbewegingen voort-
bewegende lijn, wisselen regelmatig af, sinds de productie-
wijze' kapitalistisch is. Van 1825 af is de op- en neer-
gaande curve te volgen. Naarmate een'grooter deel van
de wereld onder kapitalistisch regime komt, *-breidt de
vloed zich over een grooter deel van,,het aard-oppervlak
uit: naarmate een grooter deel van ihet productie-appa-
raat de kapitalistische structuur aanneemt, wordt de
crisis algemeener en wordt haar verwoestende werking.
grooter.

Ook in de vóór-kapitalistische periode hebben tijden van
voor- en tegenspoed, van welvaart en verarming elkaar '
afgewisseld. Maar de regelmatige afwisseling van hoog- en
laag-conjunctuur, die onafwendbaar gevolg is van het
productie-systeem, is een specifiek kapitalistisch verschijn-
sel.

Waar de crisis ontstaat
De productie-crisis is de toestand, waarbij de „hausse"

(tijd van stijgende welvaart en toenemende productie)
overgaat m de „baisse" (tijd van neergaande conjunc-
tuur). Zij behoeft niet met een paniek gepaard te gaan.
De productie-curve kan geleidelijk ombuigen; zij neemt
dan de figuur aan, geteekend onder A. Zij kan plotseling
omslaan, als onder B. geteesend, en zij gaat dan gepaard
met een paniek.

De crisis van 1929 was van het B-type.
Hoe is de crisis, ook die^ welke zoo geleidelijk intreedt,

dat zij de eerste weken niet als zoodanig wordt herkend,
hoe is de crisis te constateeren?

Aan drie bedrijfstakken, die öe nauwkeurigste econo-
mische barometer opleveren; de staal-industrie, de bouw-
vakken en (in den laatsten tijd) de auto-industrie.

De productie-crisis is er namelijk een in de sfeer der
productiemiddelen. Jaarlijks worden er in de confectie-
industrie te veel jassen en japonnen gemaakt. Dit leidt
niet tot een cnsis. Ook niet in net bedrijf zelf Dit teveel
Is al bij de prijsberekening ingecalculeerd. Wat te veel is,
blijft tot-'hef volgende seizoen bewaard. Zoo is het ook in
de schoen-industrie, en in de levensmiddelenbranche, in
de sigaren-industrie, enz. Slapte in een dezer bedrij-
ven wordt geen productie-crisis. Deze treedt op in den
bouw van fabrieken, van schepen, in de vervaardiging
van machines en transportmiddelen, en in de productie
van de grondstoffen.; ijzer, staal, steenkool, e.d., die voor
deze vervaardiging worden gebruikt.

Door het plotseling of geleidelijk remmen van deze
productie treedt een secondair verschijnsel op: bedrijfs-
slapte in de industrieën, die voor de consumenten werken
en in de luxe-industrieën. Zij is gevolg van de verminder-
de koopkracht en van de desorde in het credletwezen.
De slapte in deze bedrijven schept weer nieuwe werkloos-
heid, nieuwe vermindering van koopkracht en zoo breidt
de crisis zich als een olievlek, uit.

De go// 7924-29-30
-; Laten wij wat meer in bijzonderheden de or*. en neer-
gaande beweging van een bepaalde conjunctuurgolf vol-

gen; die, welke zich In 1924 begint te verheffen, in 1929
haar hoogsten top vormt en dan omknakt, tot hij in 1930
het dieptepunt van het conjunctuurdal bereikt.

Van 1924 af is een duidelijke toeneming in de algemeene
bedrijvigheid te constateeren, niet alleen in Nederland,
maar in alle industrieel hoog-ontwikkelde landen over de
geheele wereld. Direct treedt zij op in de sfeer der pro-
ductiemiddelen. Indirect in de industrieën, die consumptie-
artikelen of luxe-goederen vervaardigen.

De toeneming van bedrijvigheid in den bouw van
fabrieken, het vervaardigen van machines, locomotieven,
rails, zee- en riviervaartuigen, transmissiewerktuigen, den^
bouw van electrische centrales, e.d. is niet gebaseerd op
een plotseling aan den dag tredende behoefte, maar op
toekomstverwachtingen De bedrijvigheid op de scheeps-
werven bijvoorbeeld treedt m, terwijl de scheepsvrachten
een ongekende laagte hebben bereikt, d.w.z., terwijl er voor
het oogenblik een overvloed aan spheepsruimte is.

De nieuwe bedrijvigheid scnept nieuwe koopkracht, en
de nieuwe koopkracht schept weer nieuwe bedrijvigheid,
enzoovoort, enzoovoort. De vraag naar goederen gaat het
aanbod overtreffen. De prijzen stijgen Een ware wedstrijd
ontstaat om in het bezit van grondstoffen, van machines,
van consumptiegoederen te komen. De arbeidsmarkt wordt
afgeschüimd naar nieuwe arbeidskrachten. £>e loonen
stijgen. Dat schept nieuwe koopkracht, waardoor de vraag
naar waren nog sterker toeneemt. Er worden dikke win-
sten gemaakt. De Naamlooze Vennootschappen keeren
hooge dividenden uit De koersen ter beurze gaari onver-
droten omhoog! Wie vandaag koopt, heeft morgen geld
verdiend "Wie vandaag een fabriek bouwt, kan morgen
beginnen te verdienen. Wie vandaag uitbreidt, verdient
morgen meer.

In 1928 en in het eerste halfjaar van 1929 wonen wij
.in de gelukkigste van alle werelden.

Over heel Amerika davert de jubelkreet „Prosperity

Por Ever", welvaart voor eeuwig, en die kreet plant zich
over zeeën en bergen voort

De consumptiegoederen worden gril aigenqmen. roe-
passing van de rationalisatie maakt het mogelijk met
meer winst goedkooper te produceeren. De consument is
bij stijgende loonen, verdwijnende werkloosheid en goed-
kooper gebruiksartikelen onverzadigbaar.

Maar de industrie is niet onverzadigbaar. 'In net mid-
den van 1929 lijkt het voor wie scherp toekijkt, en enkelen
doen dat, of het dan bestaande productie-apparaat zelfs
in eventueel grootere behoefte aan goederen kan voorzien
zonder dat uitbreiding van beteekenis plaats heeft. .In den
utiliteitsbouw, op de werven en in het machine bedrij f
wordt de stimulans van de vraag merkbaar zwakker. De
orders aan de grondstof f enindustrie verminderen, de
onuitgevoerde orders in de staalindustrie nemen ziender-
oogen af.

De meest vow-uitzienden houden rekening met öe moge-
lijkheid van een nog grootere verslapping en dekken zich
tegen de naderende bui. Maar ze vormen een minderheid.
De massa, ook de massa der producenten en de massa,
die m den beurs-roes zwijmelt. gelooft vastelijk in Pros-
perity Por Ever. Men werkt nog door, zij het tegen lagere
prijzen en met wat zwakker winstverwachtingen dan
voorheen.

Tot plotseling, op een mooien nerfstdag van 1929 blijkt,
d.w.z. aan een wat breederen kring duidelijk wordt, dat
de' tijd daar is om zich uit de sfeer van hooge koersen en
hooge prijzen terug te trekken. Want dat de vaart, waar-
mee men zich op de toekomstige behoeften aan grond-
stoffen voor de productiebedrijven en aan machines heeft
geworpen, zoo groot is geweest, dat men zichzelf voorbij-
geloopen is. EH ineens worden de aandeelen bij dikke
pakketten tegelijk op de beurs te New York geworpen. De
koersen vallen catastrophaal. .Langs alle telegraaflijnen
en over alle radiostations plant zich het onheilspellende
bericht van een paniek ter beurze voort.

Dat was op 24 October.
Op 23 Oetober had Charles Mitchell der reeds eenigs-

zins veron*rnete wereld kond gedaan, „dat de tóestand ter
beurze volstrekt niet verontrustend mocht worden ge-
noemd" .

Twee smartelijke jaren zou de wereld onder de crisis
zuchten Nederland was een der economische eilandjes,
waar men zich eerst-in 1936 uit het crisismoeras zou los-
werken — toen de andere landen reeds weer het hoogte-
punt van een conjunctuurgolf naderden, die in 1937 in
een kleine crisis zou overgaan.

Waar het recht RECHT wordt
Misschien klinkt tiet vreemd, maar een reit is dat

de fietsenbandenschaarschte er de ooreaak van was.
dat Jans, de struische dienstbode van de rijke notaris-
familie in Groend&rp, haar betrekking zou opzeggen

Bijna twee iaar had ze in de ouderwets-betegelde
keuken van het buiten de stad gelegen patriciërshuis
den scepter gezwaaid Mevrouws distributiezorgen wa-
ren de hare geweest en ze had ondanks de be-
staande moeilijkheden, zelfs kans gezien, door haar
voortreffelijke kook-eigenschappen het hart van den
overigens niet meer zoo iongen notaris te atelen Met
mevrouw, die in alle dingen ijselijk precies was, kon
ze 't ook best vinden En al kon die, in haar pijnlijke
nauwgezetheid, wel eens wat veeleischendi zijn Jans
nam dat niet zoo zwaar en dikwijls kon je haar, lang
voordat je het notarishuis naderde, het hoogste lied
hooren uitzinzcn.

Eiken morgen, prompt zeven uur legde Jans op de
fiets den weg over den eindeloos langen dijk at Zeker
wel een goed halt uur duurde 't voordat ze in Groen-
dorp aankwam, om 's avonds, als ze de vaat aan kant
had. weer welgemoed de terugreis te aanvaarden. Als
't goed tceer was vond ze die dagelijksche tochtjes niet
zoo ongezellig Maar dat had je nu eenmaal niet voor
't bestellen en he& gebeurde dan ook vaak genoeg, dat
ze, tot op d'r huid toe nat en bek-a1 van het gejakker
tegen vrind in, haar bestemming bereikte Toch was dat
de reden niet. dat Jans liever in de stad diende Haar
fietsbanden, dat was 't ergste.' Nog voordat die onmis-
bare dingen zoo schaarsch werden had ze haar karre-
tje van een paar stevige banden laten noorzien En al
waren ze toen nog niet onbetaalbaar, voor Jans, die
elke Zaterdagavond trouw haar loon op tafel legde,
was het toch nog een heele uitnaat geweest Maar nu
kon ze er tenminste Zondags als ze vrii was rustig
op uittrekken en liep ze niet het risico, dat een lek
bandje de vreugde van haar pieziertochtie zou beder-
ven Al een paar maal had ze den laatsten tijd. als ze
van Groendorp kwam thuis angstvallig gekeken, hoe
haar banden er bij stonden Moest ze die nu zoc maar
in haar betrekking opslijten? Als dat zoo doorging,
zou ze er gauw doorheen zijn. was 't met de Zondag-
sche tochtjes óók at geloopen.. Ze had er in haar be-
trekking al eens cp gezinspeeld maar mevrouw deed,
of haar neus bloedde. .Ja. Jans, 't zijn moeilijke tijden
had ze gesegd, „'k zou maar zoo min mogelijk fietsen."
Makkelijk gezegd, vond Jans. ..als ie iederen dag een
uur op den teeg moest zijn 'Konden ze haar toch de
banden van meneer's fiets wel geven, als het heelemanl
noodig mocht zijn? Bie stond sinds de notaris na een
fiksche tuimeling uitdrufckeliik verklaard had, dat-ie (
't verder vertikte, al meer dan een jaar ongebruikt
in den goedgevulden provisiekelder Hoe 't ook zij Jans
had er geen rust mee. zelden hoorden ze haar nog
zingen en op 'n goeden dag had ze haar besluit ge-
nomen: ze zou en* dienst bij zich in de stad zoeken
De fiets kon dan thuis rn de ichuur staan en de ban-
den zouden op die manier gespaard blijven *latuur/hk
speet 't mevrouw wel, dat Jans wegging, maar vast-
houden konden ze haar toch öök niet rn soa
kwam het dat Jans op 'n andere betrekking uit-
ging, die ze. ook al door het mooie getuigschrift dat
de notaris'met zwierige krulietters voor haar geschre-
ven had. al gauw gevonden had Natuurlijk zou zé die
week nog uitdienen en zoodoende sprak 'ze met haar

nieuwe mevrouw -at, dat ze Maandag over een week
zou beginnen Zoo had ze dan Groendorp vaarwel ge-
zegd, tot groot leedwezen van den roodharigen krwde-
niersbediende, die allang tevergeefs geprobeerd had
Jans van z'n teedere gevoelens te overtuigen Voor 't
laatst trapte ze den langen dijk af die haar naar 'rui*
voerde

Nauwelijks had ze zich van haar mantel ontaaaii
of moeder duwde haar, met 'n min of meer nijdig ge-
zicht, een briefkaart in de hande „Vctfi je nieuwe
mevrouw, je hoeft Maandag niet te komen!" Jans
stond verbouwereerd, kon 't eerst niet gelooven. Maar
toen ze 't zelf las.^begreep ze. „Door onvoorziene om-
standigheden moest mevrouw er tot haar spijt van
afzien. Met vriendelijke groeten"... Ook dat nog!
.JfJad ze wel een paar dagen eerder kunnen zeggen"
merkte Jans terecht op „Nou ben 'k volgende week
zonder!" Daar waren ze 't allemaal over eens en zelfs
vader die zich met dergelijke aangelegenheden meestal
niet inliet, dacht aan de vijf gulden, die er volgende
week minder zouden zijn en die ze waarachtig best
konden gebruiken De anders zoo gezellige Zaterdag-
avond was grondig bedorven en er scheen geen moge-
lijkheid al was het dan maar voorloopig, de stemming
te verbeteren Totdat vader, die ten einde raad maar
weet z'n „Arbeid" had opengeslagen, met de oplossing,
kwam: 't Arbeidsfrontl Die konden er misschien wat
an doen Jans was toch. zeker aangenomen, nou, en
dan konden ze je zoo maar niet afbestellen. vond-ie.
Maar eerst zou Jans zelf'nog eens naar mevrouw gaan
om te vragen hoe de vork in asn stee: zat

Toen ze 's Maandags aanbelde, oleek mevrouw, die
zelt opendeed erg verwonderd Of ze de briefkaart niet
ontvangen had. vroeg ze Jans die het bewuste epistel
uit haar mantelzak te voorschijn haalde, knikte bi%
vestigend Nu. wat wou Jans dan nog? En Jans ver-
telde wat ze wou. betoogde dat ze. door toedoen van
mevrouw minstens een week loonschade had Maar
mevrouw die met het geval eigenlijk geen raad wist,
maakte al aanstalten, de deur dicht te doen 't Speet
haar werkelijk, zei ze nog. maar door ramilie-omstan-
digheden.. En als ze Jans nog eens noodig had. zou
ze beslist een boodschap sturen .jSn m'n week loon?''
vroeg Jans. die al voelde waar het heen ging Daar -
hoorde mevrouw beslist van op! Loon, als ie niet ge-
werkt had? Nee daar kon ze niet aan beginnen Er.
na 'n gemompel, dat een groet kon betffkenen <stnna
Jans Isuiten

Even later zat ze op het Bureau voor Reohtsoescher
ming. waar ze. al gauw op d'r gemak gesteld haar
belevenissen vertelde Ze zouden er het mogelijke lan
doen en zoo gauw mogelijk bericht sturen En in de
overtuiging dat de zaak in goede handen was. ging
Jans huiswaarts Drie dagen later al had, ze bericht
acht en een halve gulden kon ze op 't bureau komen
halen, loon en kostgeld Een beleefde, maar niettemin
overtuigende brie) had mevrouw doen inzien, dat haar
opvatting geen steek hield, en om verdere narigheid
te voorkomen, had ze het maar beter gevonden. Jans
te geven, wat haar toekwam

Niet altijd is er zoo weinig voor nooaio om het
recht z'n loop te doen hebben Maar- het ia goed te
weten dat het Arbeidsfront klaar staat om gedaan on-
recht te herstellen, waarbij de omvana van het te
vutderen bedrag buiten beschouwing blijft M G P



ANGST VOOR HET NIEUWE
Op 3 Januari j.l. sprak de Leider van het Nederlandr

sche Arbeidsf ront, H. J. Woudenberg, de volgende rede

ïn de levens van maar al te veel onzer vdlksgeuooten
regeert de angst. Deze angst is een der voornaamste
oorzaken, waarom de verschillende organisaties van den
nieuwen tijd, waaronder bijvoorbeeld ook het Nedex-
*andsche Arbeidsf ront, nog niet veel sneller in aantal
toenemen dan reeds geschiedt. Het is naar mijn stellige
overtuiging alleen deze angst, waardoor ons prachtige
Nederlandsche volk, dat toch waarlijk wel vaak genoeg
•ewezen heeft voor nieuwe denkbeelden toegankelijk te
zijn, zich tot nog toe niet als een hechte eenheid van
"oelbewuste mannen en vrouwen in den strijd om vol-
komen nieuwe en betere levensvormen heeft ingezet.

Het Nederlandsche volk is niet één, het is nog altijd
versplinterd, verdeeld in tal van verschillende groepen

n groepjes die alle in een of ander opzicht tegenover
elkaar staan, maar die elkaar hebben gevonden in het
negatieve: in vrees voor het nieuwe.

"et is een algemeen, menscheli.ike eigenschap, althans
een eigenschap van den doorsnee mensch — die vrees
'oor iets nieuwe. Men mag schimpen en schelden op het
bestaande en het dagelijks verwenschen — toch hebben
*e toestanden, waarin men leeft, in de oogen der meesten
ïen ding vóór bij datgene, wat hen zou moeten vervan-
Sen. Dat eene js dan ook echter een b e l a n g r ij k
"""g! Het bestaande namelijk is bekend en vertrouwd,

het nieuwe is dat niet. Men weet, wat men eraan
neeft en dat weet men niet van wat erna zal komen.
Men moge onder de tekortkomingen van het bestaande
yden — men weet tenslotte toch, dat men hoe ook erin
e v e n kan, en dat weet men van het nieuwe niét. Van

4 bestaande kent men precies de grenzen — het nieuwe
"aarentegen is niet zoo vast omlijnd en de gewone
mensen, die over 't algemeen aan ruimtevrees lijdt,
Sevoelt daarvoor een intuïtieven angst. Hij is bang, den
Srond onder de voeten te zullen verliezen, wanneer hij
pet oude zou opgeven.

Deze geestesgesteldheid is dan ook de reden, waarom
de meeste hervonningsgezlnden in de verste verte geen
r e v o l u t i o n n a i r e n zijn ! Het b e s t a a n d e willen
z»j hervormen, anders maken, zij willen het verbeteren,
zuiveren van fouten, tekortkomingen en gebreken, maar
zij willen het tegelijk óók b e h o u d e n ! Zij willen het niet
kwijt;

Dat onderscheidt den gewonen hervormer dan ook
juist van den r e v o l u t i o n n a i r . De revolutionnair wil

't schipperen, wil niet marchandeeren met het oude;
"'er een plooitje glad strijken en daar een kreukeltje
Wegnemen. De revolutionnair wil het oude juist doen ver-
dwijnen, er niets van overlaten — om in de plaats daar-
'an ^het nieuwe te stellen, de nieuwe vormen, zooals hij

™Ie i" den geest reeds voorschouwt. De revolutionnair
namelijk is een z i e n e r ; een mensch, die jn de toekomst

iet; die in den geest de dingen, die komen zullen omdat
Z1J komen moeten, reeds thans beleeft en die brandt van

"geduld om ze in het dagelijkse!» leven te verwykelij-
en. De revolutionnair heeft daarom met de oude, ver-

trouwde, vastomlijnde vormen van het heden voorgoed
'fsedaan. De hervormer onderscheidt zich van hem door

01ens angst voor het nieuwe.
Nederland was steeds bijzonder rijk' aan hervormers,

°P allerlei gebied. Ook op het terrein van het economi-
8 en politieke leven. Zij wilden, wat nu eenmaal

sst , hier en daar, naar -eigen persoonlijken smaak,, , ,
erbeteren. Zij ijverden daarvoor, vaak met bewoordin-

gen zoo fel, dat men ze voor revolutionnairen hield.
"e nieuwe tijd met zijn nieuwe mogelijkheden en

^leuwe impulsen bleek voor hen een toetssteen; uit hun
ouding van thans blijkt, of hun zoogenaamde hervor-

ïsijver echt gemeend was, of deze voortsproot uit
jj "er'Üken, heftigen afkeer van de misstanden van het

Jen, of dat zij hun laagbijdegroridsche, egoïstische
'Seerte naar klein persoonlijk voordeel met dien naam

^stempelden. Thans blijkt, wie r e v o l u t i o n n a i r en
u*f .ln wezen toch slechts r e a c t i o n n a i r is; wie zich
' '"hnerlijke, onweerstaanbare behoefte den Vooruitgang
s Werktuig ter beschikking stelt en wie, ondanks al hun

a
 n°°ne woWden van' vroeger, slechts vreesachtige,

Batige behoudzuchtigen zijn.
"ie angst voor het onbekende, voortspruitend uit
^ek aan verbeeldingskracht, aan scheppend denkver-

j gen, is het, die binnen ons volk allen op één hoop
^ a6t, die, welke verschilpunten hen vroeger ook scheid-

• n >_ thans één van zin zijn in hun instinctmatigen,
"even weerstand, '̂an dezen éénen, grooten angst zijn

«lei^'6 k'eme angstjes en vreesjes, die voortdurend aan
Jag treden in het leven van zoovelen, tenslotte

wnts de bleeke afschaduwingen. ,
s^e eei1 is bang voor zijn buren en bekenden, die hen
fcyk °f misschien heelemaal niet meer zouden aan-
Uj. n a's zij zich onomwonden vooify het nieuwe zouden
f uii*1 . en- H°e verschrikkelijk zou dat 'zijn en welk een
van ' invloed zou het ook hebben op het levensgeluk
Wee n Cneer Jansen, als meneer Pietersen, die hem op
voortaaar Zi^n werk alt'Jd zo° vriendelijk groette, hem

De an,a's lucht zou beschouwen!
kindere* - Ss ban£ voor z'n vrouw; of zelfs voor z'n
van ttu£t

 die er ^n toch maar de onprettige gevolgen
zoover z ondervinden als hij als man en vader zich,
nieuwtn1°!f..Vel'eeten> dat hij zich zou bekennen voor den

is bang ̂  Veest voor nadeel in zijn werkzaamheden;
zijn arbeidt Z>n 'Ilan*en» voor zijn patroon of zelfs voor
zijn! HTJC anteraden, die immers in meerderheid a n t i

Weer een°U **^ dan pro kunnen wezen!
Meneer na »an^er heeft angst voor 'den dominee of voor
Eeschieden °i°r> die eigenmachtig den loop der wereld-
die „j,"j ».?tHjd met Gods wil hebben verklaard en
zalie-htij ffewiJde dienaren op eigen houtje de eeuwige

ontzeggen
ban* v nslo*te zijn zij allenJaal met elkander dan nog
alleen dr°' °Ude machthebbers van vroeger, die niet
•naar ook'S '" met hel en verdoemenis in het hiernamaals,
e« tero i »Met Öe ""aangenaamste en pijnlijkste straffen
straks tstcuinssinethoden hier op aarde, zoodra zij

'e«r opnieuw de macht in handen zullen nemen.

RADIO-REDE ARBEIOSFRONTLEIDER

VAN 3 JANUARI 1943

Overal dus angst .en vrees en lafhartigheid!
Al deze menschen leven tenslotte niet zelf, onafhan-

kelijk, in geestelijke vrijheid. Zij worden geleefd, door
anderen; zij zijh van die anderen afhankelijk; zij hebben
hun geestelijke vrijheid ingeboet voor geestelijke slavernij.

De werkelijke revolutionnair echter stoort zich niet aan
zijn buren en aan die reeksen andere menschen, die hem
zijn geestelijke vrijheid willen ontrooven. Niet^ dat de
revolutionnair den angst niet kennen zou. Natuurlijk is
het voor hem ook onaangenaam, door buren, bekenden,
vroegere vrienden als een paria te worden beschouwd.
Ook de revolutionnair ziet er tegen op, zijn vrouw en
kinderen moeilijkheden in hun dagelijksch leven te
berokkenen; om in onmin te geraken met arbeidskame-
raden; om schade te ondervinden 'n 7Ün we-fc nf met
zijn klanten. En ook de revolutionnair neemt dreigementen
met hel en verdoemenis niet licht. Maar de vi'ees, die
hem zoogoed als anderen door dit alles wordt ingeboe-
zemd, weet hij te overwinnen, omdat hij tot zijn houding
en zijn daden gedreven wordt door een kracht, die»sterker
is dan hij en sterker dan allé vreezen en angsten. M,et
Luther kan hij zeggen: „hier sta ik, ik kan niet anders.
God helpe mij!"

De revolutionnair heeft de -vree» overwonnen en zich
zonder voorbehoud gesteld in den dienst van den Voor-
uitgang, dien hij als de wil der Voorzienigheid erkent.

Hoe snel zou deze vooruitgang jsich baanbreken; hoe-
veel zorgen en moeilijkheden zouden vlugger dan anders
beëindigd worden, wanneer ons heele volk aldus zou
handelen!

Want wie met open oogen de dingen bekijkt, zooals ze
op 't oogenblik zijn, die moet erkennen dat er veel is,
wat onveraiiderbaar is, omdat het nu eenmaal voortspruit
uit de omstandigheden, welke door de onverbiddelijke
noodzakelijkheid van den oorlog worden geregeerd. Maar
die ziet toch ook, dat er nóg meer zorgen, moeiten en
onaangenaamheden niét uit deze omstandigheden zélf
voortvloeien, m a a r u i t de m a n i e r , w a a r o p de
N e d e r l a n d e r s z i c h d a a r t e g e n o v e r s te l -
len.

Het nieerendeel van hen klemt zich hardnekkig vast
^aan de resten van het oude, dat onherroepelijk is voorbij-
gegaan. Zij laten zich bij hun gedachten en handelingen
niet beheerschen door hetgeen de toekomst van land en
volk van hen eischt; maar zij houden hun blik voort-
durend op het verleden gericht. Inplaats door doelgerich-
ten, bewusten wil de hun geboden gelegenheid tot het
scheppen van nieuwe levensvormen te gebruiken, leven

zij doelloos in voortdurende afwachting, of er b u i t e n
hen om misschien iets gebeuren zal. Zij zijn niet actief,
maar blijven in ieder opzicht passief. Zij leven niet zelf;
zij laten zich leven. En daardoor blijven de kansen,
welke het heden biedt, ongebruikt, en lijdt ons volk meer
dan «udcrs het geval zou zijn.

Daar is bijvoorbeeld het Nederlandsche Arbeidsfront.
Hoe men ook denken moge en hoe men de ontwikkeling

der laatste jaren ook moge beoordeelen, over één ding
kan toch geen meeningsverschil bestaan, namelijk, dat
ons volk slechts door a r b e i d in zijn levensbenoodigd-
heden kan voorzien. Slechts zijn a r b e i d vermag het
op den duur welvaart te schenken Die arbeid moet wor-
den georganiseerd: de werkende mensch moet worden
verzorgd: onderlinge samenwerking voor de welvaart ,der
volksgemeenschap moet den ouderlingen strijd voor per-
soonlijk en groepsbelang vervangen; in de bedrijfsge-
meenschappen moet de positieve, opbouwende kracht van
het Nederlandsche volk tot uitdrukking worden gebracht.
Hoe beter iedere werker materieel en geestelijk wordt
verzorgd, hoe gelukkiger hij leven zal; hoe gelukkiger
hij leeft, hoe meer hij zal voortbrengen; hoe meer hij
voortbrengt, hoe grooter de algemeene welvaart wordt.
Het feit, dat Nederland is ingeschakeld in het Europee-
sche oorlogsfront verandert daaraan niets. Hoe meer ons
land voorbrengt, hoe meer het ook voor zichzelf be-
houdt; hoc minder het produceert en hoe slechter de toe-
stand zijner werkers blijft, hoe minder hun welvaart zal
zijn. Méér nog — hoe positiever ons volk zich voegt in
het front van het nieuwe Europa, hoe meer het daarbij
ook voor zichzelf zal weten te bereiken. Er is dus alle
aanleiding voor de Nederlandsche werkers, uit eigen
kracht in het Nederlandsche Arbeidsfront hun hechte
arbeidsgemeenschap te bouwen en zichzelf daardoor de
levenszekerheid te schenken, die zij noodig hebben.

Toch blijven nog steeds maar al te velen buiten dit
Front van den Nederlandschen Arbeid.

Waarom?
Omdat zij negatief zijn. Omdat zij. angst hebben. Om-

dat zij niet d u r v e n , zelfs niet. al zijn zij overtuigd
dat zij bij ons hooren.

Want dit blijkt mij iederen dag méér (en het is ver-
heugend!) dat een steeds grooter aantal Nederlandsche
werkers de oogen opengaat voor de prachtige taak, dia
het Nederlandsche Arbeidsfront te vervullen heeft. Een
taak, die het te vervullen heeft onder a l l e omstandig-
heden!

Alleen de vrees weerhoudt hen nog.
Het is deze vrees, die bewijst, dat zij nog geen werke-

lijke revolutionnairen zijn! Dat zij voor den nieuwen tijd,
voor den vooruitgang van ons volk naar betere tijden,
nog niet d i e waarde hebben, die zij hebben konden.

WERPT DAN DEZE VREES VAN U AF!
D u r f t t e l e v e n !
Volgt uw e i g e n overtuiging!
Zoodra ge dat hebt gedaan. Zult ge bemerken, hoe

belachelijk machteloos toch al die krachten van het
verleden zijn en hoe gelukkig h ij is, die zich geschaard
heeft in het leger der toekomst.

HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT WACHT U!

Werkloosheid na den oorlog?
Alleen dan, wanneer Europa versaagt

In „Das Reien" van 27 December 1942 wordt een
probleem aangesneden, dat den laatsten tijd meer-
malen het onderwerp van uitgebreide discussies is
geweest. Het gaat hierbij om de vraag, die ook in
ons land menigmaal naar voren treedt, n.l. of er na
den huldigen oorlog, d.w.z., in den overgangstijd
van oorlogs- naar vredeseconomie, al dan geen mas-
sale werkloosheid zal intreden.

In iiet algemeen werd de vrees geuit, dat deze
vraag in bevestlgenden zin moet worden beantwoord
en in Zwitserland is men hiervan zelfs zoo zeker,
dat er thans reeds een nauwkeurig plan is uitge-
werkt, waarin richtlijnen voor de bestrijding van
een na-oorlogsche werkloosheid zijn vastgelegd.

Het blad acht deze voorzorg weliswaar prijzens-
waardig, doch voorbarig en, onjuist.

Voorbarig, omdat men zich e e r s t moet afvragen,
of het gerechtvaardigd is, om voetstoots aan te
nemen, dat er in de overgangsperiode na den oorlog
een omvangrijke werkloosheid zal optreden.

Waarom, zoo zegt het blad woordelijk, .zou er voor
valide menschen na den oorlog geen werk zijn? Een
zoodanige ontwikkeling kan alleen dan intreden,
wanneer het mankeert aan economische opgaven
en aan de middelen, om deze uit te voeren, d.w.z.
aan grondstoffen, hulpstoffen, kapitaal, afzetgebie-
den en — een zeer belangrijke factor — het organi-
satie-talent. Ten slotte bestaat de werkloosheid niet
uit een noodlot, of een hoogere beschikking, waar-
aan men zich niet kan onttrekken. Opgaven zal de
na-oorlogstijd te kust en te keur brengen. Alleen al
het herstellen van het industrieele en het verkeers-
economische apparaat •— om slechts twee dingen te
noemen — zal omvangrijke arbeidskrachten binden.
Doch ook de vele andere arbeidskrachten, die ter
beschikking staan, wanneer eenmaal ,-de soldaten
van het front en uit de kazernes terugstroomen,
zullen in het economische leven opgenomen kunnen
worden. Dat dit omschakelingsproces met wrijvingen
gepaard zal gaan, kan als zeker aangenomen wor-
den; hoe groot die wrijvingen zullen zijn, hangt af
van de economische leiding en organisatie.

Onjuist vindt het blad de Zwitsersche voorzorg,
omdat het bovenbedoelde plan blijk geeft van een
star vasthouden dier, verouderde economische opvat-
tingen. Het plan toch stelt voor een overbelasting
van de arbeidsmarkt te omzeilen door een langzame

doorvoering der demobilisatie en de voortzetting der
oorlogsindustrie en verdedigingswerken, alsmede
door werkverschaffing van Staatswege.

Wat de vertraagde demobilisatie en de voortzet-
ting der oorlogsopdrachten aangaat, merkt ,,Das
Reich" op, dat dit slechts als een voorloopig uitstel-

, len der gevreesde crisis uitgelegd kan worden en het
vraagt ziëh verwonderd af, of er geen betere oplos-
sing aan de hand gedaan had kunnen worden voor
een tijd, waarin de volkeren wachten pp een herstel
der oude capaciteit van onderscheidene consumptie-
goederen.

Wat werkverschaffing van staatswege betreft,
zegt het blad, dat men thans weet, dat het niet
voldoende is, om de bestaansmogelijkheid der werk-
loozen door middel van werkloozenverzekering en.
voorzorgen zeker te stellen, doch dat allen de arbeid
zélf de middelen voor bestaanszekerheid biedt.

Weliswaar is werkverschaffing van Staatswege,
tenminste voor den overgangstijd gerechtvaardigd,
doch alleen dan, wanneer deze werkverschaffing
z i n heeft. Er bestaat geen twijfel over, dat de Staat
arbeidskrachten daar inzetten kan, waar zij het
dringendste noodig zijn.

Tot de kern van het vraagstuk komend, besluit
het blad:

Men moest zich in de kleine Europeesche staten
eindelijk vrij maken van den parallel tusschen den
vorigen na-oorlogstijd en den komenden. Men moet

•niet meer nationaal-economisch, doch Europeesch
denken! Dan zal men ook daar inzien, dat er niet
slechts twee mogelijkheden, n.l. die van den terug-
keer naar de vroegere wereldeconomie, of die der
voortdurende isolatie overblijven, doch dat er nog"
een derde mogelijkheid is. Die derde mogelijkheid
heet Europa. Alleen in het geval van een Europeesch
versagen zal de vloek der massa-werkloosheid weer
op de nationale economi» vallen.

Naar wij vernemen, zijn de sedert l Juli
tijdelijk verstrekte toeslagen op invaliditeits~
en ouderdomsrenten voor den duur van l jaar
verlengd.



Ba} Bowman

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

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

hart' v d Vaan is de reeder. Varen én verdie-
nen is zijn stelregel

,De crisis komt Bart gaat naar den kelder en
Klaas wordt werkloos, zooals zooveel varen&mannen
en anderen Hij koopt in Beukendorp voor zijn
spaarcenten tiet café „Het Gouden Anker" dat
echter ook geen goudmijn meer is! De «schippers,
werkloos geworden, lijden grooten nood Na een
bijeenkomst in „Het Goeden Anker", waarbij ook
Bart. thans verzekeringsagent, aanwezig was, scho-
len de schippers samen voor het huis van den arm-
meester maar de politie jaagt de demonstranten
uiteen

Als Klaas na de demonstratie naar huis gaat,
wordt hij onderweg gearresteerd, beschuldigd van
oprviing, vernieling, bedreiging en nog meer. Ook
Bart wordt gearresteerd, doch weer spoedig vrij-
gelaten, terwijl Klaas, na verhoord te zijn, in
voorarrest bllj/t .

Intusschen neemt Bart de zaak van Klaas waar.
Gehaaid als hij is, buit Bart de op handen zijnde
verkiezingen voor tie Tweede Kamer uit door de
zaal van het café tegen goede prijzen aan zichzelf
aanprijzende Kamercandidaten te verhuren.

Een der candidaten is Blommers, de armmeester.
Deze voelt er eigenlijk weinig voor, om op te kli'tn-
men tot „de Grooten der Aarde", maar hij heeft de
f 5.000.— , die de zetel per jaar geeft, te hard noodig,
om het steeds grooter wordende gat in de armenkas
te stoppen...

Dus huurt ook Blommers het zaaltje van „Het
Gouden Anker", om zijn kwaliteiten aan te prijzen

Door het toedoen van Klaas loopt echter de ver-
gadering danig „in de soep".

(17)
Gezien al deze zorgvolle voorbereidingen, móést de aan-

gekondigde vergadering de beste worden van alle, doch
helaas, ook Bart was nog lang niet bedreven geroeg in
het voeren van een verkiezingsstrijd. Te laat kwam hij tot
het besef, dat Blommers zich niet zonder meer gewonnen
gaf, en deugdelijker reclamemiddelen bezat dan de zoo
vaardig gehanteerde boenkwast. ^

Het was nagenoeg tijd voor de opening der «ergaderint;
• eer Van der Vaart tot deze ontstellende ontdekking kwam

Hij had de deuren van het Gpuden Anker wijd open
gezet, doch slechts nu en da'h schoof een enkele bezoeker
naar binnen om bedeesd een plaats te zoeken m de holle
zaalruimte. Wel waren daar op de kade de schuifelende
voetstappen der stempelaars, doch de gebogen gestalten

. gingen langs het Gouderr Anker, zonder op of om te zien...
De zaal gaapte in trieste verlatenheid. Op het podium

staken de bestuurders de Koppen bijeen; raadpleegden en
vergeleken hun horloges, en zochten vergeefs naar uur- er
datumfouten op de overgeschoten strooibiljetten. Alles was
volkomen in orde, en dus bleef het een raadsel waarom zoo
goed als niemand, belang stelde /in doel en streven der
partij, welke toch zeker tot een der grootste gerekend
mocht worden.

Bart hield het niet langer uit. Met den dop op het ach-
terhoofd gedrukt, en wapperende jaspanden, fietste hij
weldra, luid bellend door de straten van Beukendorp," op
zoek naar de oorzaak van het vreemde gebeuren. Bij het
gebouw „Vrede zij ulieden" strandde hij op een dichte
raenschenmassa, welke samendrong voor de deur van net
stempellokaal. Zijn eerste gedachte was, dat Blommer.*
hier een vergadering belegde, en aan eiken bezoeker een
hoogere premie uitkeerde dan het beloofde spatje van het
Gouden Anker. Doch al spoedig bleek hem, dat de arm-
meester doeltreffender middelen bezat om de vergadering
van anderen onmogelijk te rr-aken.

Mét lofwaardigen spoed nad hij alle stempelaars,. arm-
lastige en invalide werkloozen opgeroepen orn zich ten
zijnen kantore te laten inschrijven voor uitzending naar
de werkverschaffing in Vollenhove...

De aanmelding moest geschieden: „ten acht ui e pre-
cies"; bij niet verschijnen werd de nalatige van verdere
steunverleening uitgesloten.

Voor velen was de keuze niet moeilijk. Reeds maanden
hunkerden ze om de schop in den grond te steken en door
eigen kracht enkele guldens te verdienen, liever dan zich
-van dag tot dag te laten bele'edigen met het eeuwige „wie
volgt?" en een aalmoes, welke niét gegund was. Het was
niet noodig hen met uitsluiting te bedreigen; de honger
van het oogenblik alleen was reeds meer dan . voldoende
om hen saam te drijven voor het loketje van Blommers,
en met arbeid en brood in het vooruitzicht, mochten -hun
alle Recht, Vrijheid en Welvaartvereenigingen, gerust ge-
stolen worden. Ze hadder» geen belangstelling meer voor
sprekers en vergaderingen, en nog minder voor den afloop
der verkiezingen. Wat hen betrof mocht Bart zelf wel in de
,Kamer gaan zitten, — welke dat gaf niet —, als ni.; maar
net als Blommers. zorgde voor werkverschaffing arbeid

- en brood... *
Tegeii zooveel geestdriftige onnoozelheid stond zelfs een

Ban machteloos. „Je ouwetnoer!" betoogde hij. ,Laat je
niet te graze neme door dafitukkie narigheid! Hij is nog al
mesjokke om al z'n klante naai 'n ander te sture! Late we
gerust afspreke dat ie je tot tieri uur in de rij laat staan-,
en dat ie je dan naar huis stuurt met de boodschap dat de
film niet doorgaat! Af fijn, wie na tiene nog 'n borrel lust
kan ook terecht; we houë de tent tot twaalef uur ope!
k Zal d'r vast 'n stuk of wat gaan tappe! Daag!"

4

. /Vergenoegd klauterde hij w eer op de gammele flets van
Klaas. Keleertie dat kwam voor mekaar. Troef over troet
Es kijke wie de langsten asem had. Ze ginge vergadere al
werd et twee uur in den nacht!

Terug in de zaal haalde hij regelrecht Klaas Bakker
van het podium om deze zijn pas gedane ^uitvinding be-"
kend te makeri. De inmiddels begonnen spreker moest er
maar gauw een punt aan draaien, dan kon het spul, om
'n uur pf elf, van voor afaan beginnen. Zoo'n kunst «ras
het niet om tweemaal 's zelfde smoesje te vertellen, en
tegen den tijd, da' de spreker door de knieën negon te
zakken, kon Klaas wel even de beurt overnemen En anders
zou Bart „zelf wel effe in de bocht springe orri 'n goeien
bak te vertelle. Dat gedaas over Recht en Vrijheid is toch
maar soep met balie! Wie de boel aan 't lache kan make
met 'n zuur gezicht en 'n stuk. of wat gummiknuppels.
krijgt tóch de tien met 'n griffel!"

De waarheid,van deze laatste veronderstelling werd be-
vestigd en dubbel onderstreept door de binnenkomst van
twee agenten, waarvan de een zich opstelde bij cte zaal-
deur, en de tweede plaa,ts nam bij den opgang van hst
toneel. Er hing iets in de lucht.

Nauwelijks had de- spreker het eerste gedeelte van zijn
rede, voor de bijna leege zaal. beëindigd of Klaas werd
ter verantwoording geroepen Of hij in 't bezit was va-n
een schriftelijke vergunning van den heer burgemeester om
deze vergadering te doen plaats vinden?

„Nog nooit van gehoord!" antwoordde Klaas „As d'r in-
vergadering gehouë wordt, bel ik effe op en dan is de zaak
wel voor mekaar! Maar onder ons gezegd en eezwege. kom
je uit je eige, of wor' je eestuurd?"

De man werd gestuurd, en wel met de opdracht om, Oij
afwezigheid van een schriftelijke vergunning, de "ergade-
ring te sluiten, en tegen den overtreder der voorschriften
proces-verbaal op te maken. Het recht moest zijn verloop
hebben, daar kon de agent ook niets aan veranderen...

„Dan zal ik nog 'n keer cpbelle!" besloot Klaas ..Hou
maar effe je gemak, 'k ben zóó terug!"

De burgemeester was niet te bereiken. Voor dringende
gevallen kon de heer Bakker zich wenden tot we'houder
Ra bel. Die was loco-burgemeester, en woonde in de . enfin
dat wist meneer Bakker wel...

Klaas wist het maar al te goed. Het zou een zwaar karwei
worden om van Jantje Rababbels broer een schriftelijk"
vergunning los te krijgen. Hij kon eigenlijk maar het
beste xlirect.den hoorn op het toestel hangen Ra babbel II
had nooit iets op eigen verantwoording ondernamen, en
zou zeker niet ter wille v; n een Klaas Bakker, van dezen
stelregel afwijken. Maar ja, peinsde Klaas, het is te pro
beeren en in elk geval is Rabèl een der voormannen van
Vrijheid voor Allen, en dus principieel verplicht ook ons
onder die Allen te rekenen. Daar gaat ie dan!

Het mocht niet zijn. De wethouder dacht er niet aan om.
met iemand als meneer Bakker, samen te spannen legen
de uitdrukkelijke voorschriften van den burgemeester

In een breedvoerig betoog trachtte hij aan te t,oonerfr
dat het .geven van vergunning in geenen deelp tot zijn
competentie behoorde. Meneer Bakker, mocht nimmer uit
het oog verliezen dat Vrijheid niet beteekende...

Rabèl ratelde door. Het bleef verdacht stil aan het
andere einde van den draad. „Hallo, is u daalt noe meneer
Bakker?"

Meneer Bakker was er niet meer, doch in zijn plaat?
antwoordde een onbekende stem: „De zenewe!"

Bart had geen zwaar hoofd in den uitslag der {verkie-
zingen. Voor hem stond al vast dat de heele snertbe-

- weging geen draad uithaalde, 't Bleef maar 't zelfde,- of
je door 't hondje dan wel door 't katje gebeten werd.
En het liet hem straalkoud. of Blommers dan' wel
Rababbel den pot kreeg. „Wij krijgen 'm in elk geval
niet!" betoogde de ober.' „Wille we dat effe .afspreke?
Ze legge nou allemaal op .d'r kiiieë voor Jan den Stempe-
!aar, maar zoodra asset laatste briefte in de bus zit,
kan die 't lazerus krijge...""

Er mochten dan tegen de woordkeus van den heer
Van der Vaart eenige bedenkingen rijzen, doch hetgeen
hij bedoelde, kwam wel zoowat uit. Ook zijn voorspelling
aangaande den uitslag der verkiezingen mocht geslaagd
heéten. De Rababbels raakten een zetel .kwijt; de
Blommersche partij kreeg er een bij, en de rest kwam
zoo ongeveer- met hetzelfde aantal uit de bus.

„Ziezoo!" verzuchtte Bart, „ze hebbe die jonge van
vrouw Blommers sekuur in 't zadel gehesche, nou zalle
we es kijke oftie 'n rondje werkverschaffing weg gaat
geve! 'kHeb d'r alweer, 'n zwaar hoofd in! Wat jij.
Klaas?!"

Ook Klaas was er niet gerust op. Vobr hem waren er
echter nog andere dingen om een zwaar hoofd in te
hebben. ,Vèör de verkiezingen had de zaak aardig gedraaid
op de vele vergaderingen; daarna lag het Gouden Anker
stil en verlaten. De groote partijen hadden geen be-
hoefte meer aan vergaderen. Men kon weer vier jaar
vooruit; de volgende verkiezingen waren „nog ver af.

Tot zoolang was -elke bijeenkomst overbodig en kon,
van overheidswege, slechts in zeer bijzondere gevallen
worden toegestaan.

Geen vergunning werd gegeven tot het houden van
een bijeenkomst wanneer het te behandelen onderwerp
in strijd geacht werd met de goede zeden, de openbare
.orde, of de veiligheid van het gemeenebest. Een cursus
over de Wonderen van het Heelal werd afgeketst om-
rede : ' „de geachte inleider niet geacht mogt worden
eene theologische of daaraan gelijk testellen opleiding- te
hebben genoten." Aan een andere groep, welke een nieuwe
vereeniging wilde oprichten, werd het vergaderrecht
geweigerd: „aangezien op de statuten dezer vereeniging
nog geenerlei koninklijke goedkeuring verkregen was."

„Late we maar schielijk afnokke!" stelde Bart voor.
,.'t Wordt vechte tege de bierkaai. Ze negere je de bajes
of 't gekkehuis in. De blaaspoepers van Oliedeo in c'e
gloria, of hoe heet die club. zijn ook d'r toeters al weg
weze hale, en de tooneelvereenigmg gaat voortaan bij de
Vriendschap rippeteere. Late we de boel maar op de
vendu brenge voor dat we allemaal achterluk worde!"

..We zallen "t nog effe afkijke!" suste Klaas, „'tZal
toch zeker wel es ééne k§er 'n betere tijd worde?"

„'k Help 'et je werische!" beloofde de kellner.

Voorloopig was er van penige verbetering nog weinig
te bekennen. De gang naar den afgrond werd sneller
en sneller

De waanzin der tijden schreed over de lachende akkers,
en deed de vrucht daarvan verrotten tot walging van
den hunkerenden mensch

Langs de sappige weigronden, kreunde de stervens-
kreet van het moederdier dat werd afgeslacht, 'juist om
dat moederschap

De duivel der -vernietiging trok van boerderij tot
boerderij, en „denatureerde" het gouden graan, opdat
het geen sterveling .ten nutte zou zijn

Een leger van ambtenaren zwermde uit om den levens-
middelenstroom te keeren, te neutraliseeren, te ver-
nietigen

En ziet, daar was hongersnood in .dat land

De schippers van Beukendorp drongen bijeen voor het
loketje van Blommers. in stille hunkering naar hét land
van Vollenhove. Ze konden niet wachten, geen dag en
geen uur. Doch ze moesten nog even geduld hebben.

Want Blommers was hinkende op twee gedachten, en
worstelde tusschen twee ministerieele circulaires waarvan
de een alle crisiswerkloozen opeischte voor de werkver-
schaffing, en de andere elke uitzending van niet-crisis-
werKloozen ten strengste verbood.

Het was een pijnlijk geval voor den plichtsgetrouwen
armmeesfer. Zeer pijnlijk. In zijn ijver om de gemaakte

,gaten Z0o onzichtbaar mogelijk te stoppen, had hij een
handigheidje bedacht, dat zeer zeker een succes beloofde
te worden •

Ongemerkt had hij talrijke stempelaars overgeheveld
naar de groep der crisiswerkloozen, waarvoor het grootste
gedeelte van het steunbedrag uit de Rijksschatkist werd
bijgepast. Je moest er maar opkomen. Honderd procent
uitkeering uit de gemeentekas,, en nog eens zeventig van
het Rijk om weg te leggen voor het gatenfonds, 't Kwam
voor elkaar. Twee stel naamlijsten, en de zaak was
geflescht.

En nu dreigde die beroerde werkverschaffing den zoo
zorgvuldig voor elkaar geknoeiden boel m 't honderd te
jagen. Verdorie, hij kon toch van één stempelaar geen
twéé maken? Nu ja... en... goedbeschouwd was öat ook
niet noodig. Jansen van de crisislijst ging naar Vollen-'
hove, en... eh... Jansen van de andere lijst heette... eh..,.
Blommers. Juist... eh... zoo moest et 'r langs.

Het duurde heel lang voor de knoeiboel hopeloos spaak
liep. Veel langer dan bij Klaas Bakker, Die had al tweede
en derde hypotheken genomen; de eene na de andere
schuldbekentenis geteekend, en tenslotte lijdelijk moeten '
aanzien hoe het Gouden Anker „met aan- en toebehoo-
reh" na opbod en afslag, overging in handen van Jantje
Rababbel

Klaas stond op de keien, en met hem vrouw Bakker.
Bartje had den slag zien aankomen, en aan diens verre-
gaande vrijmoedigheid was het te danken dat het echt-
paar Bakker niet zijn intrek behoefde te nemen in den
paardestal 'van Beukendorp.

..'k Heb 'n prachtealonnetje voor je!" verkondigde de
ex-ober, ,,'n Verblijf ie om van te kwijle! Kom maar
mee!"

(Wordt vervolgd.)

—-—'—

\lufdewereU van den
ARBEID

AMERIKA
Harry Hopkins. Roosevelt's adviseur, behandelt in het

schrift „American Magazine" de kwestie van de Ameri-
kaansche arbeidsmarkt. Hij oefent scherpe critiek uit
op de houding van de arbeidersorganisaties, die n.l. op het
standpunt staan, dat de vrijheid van de arbeiders om
principieele redenen moet worden gehandhaafd, ook. al
is dit in strijd met de oortogsnoodzakelijkheid.

Hij wijst erop, dat in vele plaatsen werkloosheid
heerscht, zooals bijv. m New York met 320.000 werkloo-
zen. terwijl andere plaatsen, als bijv. Detroit en San
Prancisco, een groot tekort aan werkkrachten hebben.

Men neemt algemeen aan, dat het Witte Huis een
strengere regeling, desnoods tegen den wil van de arbei-
dersorganisaties, wil doorzetten, en dat het artikel van
Hopkins de openbare meening in de Ver. Staten daarop
voorbereidt.

FRANKRIJK
Het Fransche Ministerie van Arbeid beeft zich dezer

dagen bezig gehouden met de vraagstukken over.de te-
werkstelling van de door bijzondere omstandigheden vrij-
gekomen Pransche soldaten. De minister van Productie,
Bichelonne. diende een voorstel in, waarnaar de ontsla-
gen officieren en manschappen bij de groote industrieën
en handelsfirma's moeten worden aangesteld. In ieder
geval moeten de ondernemingen verplicht gesteld worden,
personen van het wapenstilstandsleger aan werk te hel-
pen. In de practijk zullen zich haast geen moeilijkheden
voordoen bij het onderbrengen van soldaten, daar de
werkloosheid in Frankrijk sedert eenige maanden prac-
tisch niet meer bestaat en zich in den laatsten tijd zelfs
een toenemend georek aan werkkrachten in alle takken
van industrie bemerkbaar maakt.

In Frankrijk wordt momenteel een aanvang gemaakt
met het verstrekken van goedkoope maaltijden. Dit komt
door de regeering, daar deze om principieele redenen
geen loonsverliDoging kan toestaan en toch de arbeiders
•van voldoende levensmiddelen wil voorzien.

De eerste restaurants,, welke goedkoope maaltijden zul-
len verstrekken, zijn reeds geopend.

De prijs van dit voedsel varieerd tusschen d.e- 8 en'16
francs. De financieele subsidie, welke deze restaurants
ontvangen voor de "dekking van hun onkosten, wordt op-
gebracht door een speciale heffing op de luxe restaurants. '«

ROEMENIË
uit Boekarest wordt bekend gemaakt, dat het Ministe-

rie van Arbeid geen werkloosheidsstatistiek meer zal publi-
ceeren, daar het aantal werkloozen tot 167 is gedaald.
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En wat moet iii worden

idigde de
>m maar

Hoe vaak is deze vraag al niet door werkelijk of
Quasi belangstellende ooms gesteld! En hoe vaak zal
2Ü nog gesteld worden! De vraagstellers meenen het
Vaak niet eens zoo ernstig. Ï5ij zeggen het soms
Blaar omdat zij toch iets moeten zeggen als zij ?oo
Plotseling tegenover een kleinen zoon des huizes
fforden gesteld, die hun even een net handje moest
tornen geven. En wat moet jij worden als je groot
bent?

Maar dat men, zonder mankeeren, altijd maar
weer deze vraag weet te stellen, en deze vraag
alleen, bewijst toch wel, hoe iedereen, vaak onbe-
wust, doordrongen is van het gewicht er van. En
inderdaad, het is een belangrijke vraag: wat zullen
we worden als we groot zijn?

£>e peuter van 3 of 4 jaar is gauw klaar met zijn
antwoord. Hij wordt steevast tramconducteur,
Stationschef of desnoods brievenbesteller. En van
Sinterklaas Vraagt hij een tas met een rïem, een
tang en boekjes met kaartjes of wel een rooie pet,
een fluit en een seinstok. Of hij 'gaat met zelf ge-
kleurde briefkaarten rond om ze bij de buren in de
•Nis, te stoppen als een echte brievenbesteller! Wordt
het Tentje ouder dan veranderen ook zijn ver-
langens. Niet langer meer zijn het de mooie pet of
de tang of de tasch met brieven, die zijn fantasie
Prikkelen, hij gaat aandacht schenken aan den
aard van het beroep, en hij wordt' vliegenier of
chauffeur. Reuze moet dat zijn! En lang duurt het
niet meer of hij weet alleen op het ronken van den
ttiotor te vertellen, welk soort vliegtuig daar zóó juist
overvloog of dat daarnet een DKW of weet ik welk
ander model auto is voorgereden.

Intusschen gaat de schoolplichtige leeftijd ten
einde loopen en de vraag wordt - dringender: wat
Moet jij worden, nu je groot geworde» bent? Zal de
Jongen er in slagen werk te vinden, dat zijn leven
^n vullen, waarin hij zijn persoonlijkheid kan ont-
Wooien? Of zal ook voor hem het werk alleen maar
Worden een middel om aan den kost te komen,
me«r niet, een noodzakelijk kwaad? Voelt ge het
^erschil tusschen deze beide mogelijkheden en be-

nJpt ge, wat dit verschil beteekent voor het praesta-
llevermogen van den werkenden mensch en dus

voor de gemeenschap?

sommigen lijkt de beantwoording van de
raag erg eenvoudig. Vooral als pa centen heeft.
aar ook vaak als die^centen er niet zijn. Want is
•t niet voor vele ouders het hoogste begeeren, dat

un 2oon )>wat meer zai W0rden dan rechtuit"? En
zal zoonlief verder leeren. Natuurlijk op

;-S. of Gymnasium. Als de jongeman werkelijk
ren kan is dat prachtig. Dan zal hij zijn weg wel

noen. Maar soms heeft zoonlief veel meer btelang-
"ing voor en pleizier. in een goed ambacht, en

aarotn dan toegegeven aan dien hoogmoedswaan-
'ln, dat „mijn zoon wat meer zal worden", terwijl
u op deze wijze toch heusch nooit meer zal worden

a een arbeider met een hoed op. Dat is het
rste, dat er uit moet bij de menschen, die ge-
lchte, dat een arbeider, die met de handen werkt,

J6^ minder zou zijn dan zijn collega hoofdarbeider.
^ z«"n beiden werkers voor de volksgemeenschap

het eenige, waarop het aankomt is, of zrj hun
-rk goed doen, of zij hun vak verstaan en 01 zij

^un werk met liefde kunnen doen. Daarom is het
an zoo veel belang, welk vak de jongen zal kiezen.
| vak, waarin hij met de handen zal werken of

!* hoofd. Niet gedreven door de zucht om wat
*e worden dan rechtuit, maar alleen maar

w °r de vraag, waarvoor hij het meest geschikt is,
hem het meeste trekt, waarin hij zich het beste

zai Kunnen sevpn~ -*^u geven.
hè S \net nog erger- Dan kiezen de jongens

naargeen vak. Hoe komt dat? Och, we weten
allemaal. Hoeveel ouders zijn er niet, die ook

ej den besten wil hun kinderen geen vak konden
0 ^ leeren, die reeds met smart zaten te wachten

't oogenblik, dat ze wat konden meeverdienen.
dan hoe meer, hoe liever.
r. zoo gaan de jongens dan direct van school

even in, zoeken naar het baantje, dat hun het
- oplevert. Worden AKO-jongen, loopjongen

.1 krUidenier pf melkboer. Voelen zich een heelê
et- Zoo lang het duurt. Want als ze wat ouder

worden en wat meer willen gaan verdienen dan
worden ze gauw te duur. Dan verschijnt weer de
bekende advertentie waarbij $en nette loopjongen
wordt gevraagd eji het leger van losse-werklieden~
zonder-vakkennis is weer met één vermeerderd.

Wat moet jij worden, nu je groot geworden bent?
Het is van belang, dat deze vraag op de juiste wijze
beantwoord wordt. Voor den jongeman, die straks
het leven in gaat zelf, maar niet minder voor de
samenleving van ons allen. Dus spreekt het van zelf,
dat het Nederlandsche Arbeidsfront, als de grqote
gemeenschap van alle werkers in Nederland, er op
toeziet, dat deze vraag zooveel mogelijk op de juiste
wijze beantwoord wordt.

Het is met name de hoofdafdeeling Beroeps-
vorming en Bedrijfsleiding van het Nederlandsche
Arbeidsfront, welke zich hiermede bezig houdt. Zij
doet dat op verschillende manieren. In de eerste
plaats door het bevorderen van een juiste beroeps-
keuze. Voorts d^jpr het bevorderen van leerovereen-
komsten, waardoor de jongens in de, gelegenheid
worden gesteld een voor hen geschikt vak te leeren,
terwijl zij toch al dadelijk kunnen beginnen met
thuis „iets in te brengen".

Maar er is nog een middel om de jongens er toe
te brengen belangstelling te krijgen voor bepaalde
vakken en hun zoo de keuze iets gemakkelijker te
maken, ook een indruk te krijgen, waarheen hun
belangstelling in de eerste plaats uitgaat. Maar
vooral om hen te doen inzien, dat, welk beroep
men ook wil uitoefenen, hoog of laag, eenvoudig of
vooraanstaand, een eerste vereischte om in het leven
te slagen is, dat men vakkennis bezit.

Dat is door de leerlingen, nog voor zij de school
verlaten, direct met den arbeid in contact te bren-
gen door hen onder bevoegde leiding verschillende
bedrijven te laten bezoeken. De onderwijsautori-
te'iten, met wie de hoofdafdeeling Beroepsvorming
en Bedrijfsleiding overleg pleegde, waren hier direct
voor te vinden en zoo zullen nu, in samenwerking
met de afdeeling Jeugd van het N.A.F., over het ge-
heele land bedrijfsbezoeken gaan plaats vinden,
zoowel voor jongens als voor meisjes. De jongens

- zullen papierverwerkende en grafische industrieën
gaan bezichtigen, zij gaan een kijkje nemen bij de
houtbewerking, in metaalbedrijven, in de bouwvak-
ken, enz., de meisjes komen in textielbedrijven, in
centrale keukens of in dieetkeukens voor zieken-
huizen of worden in contact gebracht met huishou-
delijke beroepen.

Wij hebben enkele van deze bedrijfsbezoeken per-
soonlijk meegemaakt. Voor de kinderen is het na-

\tuurlijk een fijn uitje, zoo eens een dag niet in de
schoolbanken te moeten zitten maar er op uit te
kunnen gaan. Maar als zij voor het bezoek worden
verzameld in een cantine of fabrieksruimte dan
wordt hun al dadelijk duidelijk gemaakt, waarom
het gaat. En het is te zien, dat dit inslaat. Vooral
bij de kinderen van de volksscholen, die, hoe jong
zij nog zijn, toch soms 'al zoo veel narigheid hebben,
meegemaakt.

En dan is het een genot te zien, met hoeveel be-
langstelling en enthousiasme zij den arbeid in
werkplaatsen en fabrieken volgen. Hoe zij de hen
begeleidende werkmeesters telkens weer met vragen
verrassen, waaruit blijkt, hoezeer zij het fabrieksge-
beuren in zich opnemen. Hoe vol bewondering zij
ook zijn voor verschillende machines en telkens het
naadje van de kous willen weten.

En als na den rondgang de gelegenheid wordt
opengesteld nog verschillende vragen te stellen, dan
komen er telkens weer vragen te voorschijn, die ons

• verrassen, omdat zij toonen, hoe zeer de kinderen bij
zulk een bezoek de oogen en ooren wijd open
hebben.

Zoo worden in deze jongens en meisjes de eerste
zaden gelegd voor het arbeidsideaal. Zoo zullen zij
leeren eerbied te hebben voor den arbeid en als het
hoogst bereikbare doel gaan zien: een goed vakman
te worden. Daardoor zal de arbeidspraestatie worden
opgevoerd, want slechts hij, die zijn werk met vol-
komen kennis, liefde en overgave doet, zal de beste
praestaties kunnen leveren. En alleen door derge-
lijke toppraestaties zal het ons mogelijk zijn, die
plaats voor ons land te veroveren, die het in het
wordende nieuwe Europa zal moeten innemen.

/. VoZ belangstelling luisteren de jongens toe als hun
bij den aanvang van het bedrijfsbezoek wordt ver"
teld waarom het eigenlijk gaat.
II tot en met IV. Hoeseer het fabrieksgebeuren de
belangstelling van de jongens heeft, blijkt uit de
gespannen gezichten waarmee zij or> verschillende
plaatsen toekijken. Foto's A.P.—Griek.
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aer van een "aantal provinciale bij-
voor functionarissen van het Ne-

der^lc en Duitsche Arbeidsfront, vond
onlf

a
 n vergadering plaats in." Amster-

daHv functionarissen van de Landelijke
lei*ke t Provinciaal Bureau Amsterdam
en tfj.

 s°ciale voormannen uit Amsterdam-
sc D 6n' ^nevens een aantal kameraden
vaIJhtio- cne Arbeidsfront gezamenlijk en

'nirt L.m„ »Bellevue" bijeen kwamen.
stond met groote letters op den'

sobere, doch smaakvol
• En in dit teeken stond deze

e€'

.

bij0 h / waar eeriige vooraanstaande figu-
reüe .:

 Nederlandsche Arbeidsfront en het
Dui 'eidsfront in Nederland het woord

Ik ger ^ aanwezigen was reeds tevoren
de ferö ^Zen- waarom deze bijeenkomst ge-

• beirit.^3 met kameraden van het-Du'it-
nt, Was dat noodig? Ja! zei

Leider Van het Arbeidsfront
vormen één lots- en be-

P en dienen daarom in hechte
2 vraagstukken onder oogen te

•"«uu hebben de functionarissen van
hetonnei Arbeidsfr°nt, die reeds in 1933»
zÜ%e BV ' 6en ri.1ke ervaring. Daarom ver-
hef:roete°

n 'lej'der zich, dat hij die strijders
ko%er j . • die begonnen zijn met het uit-
d -ront ee' de kameraden van het Duitsche
Ar?; noo'cjip.

&. aat de functionarissen i van de
n Gezamenlijk de vraagstukken, die

onder oogen zien? Dezen moe-
en de oplossingen daarvan

- .^ualr ' ook de functionarissen van
öes, ai yH ziJn menschën, die feilbaar

zyn zij nog zulke goede idealisten,
lijn uit het oog verliezen

, die nog steeds ondcr-
menschen, die, zooals de

an het D.A.F,. Rodegro, in het
' llet Soede niet willen erken-

"j^werkirf068* 6n benePenneid weigeren

Ai%

d' dat men gezamenlijk
6ens nelder de te volgen

deelin oem<? sPreker de leider van de
Ö°lerlari(? " lCiaal-Economische Zaken van
H«len Pu°t. ' Arbeidsfront, drs. Kooistra,
die'°röenin Gn nelder betoog het doel van
de3eicj" ug !etl'effende de ordening van

g genaamd de „Grondwet
uiteenzette en daarmede tal-

rijke vragen, die bij de aanwezige sociale voor-
mannen in de bedrijven gerezen waren, tot op-
lossing bracht.

Meerdere vragen, die uit het midden der aan-
wezigen naar voren kwamen, werden beantwoord
door den Arbeidsfrontleider. Zijn dynamisch
spreken is-altijd weer een bron, waaruit elk der
functionarissen van hoog tot laag kracht kan
putten voor de waarlijk niet gemakkelijke taak,
welke zij op hun schouders genomen hebben.
Maar al is die taak zwaar, de functionarissen
van het Arbeidsfront geven daarvoor gaarne hun
krachten, want zij weten waar het om gaat.
Zij zien den arbeid niet als een vloek, doch ale
een eer. Zij zien het leven niet als een last, doch
'als een lust.

„Wij durven te leven", zoo riep de' Arbeids-
frontleider uit. Wij zeggen Ja! tegen het leven!"

Behandelden de sprekers van het Nederland-
sche Arbeidsfront meer in het bijzonder de voor
ons land te volgen, lijn, de Obmann van het
Duitsche Arbeidsfront Kretschmar trok die lijn
door met te wijzen op de taak van het Duitsche
Arbeidsfront in Nederland. Hij stak velen een
hart onder den riem, door erop te wijzen, dat in
1933,. toen het Duitsche Arbeidsfront gesticht
werd, in Duitschland ook lang niet iedereen uit-
riep: „Goddank, daar is het D.A.F.!" Ook daar
heeft een kleinere kern een moeizamen strijd
door moeten maken, alvorens de idee meer_ge-
meengoed werd.

Toen echter de sociale revolutie zich in
Duitschland voltrokken had, sloeg den regeer-
ders der volkeren, waar „de goede oude tijd"
nog bestond, de schrik om het hart. Zij zagen
hun door middel van het goud uitgeoefende
macht bedreigd en maakten zich op, om het
socialistische Duitschland te vernietigen. Zoo
groeide de Duitsche revolutie tot een Europee-
sche revolutie. Het Nederlandsche volk kan zich
van dezen strijd niet afzijdig houden. Wel kan
het afwachten, maar dan verspeelt het de kans,
om mee vorm te geven aan de groeiende volke-
rengemeenschap.

Wij willen hier niet heersenen, zoo besloot
Obmann Kretschmar, maar eendrachtig met
het Nederlandsche volk samenwerken. Wij vra-
gen van u slechts één ding: Werkt mede aan de
totstandkoming van den nieuwen tijd, tot heil
van uw yolk, tot heil van Europa.

Een film over de Duitsche prestatiewedstrijd
voor Betriebe illustreerde op duidelijke wijze de
gesproken woorden van dezen dag, waarvan de
provinciale leider Piersma tijdens een slotwoord
getuigde: „Wij hebben elkaar verstaan, wij heb-
ben elkaar begrepen!"



Het Arbeidsfront in de bedrijven
LIMBURG.
Het nieuwe jaar begon goed met een uitstekend ge-

Slaagde bijeenkomst bij de Bataaf sche Rubber Industrie
„Walsam N.V." te Maastricht, waar de prov. Dienstleider
Vorming van Noord-Brabant, kam. Brunklaus, sprak.
Eveneens sprak deze op een niet minder geslaagd appèl
voor het personeel van de N.V. Draadnagel en Spijker-
fabriek te Maastricht. Kam. Rörik, dienstleider Vorming-
van Limburg, voerde het woord bij fle Stationsrestauratie.
Door dit appèl zijn alle werkers tot het NJV.F. toegetre-
den. Tenslotte sprak kam. Rörik bij de smederij M.
Delnoz. Allen waren aanwezig en luisterden aandachtig
naar het gesprokene.

ZEELAND.
Als onderwerp voor de bedrijfsbijeenkomsten was

gekozen „De Grondwet van den Arbeid". Appèls werden
gehouden bij de firma B. Baaij te Tholen; bij de firma
S. L. Schot, eveneens, te Tholen, hier was alles tot in de
puntjes verzorgd en de toestanden in dit bedrijf zijn

uitstekend, allen werken mede om het bedrijf tot bloei te
brengen. Bij de firma Anthonis—De Cleer "werd een
bijeenkomst gehouden waar ook de bedrijfsleider veel
belangstelling toonde. Dit bleek duidelijk uit de vragen
die deze stelde.

Bij^ „La Vitesse" te Goes werken slechts 12 menschen,
die allen reeds zeer lang bij deze firma in dienst zijn. De
oudste werker is er al 70 jaar. Dit is wel een bewijs, dat
de toestanden hier goed zijn. Ook de directeur staat zeer
sympathiek tegenover het Arbeidsfront, en heeft zijn
volle medewerking toegezegd.

Ook bij de firma's A. S. J. Dekker en Serrarens was de
aandacht voor het gesprokene goed. Tenslotte werd een

-zeer geslaagde vergadering gehouden bij de Zeeuwsche
Glas en V erf fabriek Gebr. Wattez. De toestanden in dit
bedrijf kunnen uitstekend genoemd worden en de sociale
voorman werkt met den bedrijfsleider aan een bedrijfs-
reglement.

ZÜID-HOLLAND.
Hier heeft kam. Vos op bijeenkomsten gesproken bij

Alex Adam Drijfriemenfabriek. Porseleyn Flesch Delftsch

Aardewerk, Delftsche Courant, Metaalwarenfabriek Perfra
en bij de Nieuwe Delftsche Courant.

In het'Lager O.T. te Ouddorp spraken kam Surink en
kam. Vos. Het resultaat van de bijeenkomsten was, dat
hier een sociale voorman is aangesteld.

Verder werd er een propagandatocht door Goeree en
Overflakkee gehouden. O.a.' werd er gesproken in de
Pliegerhorst Katwijk aan Zee Hier werd nl. een bedrijfs-
feest gehouden. De stemming was buitengewoon goed.
Opgevoerd werd de revue „Lachen is Leven". Allen, die
dit feest hebben bijgewoond, zullen met genoegen erop
terugzien.

Het Arbeidsfront in den aether
Op 17 Januari zal den Leider van het Nederlandsche

Arbeidsfront, H. J. Woudenberg, van 18.15—18.30 uur een
radiorede uitspreken.

Op 22 Januari wordt van 18.15—18.30 uur een Arbeids-
front-reportage uit het Persilbedrijf te Jutphaas uitge-
zonden.

Volksvoorlichting
Bedrijfsbibliotheken
Bibliotheek...

Dat woord roept bij velen uwer het
beeld op van een winkel, vol rekken
met grauwe boeken, die Je leenen kunt
voor een dubbeltje per week. De Juf-
frouw voor de toonbank zoekt druk
in een beduimelden catalogus, terwijl de
man erachter de boekeunümmers
noteert op de leeskaart.

Bibliotheek kan ook iets anders. Iets
zonnlgers. beteekenen... Dat kan in
winkels moeilijk, omdat daar het uit-
leenen der boeken is geworden tot een
bron van inkomsten, noodzakelijk voor
net levensonderhoud van den bibliothe-
caris.

Hoe het wél moet?
Dat hopen wij u te laten zien in uw

eigen bedrijf!
Een kast met fleurige, moderne boe-

ken, ter beschikking van lederen wer-
ker In het bedrijf! Wij laten hieronder
een lijstje volgen van de rubrieken der
verkrijgbare boeken:

a. vertaalde romans,
b. humoristische boeken,
c. voorlichtingswerken,
d. avonturenromans,
e. spel en sport,
f. reisbeschrijvingen,
g. geschiedkundige romans,
h. ontspanningslectuur,
1. natuurbeschrijvingen,
J. boeken over het boerenleven.
De prijs van een bedrijfsbibliotheek

van 5O boeken bedraagt:
volgens lijst A: ƒ 157.—
volgens lijst B: ƒ 155.6O
De verhouding der rubrieken Is:
algemeene ontspanning 80%
voorlichting ; 10%
heemkunde, geschiedenis, natuur 10%
Ook grootere aantallen boeken wor-

den gaarne geleverd.
Werknemers!, maakt propaganda voor

uw eigen bibliotheek!
Werkgevers!, begrijpt de belangrijke

sociaal-cultureele taak, die hierin voor
u Is weggelegd l

Alle gewenschte Inlichtingen worden
gaarne verstrekt door de Afdeeling
Volksontwikkeling van de Hoofdafdee-
ling „Vreugde en Arbeid" van het
Nederlandsche Arbeidsfront, Amstel
224—226, Amsterdam-C.

Cürsistenbifeenlcomsten
Het is ,de bedoeling, dat, ter verstevi-

ging van den kameraadschapsband tus-
schen cursisten en onderwijzers, een-
maal per maand of per twee maanden
een cursisten bij eenkomst wordt gehou-
den. Op deze bijeenkomst wordt een
film gedraaid, worden lantaarnplaatjes
vertoond of voordrachten gehouden door
één der onderwijzers of door een bekend
voordrachtkunstenaar. Ook bijdragen
van cursisten zijn van harte welkom!

Wij denken b.v. aan een aardig piano-
stuk, een voordracht of Iets dergelijks.
De kosten zijn hiervoor zoo laag moge-
lijk gehouden.

Cursisten, vraagt den betreffenden
dienstleider van „Vreugde en Arbeid"
wanneer een dergelijke cursistenbij een-
komst gehouden • wordt in de plaats,
waar u de avondscholen of de cursus-
sen bezoekt!

rntroducées zijn natuurlijk van harte
welkom, opdat zij op onze bijeenkom-
sten leeren begrijpen, hoe er bij ons
gewerkt en geleerd wordt!

Lichamelijke, opvoeding
Schiedam.
Sportfondsenfoad

In tegenstelling met vorige berichten
In „Arbeid" is thans de zwemtijd • voor
leden van het N.A:F. vastgesteld op

Maandag van 6.S5—7.55 uur voor kin-
deren en volwassenen.

SCHAATSENTOCHT
Voor bijzonderheden betreffende het

deelnemen aan den schaatsentocht naar
Hilversum op 23 Januari a.s. verwijzen
wij u naar de rubriek „Reizen en. Va-
cantie" In deze agenda.

Kultureele ontspanning
CABARET-PROGRAMMA

„DAT HAD U
NIET VERWACHT"

Medewerkenden: Tilly van Vliet, Han
Verne, Lolita, Nol v. Dijk, Trudi Mar-
lan, Emil Moretti, het orkest o.l.v. Jan
van Laar.

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

In alle plaatsen zijn tevens kaarten
verkrijgbaar bij de N.A.F.-boden, sociale
voormannen en voor zoover voorradig
vóór dan aanvang der voorstelling aan
de zaal.

Provincie Noordholland
Alkmaar Donderdag 21 Januari

Zaal „Gulden Vlies". Kaartverkoop:
Koningsweg 2.
Zaandam Vrijdag 22 Januari

Zaal „Ons Huls". Kaartverkoop: Ged.
Gracht 68.

KLEINKUNSTPROGRAMMA
met medewerking van? Roland Wagter,
Katinka Kuster, Harry en Willy, het
Hollandia-kwartet, Ballet Hansl Goetze
en aan de vleugels het Bewé-duo.

Toegangsprijs 50 c. voor N.A.F.-leden
en huisgenooten en 8O c. voor niet-leden

Kaarten zijn in 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 7.30
uur njn.
Almelo Zaterdag 16 Januari

't Groenendal. Kaartverkoop: Wier-
denschestraat 22; verder de bekende
adressen.
Maastricht Zondag 17 Januari

Stadsschouwburg. Kaartverkoop:' Kes-
selkade 40.
Eindhoven Maandag 18 Januari

Philips Ontspanningsgebouw. Kaart-
verkoop: Wlllemstraat 28.
Breda Dinsdag 19 Januari

Conoordla. Kaartverkoop: Dr. v. Mier-
lostraat 37.
Tilburg Woensdag 20 Januari

Schouwburg. Kaartverkoop: Lesage
ten Broeckstraat 13.
's Hertogenbosch Donderdag 21 Januari-

Casino. Kaartverkoop: v. IJsselstein-
straat 18.
Dordrecht _ Vrijdag 22 Januari

Kunstmln. Kaartverkoop: Singel 162.

CABARET-REVUE
„LACHEN IS LEVEN"

Medewerkenden: Herman , Dlederichs,
conferencier; De twee Erica's, dansduo;
Mr. Gordonni. moderne goochelkunst;
Ellls, spitsendanseres; Willy Nus. caba-
retlère; De drie Holborns, acrobatentrlo;
De twee Brions, twee jolige Jongens met
een ladder en Pierre Blaauw, accordeon-
virtuoos.

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

In alle plaatsen zijn tevens kaarten
verkrijgbaar bij de N.A.F-boden, sociale
voormannen en voor zoover voorradig
voor den aanvang der voorstelling aan,
de zaal.

Provincie Noordholland
Edam Zondag 17 Januari

„Ons Huis". Kaartverkoop: Vesting-
singel 6.

.Halfweg Maandag 18 Januari
„Modern". Kaartverkoop: de heer

Lammers.
Krommenie Dinsdag 19 Januari

„Ons Genoegen". Kaartverkoop: J.
Hofstra, Blok 98.
Beverwijk Woensdag 20 Januari

Kennemer Theater. Kaartverkoop:
Munnikenweg 19. ,
Purmerend Donderdag 21 Januari
Heerenlogement. Kaartverkoop: Nteuwe-
gr^cht 11.
Den Burg Vrijdag 22 Januari

Bioscoopzaal Pen. Kaartverkoop:
Schildereind 8, Den Burg.

CABARET-REVUE
o.l.v. T. Bonman

Medewerkenden: Lenl en Tommy
Bouman, Harrlson, Monlagne en Bep
Petersen, pianist-accordeonnist.

Toegangsprijs 40 cent voor leden van
het N.A.F, en huisgenooten en 6O cent
voor niet-leden.

In alle plaatsen zijn tevens kaarten
verkrijgbaar bij de N.A.P.-boden, sociale
voormannen en voor zoover voorradig
vóór den aanvang der voorstelling aan,
de zaal.

Provincie Drenthe
Eelde Dinsdag 19 Januari

Zaal Arends. Kaartverkoop: Vosberger-
weg B. 73.
Boden Woensdag 20 Januari

Zaal Zulderveld. Kaartverkoop: Alte-
veer 5O4.
Norg Donderdag 21 Januari

Zaal Elzlnga. Kaartverkoop: A.Drent,
Norg.
Annen Vrijdag 22 Januari

Zaal Van Rein. Kaartverkoop: Annen,
C. 246a.

KLEINKUNSTREVUE
Medewerkenden: Max van Laarhoven,

humorist-conférencler; Joanita, cabare-
tière; Martin Vin jee, de man van de
duizend wonderen; Willy Sibbeiee, imi-
tator en zanger; WHly en Sis Voletta,
.het bekende duo; Wllly Moorman, pia-
niste-accordeonniste.

Toegangsprijs 40 cent voor leden'van
het N.A.F, en huisgenooten en 60 cent
voor niet-leden.

In alle plaatsen zijn tevens kaarten
verkrijgbaar bij de N.A.F.-boden, sociale
voormannen en voor zoover voorradig
vóór den aanvang der voorstelling aan
de zaal. —

ProvihcievFriesland
Akkrum Maandag 18 Januari

Zaal Jager. Kaartverkoop: G. Postma,
Akkrum.
Joure Dinsdag 19 Januari

Zaal Terwlsga. Kaartverkoop: Mid-
straat A. 207, Joure.
Lemmer Woensdag 20 Januari

Nutsgebouw. Kaartverkoop: Lijnbaan
67.
Bolsward Donderdag 21 Januari

De Doelen. Kaartverkoop: Nieuwe
Turfkade 38.
Pingjum Vrijdag 22 Januari
Zaal De Vries. Kaartverkoop: Kamp 179.

CABARET-REVUE

'.STEEDS BETER"
o.l.v. Ferry

Medewerkenden: Ferry, humorist-con,-\
féreucier; Tinl Lavell, cabaretiêre; Piet
Leenhouts, revue-komiek en Pierre
Driessen, pianist-accordeonist.

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

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

Alle voorstellingen vangen aan om
7.30 uur n.m.

Provincie Overijsel
Haaksbergen Zaterdag 16 Januari

Hotel Centraal. Kaartverkoop: Veld-

maatsweg E. 161a.
Oldenzaal Zondag 17 Januari
Schouwburg. Kaartverkoop: St. Jozef-
straat 12.
Goor 'Maandag 18 Januari

De Sociëteit. Kaartverkoop: Groote-
straat 93.
Kijssen Dinsdag 19 Januari

Parkgebouw. Kaartverkoop: Markelo-
scheweg 285.
Holten Woensdag 20 Januari

Café Maats. Kaartverkoop: Laren-
scheweg 44.
Batlimen Donderdag 21 Januari

Zaal Boode. Kaartverkoop: J. W. Kem-
pen. D. 158.
Wijhe "vrijdag 22 Januari

Hotel Kroes. Kaartverkoop: Nieuwen-
dijk 1.

Zondagochtend'
voorstellingen
Amsterdam Zondag 17 Januari

Tlialia-theater, aanvang 10.15 uur
vjn* Vertoond wordt ae Tobis-film „De
verdwenen minnaar" met Theo Lingen,
Paul Kemp en Pita Benkhoff. Tevens
een goed verzorgd bij programma. Alle
leeftijden.

Toegangskaarten (ook voor niet-leden,
van het N.A.F.) a 35 cent. ztin ver-
krijgbaar bij Prins Hendrikkade 49 en

. het Vreugde en Arbeid-lnl. bureau o. h.
Leidscheplein-
Den Haag Zondag 17 Januari

Asta-theater, aanvang 10.15 uur v.m.
Vertoond wordt de Ufa-film „Königs-
walzer" met Paul Hörbiger, Willy Forst
en Carola Höhn. Als bij programma het
optreden ; van een bedrij f sorkest Alle
leeftijden.

Kaarten a 35 cent per persoon zijn
verkrijgbaar bij Dr. Kuiperstraat 10 en
de Vreugde en Arbeld-kiosk a. d. Hof-
weg.

OPERA-VOORSTELLING
' Amsterdam 17 Jan. 's midd. 2 u. precies

18 Jan. 's av. 7.15 u. precies
Opera-voorstelling 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 hiei»
bij inbegrepen. Per lidm.boekje niet
meer dan 2 plaatsen. Indien nn°, voor-
radig kaarten verkrijgbaar aan het Prov.
Bureau, Pi." Hendrikkade 49 en het V.
en A. Inl. Bur., Leidscheplein.

BONTE RADIO-AVOND
Groningen Woensdag 20 Januari

Schouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
precies! Medewerkenden: Robin Fox,
kunstfluiter; Ate tle Vries, conferencier;
De Zingende Zusjes; Theo Uden Mas-
man én zijn dansorkest en verder ge-
meenschapszang o.l.v. Jolian Jong.

Toegangskaartan & 80 cent per per-
soon zijn verkrijgbaar (uitsluitend voor
leden van het N.A.F.) aan de bekende
adressen en 's avonds aan de zaal.
Tevens bU de N.A.F.-boden en sociale
voormannen.

Reizen en vacantie
RECTIFICATIE,
Amsterdam

In het vorige nummer van „Arbeid"
werd abusievelijk vermeld, dat vanuit
Amsterdam op 24 Januari een uitstapje
naar den Nederlandschen Omroep ter
bijwoning van een „bonten Zaterdag-
middag" zou worden georganiseerd. Dit

jnoet echter zijn Zaterdag 23 Januari.
Voor verdere bijzonderheden verwij-

zen wij u naar het vorige nummer vaa
„Arbeid''.

SCHAATSENTOCHT
IJs en weer dienende!

Voor de deelnemers aan bovengenoem-
de voorstelling bestaat de mogelijkheid
deze per schaats te bezoeken.

De start zal plaats vinden om 9.30 u.
aan de Berlagebrug.

De terugreis geschiedt per trein.
De kosten bedragen ƒ 2.— (met inbe-

grip van treinkosten en een stamppot-
maaltijd).

Aanmeldingen Prov. Bureau, Pr. Hen-
drikkade 49 en V. en A. Inl. Bureau,
Leidscheplein.
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„Vreugde en Arbeid" zet 1943 goed in
Het kan zonder overdrijving gezegd worden dat

..Vreugde en Arbeid" niet van plan is in 1943 op
haar lauweren te gaan rusten. Integendeel, reeds
"öe maand Januari opent met een „forto fortissimo"-
inzet. Het groote tableau in een van de vele werk-
kamers waar de staf werkzaam is, heeft met hon-
derden onzichtbare draden contact met de kleine,
grootere en allergrootste plaatsen van Nederland,
e*i daarmede met de vele duizenden Nederlandsche
*erkers.

Vele artisten zullen gedurende de maand. Januari
°P tournee zijn tot in de uiterste hoeken van het
laad, om in naam en op initiatief van Vreugde en
Arbeid uitmuntende programma's te varzorgen. De
eerste maand van het jaar staat daarbij in het
teekeh van de goede kleinkunst.

Een groot tournee wordt ondernomen langs de
groote plaatsen o.a. Haarlem, Amsterdam, Leeu-
warden, Assen, Zwolle. .Een nieuwigheid op dit tour-
née zal zijn het optreden van het piano-duo Biese-
laar—Wouters. Van dit duo, waarvan het pianistisch
kunnen algemeen bekend is, kan niet anders ver-
dacht worden dan een zeer groot succes. Buiten dit
tweetal wordt aan dit tournee medewerking verleend
door de balletgroep Hansy Götze. Ook Roland Wag-
ter zal als conferöncier van de partij zijn. Het Hol-
tendia Kwartet zal liedjes ten beste geven, evenajs
Katinka Küster die zich hierbij aan de vleugel zal
laten begeleiden.

Een tweede tournee is georganiseerd voor de mid-
öelgroote, plaatsen zooals Zaandam, Alkmaar, Amers-

foort, Bussum en anderen. Onder het motto „Dit
had u niet verwacht" zal ook dit tournee het beste
geven op het gebied van kleinkunst en dat, getuige
het motto waaronder dit geschiedt, op een wijze die
voor de vele werkers een verrassing zal beteekenen.
Dat hier inderdaad van een verrassing en dan van
een aangename sprake is, staat reeds thans onom-
stootelijk vast. Wij willen echter de verrassing ver-
rassing laten en geen verdere bijzonderheden mee-
deelen voordat het doek opgaat.

In aansluiting op deze twee tournees zal nog een
achttal kleinere voor de provincie worden samen-
gesteld, waarmee het aantal bonte avonden dat
hierdoor over het heele land in Januari door middel
van deze tournees tot stand komt, nog met ettelijke
is vermeerderd. Amsterdam zal een tweetal operette-
uitvoeringen beleven, n.l. van La Bohème in midden-
Januari. Dat de Amsterdammers dit zeer op prijs
stellen kan afgeleid worden uit het feit, dat reeds
thans deze voorstellingen volledig zijn uitverkocht.

Een enkel woord zou hier nog aan toe te voegen
zijn over de filmvoorstellingen, die onder auspiciën
van V. en A. op Zondagmorgen gegeven worden.
Ook deze zullen in de Januari-maand op de gebrui-
kelijke wijze worden voortgezet met een aantal
films van uitnemende kwaliteit. Wanneer wij hierbij
nog aanteekenen dat V. en A. zich voorneemt een
aantal radio--uitzendavonden te verzorgen, dan is
het niet te veel gezegd wanneer wij beweren dat
V. en A. het in het nieuwe jaar niet bij woorden wil
laten, doch inderdaad vreugde voor de Nederland-
sche werkers weet te verwerkelijken.

Pele

Van en voor den
socialen voorman

Een onderhoud met een der velen
Een kleine afgeschoten ruimte, temidden van groote

grauwe fabrieksgebouwen en hooge, zwarten rook uit-
"fakende, schoorsteenén. Niettemin is dit kleine vertrek
"tet zijn grauwe wanden en eenige niet al te nieuw-

he stoelen zonder overdrijving het hart van het
te 'noemen. Want hier zetelt de sociale voorman

het ^ Nederlandsche Arbeidsf ront. Hier worden' de
kleinere en grootere problemen, die zich in een

bedrijf van ongeveer 700 werkers voordoen, besproken
en ...... voor een groot deel ook opgelost.

Op een grijzen Decemtaermiddag hebben we gelegenheid
«et een en ander te vernemen over de dagelij ksche erva-
*}ngen, die de sociale voorman — deze belangrijke func-
tionaris van het Arbeidsfront — heeft opgedaan. Uit het-
geen hij vertelt blijkt wel duidelijk, dat de werkers hoe
^ftger hoe meer het belangrijke van zijn werk in gaan

.«en, en hem ook meer en meer komen raadplegen.
Natuurlijk — aldus onze zegsman, die een rustige vijf-

uger is en al een góéde 20 jaar in het bedrijf meeloopt
en -thans chef van een afdeeling is — strek ik mijn be-

ud<Jeling uit tot alle werkers in het bedrijf
Werden vroeger personeelsklachten behandeld op de

loonkfdeeling, en dit helaas met gering succes,
l"ans komen deze klachten — welke betrekking hebben
°P allerlei uiteenloopende zaken, doch m hoofdzaak op

de sociale verzekering en klachten over onjuist berekende
loonen -f- t>ij den socialen voorman.

— Hoe worden, vragen wij, uw klachten door de directie
opgenomen?

— Zeer zeker goed, getuige het feit, dat deze bemidde-
ling immers een succes blijkt te zijn Mijn grondprincipe
hierbij is, dat wij' onszelf zooveel mogelijk redden, en zoo
min mogelijk „buiten de poort" afdoen.

Het zijn echter niet alleen kleinere successen als het
verkrijgen van beter licht, en sanitaire inrichtingen, welke
in dit bedrijf zijn bereikt. In alle opzichten staat de
sociale voorman voor de zijnen op de bres. Dit is echter
niet zoo eenvoudig, en vereischt moed en doorzettings-
vermogen.

De tegenstellingen van het verleden zijn ook thans nog
niet zonder meer verdwenen, en het is juist de strijd
tegen deze tegenstellingen, die veel beleid van den socia-
len voorman verlangt.

Het is dan ook een strijd om sociale gerechtigheid, die
ook in dit bedrijf gestreden moet worden en dat niet
alleen met fraaie woorden.

Er moet, dunkt ons, bij de directie van dit bedrijf nog
wel het een en ander veranderen in de inzichten, die
tot op dit oogenblik worden gekoesterd blijkens het
relaas, dat de sociale voorman ons doet.

Een 600 paar niet voor verkoop geschikte laarzen waren
door het Bureau voor Leder en Huiden beschikbaar ge-
steld voor de werkers van.dit bedrijf, waar deze laarzen
vervaardigd waren. Een buitenkansje dus.
/De directie meende echter beter te weten. De directie

en andere hoogere functionarissen voorzagen zich en
vermoedelijk ook hun bevriende relaties zoo ruimschoots

van schoeisel, dat tenslotte slechts een kleine 100 paar
voor de werkers overbleven, die, gelijk zich na dat alles
begrijpen laat, zeker niet van de beste kwaliteit van deze
partij waren.

D,ank aij den socialen yoorman werd hier echter van
bevoegde aijde ingegrepen.

Deze houding van de directie — aldus onze .sociale
voorman — belet ons echter niet rustig voort te bouwen
aan de taak, waar we eenmaal mede begojinen zijn. Kor-
telings is het mogen gelukken vrij vervoer per tram er'
per veer voor rekening -van het bedrijf te verkrijgen.
Van de zijde van de werkers wordt, zooals gezegd, de
bemiddeling thans op juiste waarde geschat., Na een
aanvankelijk schoorvoetend bezoek aan het „kantoortje"
is de loop er in gekomen. De sociale voorman is, zooair
hieruit duidelijk blijkt, één van de verschijningen van de»
„nieuwen tijd", die dank zij de wijze, waarop hij zijn
taak vervult, soms schoorvoetend maai niettemin door
de «erkers wordt geaccepteerd. Zoo zeer zelfs, dat wer-
-kers van andere fabrieken in den omtrek den socialen
voorman van dit bedrijf komen raadplegen bij gebreke
van een voorman in hun eigen onderneming.
• Toch afgezien van de rechtvaardige eisenen, die ik meen
te moeten stellen uit naam van de werkers, is mijn taak
zeker niet het in stand houden, van- de tegenstellinf
werkgever —- werknemer besluit onze zegsman ons onder-
houd.

Hier moet het heen, zegt hij, wijzend-op een groote
plaat van het Arbeidsfront, welke een groot deel van den
wand beslaat, het moet zijn, zooals het daar staat: ,Op
voor de bedrijfsgemeenschap"

Wij zijn met den socialen voorman van meening, dat
dit een ideaal beteekent, waarvoor nog hard gestreden
zal moeten worden, doch dat zeker niet onbereikbaar is.

De meening van anderen
Nietsnutten en slampampers

. „Bij de uitzending van arbeidskrachten kan men zich
afvragen, hoe het mogelijk is, dat tallooze huisvaders aan»
hun gezinnen worden ontnomen, terwijl er nog altijd
jonge rijke nietsnutten en eveneens jonge, doch arme
slampampers door de mazen van het net slippen. Op de
laatste categorie schijnt onze hoofdstad wel een magi-
schen invloed te hebben. Daar is het een dorado voor
jongens zoowel'als meisjes van 18 jaar en jonger, tot 25
jaar, die zonder werken toen aan den kost willen komen.
Men benoeft niet te vragen hoe. Steeds talrijker worden
de klachten over dezen toestand Is daar niets aan te
doen, zoo kunnen vooral de getrouwden, die naar Duitsch-
land moeten, vragen^ Zeer zeke; zal men antwoorden:
op den trein zetten voor arbeid in Duitschland. De
„Lagerführer" en verbindingsmannen zullen wellicht in
den aanvang hun handen vol nebben met deze nieuwe
aanwinsten. Doch mogelijk kunnen zij er later met vol-
doening op terug zien velen die in ons land opgroeiden
voor galg en rad te hebben gered."

Haagsche Post

De vakman
„Ontmoet ge een man, die niet boos wordt om critiek

op zijri:-werk; die elke gelegenheid aangrijpt om iets
nieuws te«leeren; die met rustige zekerheid té werk gaat

• en zich nooit tot nonchalance laat verleider?; die een be-
hoorlijk ontwikkeld zelfrespect toont naast respect voor
anderen en hun prestaties; die gaarne over zijn arbeid
praat en nog liever naar vakgenooten luistert; die liefde'
voor zijn materiaal ten toon spreidt en volgens zekere
methoden handelt; die zijn werktuigen schoon en tijdens
de uren van rust veilig opgeborgen houdt; ontmoet ge
zoo'ii man, dan hebt ge met een vakman te doen!"

De Zakenwereld.

Babbeltje van Oom Niek
M'n beste neven en nichten,

„Jij doet jezelf altijd weer de7 das om",
tttapperde Tante Oor. „Nu heb Je eindelijk
^ns een paar dagen vrij en daar zit ie
niet een berg nakijk-werk waar geen door-
Komen aan is. Nu dacht ik nog wel, dat

e Je zo prachtig hadden geholpen! Ik
^erijp niet, dat je dat nu allemaal ver-

;r zélf moet doen — ik begrijp óók niet,
öat Je dat niet anders hebt ingekleed —

nu zit Je nog met een hele stapel brief-
jes voor je!"

Tante Cor wou met mij en met Reg en
Ron op Nieuwjaarsbezoek en jullie horen
wel, dat ze er niet tevreden over was, dat
de touten-zoekwedstrijd me zo'n berg op-
lossingen had bezorgd.

Het hindert niets hoor. Laten jullie
Tante Cor maar boos zijn — ik was het
niet en... ik werd het niet ook en... Tante
Cor is TDók al niet kwaad meer.

Ik lachte mijn , vrouw eens vriendelijk
"toe — ik zei, dat ze tóch lief was — ik
haalde haar en Reg en Ron eens even
aan en beloofde de jongens, dat ze met
vader nog eens een heel eind mochten
wandelen, als papa met zijn briefjes klaar
was en het slot van het liedje was, dat
Tante Cor ook lachte en zei, dat ze dan
wel 'alleen met de kleintjes zou gaan.

Dat was geen gek idee, vond ik, en zoo
kwam het, dat ik lekker rustig thuis

mocht blijven — met jullie briefjes —en
dat. ik zó vlug opschoot, dat ik de hele
familie later op de middag weer kon .
terughalen. Daarmee had ik in een keer
alles goed gemaakt!

Het is anders weer een heel werk ge-
weest>,en nu kan ik me begrijpen, dat het
voor een onderwijzer lang niet prettig is,
dat hij 'telkens weer dezelfde sommen of
hetzelfde lesje moet nakijken. Als ik nog
eens op school kom, heb ik me voorgeno-
men, zal ik nooit meer bij een leraar zani-
ken, of hij de repetitie waarvoor ik een
reuze cijfer verwacht, al heeft nagekeken.

Om nu nog even op de prijsvraag terug
te komen: de meeste inzenders waren, wel

. zo wijs geweest, niet meer dan tien fou-
ten op te noemen, het eigenaardige was,
dat er niet een neef of nicht was. die alle
fouten precies aanwees. Toch was er ook,
heel goed werk bij en uit de negens en de
achten, die ik had uitgedeeld, heb ik Reg •
en Ronnie toen we thuiskwamen

DE VOLGENDE PRIJSWINNAARS
laten trekken:

H o o f d p r i j s : Piet Mulder, J., 13 J.,
Lijnbaan 178, Den Haag.

T r o o s t p r i j z e n : • Truus van Putte,
m., 13 j., Loenensestraat 141, Den Haag;
Wim Welling, j., 9 J., Jacob Pronkstr. 160,
Scheveningen; Arme Smit, J., 12 j., E 10,
Bellingwolde (Gr.); Arie Vermaal, j., 10
j., Ring' T, Oudenhoorn (Z.H.).

JSTu gaan we aan •
DE NIEUWE PRIJSVRAAG.

Er is een schilder, die opdracht heeft,
in een hotel honderd kamers fan num-
mers te voorzien, pp elke kamerdeur komt
een nummer. Nu is de vraag: hoeveel
negens moet de schilder aanbrengen?

Inzendingen, voorzien van naam. adres,
Jeeftijd, j. of m., zo'spoedig mogelijk, in
elk geval voor 28 Januari aan

OOM NIEK
Postbus 100 — Amsterdam (C.)

: an Lutz PLAATSJE Regie en tekst: N. J. P. Smitti.

een belangstelling t Maak dat ie erin Jcojni ïk word zoowat gemangeld. Een idee. VU het gedrana: hoog en
droog.



In hst Decembernummer van de Neder-
landsche Journalist komt 'een artikel voor,
„De Kunstcritiek", waarin de reacties
van verschillende bladen op de rede, die
Prof. Dr. T. Goedewaagen op de studie-
bijeenkomst van hoofdredacteuren te Oos-
terbeek heeft gehoudene, geopenbaard
worden. Prof. Goedewaagen reserveer-
de daar de beoordeelende criyek voor de
vakpers en de voorlichtende én informa-
tieve voor de nieuwsbladen. Hierdoor
komt hij in conflict met vele nieuws-
bladen, die betoogen, dHt de beoordeelen-
de en voorlichtende critiek niet te schei-
den zijn.

Verder vinden we nog een reactie op
een artikel van J. Ubink,. in een vorig
nummer „Hoe moeten we onze taal schrij-

• veii", waarin de schrijver, J. de Hoorder,
zich bekent tot de nieuwe spelling. Fr.
van Zütphen vraagt: „Wanneer groote
schoonmaak?" en zijn vakgenooten moe-
ten zijn woorden maar eens goed ter harte
nemen! Voorts volgt nog een artikel van
van SS-P.K.-man W. Vergragt.

In Morks Magazijn merken we aller-
eerst op een beschrijving van den ge-
schiedschrijver A. Hallema, daarna een
artikel over de schilderkunst, voorts
vindt men iets Uit de geschiedenis van
het Vlaamsche Tooneel, 'en tot slot
schrijft J. Krim Jr. over „De cultuur van
chrysanten".

In het Januarinummer van „WÏJ", het
bedrijfsorgaan van den Nederlandschen
Omroep, vinden we van W. A. Her-
weijer een artikel met den titel «Een
nieuw jaar tegemoet", daarna schrijft B.
van Norden over Riga. Van de hand van
Jaap Alving treffen we dan een artikel
aan over het probleem: Radio; Boeren-
jeugd scheept boerenvreugd, door J. M.
A. Strijbosch; Iets over Sibbekunde door
6. Hoogland. Daarna behandelt Henriëtte
Eskens Nieuwe plannen voor de Jeugd-
uitzendingen in 1942.

Het Decembernummer van De Schouw
brengt ditmaal: Vorm en Inhoud van de
Kunst, door Dr. D. Bartling, Een nieuw
ontdekte teekening van Hendrik Goltzius,
een artikel van J. J. Gerstel. Daarna vin-
den we een artikel in de Duitsche taal
van Georg von Kommerstadt: Die Reichs-
schrifttumskammer. Tenslotte behandelt

. Dr. M. C. ter Weer in zijn artikel het be-
grip Kuituur.

KABOUTER GOEDERAAD

Geef dit blad na lezing
aan uw ongeorganiseer-

den buurman!

Buisje It 20 tabletten 50 ets.
zakje i, 3 tabletten 9 ctg.

Goed gemengd,
is voordeelig gestookt!

Als U niet alleen anthraciet ontving, maaf ook
nog cokes, eïerbrikeften, essnootjes of bruinkool-
briketten, moet U ze door elkaar mengen l
Dan beleeft ü evenveel plezier van uw anthraciet
en heeft U méér aan uw andere brandstof. Zorg
er echter voor, dat alle stukken ongeveer even
groot zijn. Alleen cokes mbet wat
kleiner zijn dan uw anthraciet. Brand-
stoffen mengen voorkomt narigheid
e n . . . . het» is voordeeliger stoken l

Haal im*«*r warmte uit minder Kolen !

AMSTERDAM:
Kalveratraat l - Telefoon 37658
DEN HAAG:
Hoogstraat 23 • Telefoon 111757

{Roelof Citroen. JUWELIER

Opgericht 1850 — Eigen Atelier

Jarenlang hevige
rheumatiek.

Nu kan ik weer loopen.

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

„Jarenlang leed ik aan hevige
rheumatiek. Soms kon ik Reële-
maal niet meer loopen en dik-
wijis alleen met behulp van een

Stok. Ovaaltjes hielpen mij 200 goed, dat ik reeds
na enkele tabletten weer gaan kon en nu ook weer
mijn beroep kan uitoefenen. Ik ben nu heelemaal
gezond, maar heb steeds Ovaaltjes bij de hand en
kan ze iederen lijder aanbevelen."

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

Trineral Agentschap, Nassaukade 373, Amsterdam.

^Adverteeren doet verkoopen

Hebt U
NIEUWE
HERSMN
noodiq*?

Ons daoelyksch
werk is die (e
verschaffen.

Het mag wei overbodig geacbt worden
aog veel te zeggen van de Oeroemde
methoden van „DALME1JEB' die door
DALMEUER'S CURSUSSEN worden ver-
spreid en die reeds zoo vele duizenden
gevormd neboen tot WllsKracbtlgo
Menscnen wier arbeid steeds als mees-
terstuK Kan worden aangemerkt.Jdle in
den omgang gezocht zijn die innerlijk
rust en bevrediging Qe,bben gevonden,
die als succesrij k spreker Hunnen op-
creden en als' practlsche menserjên ge-
lukkig zijn in bun leven env werken.
Waar het op aankomt, zijn de resulta-
ten, en die resultaten zUn alom be-
wegen

„Dalmeijeren"
is noodzakelijk;

thans meer dan ooit!
Sluit O aan bij net steeds wassende
leger van mannen en vrouwen, die bun
denken en doen nebben Ingesteld op
Dalmeijer's Psychologische Methoden,
waardoor zij worden aangewezen als
SUPERIEURE KRACHTEN De ouder-
we tsche weg Is. DE SCHOOL DES
LEVENS En wie door deze m belang-
rijke mate vooruit feomt doet dit zel-
den vóór het einde zijns levens Haar
mislukkingen zijn vele De moderne
weg loopt vla tiet zéér speciale onder-
richt van Dalmeijer's Cursussen die In
de 30 Jaren van hun bestaan tallooeea
nebben gebracht tot het bewust worden
en ontwikkelen hunner krachten en
daardoor tot zoodanig peil zijn opge-
voerd, dat zij dun levensdoel Konden
bereiken, met een vermeerdering »an
levensgeluk en voldoening als onmid-
dellijk gevolg «
Deze BON oe-
zorgt O GRA-
PIS achtereen-
volgens de leer-
zame brochu-
res, die een
Keerpunt In
veler leven zijn
geweest en dit
ook voor II
/.uilen zijn
Bijvoeging ean
15 c", in postz
voor de porto
wordt op prijs
gesteld -WIET
aanvragen door
minderjarigen

3t nieuwsgieri-
gen; de bro-
chures zij u al-
ieen bestemd
v'oor werkelijke
belangstellen-

ten

Reputatie.'

Langs de lijnen uitknippen __ Arb. t—4
Na invulling. Itetst met 15 et. post-
zegels, zenden aan DALMEIJER'S CUR-
SUSSEN. Koninginneweg 182. Afd. Arb.
,. Amsterdam-Z

om Eosteloo*
achtereenvol-
gens te ont-
vangen d«

leerzama
versterking uwer

BON
brochures ter versterfcln

PERSOONLIJKHEID
Naam en volledig adres In druklcteers.
(Aanvragen kunnen ook ver brief
geschieden, indien U dit blad niet
wilt beschadigen.)
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V O O R O N

Theorie en Praktijk in het leven
De conservatieve elementen tn onza

samenleving, die steeds met starre onver-
zettelijkheid, den toestand, zooals hij
altijd geweest /as, tot elk'en prijs wilden
'lyven behouden en de vooruit schrij-

nende ideeën in haar gang meenden te
«Onnen stuiten, bereden Lz. de vrouwen-
beweging steeds hetzelfde stokpaardje,

1 de vrouw uitsluitend verwees naar de
beschermende omheining van haar huis.

't slechts was haar domein, hier alleen
a zij haar schoonste, vrouwelijke
vcn ontwikkelen, daar moest zij tro-
** a's een koningin, daar was zij veilig

geborgen voor ai het slechte en ruwe
"aar buiten Wat er in de groote, wijde
wereld aan noqd en ellende bestond moest
foor haar een" gesloten boek blijven, ze
behoefde slechts op te gaan in haar eigen
belangen, die van haar man en kinderen.

Er was ook nog een andere, behouden-
de categorie, — en deze was vrijwel de
Srootste _ die zich niet druk maakte
pver den lichamelijken arbeid der vrouw

1 fabrieken en werkplaatsen — ja in het
buitenland zelfs mijnen — wanneer men
oen geestesarbeid maar aan de mannen
«verliet.

De ideeën, die niet zijn tegen te hou-
den, de symptomen van den nieuwen tijd
n voor een belangrijk deel ook de drang

harde levensnoodzakelijkheid, heb-
>en echter gaandeweg al deze uit den
Weure herhaalde theorieën omver gewor-
pen — njet a||e theorieën zijn practisch
uitvoerbaar.

Hoevele duizenden vrouwen, die bij
»aar huishoudelijke en moederlijke plich-

3 zich bovendien nog in fabrieken en
Wei'kplaatsen afsloofden, zouden niet lie-

r binnen die veilige omheining van
»aar huis zijn gebleven, zoo niet de strijd

1 het dagelijksch 'brood, de strijd om
"> minste een dak boven het hoofd te

'ehouden haar dwong de huiselijke sfeer
** verlaten.

Hoevele vrouwen, wier mannen het
'erdiende geld in de kroeg deponeerden,

e Eeregeld door werkloosheid getroffen
'erden ofwel door ziekte en invaliditeit,

n°esten door de harde, onverbiddelijke
1 der noodzakelijkheid 'het huis uit

aar de fabriek of particuliere werkhui-
de ,

doch het meest voorkomend en voor
. «and liggend euvel, dat de vrouw aan
s h eezin ontrukte, waren de voorheen

landelijk lage loonén der mannen, en
ste Vrouwcn> die prijs stelden op ten min-
^* nog eenigen welstand en een glimp
n

 n levensvreugde, wilden liever dag en
^acht werken, dan maatschappelijk ge-

p' te gronde te gaan.
n het gansche leger van vrouwen dat

h°menteel met geestes- en hersenarbeid
j r brood verdient, de vrouwen, die

kêii- oebben ontworsteld aan den afhan-
eiijkheidstoestand, waarin de vroegere
«uwengeneraties meestal verkeerden?

•J het voldoening gevend bewustzijn, in
'Sen onderhoud en dikwijls ook nog in

' van anderen te kunnen voorzien
*^t toch vooral voor velen naast den

a/Aio om het bestaan, de gerechte trots,
hed Werkende "««w haar plaats in het
„j "endaagsche leven te mogen innemen,
alj' • te bouwen aan een wereld, waarin

n de plaats, die hun toekomt zullen
kui»«en innemen.

then-' die netjes pasklaar gemaakte
tijd !fën! ~ Wie denkt er niet aan den

als e ontstellende werkloosheid, die
Manif11 eeese' over ons 'and ging en het

bod Op de arbeidsmarkt aulk een
" TH ?<U peut" veroorzaakte? —
00t l " e n practijk in het leven! —
elkaa emelsbreed kunnen deze twee van
bes

 verschillen. De vrouw in de veilige
utt»ng van haar huis, terwijl zij

haren V?edsel heeft om zich zelf en de
ironie; '" het 'eVCD te houd€n! Bittere

de in^6,. Umbursscae mijnstreek, waar
Pen-ü mijnwerkers steeds met een
Jaar I? va"eerende van -.f 100—ƒ 300 per
kracht rondkomen na de beste
ben - " Van hun leven eegeven te heb-
öiiina * den onffezonden» gevaarlijken

'f'"' wordt de str«d om het dage-
brood voor de vrouwen der inva-

lide mijnwerkers buitengewoon zwaar.
Hoor wat een mijnwerkersvrouw des-

tijds over een ongelukkige sexegenoote
zeide:

„'t Is een bitter gure dag in Januari.
Bibberend van koude komt een oud
vrouwtje den weg af; 't moede hoofd
voorover gebogen, haar rug gekromd
door jaren van harden arbeid. Achter
haar sleept zij een zwaar beladen kolen-
wagen. Waarom? Zij moet op haar ouden
dag zorgen, dat er eten is in haar huis-
houden en dat de huur betaald wordt,
want haar man is invalide!"

Deze toestanden, die jaren lang, on-
danks de strijd van het socialisme zijn
bestendigd, mogen in dezen tijd, nu de
arbeider en zijn arbeid de eereplaats in
de maatschappij gaan veroveren, spoedig
tot het verleden behooren!

Straks in een nieuw -Europa zal de
'harde noodzaak de arbeidersvrouw niet
meer dwingen, om die veilige omheining
van haar, huis te verlaten.

Laten wij er allen onze schouders onder
zetten, opdat elke moegewerkte vrouw,
na haar veel omvattende taak in het
huishouden ten minste eenige uren rust
vinde, om te genieten en belang *e kun-
nen stellen in de mooie en prettige din-
gen van het leven

B. BÜLSING—v. BESOUW.

RRIFFWWEUNC
Mevr. K. te L. o. Z. — Indien u den

electrischen oven geregeld gebruikt, zult
u zeker over uw rantsoen Komen Een
electrische oven gebruikt heel veel stroom,
evenals alle electrische apparaten, die
voor verwarming zorgen.

Mevr. G. te K. — De tijd, om hyacin-
tenbollen op glazen te zetten is al voorbij.
Het duurt niet .lang meer, of de glazen,
die thans nog in de duisternis staan om
de bollen gelegenheid te geven, wortel te
schieten, worden tevoorschijn gehaald.
Als u de bollen heeft, kunt u nog probee-
r«n een goed resultaat te bereiken doch
lenteboden sullen zij dan niet sifn.

Mevr. H. te O. — Een zwartmarmeren
schoorsteenmantel kan gerust met schoen-
smeer worden behandeld. Wij willen u
echter waarschuwen de kachel niet met
schoensmeer te „potlooden" Dat ^ geeft
narigheid. Zoodra de kachel weer brandt
gaat de schoensmeer smelten en verspreidt
daarbij een nare lucht ,^Jw werk zou
bovendien vergeefs zijn, daar de kachel er
niet van opknapt.

Mevr. K. te L. — Wij raden u aan, het
bontjasje, dat u vermaakt wilt hebben,
niet naar een .gewonen kleermaker te
brengen. Bont wordt nooit geknipt, maar
steeds gesneden. Ook de wijze van naaien
verschilt, daar bont overhands wordt ge-
naaid. Een bontwerker zou het jasje
moeten behandelen.

Mevr. F. te J. — Matting kan het best
worden behandeld met een lauw zeep-
sopje.

Mevr. J. L. te A. — Als u na het schoon-
maken van uien uw handen flink met
zout inwrijft, zal de lucht geheel ver-
dwijnen.

Mevr. B. te U. — Snede handschoenen
kunt u het best met een zoogenaamd
suède borsteltje afschuieren. De vlekken
Kunt u met heel fijn schuurpapier behan-
delen. Boven den damp van kokend water
de handschoenen daarna opstoomen.

Mevr. A.—K. te H, — Uw verzoek heb-
ben wij aan een deskundige doorgegeven.
Wij zullen u van zijn antwoord zoo spoe-
dig mogelijk op de hoogte brengen.

Mevr. K.'v;'d. S. te S. —. Wij raden u
acin de roode schoenen zwart te laten

' verven; dan kunt u se ook dezen winter
dragen.

DE ONHANDIGE
HUISVROUW

WAT DOET DEZE VROUW

VERKEERD?

Oplossingen vóór 29 Januari a.s. in-
zenden aan de Redactie van „Arbeid",
P. C. Hooftstraat 180, Amsterdam-Z.
Op de enveloppe vermelden „De on-
handige huisvrouw".

INSPECTEERT UW

WINTERVOORRAAD
Verzuimt niet om de aardappelen,

kroten, peen. koolrapen en kool,
welke thans als wintervoorraad in
uw schuurtje, op uw zolder^ Of op
zenige andere geschikte pleit wor-
den bewaard, tijdens den winter
regelmatig te inspecteeren Al deze
producten zijn immers vnor rotting
vatbaar.

Indien het rottingsproces van een
aardappel, een koolraap of een
ander product zich nog in het be-
ginstadium bevindt, is dit product
na verwijdering van het rotte
plekje voor spoedig gebruik nog
wel geschikt. Mochten daarentegen
de rotte exemplaren te laat wor-
den ontdekt, dan zijn ze als voedsel
verloren.

Ongetwijfeld zullen er vele win-
tervoorraden zijn, die zich in een
prachtigen gaven toestand blijken
te bevinden. Des të*beterl Het om-
gekeerde is helaas ook vaak het
geval.

Het Js thans nog vroeg in den
winter en dus nog mogelijk de na-
deelige gevolgen van rottingsver-
ïchijnselen tot de kleinste propor-
ties te .beperken.

Rotte exemplaren moeten zorg-
vuldig worden verwijderd. Uit roode
en witte kool snijdt men de rotte
plekken, die aan den buitenkant ••'•:
kunnen ontstaan, weg. Na eenigen
tijd herhaalt men dit. Op deze
wijze houdt men ze den geheelen
winter gaaf.

Wanneer' aardappelen in de be-
waarplaats gaan sprutten, moet
men ze omzetten en de spruiten er
af plukken. Om verschrompelen te
voorkomen kan men kroten en
ramenas het best in een kist met
droog zand of turfmolm bewaren.

Wij eten roede kool
Doch bereiden ze anders
dan „gewoon".

Nu vrij, Wat de groente betreft, voor
bet meerendeel op koolsoorten zijn aan-
gewezen, zullen we deze week eens eenige
roode kool-recepten geven.

Boode kool is, tenminste als ze goed
wordt klaar gemaakt, een heel smakelijke
groente, die we op verschillende manie-
ren 'kunnen opdienen. Niet alleen ge-
kookt, maar ook rauw levert ze smake-
lijke gerechten. Rauwe kool is minder
bekend. Ze heeft echter verschillende
voordeelen. Niet alleen bluft het vita-
mine-gehalte beter op peil, maar oo't
menschen, die denken, dat ze kool niet
goed kunnen verdragen, zullen geen on-
plezierig gevoel in de maag hebben na
het gebruik van rauwe kool. Let wel: we
bedoelen hier niet de maag l ij d e r s
mede, die door hun arts een dieet kre-
gen voorgeschreven. Zij mogen daar niet
van afwijken. Het bovenstaande geldt
alléén voor gezonde menschen.

Nog een groot voordeel, in zonderheid
voor dezen tijd, is de groote brandstof-
besparing, die we door het nuttigen van

• rauwe groente krijgen. Dit zijn dus alle-
maal voordeelen, die ons er mede toe
zullen brengen, eens een stamppot van

RAUWE ROODE KOOL
te geven. We hebben hiervoor noodig: 3
kilo aardappelen, £ roode kool, l klein
uitje, wat azijn, eventueel wat peper en
aroma, zout. De aardappelen schoon
boenen en in .stukken snijden. Met een
bodempje water en wat zout aan de kook
brengen. De roode kool op een rauwkost-
rasp raspen, het uitje heel fijn snipperen.
Aardappelen en kool door elkaar stam-
pen. Naar smaak azijn en eventueel wat x

peper en aroma bijvoegen.
Alles nog even op een zacht vuurtje

door en door warm laten worden. Ook
heel smakelijk is

Roodekoolsalade.
• i roode kool, zure uitjes, augurkjes met
hun azijn, saladesaus, uitje, wat zout.

De kool heel fijn raspen op een rauw-
kostrasp". De uitjes en augurkjes heel fijn
snijden en met de kool en het zout ver-
mengen. Hier nog het fijn gesnipperde
uitje bijvoegen. Gebruiken wij salade-
saus, dan zal er waarschijnlijk geen azijn
behoeven te worden bijgevoegd.

Stoofpot van ropdekool.
J roode kool of l kleine, 3 kilo aard-

appelen, l uitje, 3 laurierbladeren, boter
/ en zout. De aardappelen schoonboenen

en in vier stukken snijden. De kool in
smalle reepjes snijden en alles met een
bodempje water opzetten en gaar laten
worden (ong. J uur). Het rauwe uitje er '
fijn gesneden doorroeren, naar smaak wat
azijn toevoegen en er op de schaal een
klontje boter zoo groot als we kunnen
missen er aan toevoegen. Probeert u deze
recepten eens, u zult zien, dat kool op
deze manier klaar gemaakt u best zal
smaken.
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zwanen
in ons laiul

Zetet wei 90 % van de Nederlanders
kent de zwanen alleen maar uit de vijvers
der stadsparken en dierentuinen. En toch
komen er lederen winter honderden wilde
zwanen naar ons land, veel wchoonere,
veel krachtiger vogels dan die half of
heelemaal tamme zwanen uit de vijvers.
Omstreeks einde October, als in de Noor-
delijkste gebieden van Europa eh Azië de
winter al begint, maken de tallooze zwa-
nen, die daar hun broedgebieden hebben,
zich op voor den grooten trek, die deze
vogels over Scandinavië naar ons land
voert. Dan bevolken zij de ondiepe ge-
deelten van het IJselmeer en verrukken
den vogelvriend, die daar op zijn zwerf-
tochten 'verzeild is geraakt.

Zijn er voor den vogelaar romantischer
vogels denkbaar dan die forsche wilde
zwanen? Hun merkwaardig, "wat weemoe-
dig en hoog geroep klinkt in deze dagen
overal langs de Veluwekust van het IJsel-
meer, van Huizen tot en met Kamper-
eiland. In groote troepen drijven zij voor
de kust, grondelend naar de wortelknol-
letjes van het fonteinkruid, dat daar zoo
overvloedig groeit sinds de verzoeting van
het groote water.

Niét altijd waren de zwanen aan dézen
kant vaa de oude Zuiderzee zoo talrijk.
Integendeel, vroeger kwamen er in deze
contreien des winters maar heel weinig
zwanen voor Maar dat is een der vele
gevolgen van de verzoeting. Vroeger kwa-
meij de zwanen des winters voor het
allergrootste deel naar de kust van' Wie-
ringen, want daar groeide het zeegras,
waarmee de zwanen zich voedden. Echter,
toen het IJselmee? steeds zeeter werd,
verdween het zeegras en de vogelaars
voorspelden algemeen, dat dit ook het
verdwijnen van de zwanen uit deze stre-
ken zou beteekenen Zij hebben ongelijk
gekregen, deze voorspellers, want de

- natuur heeft zelf voor een oplossing ge-
zorgd. Naarmate het meer zoeter werd,
begon er aan de Veluwekust steeds meer
fonteinkruid te groeien, een typische zoet-
waterplant, die heel voedzame wortel-
knolletjes vormt. De zwanen hadden heel
gauw in de gaten, welk een goed voedsel
die knolletjes vormen en zij trokken daar-
om in het vérvolg niet meer naar Wierln-

gen, maar naar Harderwijk,, Elburg en
die buurten.

Men meene echter niet, dat de Veluwe-
kust het eenige gebied in ons land is,
waar men het heerlijke roepen van de
wilde zwanen kan hooren. Ook langs de
groote rivieren, ook langs de andere
plaatsen aan ae Zuiderzee komen zij
voor, al is het dan niet zoo geregeld
en zoo overvloedig als aan de Veluwe.
Maar de vogelvriénd, die goed oplet, kan
zoo vanaf einde November tot diep in
Maart overal wel eens • zwanen waar-
nemen. En al ziet men ze maar vliegend,
dat is al een mooi gezicht, want deze
imposante vogels, met hun zware, breede
vleugels, hebben een prachtig vliegbeeld.

Wie de zwanen aan het voedsel zoeken
bezig ziet, waarbij zij geregeld hun-langen
hals onder water steken en den Jx>dem af-
grazen, kan heel goed het intieme familie-
leven dezer groote vogels waarnemen. De
familiebanden bij de zwanen zijn .n.l. zeer
hecht, en iedere troep zwanen is te onder-
scheiden in twee groote, helwitte dieren
en drie tot vijf wat kleinere jongere
vogels, die bovendien een grauwer veeren-
pak hebben. Dat zijn de jongen, die dit

Doeltreffende brandstof-
besparing

Een lezer schrijft ons:
Na vele proeven is het mij gelukt op

mijn brandstof plm. 25% te besparen,
mijn kachel voor oververhitting en daar-
door verbranden van rooster en binnen-
werk te behoeden.

Volgens bijgaande teekening heb ik de
rookleiding airect vanaf de kachel naar
beneden laten loopen tot bijna aan den
Vloer, daarna weer naar boven naar den
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VOOROEELEN BIJ INDIRECTE TREK ÖROOTER WARMTE BENUTTING

MINDER SLIJTAGE -OER K A C t f E U

DUS BRANDSTOF EN MATÉUIftM. BESPARING -(

jaar geooren zijn vogels van nauwelijks
een half jaar oud, die reeds hu een reis
van vele honderden kilometers mogen
maken met vader en moeder!

Volgend jaar pas zal die familie uiteen-
vallen. Dan komt weer een nieuw gezin
aan de orde, en dan zijn de jongen trou-
wens ook mans • genoeg, dm op eigen
beenen te staan!

schoorsteen (indirecte trek). Bij h"et aan-
zetten der kachel kan men gebruik
maken van den directen trek. Bijgaande
teekening heb ik ook opgezonden naar den
Economischen Voorlichtingdienst, van-
waar ik een schrijven terug ontving, dat
de toepassing van zeer groote waarde was.

Zeif gebruik ik 9it systeem reeds enkele
jaren met groot succes.

Wij teekenen hierbij aan, dat het niet
gemakkelijk zal zijn, om zich een stuk
pijp, als noodig voor bovenbedoeld sys-
teem, aan te schaffen. Indien dit .wel
gelukt, kunnen wij de toepassing van
deze methode zeer aanbevelen". (Red.).

Alvorens wij hier dé derde serie Her-
senarbeid laten volgen, zullen we eerst de
namen, van de prijswinnaars van Hersen-
arbeid I bekend maken. De gelukkigen
zijn: eerste prijs van /10: mevr. A. J.
Driesen, Meerndijk 133, De Meern; tweede
prijs van ƒ5: J. Smidt, Schoutenstraat
53, Den Haag; derde prijs van ƒ2.50: C.
van Hattum, Holtenbroekerweg 37, Zwolle;
mej. G. M. dé Ruiter, 2e Messstraat 39,
Scheveningen en M. Maintz, Paardestraat
15 te Sittard.

En nu volgt Hersenarbeid IV. Oplossin-
gen moeten voor 29 Januari opgestuurd
worden aan de redactie „Arbeid", P. C.
Hooftstraat 180, Amsterdam, onder ver-
melding van Hersenarbeid IV.

Als prijzen worden eenige mooie boeken
beschikbaar gesteld.

I. LETTÉRRAADSEL
13 3 18 4 13 2 4 12
11 4 - l 19 20 6 17
7 21 17 23
20 4 2 9 14 . l
15 10 23 16 '13 8
5 6 16 l 14 23
11 22 yi 18

Het geheel bestaat uit 23 letters en
geeft een spreekwoord.

II. VERSCHUIFRAADSEL
c a v a t i n e
c e l s i u s
c o s m o p o l i e t
c o r r e c t i o n e e l
c r i c k e t e n
c h a m a d e
c o l o n n e
c e n t r i f u g e
c i v i s m e
c o ö p e r a t i e
c o r r u p t
c o l l o d i u m -
c a r a m e l
c o ö r d i n a t i a
c o n c e s s i e
c o c k t a i l
c r e m o n a

Bovenstaande woorden horizontaal te
verschuiven, zoodat tegelijkertijd in .twee
verticale rijen, de eerste van boven naar
beneden en de tweede van beneden naar
boven gelezen, een spreekwoord wordt
gevormd.

III. CIJFEROPGAAF.
• Stel een rekenkundige opgaaf samen,

waarbij gebruik mag worden gemaakt van
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en
deelen, 'waarin ieder van de volgende
vijf cijfers eenmaal wordt gebruikt l, 3, 6,
7, 8, zoodat de uitkomst 101 is.

SPREEKWOORDEN

EN GEZEGDEN

„:Dat is mijl op zeven!" ^
Het is wel een uitdrukking uit den

ouden tijd. welke wij thans eens behan-
delen. De meeste lezers zullen wel weten,
dat er mee bedoeld wordt te zeggen, dat
men, door op de een of andere wijze té
handelen, een omweg maakt, wat het be-
reiken van het beoogde doel betreft. In
een woordafleiding uit den ouden tijd
kan men de volgende uitlegging vinden:
„De mijl op zeven gaan wil eigenlijk
zeggen, de mijl niet 'op vier maai; op 7
vierde deelen nemen, dus den weg. dien
men te gaan heeft, met drie vierendeelen
op elke mijl door omloopen, verlengen."
Als vergelijk wordt dan verwezen naar
hetgeen in Groningen gezegd wordt:
„'t Uur op vief vörl (vijf verrei) loopen"
Ook werd, in plaats van de uitdrukking
„De mijl op zeven gaan", gezegd: ,Den
weg op vijf vierels nemen".

In den loop der tijden is het lidwoord
voor „mijl" langzamerhand weggevallen,
zoodat men sprak van „Mijl op zeven",

maar in sommige streken yan ons land
wordt ook thans nog gesproken van ,.De
mijl op zeven".

Ongeveer 30 jaren geleden wera m ver-
schillende scholen nog onderwezen, dat de
uitdrukking zou afstammen van een. slin-
gërweg, welke de dorpen Meyel en Seve-
num met elkaar verbond. Deze dorpjes
waren in Limburg gelegen. Volgens Dr. F.
A. Stoett moet deze afleiding als volstrekt
onjuist worden beschouwd Genoemde
taalvorscher wijst er op, dat de uitdruk-,
king reeds bij Hooft voorkomt, n.l. in zijn
Nederlandsche Historie. Als die weg
tusschen de genoemde dorpen inderdaad
bestaan heeft, zou hij toch niet zoo'n ver-
maardheid verkregen hebben — aldus dr.
Stoet — dat hij spreekwoordelijk werd.

Volgens Schuermans zegt men in Zuid-
Nederland „den weg op zeven doen"

Naar wij vernemen, heeft iemand een
hamer over een afstand van .100 meter
weggeslingerd. — Hij moet zich wel héél
erg op zijn vingers hebben geslagen.

Deze maand is er te Berlijn een club
opgericht van gehuwde mannen, die kun-
nen bewijzen, dat zij baas zijn in hun
eigen huis. — Men verwacht iederen dag
de eerste lidmaatschapsaanvrage.

In een zekere badplaats werd onlangs
een carnaval gehouden,' waarbij prijzen
uitgeloofd werden voor voertuigen, die
zoo versierd waren, dat ze op muziekin-
strumenten geleken. — Een vehikel, dat
iii den stoet meereed, na eerst op on-
zachte wijze met een steenen muur in
aanraking te -zijn geweest, verwierf den
eersten prijs als harmonica

Volgens een dokter, die zich bezighoudt
•met het bestudeeren van den mensche-
lijken schedel, is een be'paald soort knob-
bel op het voorhoofd een zeker teeken,
dat iemand in zijn leven veel moeilijk-
heden te wachten staan. — Of natuurlijk,
dat hij ze -juist heeft gehad.

j£«ejle£/tbzn eigen kwti
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