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WIJ WILLEN SOCIALISME!
Radiorede Arbeidsfrontleider van

17 Januari 1943
17 Januari J.l. sprak de Leider van het

Arbeidsfront, H. J. Woudenberg de vol-
radiorede uit:

Wat wij met het Nederlandsen Arbeidsfront wil-
*en bereiken, kan in één enkel woord worden uitge-
arukt: het socialisme.

Er zijn er die niet gelóoven, dat ons dit ernst is.
Zij denken, dat wij hen willen misleiden. Zij nemen
***• dat wij wel zeggen, dat wij het socialisme wil-
*tl. maar dat wij in werke.lijkheid het kapitalisme
n

TStand willen houden.
vraag u echter — waarde luisteraars —• als.dat

was, waarom zouden wij ons dan eigenlijk
l moeite getroosten? Het kapitalisme was de

18 in de heele wereld. Het was ook in Nederland
baas. De vroegere socialisten kregen haast geen
t aan den grond. Onder de leiding van de pio-

lers der socialistische beweging hebben zij wel een
k erke maatschappelijke en politieke organisatie ge-
z

 Uwd, maar niettemin bleven zij toch altijd de
, 3-ksten. Tegen dé kapitalisten van allerlei gading
ri -h z^ n*et op. Ook de arbeiders van andere
dè^ ngen' die het kapitalisme eveneens te niet wil-

^ doen, zooals de katholieke arbeiders, slaagden
ka6 **e* ^aPifcalislne bleef oppermachtig en de
ge - *Usten lachten wat om de machtelooze pogin-

j* van diegenen, die het teh val wilden brengen.
^0

 s wij dan ook het kapitalisme in stand wilden
u<len, hadden wij niets ander hoeven te doen dan

"s rustig aan te sluiten bij de kapitalisten, die de
_ ac"t in handen hadden. Dat kan een kind begrij-

Waarom zouden wij de kapitalisten dan be-
en? Dan hadden rvij ons toch rustig kunnen'
luiten bij het internationale kapitalistendom?

arorn zouden wij dan de moeite nemen, het be-
ande kapitalisme te bestrijden? Waarom zouden

J-0118 dan de haat van de kapitalisten der geheele
land Cp ^en ^als halen?. Als wij hier in Neder-
sta niets anders wilden, dan het kapitalisme in
zaak houden- hadden wij heel wat beter gemeene
liste kunnen maken met de Nederlandsche kapita-

^n. dan hen te gaan bestrijden.
s°cia?in' luisteraars — als wij zeggen, dat wij het
iets . willen, dan meenen wij dat! Omdat wij
US(T1

 geneel anders willen dan het liberale kapita-
geuvet ^a* zooveel ongeluk, zooveel smart op zijn
stei(je

en ^ee't. daarom willen wij het tegenoverge-
kapn„,öaarvan. En het tegenovergestelde van het

1 tórne — dat is: het socialisme.

onder h n natuurlük de vraag stellen, wat wij
socialisme verstaan. Want — - kan men

hebben toch niet alleen de kapitalis-
de voormalige socialisten bestreden?

U dan niet hetzelfde als zij? Als wij het
ons da""c wllden. net als zij dat wilden, hadden wij
de OUcl

n ni.et °y hen kunnen aansluiten, om onder
Verder \ eiders en met de oude organisatievormen
Vakbew -gaan? Hadden wij dan ook niet de oude
Wij danegl-ng kunnen laten voortbestaan; hadden
listrie • niet daarin kunnen werken voor het socia-
front' ' Plaa*s met het Nederlandsche Arbeids-

°eze ^ geneel nieuwe organisatie te scheppen? •
Uit de Vragen kan ik begrijpen. Zij spruiten voort

neenino;( dat socialisme en socialisme ten-

ten

slotte hetzelfde zijn. Die vragen spruiten eveneens
voort uit de wetenschap, dat wat de vroegere socia-
listische arbeiders, wat de vroegere socialistische
vakbondsleden wilden en wat wij willen, in wezen
tenslotte toch hetzelfde is. Want zij zoowel als wij
willen sociale gerechtigheid; kameraadschap en
samenwerking aller werkers; een maatschappij, die
berusten zal op den arbeid en niet op het bezit van
kapitaal en geld. Dat wilden de vroegere socialis-
tische arbeiders bereiken; dat willen ook wij berei-
ken4! En in zooverre is ons uiteindelijk doel dus wel
hetzelfde.

Maar de wegen, waarlangs wij dit doel denken te
bereiken, verschillen hemelsbreed van de wegen, die
zij bewandelden.

Groote aantallen Nederlandsche werkers zijn er
nog altijd niet zeker van, dat de ,weg, dien wij in
dezen tijd zijn ingeslagen, de juiste is. Dat weet ik
heel goed. Maar ik weet tevens heel goed, dat' de
overgroote massa van ons volk al lang heeft inge-
zien, dat de weg, die vroeger werd gegaan, de weg
van de onderlinge verdeeldheid, van den onderlin-
gen strijd, dan toch in elk geval niet tot het be-
oogde doel heeft gevoerd De practijk heeft bewe- .
zen, dat men langs den weg van verdeeldheid en
onderlingen strijd niét kan kWmen tot een maat-
schappij van eenheid, kameraadschap en samen-
werking. Tientallen jaren lang hebben honderddui-
zenden gestreden, hebben zij zich groote offers ge-
troost, hebben velen hun heele leven gewijd aan
het schoone doel, dat zij voor oogen hadden: een
socialistische samenleving, en toch hebben zij dit
doel niét kunnen bereiken. Dat staat als een paal
boven water. Al het water van de zee wascht dit
niet af. In de democratische maatschappij van vóór
1940 stonden de verschillende partijen en groepen
scherp tegenover elkaar; zij hielden elkaar in even-
wicht; geen van alle kon nog vooruitkomen en geen
van alle waren zij in staat, hun doel te bereiken.

Dat geldt ook voor de voormalige vakbeweging.
Ook zij was verdeeld. Ook zij verkeerde in een chao-
tischen toestand. Zij heeft hier en daar bepaalde
hervormingen en verbeteringen tot stand kunnen
brengen. Dat is waar. Maar haar uiteindelijk doei:
het socialisme, dat heeft ook de vakbeweging van
vroeger niét kunnen bereiken. En daar ging het"
toch tenslotte om. Hier een kleine verbetering en
daar — dat bracht tenslotte geen sociaïe gerechtig-
heid. Die laat zich nu eenmaal niet bij kleine
beetjes tegelijk, geleidelijk, tot stand brengen. Een
maatschappij van onrecht en uitbuiting verande-
ren in een samenleving waar sociale gerechtigheid
hèerscht — dat kan alleen door een radikale om-
wenteling van de begrippen, en van de maatschappe-
lijke toestanden, door een ömkeering, door een
revolutie. Deze omwenteling, deze revolutie heeft
ook de vroegere vakbeweging niet kunnen bewerken.
Zij raakte er integendeel de laatste jaren verder
van af. Iedereen weet dat. Het best weten de vroe-
gere leiders van deze vakbeweging dat'.

De voormalige socialistische beweging heeft haar
doel niet kunnen bereiken. Daarover hoeven we niet
•meer te redeneeren, de harde practijk des levens, de
ervaring, heeft dit bewezen. Zij heeft haar doel ge-
mist/

Waarom heeft zij haar doel gemist?
Omdat zij een maatschappij van kameraadschap,

van samenwerking en van sociale gerechtigheid
dacht tot stand te khnnen brengen door de prole-
tariërs van alle landen te vereenigen tegen het
internationale kapitaal .op den grondslag van den
internationalen klassenstrijd. Door machtsvorming
en klassenstrijd moge in een kapitalistisch* maat-
schappij wellicht een en ander worden bereikt —
niet echter de harmonische samenwerking van een
volk op den grondslag van hét socialisme. Wie als l
uiteindelijk doel sajnemoerking wil, moet zich dan
ook op samenwerking voorbereiden. Strijd is daartoe
een ondeugdelijk middel. 'Wie strijd wil, kan niet
tegelijkertijd samenwerking en kameraadschap
willen. Het een sluit het andere uit. De internatio-
nale sloot de mogelijkheid van een socialistische
volksgemeenscha'p uit. De socialistische beweging
van vroeger en dus ook de vakbeweging geraakte in
een slop, omdat zij probeerde dingen te vereenigen
die nu eenmaal onvereenigbaar waren. Zij probeerde
den duivel met Beëlzebub uit te drijven.

Wij twijielen niet aan de bereidheid tot het
socialisme van zoovelen uit de vroegere socialistische
beweging. Wij twijfelen echter wel aan de deugde-
lijkheid van de middelen, waardoor zij het socialis-
me trachtten tot stand te brengen. Nog eens — de
practijk heeft ons daarbij in het gelijk gesteld.

Daarom stellen wij, dié het socialisme even eerlijk
willen als die vroegere strijders, de eenheid, de
samenwerking, de onderlinge harmonie van alle
leden van een volk voorop. Om tot algemeene wel-
vaart te kunnen komen en mede daardoor tot op-
heffing van de onderlinge tegenstellingen, om
sociale gerechtigheid tot stand te brengen, moeten
wij de handen inéén slaan en iedeVen onderlingen
strijd voorgoed laten varen. Het Nederlandsche Ar-
beidsfront is van deze opvatting op sociaal-econo-
misch gebied de belichaming.

Er is geen betere leermeesteres dan de ondervin-
ding. Dat is ook hier weer gebleken! Want het staat
wel vast, dat de Nederlandsche werkers, en niet in
de laatste plaats de oude, eerlijke socialistische
arbeiders van voorheen door de ondervinding heb-
ben geleerd, dat de vroegere manier om voor het
socialisme te werken, niet de juiste was. Het zijn
dan ook de arbeiders, die het meest ontvankelijk
blijken voor de 'nieuwe opvattingen, welke wij ver-
tegenwoordigen en die dan ook zoo eenvoudig zijn
dat een kind ze kan begrijpen. De arbeiders komen
tot ons. Talloozeh aarzelen nog wél om lid van het
Arbeidsfront te worden; ^l^durven nog niet recht,
zij laten zich nog door vals'che schaamte weerhou-
den; zij zijn nog bang voor hun voormalige strijd-
makkers, voor buren en bekenden, voor patroons en
geestelijken — maar bij de meeste arbeiders heeft
de omwenteling, waarvan ik sprak, in den geest toch
reeds plaats gevonden. Zij zien in het beginsel van
het Nederlandsche Arbeidsfront, in zijn arbeid, dV
wijze waarop het zijn taak vervult, in den arbeid
van den socialen voorman, in de langzaam groeien-
de bedrij f sgemeenschap de nieuwe grondslagen,
waarop na den oorlog het socialisme in vollen rijk-
dom zal kunnen worden opgetrokken. De geestelijke
revolutie Is bij de arbeiders reeds in vollen gang — *



haar uiterlijken vorm zal zij dan vanzelf ook wel
krijgen!

Neen — onder de arbeiders vinden wij onze. echte
tegenstanders niet meer! Waarom zouden zij ook
tegenstanders van ons zijn? Zij zijn immers socia-
listen, zooals ook wij socialisten zijn? Wij hooren
bij elkaar, en daarom komen wij, vroeg of laat, ook
tot elkaar. Neen. de Nederlandsche arbeiders zijn
In hun hart geen tegenstanders van het nieuwe,
zooals wij dat vertegenwoordigen. Zulke tegenstan-
ders, fel, venijnig, hardvochtig, zonder veel scrupu-
les vinden wij in het anonieme kapitaal. Voor
het woord en het begrip betriebsführer, zooals ik dat
op deze plaats reeds eerder verklaarde, voelen zij
niets. Ztj haten het Arbeidsfront, omdat zij het
socialisme haten. Zij haten het socialisme, omdat
eij nog altijd rasechte liberalen en kapitalisten zijn.
Zij laten het Arbeidsfront links liggen. Zij schuiven
den socialen voorman, waar zij kunnen, opzij, en
waar het hun maar eventjes mogelijk is, berokkenen
zij hem nadeel. Zij spannen tegen hem samen met
de achterlijkste elementen onder hun werknemers.
Zij willen geen nieuwe maatschappij. Zij willen de
oude maatschappij terug. Zij zijn kapitalisten, pluto-
craten, vereerders van het gouden kalf, zij zijn
alleen op winst uit en wenschen geen samenleving,
waar de arbeid niet langer koopwaar en winstobject
zal zijn en waar de geheel vrije ondernemer van
vroeger onderworpen zal zijn aan het toezicht van
den socialistischen staat.

Daar vinden wij onze hardnekkigste tegenstanders,
en tevens onzen machtigsten tegenstand. Niet mach-
tig op grond van hun aantal, maar op grond van hun
economische en maatschappelijke macht die nog
altijd zeer groot is en die als gevolg van den oor-
logstoestand in vele gevallen nog niet steeds zoo
kan worden beknot als wij noodzakelijk achten.

Onzen volksgenooten, betriebsführer en arbeiders,
die nog blind voor de feiten zijn, willen wij
overtuigen van de juistheid van ons inzicht. Ook
hen willen we trachten te winnen voor onze idee
van de bedrij f sgemeenschap. van de harmonische
samenwerking aller bedrij f sgenooten voor het ge-
meenschappelijke doel. voor de idee van het
S9cialisme, Wij zijn niet van meening, dat 2ij in
hun kwaliteit van ondernemer niet in een socialis-
tische maatschappij-ordening zouden passen. In-
tegendeel! Ons volk heeft hen. voor zoover zij kun-
dig zijn en energiek, in een' socialistische maat-
schappij-ordening noodig. Maar de nieuwe gemeen-
schap kan zelfs den kundigsten ondernemer slechts
gebruiken, wanneer hij betriebsführer in onzen zin
wil zijn. Wanneer hij ook van zijn kant den klassen-
strijd wil laten varen. Wanneer hij zichzelf wil ver-
anderen van liberaal kapitalist in vclksch socialist.

Wie van hen dat, ondanks alles, niet wil, zal ten
deze dienen te begrijpen, dat Het Nederlandsche
Arbeidsfront niet zal rusten, vóór het hem tot een
andere houding zal hebben bewogen of 'hem zal
hebben doen verdwijnen van de plaats, waar hij het
bewijs levert, niet te hooren. Tegen de ons bij voort-
during bestrijdende ondernemers zullen wij ook
onzen strijd weten te voeren. Niét tegen de onder-
nemers als groep, als klasse, zooals vroeger. Maar
wél tegen dié ondernemers persoonlijk, die zich de
plaats, waarop het lot hen stelde, niet waardig
tcgmen en die een belemmering zijn voor de ver-
wezenlijking van het socialisme.

Want wij, van Het Nederlandsehe Arbeidsfront,
zijn niet louter socialistische theoretici, nog minder
socialistische droomers, maar wij zijn socialistische
strijders.

fy wereld vanden

Duitschland.
— In de Duitsche oorlogsindustrie worden van de

arbeiders bijzondere prestaties verlangd. Daardoor
•worden voor deze groep van arbeiders speciale
sociale maatregelen getroffen, waarmee zich voor-
namelijk het D.A.F., de „Rentenversicher'ung" en de
„N.S. Volkswohifahrt" belasten.

Deze maatregelen worden in het bijzonder ge-
nomen voor de arbeiders en arbeidsters, die rust
noodig hebben, doch niet ziek zijn. Deze worden
dan op staatskosten in z.g. ,,Erholungsheimen"
ondergebracht. Speciale onkosten moeten door de
bedrijven zelf worden gedragen, doch wanneer dit
moeilijkheden oplevert, springt het „Sozialerho-
lungswerk" in de bres.

Het vérlof wordt met den vacantietijd verrekend,
doch aan gehuwden wordt het toegestaan, nog 6
dagen extra thuis door te brengen

Aan personen, die op „Erholung" gezonden wor-
den, kan een zakgeld van maximum R.M. 10.—
worden uitbetaald.

Ver. Staten v. Amerika
— President Raosevelt heeft één der grondpeilers

van de New Deal: de 8-urige werkdag, op grond van
de „Wages and Hours Act" voor arbeiders en mecha-
nici opgeheven voor den duur 'van den oorlog. •

HET EERSTE

WERKPAUZECONGERT IN 1943
De hoofdafdeeling „Vreugde en Arbeid" organi-

seert wederom een aantal z.g werkpauzeconcerten
In de betrieben, welke ook over de zende» Hilversum
zullen worden uitgezonden. Het doel van deze con-
certen is. den arbeiders in het betrïeb meer geeste-
lijke ontspanning te brengen.
. Het eerste concert met dit doel werd gehouden

voor de grootendeels uit meisjes, bestaande gefolg-
schaft van de drukkerij ..Non Plus Ultra" te Hilver-
sum, op Woensdag. 13 Januari j.l.

Al bij de aankomst fcoh men merken, dat er iets
bijzonders ging gebeuren: overal heerschte een druk-
te van belang In 4e kantoren waren beambten van
de P T T bezig met het aanleggen van de 'verbin-
dingen met de studio

In de ruimte, waar de uitvoering zou plaats vin-
den waren banken geplaatst voor het personeel. maar wat de gezelligheid nog verhoogde, was de

kachel, die lekker brandde Er wachtte den aan-
wezigen echter een verrassing: de heeren. die gezel-
lig bij de kachel, stonden te keuvelen, bleken deel
uit te maken van het bekende amusementsorkest
van Theo Uden Marsmanl Het beloofde dus wat te
worden!

Om kwart over -één begon 'het concert met een
compositie, welke een zeer toepasselijker! titel droeg:
„Huis vol menschen' Dadelijk was de stemming
erin Vooral de zangers, die soms erg grappig deden,
vielen in den smaak. Allen deden natuurlijk dubbel
hun best om het den meisjes zoo veel mogelijk naar
den zin t$ maKen. wat ook volkomen gelukte Het
optreden van Marcei Tielemans met een Belgisch
liedje was een succes. Toen de bekende liedjes ,-,O,
papa'tje" en „Aurora' gespeeld werden, zongen alle
aanwezigenen uit, voile burst mee.

De tijd ging vlug voorbij en veel te gauw kwam
het laatste nummer. ..Oriënt Expres", aan de beurt.

Het eerste bedrij f sconcert is een waar succes ge-
worden, dat zullen allen, die het door de radio
nebben beluisterd, kunnen beamen en het personeel
van „Non Plus Ultra" zal later met genoegen aan
dezen middag terug denken

Wij hopen, dat vele betriebe in de gelegenheid
zullen worden gesteld naar de werkpauzeconcerten

foto's A.P. Zwaueveid van „Vreugde en Arbeid" te kunnen luisteren.

KENTERING
Verkleumd van de kou, diep weggedoken in de

kragen van onze jassen, teneinde ons te onttrekken
aan het vinnige,snijden van den wintertijd, komen
wij aan op het fabrieksterrein van één der Noorde-
lijke provincieplaatsen. Hier zullen wij één der be-
drijfsappels. die Het Nederlandsche Arbeidsfront
sedert geruimen tijd overal in den lande organi'
seert, bijwonen. ,

Hier en daar zien wij reeds eenige arbeiders zicft
in de richting van het lokaal begeven, waar de bij'
eenkomst zal plaats vinden.
Als wij het fabriekslokaal binnentreden, ontdekken
wij op sommige gezichten een wantrouwige uit'
drukking, die, wij weten het, het gevolg is van de
door booze tongen zoo gaarne gegeven valsche vooT'
lichting omtrent het Arbeidsfront. Maar de achter*
docht gaat gepaard met een zekere mate van
nieuwsgierigheid..
•Vol gespannen verwachting staan de stoere wef'

kers met hun scher.pgeteekende gezichten en hun
handen, die de teekenen van jarenlangên arbeid
vertoonen. om ons; heen geschaard. Verwachting ntt
een propagandist van het Arbeidsfront zelf deze
organisatie zal toelichten. Het blauw en geel van
de werkkleeding en de blonde koppen, die varieeren

t van vlaskleurig tot bijna bruin, brengen kleur in dé
overigens grauwe ruimte.

Als de spreker aanvangt met -zijn toespraak zijn ef
enkelen, die, bang voor openlijke oppositie, toch niet
na kunnen laten 'een poging te doen om de stilte te
verbreken. Zelfs wagen een paar der aanwezige wer-
kers het zachtjes te protesteeren, wanneer zij op
hun plaats worden gezet, omdat zij bij een .voriS
appèl verstek hebben laten gaan.

Hiermede, zoo zeide de spreker, berokkenden zij
geen schade aan Het Nederlandsche Arbeidsfront,
want wij kunnen terugkomen, doch zij ivierpen
slechts hun eigen ruiten in, aangezien zij een pracht
gelegenheid lieten voorbijgaan om de waarheid ovef
de organisatie van d$n arbeid te vernemen.

Doch reeds spoedig wist de spreker deze arbeiders
te boeien. De storende geluiden, bedoeld als kleine
pesterijtjes, die in de eerste ^minuten rondom in de
fabrieksruimte te hooren waren geweest, hadden
nu geheel opgehouden en op de gezichten lag een
uitdrukking van werkelijke belangstelling en in de
oogen lichtte hier en daar twijfel; twijfel óf het
Arbeidsfront nu eigenlijk wel zoo slecht was als men
het hun had voorgeteekend.

Er gaat een instemmend gemompel door de ge-
lederen van deze stoere kerels, wanneer de spreker
hun toeroept, dat de leuze, welke óók hier jaren'
lang voor de vakbonden gold: „Proletariërs allef
landen'vereenigt U.' Werpt de-slavenketenen af!"
altijd humbug was geweest, omdat de Nederlandsche
arbeider geen proletar'iër is, en niet 'wil zijn. De
arbeid immers geldt voor ons niet als schande of
oneer, maar hij is het schoonste wat de mensen
van zijn Schepper heeft meegekregen. Hij stelt ons
in staat het ruwe natuurproduct te bewerken en
te vormen tot verbruiksvoorwerpen, die ons het
leven veraangenamen en ons voorzien van comfort..

Iedere werker, in welk bedrijf hij ook werkzaarrl.
is, heeft voldoening van een door hem vervaardigd
product en omdat dat, wat. hij presteert goed is,
weet hij dat hij niet bthoeft te vragen om genade,
doch dat de belooning voor dezen arbeid zijn goed
recht is. Trouwens de arbeid is niet internationaal.
Immers hij. die met geld een1 vreemd land binnen'
ging werd daar graag ontvangen, desnoods met
muziek binnengehaald Kwam men echter met niets
anders tot zijn beschikking dan een paar flinke
handen en een goede vakkennis, dan werd men
overal geweigerd niet de woorden „Vergroot slechts
het werkloosenleger in uw eigen land. Wij hebben «
niet noodig."

Wij begrijpen niet, aldus de Arbeidsfrontsprekef,
waarom zij, die vroeger in de vakbonden klaag-
den: „Was er maar wat meer eenheid, dan zouden
wij wellicht veel meer kunnen bereiken", nu die een'
heid gekomen is in.de organisatie van Het Neder-
landsche Arbeidsfront, daaraan niet allen spontaan
medewerken.

Het was duidelijk te merken, dat de woorden,
welke tot de arbeiders gericht waren, geenszins hun
doel hadden gemist. Zoo al niet velen met de argu-
menten van den spreker goeddeels Instemden, dan
toch was de twijfel in de harten van deze mannen
zeer sterk geworden. Wij zijn er dan ook van over-
titigd, dat de onderwerpen, welke op dit bedrijfs*
appèl werden behandeld, veelvuldig door de arbei'
ders zullen worden 'besproken en dat vele van hen
tot nadenken zullen komen en hun meening ovef
Het Nederlandsche Arbeidsfront zullen herzien.



Onbeschaafde volkeren worden door zons- en
maansverduisteringen verrast. ZIJ kunnen zich

het verschijnsel niet verklaren, en schrijven het
optreden toe aan geheimzinnige -machten. In de
beschaafde landen wordt het begrepen en dagen
van tevoren, op de minuut en de seconde nauw-
keurig, door de astronomen aangekondigd.

Zonderling, dat diezelfde beschaafde volkeren
zich telkens weer door de voor hen zoo oneindig
veel belangrijker wisselingen in de conjunctuur
laten verrassen. Haar op- en neergang is met bijna
dezelfde exactheid te voorspellen als de indruk-
wekkende verschijnselen aan den hemel /of als het
optreden van eb .en vloed.

Nauwkeurige productie-statistieken worden nog
'niet zoo heel lang bijgehouden en gepubliceerd.

Maar prijzen-tabellen staan over een heele reeks
van jaren ter beschikking. Daaruit is de golfbewe-
Sing in (je conjunctuur duidelijk af te lezen, ïïe.t
oudste industrieland, dat dus het eerst een over-
heerschende kapialistlsche productiewijze vertoonde,
Engeland, registreerde voor zijn primaire grootbe-
drijven reeds driekwart eeuw geleden de werkloos-
heid, wie het hieronder volgende uittreksel raad-
Pleegt, dat de werkloosheidspercentages noemt in
de jaren, waarin deze het hoogste, respectievelijk
het laagste cijfer aanwijzen, zal zonder moeite de
conjunctuurcurve voor een halve eeuw ktipnen tee-
kenen. De cijfers hebben betrekking op de werk-
loosheid in- den scheepsbouw, den machinebouw en
de metaalindustrie in Engeland.

1872
1879
1882
1886
1890
1893
1899
1904

Werkloosheidspercentages In de
baisse hausse

1909
1913

15.3

13.5

11.4

8.4

13.0

\

2.3

2.2

2.4

4.1

2.2

D an komt de oorlog. Maar de golvende conjunc-
tuurbeweging zet zich voort. De hausse van 1906

werd na zeven jaar gevolgd door de hausse van
1913. Daartusschen in ligt het baissedal. Prompt
2even jaar na 1913, in 1920, wijst de bedrij f sdrukte
'Weer een top aan. In de Vereenigde Staten bereikt
de welvaart een ongekend hoogtepunt.

Tot 1873 volgt de conjunctuurscurve van Amerika
die van Engeland volkomen. Daarna wordt het ge-
val wat meer gecompliceerd. In het jong-kapitalis-
tische land, treden de verschijnselen onstuimiger op
dan in het oud-kapitalistische Engeland. Ook her-
stelt de baisse zich eerder. Maar ook volgt na twee
°f drie jaar op het herstel een diepere. baisse.

De Amerikaansche staalproductie (gemeten aan
de onuitgevoerde orders) bereikt haar grootsten om-
vang in 1920. Zij daalt in 1923 tot een minimum;
stijgt dan weer tot 1923; waarop een groote daling
volgt.

Op het keerpunt van den cyclus, in 1927, moest een
Weüwe baisse intreden. Zij is óók duidelijk merk-
>aar. Maar de val is niet diep en het herstel volgt

spoedig, in 1928. In 1929 volgt dan, wat volgens een
rvaring van meer dan honderd jaar onvermijdelijk

v°lgen moet: de baisse, en nu een zeer diepe.
Zij begint in October. Maar reeds in Augustus

*regen de scherpste waarnemers een gevoel van on-
ïiligneid. Het disconto wordt te New York ver-
*>gd tot 6 %, in Engeland tot 6i %. Het geleende

wordt duurder. Hadden de bankiers een be-
lijke conjunctuur-studie gemaakt, zij zouden
voor geen -20 % gegeven hebben. Want naar

, vele millipenen hebben ze kunnen fluiten.
Wie geld had geleend om Phiiips-aandeelen te

'dopen, die toen een 900% .noteerden, had een paar
«laanden later op ieder stukje een mille of drie
verloren. En wie zijn papier toen vrijwillig opruim-

e- kon zich later gelukwenschen met zijn pessi-
: Philips daalde belangrijk onder de 200.

Aangezien het zoo over de geheelè linie ging, be-
°eft het niet te verwonderen, dat er in 1929 en
30 4000 Amerikaansche banken bankroet zijn

is nu de technische oorzaak van deze op-
en neergaande beweging In de conjunctuur?
is de oorzaak, dat op een gegeven oogenblik

1 golf van bestellingen aan machines binnen-
«t. dat nieuwe orders voor den utiliteitsbouw

worden gegeven?

. Dit'houdt direct verband met den levensduur van
de machines en van de gebouwen, die in een voor-
afgaande periode van hoogconjunctuur zijn aange-
schaft. Vroeger ging een machine gemiddeld en on-
geveer 11 jaar mee. Tegenwoordig maar 7 jaar. De
machines zijn niet zwakker dan voorheen. Maar de
zoogenaamde moreele slijtage is grooter: zé moeten
vervangen worden, omdat ze in productievermogen
achterblijven bij die, welke later uitgevonden zijn.

De ondernemer zal' dus zijn machines in ongeveer
7 jaar moeten afschrijven. Zeven jaar is de duur
van het „kortlevende" kapitaal in de industrie.- Na
zeven, j aar komt een nieuwe vloedgolf van vervan-
gingen.

Een fabrieksgebouw gaat langer mee, een gas-
fabriek en een schip ook. De levensduur kunnen we
op 40 jaar stellen. Het afschrijvingspercentage zal
gemiddeld 2^ moeten zijn. Na ongeveer 40 jaar komt
een grooter aantal aanbestedingen los dan in tus-'
schenh'ggende jaren. Het „langlevende" kapitaal is
dan afgeschreven en kan opnieuw geïnvesteerd
wordent Dienovereenkomstig zijn er in de conjunc-
tuur dan ook twee golfbewegingen waar te nemen.
Eén korte golf, die vroeger 10 a 11 jaren noodfè
had voor één heffing en één daling en thans na
7 jaar opnieuw optreedt. En één-lange golf, die er
vijf maal zoo lang over doet, vóór zij een cyclus
heeft volbracht. De curve, die de kleine conjunc-
tuurgolf voorstelt, beweegt zich in de groote curva
van de groote golf.

1825 kunnen we als een- jaar van hoogconjunc-
tuur aanmerken. Daarop volgt een korte golf, die
na 5 jaar haar dieptepunt, en weer na 5 jaar een
nieuwe top bereikt. Dat herhaalt zich nog een keer
na 1835. Dan gaan we,- in 1845, weer een golfdal
tegemoet, dat 5 jaar later, dus in 1850 wordt be-
reikt.

Zoo zijn we op een merkwaardig keerpunt In de
conjunctuur aangeland. Juist na twee geheelè cycli
en een halven cyclus.

In 1850, 25 jaar na het begin van onze conjunc-
tuurtelling, komt ook het „langlevende" kapitaal in
beweging. Het geeft een tweeden stoot aan de be-

, drijvigheid. En deze tweede golf, een groote golf,
ontstaan door een meer dan voorheen investeeren
van kapitaal in gebouwen e.d. werkt door tot 1873.

In de tusschenliggende jaren, van 1850 tot 1873,
hebben we weer 2i cycli van korten duur kunnen
constateeren; eerst een opgaand deel van 5 jaar en
dan twee geheelè golven, die nu niet elk 10 jaar
maar 9 jaar duren.

Van 1825 tot 1873 heeft de conjunctuur zich in
een lange golf yan 48 jaren duur- eerst neerwaarts
en dsn opwaarts bewogen, en intusschen heeft de
curve nog 5 kleinere golfbewegingen gemaakt, waar-
van er 2i (10+10+5 jaar) met de neergaande lijn
van de groote golf meegingen en 2i (5+9+9 jaar)
met de opgaande lijn van 1850 tot 1873.

Op het jaar van de grootste hausse,- 1873, volgt
een neergaande periode, die in 1894 haar crisis-
dieptepunt vindt. Waarop de bedrijvigheid weer een
verbetering aanwijst, die in 1913 haar climax be-
reikt. Intusschen hebben zich weer vijf kleinere
heffingen en dalingen voorgedaan, wier cycli
respectievelijk een duur hadden van 9, 8, 8. 8 en.
7 jaar.

De neergaande lijn (van de groote golf), die in
1913 inzet, bereikt na 2i cycli,. in 1930—31, het
dieptepunt van de lange periode.

Het nieuwe hoogtepunt van de lange golf zal over
de korte cycli heen (eerst een opgaande helft van
3 jaar en dan twee kleine, geheelè cycli van ieder
6 jaar) in 1945 worden bereikt.

Het zal nu duidelijk zijn, dat de crisis een bijzon-
der bedenkelijk karakter krijgt, als het dieptepunt
van een lange- en van een korte golf samenvallen;-
en dat het springtij in de conjunctuur wordt, als de
top van de kleine golf zich op den top van dé groote
golf verheft.

Dit laatste zal het in 1945 weer zijn — als er al-
thans intusschen niet tets gebeurt, dat de kapitalis-
tische productiewijze zoo denatureert, dat aan de
funeste afwisseling van overstelpende drukte en
moordende slapte in het bedrijfsleven, door het;
scheppen van een economische orde, een einde
maakt.

WERKERS
VERTRAGING

Meneer Zwart heeft de smoor in. Zit-ie daar,
verdorie, al een dik halfuur in de wachtkamer en,
natuurlijk, nog nergens een trein te zien. Gezellige
boel tegenwoordig. Kan je daar je kostelijken tijd
gaan zitten verklungelen in zoo'n Wachtkamer. Een
bak koffie zonder suiker, en een ober die maar
nauwelijks „bollééfd" zegt voor z'n stuiver tip. Ver-
domd ongezellige boel. Bah!

Meneer Zwart laat een paar beschaafde vloekjes.
rollen. Zijn heele berekening ligt in het honderd.
Nu had ie zoo vast beloofd . . . .

Aan het uiterlijk van meneer Zwart is niet te zien,
wat hij beloofde. Mogelijk moet hij op reis voor
zaken; voor een gewichtige conferentie, of zoomaar,
zonder doel. Wie zal 't zeggen?

Het kan ook zijn, dat hij verwacht wordt aan het
ziekbed van een vriend, of als vierde man ergens aan
een pandoertafel. 't Is mogelijk.

Maar evengoed kan het zijn, dat een der broede-
ren uit de onderwereld hem spreken moet over een
zeer winstgevende transactie met gestolen levens-
middelenbonnen of zoo. Het kan zijn.

In elk geval, meneer Zwart wil ergens wezen, waar
hij niet is, en dus vloekt hij op die beroerlingen van
spoorlui, die nu letterlijk nooit eens op tijd kunnen
zijn. „Een toestand meneer, een toestand!"

Ergens in 't helledonker van den onstuimigen win-
ternacht worstelt een lange trein door den vliegen-
den sneeuwstorm. Het lijkt den bestuurder of zijn
machine een gat boort in de inktzwajte duisternis en
zich te pletter zal loopen op één groot onbekend
gevaar. Vergeefs tracht hij uit te zien langs de baan.
De glasscherpe jachtsneeuw slaat hem blind. .Achter
hem laait de gloed van de geopende vuurdeur; dan
valt weer het helledonker en groeit de onbestemde
angst tot kille verbijstering.

Er moet iets niet in orde zijn. De schuin -
oploopende planken van de baak hadden, naar zijn
berekening, niet hun flits-flits als van zwaaiende
armen, alreeds de nadering van het voor-signaal
moeten aangeven. Het kan niet anders of ze moeten
ongemerkt voorbij gegaan zijn, verdoezeld in den
wervelenden sneeuwval.

Weer leunt hij naar buiten, op zoek naar den sein-
paal. Is ook deze langs geflitst in de grauwheid van
den nacht? Hij weet het niet; er is.geen enkel be-
kend punt, dat houvast geeft, er is niets dan de
vreemde, schrikaanjagende duisternis, waarin de

zware loc zich een weg baant met driftig beweeg van
jachtende wielen. Er moet iets gebeuren. Stoppen
desnoods. Het is niet verantwoord om door te razen
zonder de zekerheid, dat het signaal veilig en de weg
vrij is

Het schrapende geluid van knarsende remblokken
brengt beweging onder de halfslapende treinreizigers.
Er worden wollen dassen te voorschijn getrokken en
zorgvuldig om rekkende halzen gelegd. Hier en daar
veegt een hand langs dikbewasemde ruiten. „Zijn
we d'r al?"

„Welnee meneer, 't ouwe liedje. Zonder vertraging
gaat et niet meer tegenwoordig! 'k Zat gistere in d'n
trein naar Eindhove . . . . "

De zure gesprekken leven o p . . . . gaan dan' ver-
Joren in heftig geknars van zwaar aangrijpend»
remmen. . . .

Dwars van den seinpaal is de machine tot stil-
stand gekomen. Een vage gestalte komt los uit da
grauwe duisternis; een schorre stem schiet uit boven
het hijgend geblaf van de haastig werkende lucht-
pomp

„Kan je nog 'n klein endje optrekke meester? Dan
hebbe we 'n beelje licht van je lampe! We benna
bezig om 't wisser gangbaar te make, maar 't val' om
de bliksem nie' mee! Eerst dichtgewaaid met natte
sneeuw, en gelijk d'r overheen is 't gaan vrieze! Dan
weet je 't zeker wel hè?!"

De meester weet het maar al te goed. Hij is op- en
saamgegroeid met het bedrijf, dat hem leerde, geen
enkel risico te nemen, en geen gekke dingen te doen
in den ongelijken strijd tegen de allesbeheerschend»
elementen. En daarom heeft hij langzaam gereden,
tot het roode licht van den seinpaal als een helle
bloeddruppel uit het zwart van den nacht te voor-
schijn sprong, en met één ruk het treingevaarte to*
stilstand gebracht voor dit, over den vastgevroren
wissel, weg kon dansen in den chaos der vernie-
tiging.

Dat weten ook de werkers, die, in aardedonker,
vlijmende koude en wervelende sneeuwstormen, wor-
stelen en ploeteren om het leven der mopperend»
medemenschen veilig te stellen.
. Alleen de heeren Zwart weten dat niet. Die hebben
hun goeie geld belegd in een spoorkaartje, en wen-
schen bediend te worden, zonder uitstel.
"En zonder vertraging;l (B. B.)
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Bof Bouwman
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.

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

De crisis komt. Bar i gaat naar den kelder 'en
Klaas wordt werkloos, zooals zooveel varensmannen
en anderen. Hij' koopt in Beitkendorp voor zijn
spaarcenten het café „Het Gouden Anker1', dat
echter ook geen goudmijn meer is.' De schippers,
die steeds minder verdienen, lijden nood. De ver-
kiezingsstrijd brengt nog wat geld in 't laatje van
„Het Gouden Anker", doordat de zaal van het café
aan verschillende partijen verhuurd wordt. Maar
op den duur kan Klaas het toch niet bolwerken en
wordt „Het Gouden Anker" bij opbod verkocht.

Bart, die Klaas al cenige malen de helpende
hand heeft toegestoken, weet het gezin Bakker

"onder te brengen.

(18)

Gedrieën, sjouwden ze het simpele overschot van
hun vroegere welvaart op een, door Bart gesjarter-
de, bakfiets en ploeterden dan langs het smalle
kanaaldijkje, op zoek naar hun nieuwe woning.

Deze bleek een opgelegde motorboot te zijn welke
door d«n vakkundigen Bart als toekomstige ver-
blijfplaats was uitgezocht. Met veel drukte, alsof het
schip door hemzelf gemaakt was, toonde hij de
prachtige verblijven in voor- en achterschip, en
noodigde hij de Bakkers uit vooral te doen alsof ze
thuis waren.

„Jullie same voorin; — koke en smorrele kan. je
In de kombuis aan 't dek. . . afijn, dat zoek ie zelf
maar uit —; uw dienaar neemt z'ri intrek in 't ach-
teronder, en laat dan de boere maar dorsche...!
Istie voor mekaar of niet?"

Ze moesten toegeven, dat het voor^ elkaar was.
„Alleen ben 'k benieuwd wat dat zaaicje aan huur

mot opbrenge!", weifelde Klaas.'
„Geen centje!" juichte Bart, „geerr centje, beste

man! Kijk, in die tijd dat jij 'h kromme rug zat te
krijge van de polletiek, is Bartje aanhangsel ge-
worde van de nieuwe ekeriemie! Nooit van gehoord?
Dan zal 'k prebeere om et aan je boereverstand te
brenge, en dat mot jij maar es zegge of et stom be-
keke is. Nou mot je hoore. De eigenaar van dat
gekke ding bezit nog geen dubbeltje om z'n eige te
late schere, laat staat om z'n boot te late onder-
houë. En wij zitte dringend om 'n viella verlege,
maar we zijn te krenterig om de huur te betale,
snap ie? Nou doene we ruilebuit; wij 'n beetje boene
en schrappe — daar -pekene we vier pietermanne
per week voor — maar die hoeft de motorboothuis-
baas niet te betale omdat we vrij logies hebbe!
Kim? Of gaat et bove je petje?"

Het betoog van Bart was wel te volgen. Een zeer
eenvoudige oplossing van dienst en wederdienst be-
aamden de Bakkers.

„En 't is dat m'n knarretje zoo gauw zeer gaat
doen van al die prakkezasie". vervolgde • Van der
Vaart, „anders zou ik je nog veelTneer vertelle! As
alle mensche. die nou geen straal uitvoerde, me-
kaar 'n beetje ginge hellepe met alle mogelijke
prutskarreweitjes, zonder d'r voor te betale, dan
konne ze 't allemaal goed hebbe! 'k Heb je.al meer
gezegd, we gane voor ons eige beginne, en as jij nou
niet langer leg-te lazerbolle met je rotpolletiek, en
Je gaat ook es 'n deuntje zitte piekere hoe we 't in
't vat motte giete, dan kanne ze daluk Kalmpiés aan
de zenewe krijge met d'r heele steunbeweging! Je
ziet er maar wat verder uit te knobbele, en dan
hoor ik et wel van je! Bezjoer!"

Hij stommelde naar het' achterdek en begon met
veel lawaai de kajuitsklep open te schuiven Dan
daalde hij af in z'n nieuwe woning om het plan,
dat hij nieuwe ekenemie noemde, in praktijk te
brengen...

Diep in gedachten leunde Klaas tegen de stuur-
hut. Hij piekerde over de simpele woorden van Bart,
en diens opdracht om het plan verder uit te wer-
ken. Lag hier. in de nieuwe economie vaneden ge-
sjochten reeder, de oplossing van een wereldpro-
bleem? Of zou het weer een luchtspiegeling, een
fata morgana, blijken te zijn? Zou het geheele

schrikwekkende verschijnsel, dat werkloosheid, cri-
sis, malaise of hoe-dan ook heette, uit de wereld te
helpen zijn met een onnoozle regeling, ontsproten
aan de gedachtengang van een die tot de maat-
schappelijk verongelukten gerekend mocht worden?
Het was te mooi om waar te zijn.

En toch .. Was niet het voorbeeld van hun eigen
huisvesting, zonder betaling, enkel in ruil voor wat
onderhoudswerk, niet een doorslaggevend bewijs,
dat er in die richting veel, zoo niet alles te berei-
k,en was? Dienst en wederdienst, zonder gebruik
van geld. Zelfvoorziening der werkers mef uitscha-
keling van den geheelen rompslomp der ambtenarij,
steunregelingen en andere lapmiddelen? Kon de
samenleving dan toch bestaan zonder het wettige
betaalmiddel waarover iedereen zich het hoofd brak?

..Ziet et maar verder uit te knobD'Sie!" Jawel,
Bart had goed praten. Die deed alsof de zaak al
in orde was, en galmde in z'n achteronder het
hoogste lied: „Wir zahlen keine mieter meer!" Ge-
lijk heeft ie. overlegde Klaas, maar da ir hebben we
de boel nog niet draaiende mee ...

De zanger kwam naar boven geklauterd om een
emmer vuil water over boord te tjoempen. „Héé
schipper!" begon hij, „wat sta je weer aan ,1e neus
te likke? Kan je 't d'r nog niet mee eens worde?"

„Om je de waarheid te zegge, néé!" antwoordde
Klaas, ,,'t Is allemaal mooi en aardig, maar zonder
geld kan je 'n bedroefd beetje beginnen! 't- Heele
handelsverkeer, de heele wereldeconomie, kan niet
bestaan'zonder geld ...!"

„Je kan me nog veel meer vertelle!" onderbrak
de ander. „Geld is de (pest in 'n andermans zak, en
zoolang et- daar biijft zitte zijn wij de Figaar. Maar
't leg aan ons eige of we de sigaar wille zijn of niet.
'k Zal je es 'n leuk verhaaltje vertelle, maar laat
je eerst effe op de reeling zakke want et fluurt wel
'n oogenblikkie voor 'k dat filmpie afgedraaid heb!"

•„D'r was es 'n boer, of beter gezegd, 't heele straal
boere. Die sappelde van de vroege morge tot de late
avend op d'r akkers en weilande. In' d'r vrije tijd
ginge ze dijke aanlegge langs de rivier waar ze
woondfen, en as in 't-voor j aar de rivier ging wasse
dan liep et blubberwa.ter over de akkers en werd
et zaakie zoo ondergemest, dat je 't toren in de
zomer kon hoore groeie! Kan je me vclge? Vooruit
dan!

Die boere werde werkende rijk, dat snap ie zoo
wel. Nou zate d'r aan d'n andere kant van de rivier
'n stel patjakkers, die ware nog te melig om d'r eige
nest op te schudde. Die begonne al te zweete as ze
aan' werke dachte. Met allerhande boevestreke had-
de ze hoopies goud geld bij elkaar gékrege, en daar
ginge ze mee de rivier over om de boere lekker te
make. Nou, onder ons gezegd, die ware al net zoo
happig op die gouwe schijfies as de hottentotte op
'n snoertje krale. 't Werd gewoon 'n gekkehuis!
Stapels boter, kaas, eiere, heele koeie ginge voor 'h
paar schijfies de rivier over. Boerderije en akkers
werde versjacherd, en 't scheelde maar 'n haartje
of ze hadde d'r vrouw en kinders er bij verpatst.
Alle boere krege de goudkoorts, en as je nou weet
wat de goudkoorts' is dan hoef ik je niks meer te
vertelle. Ze werde allemaal zoo verwaand as 'n hond
met zeve staarteden 't eind van 't liedje was, dat
er geen mensch meer naar de akkers omkeek. Ieder-
een had geld genoeg, en iemand met geld hoef' niet
te werke. Of wél soms?

We gaan weer verder. Toen na verloop van tijd
alle dijke weggespoeld ware omdat er niemand naar
omkeek, en de paar kippe en koeie die d r nog over-
geschote ware, verzope in de polders lage, Degonrie
de boere in de link te krijge, dat ze met al dat ge-
sjacher maar 'n bedroefd klein beetje op'geschote
ware. Met al d'r geld hadde ze zoowat niks meer te
bikke, en werke was d'r niet meer bij Van armoe
moste ze zelf de rivier over om d'r eige spulle terug
te koope. Voor tiendubbele prijs natuurmk. Be-
halve d'r schure en d'r akkers en alles wat zoo'n
beetje spijkervast zat. Dat was niet meer te koop.
Alleen maar te huur. Afijn, 't werd 'n klittezooi om
akelig van te worde De één weerd al sjacherijniger
as d'n ander, en omdat ze nou eenmaal geen draad
zin meer hadde om te werke, ginge ze prebeere om
mekaar af te legge voor 'n grijpstuiver. Alles op 'n

nette manier, dat snap je. Opzltte en pootjes geve,
en zware boome opzette over krizes en melaeze. Zoo
nou en dan liete ze d'r eentje van d'n overkant
komiiie om uit te legge hoe 't kwam dat alles zoo
beroerd ging. Jullie benae veel te duur met je kippe
en Je boter, zei die snurker, en Je betaalt veel te
weinig huur voor dat land dat we van Jullie overge-
nome hebbe. As Ie nou die gouwe schijfies van jullie
gaat devallejeeré, late we zegge met de helft, dan
'krijge we sebiet weer 'n vlotuen handel. Gesnope?"

„En slikte die boere dat?" vroeg Klaas.
„Die slikte alles!" vervolgde Bart. „Ze wouë geen

van alle late merken, dat ze d'r geen /draad van
snapte, maar as iemand van d'n overkant et ver-
telde dan zou 't wel waar zijn...!" •

Even zaten de twee mannen zwijgend op de ree-
ling. Dan stond Bart op, en ging het koperbeslag
van dexstuurhut bekijken. „Magge we wel es 'n keer
poetsef" merkte' hij op.

„Kan gebeure!" bewilligde Klaas. „Maar vertel es,
hoe liep dat af met die gedevallejeerde boere?"

„Ja, dat weet ik niet zoo precies!" bekende de nieu-
we economist, ,,'k Ben altijd erg handig om de boel
in de knoop te helpe, maar as et weer uit de war
gehaald mot worde zie 'k d'r gewoonlijk geen gat in.
Weet jij niet hoe. we die kinkels weer op de .been
motte helpe?" »

Klaas moest even lachen. „Dus je verhaal is nog
niet eens klaar?" veronderstelde hij.

„Op geen stukke na!" erkende Bart. „Maar 't is
niks geen kunst om d'r 'n punt aan te draaie. Late
we afspreke dat ze allemaal 't heen en weer krege
van d'n honger... Of dat ze mekaar 'n beetje de
hersens in ginge slaan. Je kan 't. krijge zoo as je 't
hebbe w i l . . . gesneje of aan "n stukkie! Wat
denk ie?"

Klaas gaf niet direct antwoord. Bart kon heel
mooi "vertellen. Blijkbaar had hij dieper over de
oorzaken van alle menschelijke 'ellende nagedacht
dan men oppervlakkig van dezen zwerver mocht
verwachten. En wellicht zag hij de oplossing van
het vraagstuk even eenvoudig als het verhaal zelf...

Nog lang zaten de twee mannen dien avond op
de reeling van de sleepboot. Soms zaten ze st,il voor
zich heen te staren in diep gepeins over de vele
wereldproblemen welke voor hen tot vraagstukken

%van zijn of niet-zijn waren uitgegroeid. Dan weer
"schoten hun stemmen uit In driftig tweegesprek,
wanneer ze het niet eens waren over den opzet van
het nieuwe plan, waarmee ze hun wereld zouden
gana veroveren.

„Zonder geld maak je weinig klaar!" verzuchtte
Klaas.

„En daarom doen we 't zonder cente!" besliste de
ander. „Pijnemebuik over cente. Daar zijn die boere
uit dat rotverhaaltje ook mee naar de weerlicht ge-
gaan. En ik kan je d'r nog rneer opnoeme! Late we
nou maar prebeere om 'n stelletje slampampers aan
't werk te zette, dan zal je zien dat et heelemaal
.geen kunst is om met 'n beetje werke behoorlijk
door de wereld te komme. En leg nou assieblief niet
te lazerbolle, dat ét niet kan, want dan krijg ik weer
last van m'n zenewe. Morge gane we beginne. Wel
te ruste!"

Het was een stralende zomermorgen toen de twee
vrienden op stap gingen om hun wereldhervormen-
de plannen in daden te gaan omzetten. .

Zwijgend gingen ze langs de eindelooze schepen-
rij, waarop hier en daar een enkele gestalte doel-
loos .langs de luiken drentelde.

Benedendijks strekten zich de dikbegroeide velden
tot aan den verren einder; speelden zon en wind
hun golvend spel van licht en schaduw over dei-
nende grasvelden. Ergens achter pasverrezen hooi-
bergen klopte hét monotoon geklik van den hamer
waarmee een maaier zijn zeis scherpte, en scheurde
driftig geluid van een moeizaam voortgetrokken
maaimachine welke langzaam voortschoof door
wazige verten . . .

„We zalle eerst dien boer maar es op de pijn-
bank legge!" stelde Bart voor toen ze bij het scheef-
gezakte hek van een boerderij stonden „Koest Nero,
je maakt dé'kindertjes wakker!,"

Op het erf rukte, met woedend geblat. een groote
waakhond vergeefs aan zijn blankgeschuurde ket-
ting.

„Bart kijk uit!" waarschuwde Klaas toen zijn
onverstoorbare metgezel het erf opwandelde en aan-
halerig ging doen tegen het gele monster

„Die vang ik onder m'n pet!" verklaarde Bart.
„Net as z'n baas, daar mot jij es op lette!"

Klaas was daar niet zoo zeker van. Evenals zoo-
velen, had hij geen hoogen dunk van boeren. Zon-
der kennis van het harde bestaan dezer werkers;
zonder iets te weten van hun zorgen, moeiten en
risico in den eeuwigen strijd tegen de stugge aarde
en de altijd dreigende elementen, stond hij vreemd
tegenover alles wat een stempel drukte op gelaat
en levenshouding van den landman.

En even vreemd zat hij enkele oogenolikken later
to de koele schaduw van den boomgaard waar de
boer zijn zeis had neergelegd, en even tijd nam om
zijn bezoekers te woord te staan.

(Wordt vervolgd)



Hoe zou dat kunnen,
, dat het geveltopteeken invloed zou uitoefenen

m ' '

op uw Leven?
J a, hoe zou dat kunnen? Gij ge-

looft dit niet, en toch ik heb
ondervonden, dat óók de moderne
grootestadsmensch sterk beïnvloed
kan worden dóór het zien alleen van
de oude zinteekens. Vroeger liep men
er voorbij en reeds het gevoel, dat
ontstaat, nadat men erop heeft lee-
ren letten, is een merkwaardige
gewaarwording, omdat men dan pas
beseft, hoe blind men over straat liep.

Onlangs nam ik een bewoner van
oen Grimburgwal twintig minuten
Hiee ui zijn buurt, en wees hem op
de bovenlichtfiguren en de geveltop-
teekens. Wij liepen het Spui over,
staken de steeg door en kuierden een
k°rt eindje het Singel langs. Hij was
eerst alleen verstandelijk geïnteres-
seerd, maar al spoedig had de emotie
"em te pakken, gewaarwordingen
Weer-spiegelden zich sterk op zijn ge-^
*aat en bij verder doorloopen ontdek-

Oelebord te Vrouwenparochie.

16 hij de zinteekens zelfs eerder dan
**! hij wees ze geestdriftig met zijn
Pijpesteel aan. Toen wij -op den te-
rugweg langs een poortje kwamen
Waarin twee liggende ingen naast el-
kaar waren uitgesneden, zei ik hem:
••Ik schouw u aan met de oogen der
vruchtbaarheid!" Hij stond getroffen
stil, en zei een „knoop" om zijn aan-
doening te boven te komen.

Kijk, dat is nou geen' fantasie, en'
het bewijst, dat ook een jonge Am-
sterdamsche vader van dertig jaar, al

1 hij Christelijk opgevoed, een diepe
Bewaarwording kan ondergaan, wan-
neer de magische kracht der zintee-
fcens weer vat op zijn hart krijgt.
Deze ervaringen zal den zinteeken-
SQ runenvorscher steeds een aanmoe-
diging zijn op aijn pad, ook in tijden,
Jat de wijsheid der ambachtelijke

zinteekens dreigt verstikt en wegge-
^offeid te worden.

Mij is anderzijds het gevai van een
ftilversummer bekend, die in Elburg
•omend, voor het eerst een gave
'aai ontdekte in een vestingmuur De
Bian was a]S door een bliksem ge-

>Öen. Hij had „de bibberatie" zoo-
hij het woordelijk uitdrukte. Dia

was geen dichter, maar een
«nap koopman,' waarmee wij maar

Hen zeggen: die zinteekens zijn
-r dan gestyleerde bloemvormen in

noutsnijwerk en bouwwerk.
J beelden hier een Oeiebord af,

2ien te Vrouwenparochie in Fries-
Het oeiebord heeft altijd twee

wanen en zwanen zijn mythologische
«ren voor de Germanen. Deze zwa-
i verbinden ons regelrecht met de

-rmaansche Godenleer. Dat Maarten
öe H bePaalde, dat op de kerken

Hervorming zwanen zouden staan
"Plaats van kruisen, heb ik hooren

"«leggen als een typisch bewijs voor
ae Germaansche inborst van dezeiv
|rooten Hervormer Men vindt deze
wanen dan ook op alle Luthersche

kerktorens en in Amsterdam m de
Dintelstraat kan men een schitte-
rende aanwending zien van het iwa-
nenmotief, niet alleen op den toren,
maar ook in het ijzerwerk vóór de'
kerk. Dat sommige stadsbesturen den
zwaan als siervogel op de gemeente-
lijke wateren laten zwemmen, zegt
méér dan een zucht naar het schep-
pen van een aantrekkelijke sfeer van
stedenschoon, en in het Vlaamsche
Brugge zwemmen sedert de middel-
eeuwen twee-en-vijf tig van deze zwa-
nen als een levend bewijs van een
natuurlijk losgeld door een zekeren
Pieter Lanchals betaald.

Maar het oeiebord is een Friesch
noordrassymbool, dat volgens den
Friesehen boer niet gemist kan wor-
den op een woning, anders is deze

1 niet volledig, niet af! Wanneer men
van Zwolle naar Heerenveen reist met
het spoor en dan verder met den
stoomtram naar Drachten, komt men
heel wat oeleborden tegen. Hier staaf
er een zonnewiel in de nokplank en
dat is wel de overheerschende figuur,
maar soms is het ook een ruit of een
staande ing, of zelfs twee „vischbla-
zen". Over dit laatste zinteeken heb-
ben wij het nog niet gehad, maar dat
komt wel, want het is zeer belang-
rijk.

De Friezen noemen de nokplank
„oelegat" en het rechtstandige hou-
ten plankje tusschen de twee zwanen
in, heet „makelaar" Volkskundigen
hebben de zwanen In verband ge-
bracht met de odals-essen, met an-
dere woorden, dat deze S-vormige
versieringen in wezen „tot vogels ge-
incarneerde -adals" zouden zijn. Wij
zullen hierover geen strijd openen,
daar ons geen gegevens ten dienste
staan. Wat ons betreft: wij vinden
het oeiebord een Friesch stamsym-
bool, zoals het houten paarden-zin-
teeken typisch Saksisch geacht kan

worden. Wanneer men in West- en
Zuid-Vlaanderen reist, treft möïi nu
en dan stelphoeven aan, met oelebor-
den en ook herbergen met een Sak-
sisch ros in het bovenlicht. Dit be-
wijst ons," dat ook daar Saksers en
Friezen eenmaal inheemsch waren.
Van Karel dé Flou, werkend lid der
Koninklijke Vlaamsche Akademie,

Irminsul te Frankfort a/Main.

Ketting, figuur van den contradans;
daaronder de zes-ster.

stamt de uitspraak: „Eene witte
zwane is eene bode des lichts".

Het zou ons te ver voeren dit thema
hier nog meer uit te diepen, daar het
ruimtebestek dit niet veroorlooft,
doch wij willen er slechts nog op wij-
zen, dat onze sprookjes onuitputtelijk
zijn in het aanwenden van witte
zwanen en dat deze vogels steeds ten
diepste met het zieleleven der men-
-schen verband houden. Dit alles be-
wijst eens te meer, dat deze zintee-
kens en zinnebeelden ontsproten zijn
aan het innerlijk leven onzer voor-
ouders en dat wij hier te maken heb-
ben met een brok onvergankelijke
religie. ,

Als tweede afbeelding geven wij een
schets van een Irminsul gevonden in
een huis te Frankfort aan den Main.
De Irminsul, waarover wij al eerder
schreven, is de steenen boom, die .in
de kunst den spitsboog heeft doen
ontstaan in den tijd der gothiek.
Plaatst men twee zuivere Irminsul-
grondtypen naast elkaar, dan heeft
men tusschen de beide stammen in
het „gothisch venster" gekregen; de
rechtertak van de linker Irminsul
raakt den linkertak van de rechter Ir-
minsul en op deze wijze werd de spits-
boog ontdekt. Het is dan ook geen
wonder, dat de gothiek een Germaan-
sche bouwstijl wordt geacht. Er be-
staan uiteraard andere verklaringen
over het ontstaan van den spitsboog
(namelijk uit het. breken van den
Romaanschen boqg), maar dat ver-
hindert niet, dat er een zieleverband
bestaat tusschen Irminsul en spits-
boog.

In de derde plaats bieden wij een.
schema van een contradans, n.l. „den
ketting". Volksdansen waren oor-
spronkelijk religieuze uitingen. Zrj
stammen uit voorchristelrjken tijd.

De ketting wordt gedanst binnen een
denkbeeldigen cirkel. De ketting is
een zonnespel Met pijltjes gaven wij
de richting aan. Vanuit den hemel
gezien komt de ketting hierop neer,
dat de dansenden acht ing-ruimten
scheppen. Onze voorouders achten
deze figuren heilvol, dus heila'anbren-
gend, hetgeen iets anders is dan „hei-
lig". De denkbeeldige zon, waarbinnen
de ketting wordt gedanst, is een
openbaringsveld. De dansenden zijn
„het leven" binnen dat openbarings-
veld en het leven kan slechts ont-
staan via de ingen. Zon en ing han-
gen onafscheidelijk samen Tevens
scheppen de dansenden een achtster,
in dier voege, dat zij met hun snij-
punten de punten van de achtster
aangegeven. Voor hem, die meditatief
aangelegd is, blijkt hier, dat „zon en
sterren" niet alléén „eenen dans"
doen aan den hemel, maar ook, dat
de volksdansers „zon en sterren"
dansen, zij reageeren op een kosmi-
schen invloed

Daaronder beelden wij een mooie
zesster af, welke wij ontleenden aan
het nieuwe boek van Dr Elise van
der Ven-Ten Bensel over „De Volks-
dans in Nederland", welk boek wij in
dit blad binnenkort honen te bespre-
ken. De zes-ster in den" cirkel is een
veel-voorkomende dansfiguur bij
kringdansen, door zes paren gedanst,
vermeldt het onderschrift. Deze
figuur wordt door, Klaes Sierksma
„een wij dingsteeken" genoemd en
komt ook bij zw^aarddansen voor: WrJ
zullen nog aanleiding vjnden in la-
tere' bijdragen op de zes-ster dieper
in te gaan.

Wij hebben tot nu toe gezamelijk
kunnen vaststellen, dat er zinteekens
zijn en zinnebeelden, runen en huis-
merken daarmee samenhangend, wij
zullen nog moeten wijzen op*bloemen
uit hout gesneden, van runen afge-
leid, verder op symbolen als het hart

" en de urn, op houten handen, gesty-
leerde steenen bloemen in bouwwer-
ken, op de dieren voorkomend op
onze windwijzers, ja, op nog zeer
veel meer, waaruit zal blijken, dat
het zinteeken niet naaktelrjk alleen
daar staat in het verleden van ons
volk, maar dat de levensbeschouwing
van het zinteeken alle gebieden van
huis en erf doordrong met zijn léven-
wekkende boerenwijsheid en dat
zoo'n geveltopteeken wel degelijk ook
nu nog een rol kan spelen in uw
allermodernste leven.

MARCEL VAN DE VELDE.

Energie-controleurs in de

bedrijven
In dezen tija js net noodzakelijk, dat

iedereen, ook de bedrijven, uitkomen met
de toegewezen rantsoenen gas en electri-
citeit. Er Is reeds meer op gewezen, dat
het noodzakelijk is. energie-controleurs
aan te stellen. Deze energie-controleur
kan een voor dit doel geschikt employé
zijn. Ten einde zijn voorschriften door
de anderen te laten opvolgen, zullen zij
voldoende gezag moeten hebben; z»
moeten dus direct onder de bedrijfslei-
ding of onder de directie geplaatst wor-
den.

Transportmiddelen verslinden, wanneer
ze onbeladen ingeschakeld staan, zeer
veel energie. De energie-controleur zal
dus vooral aandacht moeten schenken
aan de wijze, waarop machines en appa-
raten, lorries en , lopende banden enz.
worden gebruikt.

Besparing is op het, oogenbblik ^rin-
gend noodzakelijk.

Daarom is de energie-'controleur een
voor het bedrijf onmisbaar persoon.

\
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Tusschen Driekoningen en Vastenavond hielden T* „, 'ezenswi
ambachtsgilden hun traditioneele teerdagen, die op B* T °
Limtrurgsche en Brabantsche platteland tot voor ^ hui
oêi'Iog nog hier en daar in het dorpsleven niet onofiP over.

OIJ? 'n

merkt voorbijgingen. l ̂  ,' "De W(

Waar de ambachtsgilden uitstierven, bleef rneni^ fe] ™f v«'kl
traditie voortleven in de dorpsschutterijen en zoo W_ drukt °UW S

ik in 1935 nog het folkloristisch fortuin in Gemert en " ^an h "̂  K°
Deurne met de St. Antoniusbroeders hun Janua»-^ j,j_.. '' 3aa->
dagen mee te vieren. Maar ook in het Limburgsche dorpJ
Broekhuizen-Vorst met de winterkermis van Sint T"*
nis en niet te vergeten in de protestante Sint AntoriH
viering, te Dwingelo biedt de 17de Januari als patroond»
van Sint Antoon met het varken volop gelegenheid

pe:

gro

W»

van sint Antoon met net varken volop gelegenheid «^ ders '
in het samengaan van feestelijkheid en milddadig*16' dnikn°

P de *
het bewijs te leveren voor een kerngezonde volksvert»0" Wif'™' boe

denheid. tred P Zier

Ook, Oudenbosch ziet onder normale omstandieheds* bg^.?1 van k
zij 11 .Basjaanbroeders" feestelijk bijeen in de gildekaö1* \,„'_ :rd> dat

.j,,*»*'

. aa„
en de ehrentfeste schutters van' St. Paulus te Vaals »elr j„ . °ag' det

ben ook al op den patroonsdag van 25 Januari een feest* ^ ntvangst
lijke bijeenkomst ter gelegenheid van het „inboone» y " er . Imi
der nieuwe leden. sfeer hekis:

Doch de grootste vierdag van de maand was toch * Z0ü(.
 van wal

l loemekopper-Maandag, d.i. de Maandag na Driekoningen,
dit jaar Maandag 11 Januari.

Arbeidsf eesten in de
anuarimaanci

Van barbiers (koppen) en drukkers
In het bijzonder was dit het jaarfeest voor de drufcSj

en de barbiers. 'De naamsafleiding van kopper-Maand'
gaat langs verschillende lijnen terug tot de z.g. kopPe

Dit waren kleine dopjes of ventouses, die de koppers'
kopsters de patiënten opzetten bij het aderlaten: v
tijde van Vader Cats was dit koppen zetten algemeen'
zwang, zooals we afleiden uit zijn getuigenis:

„In het jaar eens bloed laten,
In de maand eens in het bad.

Maar men zou er zich wel voor wachten om dit

, °P dezen d;
i1ar inleidde,
«'anten de k
S «igenis af!(

boek- ei

doen op den eersten Maandag van het nieuwe jaar, '
volgens de oude instelling niet viel op Maandag na &j
eersten Januari, maar op dien na Driekoningenavoff*
Dit was volgens de alwijze almanakken juist een n
vier „kwade Maandagen", die het jaar gaf. Het was £j|
feitelijk de eerste werkdag van het jaar, een
„blauwe" Maandag, waarop geen ambachtsman ter
er aan dacht iets anders te doen dan vroolijk te .,!
sen".

En zoo deden dit dan ook de barbiers en de
evenals de drukkers en boekschrijvers. Er bestond &L
zonderlinge samenwerking tusschen deze twee categori6!
nuttige werkers, welke terugging tot verre middeleeU*
sche tijden, toen de „librarii in de badstoven hun liedj*
en romances voordroegen en „geletterden" het intell'jj
tueele amusement boden .aan hun medemenschen, •*
tijdens het bad een aderlating in het koppen onderging6;

Eén minder fantastische woordverklaring van kopP^J
. Maandag gaat eveneens terug tot de gezellen der dr";,

kerijen, die in de_ deftig-heidsbevlieging van het beBg
der renaissance zich coöperatores of medewerkers P13.̂
ten te noemen. Nog meer nuchtere taalpluizers heö"?
eenvoudig kopper identiek gesteld aan de kopjes van W
zetse! en de kopper of fooien, welke de drukkerst:eze"c

voor hun almanakken op kopper-Maandag ontvingen- '
In de beteekenis van fooi en onmiddellijk daara*J

verbonden eten, smullen en pret maken wordt hét w0t?J
kopper ,in 1552 reeds vermeld, toen de Amsterdams"^
nachtwacht zich verdienstelijk had gemaakt „in ",[
apprehendeeren van eenige anabaptisten" en de stad
schellingen gaf aan „Jacob Hendriksz. den Kappe'",
van de 'nachtwaecke ende zijne XXXIII waickers tot *?
copper, omme lieffelijck mit malcanderen te verteerfS

Dat men algemeen op kopper-Maandag koppers. *j
nieuwjaarsfooien gaf, blijkt ook uit hetgeen Ge2l
Adriaansz. Brederode ons in zijn „Moortje" verMS
waar hij oude Geertrui laat zeggen:

Jou vader was zoo milt en zoo royaals.
Dat hij ons zonder vra'gen

Gaf een Nieuwjaar met een teerpenningft
Tegen de kopperdagen.

Elders in zijn „Berooide student" getuigt hij:

Terwijl sa-l't hier ook geen vaste wese, neen,
t Sal kermis, ja dubbelt kopper zijn. zoo ik meefl

Koperen' grafpenningen voor de drukkers
kopper-Maandag.

Het is wel opmerkenswaard, dat de pionier der va'''
landsche heemkunde, Jan ter Gouw, wel de resulta'
van allerlei spitsvondig uitgedachte naamsverklaring*
betrekking hebbend op de drukkersgildedagen, jn ^

Het zaï wei
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hielden «'? ' ^Jö»nswaardlg hoofdstuk van zijn boek der Volks-
i, die op be ver t heeft samen§esPI'Okkeld, maar daarin heeft
:ot voor & },„i n te wiJzen °P de verklaringen, welke Bodel Nijen-
niet onopg'' ov '

s ons in 1819 heeft geschonken in zijn proefschrift
„De Wetgeving op drukpers en boekhandel". Omdat

bleef men# Ter ?f verklaring evenmin aantref in den herdruk van
en zoo h*' drukt -UWS artikel „Kopper-Maandag", waarmede de

Gemert en* ^ Kkerij Rotting te Amsterdam ons op kopper-Maandag
Janua»-teel> jy " h '* Jaar 1910 heeft komen verrassen, herinner ik
rgsche dorpJ' , aï i zijn woorden: „ledere gildebroeder van het
.n Sint. T"" ni

 m'k°Pers en druckersgilt" fc-eeg een koperen pen-
int Antoni"8' ^ = ter grootte van een rijksdaalder, welke gedragen
.s patroon*1* zij(l

 biJ de begrafenis van een gildebroeder. Op de voor-
legenheid "J ,Jre stor»d het stedelijk wapen" en den naam des broe-
nilddadigt16' ri,., t Op de keerzijde Mercurius met een open boek, een-
volksver»* '"KP«-s, boekpers, enz., , .

tr ri °P zien we dus het woord koperen in de plaats
Standighed| ^ ' ven v'an kopperen en materialistische geesten hebben
e gildekaB1'1 j^*' ierd' dat kopper-Maandag eenvoudig beteekent koper
:e Vaals h1* jn

 andaS> den Maandag waarop overal koperen munten
on tvangst werden genomen door armen, zieken en

Irnmers op kopper-Maandag werd van ouds
sfe WSzin betoond en deze dag stond geheel in de

toch f jr f Van wat we thans een algemeene winterhulpactie
ude« noemen.

Kopper-Maandag als kalenderdag.

rator ia??-dezen da? nu- die dus met goede daden het werk.-J •>•' inleidde, werd het gewoonte, dat drukkers aan hun
de drukWi 'nten _de kalenders schonken, welke aan den wand

Der-Maan<>« ==luigenis aflegden van het technisch kunnen der vroe-
z.g. kopP6", e ' f : boek- en steendrukkers en der latere offset- en

j koppers' °5?8i-avure-drukkerijen.
31-laten: T' -t zal weinigen bekend zijn. dat de naam kalender
algemeen* ™ . «et Latijnse calendae afkomstig is van een Griek-
is: zi n werkw°ordvorm, die beteekent: „ik roep uit!" In

" huidige gedaante is de kalender eerst in de tweede

ri een
; „inboon

was
oningen,

:oöpera

helft Oer 19de eeuw ontstaan. De almanak verscheen
la w5 Vele honderden jaren eerder. Als het oudste Neder-

asche exemplaar geldt waarschijnlijk de almanak,
m dit nU >^Ke Meeseer Jacob Crom op den Nieuwjaarsavond van
we jaar, " "6 heeft doen presenteeren aan burgemeester en sche-
idag na * ^"en van Middelburg, zooals een stadsrekening uitwijst,
lingenavog "at het drukkersbedrijf den kopper-Maandag door alle
ist een 9. D-jaen heen in eere bleef houden, bewijzen vele kopper-
iet was c* 'enten en kopperkalenders, die in menig drukkersarchief

een ecSï »nwezig zyn gn in groote verscheidenheid ook voor-
n ter wer«' DI«en in de typographische bibliotheek der lettergieterij
ik te „ge** Amsterdam.

Kopper-Maandagviering der typografen.
omstreeks twintig jaar geleden hield de Neder-

de
sestond &
categori^

middeleeu*
hun liedF
ist intel^
nschen, *
mderging*
,'an kopPe

i der di'1'
het bef"

•kers pi»0!,
;ers heb»*
jes van P
cersgezell*
itvingen.

'k daaÜrtff
' n*t w

ot

:t ..in "Jf
de stad
Kap]

:ers tot ̂
verteere*
oppers. *S

}o
jj.^che Typografenbond op kopper-Maandag zijn jaar-
^Ksche feestvergaderingen en ook zijn er door de ,.Ver-
!is h ng tot Bevordering van de Gezondheid in de Gra-
tia ' Vakken" vaak collecten gehouden, terwijl het
OD

Uwelijks tien jaar geleden, is, dat er speldjesverkoop
*" *opper-Maandag piaats voncj ten behoeve van zieke of
'Sfleelde drukkersgezinnen. .

ö °01'tgelijke eeuwenoude drukkerstradities werden ook
von' de „School voor (Jrafische Vakken" te Utrecht tot
„e,

r Weinige jaren in een kopper-Maandagviering hoog
ge» den- Het k vooral de lees- en studieclub dezer school
^ ,eest, die de leiding van deze zinrijke gildeviering op
tiid f' genomen en de namen van C. A. J. Zomer, des-
^s voorzitter, en Jack A. Schotel, destijds redacteur van
Üoe clarne", zullen in de herinnering vah vele drukkers
huL Vei bonden bliiven aan kopper-Maandagrevues, die ïn
ltej^

oristische en vooral aesthetische tafereelen de betee-
'ichn Van de drukkerij voor de samenleving veelzijdig be-
voll v' ô*118 dat o.a. het geval is geweest in de succes-

° Kopper-Maandagrevue „In naam van Laurens Coster".
en. zooals dat o.a. het geval is geweest in de succes-

J -k°Hst een eeuw vroeger, in 1831, verscheen er een ..Zamen-
tusschen Eergraag. een Letterzetter, en Trouwhart,spra;

:en
' ver.

ngh

;en

k meef

rukkers

der ^'a'i

result»

(}er j^sterdamse schutter", waarin het jaarli.jksche feest
*errt ukkunst als „roemvol voor Holland" beschouwd

>. °° is het wel begrijpelijk, dat hier en daar kopper-
J^ag verbasterd werd tot Coster-Maandag en kopper-

^ë vervormd tot Costertjesdag, waaruit eens te meer
^hoezeer deze eerste Maandag na Driekoningenavond

was van de vroegere drukkers en zetters, de latere
en lithograf en.

Kopper-Maandagviering van houtzagers
en leprozen.

<Jag""""~ n'et a"een zij vierden hun feest op kopper-Maan-
kopL200815 Van Alkemade reeds heeft getuigd in: „Dat
gasjg "Mandag ook van andere soorten dan drukkers-
i^ 2J!*1 Pla8t gevierd te worden". Dit zijn volgens P. Marin
•--i Jtl „Groot Woordenboek van 1730" de droog- of laken-
slernM S' die van den kopper-Maandag hun rust- en

™ maakten. Dan hielden in Vlaanderen de bier-en en. an een n aaneren e er-
rklaring , Perjr>o 'draSei'S, de schoorsteenvegers, straatvegers, lam-
n, in 0 etsers en al zulke soort onmisbare lieden in de oud-

tijdsche stadssamenleving hun Nieuwjaar, waarop de des
ochtends ontvangen koppers des middags werden ver-
dronken, zoodat de dag voor hen meer dan een dubbele

. „verloren" Maandag werd.
Maar behalve zedemeesterende dominees, treurde nie-

mand op kopper-Maandag, want het was een algemeen
verschijnsel, waarin vooral ook dev houtzagers en — ge
raadt het niet in tienen — de melaatschen of leprozen
gezamenlijk goeden sier maakten, als zij door Amsterdam
hun „jaerlijckse ommeganck" hielden.

Hoe triest en treurig ook in wezen, bood toch deze
ommegang in treksleeën een bont en echt-volksch schouw-
spel. Adriaen van Nieulandt heeft deze 17de-eeuwsche
'hoofdstedelijke winterhulpactie vereeuwigd in een volks-
kundife buitengewoon belangrijk doek, dat men jarenlang
in het Rijksmuseum heeft kunnen bewonderen, maar dat
thans in het monumentale WaaggebouW den bezoeker een
zeer levendig tafereel biedt van de kopper-Maandagviering.

Daarop ziet men een aantal heksleden met „sieckgens"
de . Dam op rijden tusschen het oude stadhuis en de Waag.
Folkloristisch hoogst belangrijk is, dat de krop van den
stoet wordt gevormd door -leden van het illustre hout-
zagersgilde met hun trommelaar en hlazoendrager.

Heel in den linkerhoek komt een . andere stoet naar
voren, bestaande uit een tweetal stadsraden, evenzoo
voorafgegaan door een trommelslager en stadsbode, die
blijkbaar op plechtige wijze" een liefdadigheidsloterij
afkondigen

Het houtzagersblazoen van Janneman.
Het vermaarde blazoen, dat ook al op een ets van Claes

Visser uit 1608 is vereeuwigd, bestaat uit een aantal be-
weegbare beeldjes temidden van een op eerr- langen stok
gedragen kroon van groene blaadjes met in top een kleine
boom. Het lijdt geen twijfel, dat we hier te doen hebben
met een wintermei, waarin een vernuftig mechaniek is
aangebracht, dat een aantal poppetjes in beweging kon
brengen. .Als de blazoendrager van- het houtzagersgilde
aan een touwtje trok, begonnen de miniatuur-houtzagers
heftig te 'zagen, terwijl een poppetjesgroep vroolijke kop-
per-Maandagzwierders om de hard-zwoegende kereltjes
een rondedans uitvoerde. Dit vernuftig uitgedacht toestel,
dat gelijksoortig ïs aan de draaiende Herodusster met het
paleis van den boozen koning der Joden op den avond van
6 Januari, droeg den gemoedelijken naam van „Janne-
man". Het genoot in heel Amsterdam een buitengewone
populariteit en vormde de hoofdattractie van den kopper-
Maandagommegang, zooals het onderschrift van Claes
Visser's ets zegt in: ,

syn seer verblyt
Als sy sien /len Coppertyt
Om te maken den kaJnne-man.
Den trommel sy dan rappen,
Met de clappen sy cleppen
En spelen ook met ..Janneman.

De Janneman had ook nog een zinnebeeldige strekking,
want daarin werd gesymboliseerd: „werk jullie maar in
het zweet, houtzagertjes, wij, Jantjes met de Trijntjes.
wij zullen wel vroolijk passagieren!"

De Amsterdamsche Janneman is feitelijk niets anders
dan een wintermei, zooals we die in Duitschland in tal
van variaties van de Saksische Kerstpyramide en de Oost-
friesche Wepelrot kennen en zooals we die ook fh. Neder-
land in honderden Palmpaaschvormen aantreffen.

De Flora-Maandag en „blauwe" Maandag houden.
Hebben we dit inzicht door de beschouwing van de

schilderij in dé Sint Antoniuswaag gekregen, dan komt
op het onverwachtst de blazoendrager van het houtzagers-
gilde voor ons té staan in de gedaante van een Meiheraut,
die reeds bij den uitgang van de twaalfnacht.en op kopper-
Maandag het nieuwe leven, gesymboliseerd in den levens-
boom, in het volksvermaak uitbeeldt. Dan ook schemert
door de „verloren" Maandag, zooajs kopper-Maandag alge-
meen in Brabant en Vlaanderen ook heden noe wordt
genoemd, de, taalkundig moeilijk te aanvaarden F'ora-
Maanaag der Haarlemse drukkers door.

Blijkens het oudste exemplaar onder de kopperprenten
in de hierboven genoemde verzameling der typografische
bibliotheek van de lettergieterij Amsterdam met het
opschrift „achtste kopperwensch aan onze Heeren en
Meesters op Flora-Maandag den Uden van Louwmaand,
des jaars 1734" hebben de „gasten ter drukkerye van
K. Kemna te Haarlem" deze bloemengodin grif aanvaard

1 als beschermster van hun vrijen kopperdag.
Ook in Dordrecht vertelt Matthijs fialen over het verbod

van kopper-Maandagviering, dat gepubliceerd werd, zoodat
men „niet en zal houden Verloren dat is Flora Maandag".

Het zou ons hier te ver voeren, dieper in te gaan op de
andere benamingen voor de kopperdagen als verloren
Maandag, verzworen Maandag. Egyptische Maandag, raas-
Maandag,. blijde Maandag en in het algemeen een der
meest gevierde blauwe Maandagen in het ambachtelijke
leven, waarover ik, evenals over het merkwaardige Maan-
dag-houden, nog wel eens iets meer hoop te vertellen.

Van den zageman en de Driekoningen
als patroonsdag der houtzagersgilden.

We zullen ons hier nog even bepalen tot de verschijning
van het Janneman-attribuut der houtzagers, dat in zijn
verklaring ons brengt van Amsterdam naar Antwerpen,
waar we zoo waar in het museum voor folklore den volks-
humoristischen zageman terugviaden. Het is een grappig
l -)og-gehoed poppetje, dat een indrukwekkende zaag in
beweging zette, wanneer iemand het gezelschap" verveeldë'
of een stamgast naar den zin van den herbergier te lang
bleef plakken. Dan gaf de zageman een zeer nadrukkelijke
waarschuwing, door te gaan zagen Dat we zoowel in
Antwerpen als Amsterdam de houtzagers een zeer'actieve
rol zien spelen in het aan de Drie-koningenviering gekop-
pelde vermaak van kopper-Maandag, heeft mogelijk een
gemeenschappelijke!! oorsprong. De drie koningen toch zijn •
er de patroons van de houtzagers en de oorzaak daarvan
moet in het feit liggen, dat voor een groot gedeelte de
houthandel gedreven werd langs den Rijn. Nog heeten in
het Spessart-gebergte slanKe meer dan 30 m. hooge,
boomen „Hollander Eiche", omdat deze gebruikt werden
.voor de masten der Hollandsche koopvaarders. De hout-
vlotten kwamen over Neckai en Rijn in deze lage lan-
den bi der see en waar juist in geheel Rijnland met
Keulen als centrum de drie koningen zeer werden ver-
eerd, meende men daarin ook een verklaring té kunnen
vinden voor hun patronaatschap over het ambacht der
houtzagers.

Op welke zonderlinge wijze sommige gilden aan hun
patroon zijn gekomen, vertelt ons het koddige verhaal
van de Mechelsche houtzagers.

Dezen wenschten voor de timmerlieden, die natuurlijk in '
St. Jozef hun beschermheilige vereafden, niet onder te
doen en hadden besloten een schutspatroon te kiezen.
De gildebroeders vergaderden, de hoofdman nam den
bijbel en begon rustig het evangelie te lezen van de ge-
boorte Christi in de hoop dat tijdens het verhaal wel een
geschikte heilige voor het ambacht ontdekt ^ou worden.
Toen hij enkele bladzijden had gelezen kwam de hoofd-
man aan de woorden: „de drie koningen zagen een ster
in den hemel". Sta, hoofdman, sta! riep een van de aan-
dachtig toeluisterende houtzagers, we hebben het gevon-
den. De drie koningen zagen een ster in den hemel en zij
zagen hier de boomen op de aarde" De drie koningen -
zijn onze patronen! En zoo ziln de houtzagers van
Mechelen aan de drie koningen als hun schutsheiligen
gekomen. ,

Een volkscultureele taak
Zoo blijkt, dat Januari in zijn gildevierdagen en vooral

in kopper-Maandag feestvreugde bracht onder meesters
en gezellen van vele ambachten, inzonderheid aan de druk-
kers en de houtzagers, die beiden ook in hun vreugde den
liefdadigheidszin betrachtten, wat ons geopenbaard werd
in oude kopperprenten en vooral in het als een document
voor ons volksbestaan te beschouwen schilderij van
Adriaen van Nieulandt.

Nog veel te weinig is er de aandacht gevestigd op de
rijke volkswaarden, die in onze Nederlandsche schilderijen
en prenten onopzettelijk en daarom juist zoo betrouwbaar
— omdat al hetgeen vermeld wordt, als doodgewoon werd
beschouwd — zijn vastgelegd. Hier ligt voor den volks-
kundige een schoone taak weggelegd. Immers, door de
vermeerdering van onze kennis van het verleden, niet
alleen uit geschreven documenten, maar vooral ook uit
teekeningen, etsen, gravuren en schilderijen, kan een
hechte.basis worden gelegd voor een nieuwe feestcultuur.
Zoo zal het alleszins verantwoord zijn straks na den
oorlog den» kopper-Maandag weer in al zijn oorspronke- -
lijken luister te vieren.

Daarin kunnen ter eere van Bnzen uitvinder der boek-
drukkunst Laurens Jansz. Coster dan op „Costertjesdag"
de boekdrukkers voorgaan met het rondzenden van typo-
grafisohverzorgde kalenders. D. J. VAN DER VEN.

1. Een berijmde Kopper-Maandag-samenspraak der..tlruk-
kers van het jaar 1831.

2. Ommegang der leprozen op den Dam te Amsterdam
naar de schilderij van Adriaan van Nieulandt in het
Amsterdarnsch Historisch Museum (de St. Antonius-

3. De Basjaanrjroeaers van Oudenbosch, gereed voor de
vieritig van hun driedaagsch Gilde/eest, ingezet op den
patroonsdag van St. Sebastianus, 20 Januari ^

4. De koppen o) ventouses voor de aderlating, waaraan
Kopper-Maandag zijn naam zou ontleend hebben.

'S. Een Kopper-M aandag-wensch der, boekdrukkersgezellèn
uit het midden der vorige eeuw.

6. De zageman in het museum van folklore te Ant-
werpen. i

1. De koning van het St. Antoniusgilde te Deurne aan den
maaltijd.



Nog steeds blijkt uit vragen en brieven, die ons
bereiken, dat de sociale voorman met tallooze moei-
lijkheden te kampen heeft. Vooral zijn positie in
het bedrijf Is een factor die aanleiding kan geven
tot diverse strijdpunten. Want wat zien wij: aan
den eenen kant de leider van het bedrijf (Betrlebs-
tührer), die wel samen wil werken met zijn socialen
voorman, aan den anderen kant echter komt het
nog te vaak voor, dat de taak en de positie van den
socialen voorman miskend, ja zelfs ontkend wordt.

In het laatste geval nu doet de leider van het
bedrijf aan struisvogelpolitiek d.w.z. laat de dingen
rustig hun gang gaan én hoopt dan, dat al dat
nieuwe ondertusschen verdwijnt. Wordt echter de
sociale voorman te lastig, doordat hij teveel de
vinger legt op de rotte plekken in het bedrijf, dan
wordt het zaak, dit te voorkomen. Ontslag van den

socialen voorman Is niet mogelijk, maar er zijn toch
altijd nog genoeg middelen, die hetzelfde effect
hebben b.v. den socialen voorman in den buiten-
dienst plaatsen of hem zoodanig werk opdragen, dat
hij zich practisch niet meer met den normalen gang
van zaken kan bemoeien. En als het .Arbeidsfront
nu zegt, dat zulks niet mag, dan vraagt hij: „Waar
staat dan geschfeven, dat ik dat niet mag doen?"

Hierin schuilt nu de groote tegenstelling tot vroe-
ger; toen werd er alleen geoordeeld en veroordeeld
naar de letter, thans Is In deze opvatting een fun-
damenteele ommekeer gekomen en letten wij nu op
den geest, die uit een verordening of wet spreekt.

Hoewel de rechtspositie van den socialen voorman
slechts zeer vaag omschreven is, geeft dit den leider
van het bedrijf niet een vrijbrief hem op alle moge-
lijke manieren te verhinderen zijn werkzaamheden,

hem door net Nederlandsche Arbeidsfront opgedra-
gen, tea uitvoer te brengen, want zooals reeds
gezegd gaat het niet om de letter maar om den
geest waaruit de figuur van deji socialen voorman
ontsproten is.

Het is voor een ieder begrijpelijk, dat de instelling
van de figuur van den socialen voorman één hersen-
schim zou zijn als hij ni^t in de gelegenheid zou
worden gesteld zijn werkzaamheden haar behooren
te vervullen d.w.z.. dat een sociale voorman te allen
tijde, Indien dit noodzakelijk is. besprekingen met
den als Betriebsführer verantwoordelijk gestelden
leider van het bedrijf moet kunnen houden en dat
hij, behoudens enkele uitzonderingen ten behoeve
van de uitoefening van zijn taak overal in het be-
drijf kan komen,, kortom dat hij zoowel door den
Betriebsführer en door de Gefolgschaft wordt erkend
als de drager van de idee van de bedrijfsgemeen-
schan; die in alle aangelegenheden betreffende de
arbeidsverhoudingen sn betrekkingen binnen het
bedrijf, hetzij door zijn arbeidskameraden, hetzij
door de leiding, wordt betrokken

Den Betriebsführer, die meent, door zich strikt te
houden aan de letter van de betreffende bepalingen,
den socialen voorman als vertegenwoordiger van het
Arbeidsbfront te maken tot een nuttelooze figuur, zal
op gepaste wijze aan het verstand gebracht moeten
worden, dat de vertegenwoordiger van het Arbeids-
front als zoodanig op den vollen steun daarvan kan
rekenen en dat hem zoo noodig via de Landelijke
Leiding ook den weg tot den Gemachtigde van den
Arbeid openstaat.

Volksontwikkeling
Cursistenbijeenkomsten

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 cursistenbijeenkomst wordt gehou-
den. Op deze bijeenkomst wordt een
film gedraald, worden lantaarnplaatjes
vertoond of voordrachten gehouden door
één der onderwijzers of door een bekend
voordrachtkunstenaar. Ook bijdrage^
van cursisten zijn van harte welkom l

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
dlenstlelder van „Vreugde en Arbeid"
wanneer een dergelijke cursistenbijeen-
komst gehouden wordt In de plaats,
waar u de avondscholen of de cursus-
sen bezpekt!

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

Lichamelijke opvoeding
SCHIEDAM '
Sportf ondsen bad

'WIJ wijzen er nogmaals op, dat do
zwemtljd voor leden van het N-A.F. la
vastgesteld op Maandag van 6.65 tot
7.55 u. voor kindereu en volwassénen.

Kultureele ontspanning
CABARET-PROGRAMMA

„DAT HAD U
NIET VERWACHT"

Medewerkenden: TUly van Vliet. Han
Verne, Lolita, Nol v. Dijk, Trudi Mar-
lan, Emn Morettl, het orkest oj.v Jan
van Laar.

Toegangsprijs 50 cent voor N-A.F.-
leden en hulsgenooten en 80 cent» voor
nlet-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
Bussum Zaterdag 23 Januari

..Concordla'. Kaartverkoop: Bijlatr. 86.

Provincie Utrecht
Amersfoort Zondag 24 Januari

Concertzaal „De Valk". Kaartverkoop:
Snouckaertlaan 11.

Provincie Gelderland
Apeldoorn Maandag 25 Januari

Tivoli. Kaartverkoop: Hoofdstraat 178.

Zutphen Dinsdag 26 Januari
Casino. Kaartverkoop: Stationsplein 3.

Provincie Overijsel
Deventer Woensdag 27 Januari

Schouwburg. Kaartverkoop: Rijkman-
straat 2.
Kampen Donderdag 28 Januari

City-Theater. Kaartverkoop: IJssel-
kade 46.
Steenwijk Zaterdag 30 Januari

„Het Wapen van Steenwijk". Kaart-
verkoop: Oosterstraat 32. .

Provincie Drenthe
Meppel Vrijdag 29 Januari

Zaal Ogterop. Kaartverkoop: Maat-
kade 1.

Provincie Friesland
Heerenveen Zondag 31 Januari

Schouwburg. Kaartverkoop: Dracht 23.

KLEINKUNSTPROGRAMMA
met medewerking van: Roland Wagter,
Katlnka Kuster, Harry en Wllly, het
Hollandla-kwartet, Ballet Hansi Goetze
en aan de vleugels bet Bewé-dno.

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

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

De voorsteUlngen vangen aan om 7.30
uur njn

Provincie Zuid-Ho1land
Rotterdam Zaterdag 23 Januari

Odeon. Kaartverkoop: WestzeediJ* 78.
Delft Zondag 24 Januari

Stads-Doelen. Kaartverkoop: Oud»
Delft 201.
Den Haag Maandag 25 Januari
. Gebouw v. Kunsten en Wetensch.
Kaartverkoop: V. en A Inl. Bur. a. A.
Hofweg.
Lelden Dinsdag 26 Januari

Stadsgehoorzaal. Kaartverkoop: Ra-
penburg 34.

Provincie Noprd-Holland
Haarlem Woensdag 27 Januari

Concertzaal. Kaartverkoop: Kruis-
weg 74.

Provincie Zuid-HoHand
Rotterdam Donderdag 28 Januari

Odeon. Kaartverkoop: Westzeedijk 78.

Provincie Gelderland
Arnhem Vrijdag 29 Januari

Schouwburg. Kaartverkoop: Jansbul-
tensmgel 17 .(Tusschen Rotterdam en
Utrecht In kjelnkunstprogramma).

Provincie Utrecht
Utrecht Zaterdag 30 Januari

Tivoli. Kaartverkoop: Vredenburg 10.

GABARET-REVUE
„LACHEN IS LEVEN"

Medewerkenden: Herman Dicderichs,
conierencier; De twee Erica's, dansduo;
Mr. Gordonnl, moderne goochelkunst;
lillis, spitsendanseres; Wllly Nus, caba-
retlère; De drie Holborns, acrobatentrio;
De twee Blrions, twee jolige jongens met
een" ladder en Pierre Blaauw, accordeon-
virtuoos.

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

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

Provincie' Noord-Holland
Wornrerveer Zaterdag 23 Januari

Zaal „De Jonge Prins". Kaartverkoop:
Celebesstraat 66.
Den Helder Zondag 24 Januari

Casino. Kaartverkoop: Spoorstraat 112. •
Schagen Maandag 25 Januari

Noordhollandsch Koffiehuis. Kaart-
verkoop: Laullerstraat E. 25.
Enkhulzen Dinsdag 26 Januari

De Doelen Kaartverkoop: Breedstraat
125.
Hoorn Woensdag 27 Januari

WUson-Theater. Kaartverkoop: Groote
Noord K>7.
Medemblik Donderdag 28 Januari

„Het Wapen van Medemblik" Kaart-
verkoop : Nieuwstraat • 82.
Xwlsk Vrijdag 29 Januari

Café „Het Zwarte Paard". Kaartver-
koop: Dijkweg 297, Andijk.

CABARET-REVUE
. o.I.v. T. Boaman

Medewerkenden: Lenl en Tommy
Bonman, Harrlson, Montagne en Bep
Petersen, planlst-aocordeonntst.

Toegangsprijs 40 cent voor leden van
het N.A.F. en huisgenooten en 60 cent
voor nlet-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
CHeten. Vrijdag 22 Januari

Zaal Tent. Kaartverkoop: T. M. Wle-
benga. A. 28O. Gieten.

CABARET-REVUE

„STEEDS BETER" ,
o.l.v. Ferry

Medewerkenden; Ferry, humorlst-con-
férencler; 'Tinl Lavell, cabaretlère; Plet
Leenhouts, revue-komiek; de KlHIoe'a's,
Hawalian-ensemble; een orkest o.l.v.
Pierre Drlessen.

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

Kaarten zijn in alle plaatsen tevens
verkrijgbaar bij de N.AJ'.-boden, sociale
voormannen en voor zoovér voorradig

's'avonds vóór den aanvang^ der voor-
stellingen aan de zaal.

Alle voorstellingen vangen aan om
7.30 uur n.m.

Provincie Limburg
Maastricht Maandag 25 Januari

Stadsschouwburg. Kaartverkoop Kes-
selkade 4O.
Heerlen Dinsdag 26 Januari

Stadsschouwburg. Kaartverkoop Val-
kenburgerweg 18.
gittard Woensdag 27 Januari

Ober Bayern. Kaartverkoop Paarde-
straat 9.
Echt Donderdag 28 Januari

Royal Theater. Kaartverkoop Korte-
straat 5.
Nieuwen hagen Vrljfiag 29 Januari

Zaal Storrns. Kaartverkoop Heere-
weg 68.
Spekholzerhelde Zaterdag 30 Januari

Zaal Apollo. Kaartverkoop Kasperen-
Btraat 88.
Busteren Zondag 31 Januari

Zaal Peeters. Kaartverkoop Rijdt-
straat 13.

Zondagochtend'
voorstellingen
Amsterdam Zondag 31 Januari

Thalia-tbeater, aanvang 10.15 u. v.m.
Vertoond wordt de Tobis-f llm „De dorps-
rechter" met Emil Jannings. Tevens een
goed verzorgd bijprogramma. Alle leef-
tijden.

Toegangskaarten Cook voor nlet-leden
van het N.A.F.) & 35 cent, zifn ver-
krijgbaar bij Prins Hendrikkade 49 en
het Vreugde en Arbeid-inl. bureau o. h,
Leidscheplein.

Amsterdam Zondag 24 Januari
Tivoll-theater, aanvang 10.15 uur v.m.

Vertoond wordt de Ufa-film „Ale vrou-
den regeeren", met Lilian Harvey en
Wllly Prltsch. Tev sns goed vereorgd blj-
programma. Alle leeftijden.

Toegangskaarten (ook voor nlet-le.den
van het N_AJF.) a 35 cent, zijn ver-
krijgbaar bij Prins Hendrikkade 49 en
het Vreugde en Arbeld-lnl. bureau o. h.
Leidscheplein.
Amsterdam Zondag 24 Januari

City-theater, aanvang 10.15 uur v.m.
Vertoond wordt de Ufa-film .Königs-
walzer" met Theodor Danegger, Heil
Finkenzeller en v. a. Tevens goed ver-
zorgd bij programma. Alle leeftijden.

Toegangskaarten (ook voor niet-leden
van het N-A.F.) a 35 cent, zijn ver-
krijgbaar bij Prins Hendrikkade 49 en
het Vreugde-en Arbeid-lnl. bureau o. h.
Leidscheplein.
Rotterdam Zondag 24 Januari

Arena-theater, aanvang 10.15 uur vjn.
Vertoond wordt de Ufa-fUm „De rechts-
zaak Deruga" met Willy Birgel, Georg
Alexander e.v.a. In het bijprogramma
oJ.v. Cor Steyn. Toegang 14 Jaar.

Toegangskaarten enz. Verkrijgbaar bij:
Westzeedijk 78 en de overige bekende
idressen.

Reizen en vacantie
SPAARSYSTEEM

Neemt deel aan het Vreugde en Ar-
beld-spaarsysteem en spaart reeds thans
voor Uw vaeantle In het volgende jaar.
Voor nader» bijzonderheden wende men
zich tot de plaatselijke en provinciale
N.A.F.-kantpren.

*«...
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„lek Dien", het boek van den
Arbeidsdienst, door J. L. de Bock,
onderkopman N.A.D. — Uitgave
„Hamer" Den Haag, 1942.

Elk volk heeft zoo zijn eigenaardighe-
lfin. Ook het Nederlandsche En één daar-

van is, dat het niet al te gauw vatbaar
18 'oor nieuwigheden en dat het bij al

' zich aan nieuws aanbiedt, gaarne
eerst eens de kat uit den boom kijkt.
Maar als dat nieuwe maar niet al te veel

drukte om zich heen verspreidt,
doch stil en rustig zijn weg gaat en
Vooral ui de practijk zijn waarde toont,
öan is ons volk er spoedig genoeg voor.
gewonnen.

Zoo'n nieuwigheid was ook de Arbeids-
~enst. We weten allemaal nog wel hoe
vreemd de groote massa er tegen aan
>tond te kijken toen deze mannen pas
onder het publiek verschenen in fcun
Dronskleurige pakjes." Maar de mannen
'mgen rustig hun weg en deden hun

erk. Hun werk in 'dienst van de ge-
meenschap. En zoo wonnen zij langza-
toerhand waardeermg en sympathie.
Werden aanvaard als elementen tn het
volksgeheel.

Maar wat zij nog niet overal gewonnen
Rebben is begrip. Begrip vooral voor de
beteekenis en het doel van den Arbeids-
dienst. Dit begrip is noodig voor de jon-

gens, van wie wij verwachten dat zij,
thans nog vrijwillig maar straks ver-
plicht, de gelederen van den Arbeids-
dienst zullen binnentreden, maar ook voor
de ouderen, die als ouders of opvoeders
hiermede te maken zullen krijgen

En terwijl wij daar nog over denken,
dat het toch eigenlijk goed zou zijn .als
in net algemeen het publiek wat meer
over wezen en werken, doel en beteekenis
van den Arbeidsdienst zou kunnen ver-
nemen, verschijnt dit boek. dat als titel
draagt het schoone devies van den
Arbeidsdienst, „lek Dien", en dat voor
een belangrijk deel in deze behoefte
voorziet. Het geeft geen droge opsomming,
het is geen theoretische beschouwing,
neen, het is een levend boek geworden.
Rondom twee jongens, uit geheel ver-
schillend milieu .met geheel verschillen-
den'aanleg, die Beiden door de omstan-
digheden in den Arbeidsdienst terecht
komen, de één met de beste bedoelingen.
de ander vol tegenzin en met weinig
katneraadschappelijke gevoelens tegenover
zijn „lotgenooten", laat de schrijver ons
geheel zoo'n diensttijd van 4j of 5è
maand meemaken. Met de beide jongens
maken we kennis met de inrichting en
opbouw van een arbeidsdienstkamp, met
hen maken we de aankomst mee en tee-
ren-we de' eerste beginselen van tucht en
kameraadschap en van gemeenschapszin
vooral, met hen- maken we de moeilijk-
heden mede die het kampleven vooral
tijdens een strengen winter biedt, leeren
we de verschillende werkobjecten kennen
waaraan de arbeidsmannen hun krachten
geven, zien we hoe zij hun devies ",Ick
Dien" in toepassing leeren brengen door
dienst aan de gemeenschap, waar dit ook
noodig blijkt. Wij maken hun kameraad-
schapsavonden- mee, maar ook hun theo-

„Werkend Volk" van 15 Januari
1943 begint met een artikel van
Jan van Ek, waarin deze schrijft
over de tallooze vondsten, die bij
de terpafgravingen in Friesland
worden gedaan. Het artikel is ge-
titeld „Wat aarde bewaarde". Na
een kort verhaal van A. van Hegen
vinden we een reportage over de
prachtig geslaagde Kerstfeesten,
die door Vreugde en Arbeid werden
georganiseerd voor de kinderen,
wier vader in Duitschianr werken.
Voorts treffen we dan aan een bij-
drage van H. Kemp onder den titel
.Onze Opera".

„Ze kunnen het wei"^ Ja. ze
kunnen het wel. de ouae hand-
werkslieden, dat bewijzen de foto's
van dit artikel wel duidelijk. Daar-
na volgt een voortzetting van de
serie artikelen over Frankrijks op-
komst en nedergang in de laatste
150 jaren.

O.a, treffen we dan nog aan een
' beschrijving over den internatio-

nalen zwendelaar Siegfried Wres-
zynski; een artikel „Na de feest-
dagen", dat gaat over de taak. die
moeder weer wacht: een stukje over
de sterren uit de damesathletiek-
wereld, alsmede nog een aantal
interessante bijdragen. »

retische lessen, waarbij wij zoo tusschen
neus en lippen ook al datgene vernemen,
wat wij omtrent inrichting en opbouw
van den Arbeidsdienst moeten weten.

De schrijver is er zeer goed in geslaagd
In verhaaltrant den lezer begrip over-den

De meening van anderen
De nieuwe arbeider

„Want in net hedendaagsche Duitsche
bedrijf is niet .meer de machine nummer
één maar de mensch. Zijn prestatie be-
paalt zoowel de productiecapaciteit als
bet loon, dat hij daarvoor ontvangt. Niet
het loon bepaalt zijn prestatie, maar om-
gekeerd zijn prestatie het loon. Hij moet
weten, dat zijn arbeidsverrichting nood-
zakelijk is voor de volksgemeenschap, dat
hij niet werkt ten behoeve van den geld-
zak van den ondernemer en als zoodanig
een onontbeerlijk maar niettemin lastig
onderdeel van het bedrijf vormt, maar
dat zijn werk een fractie is van den
volksarbeid, gericht op èèn gemeenschap-
pelijk doel: het volksbestaan. Zijn per-
soonlijke belangstelling voor het bedrijf
moet derhalve gewekt, bevorderd en in
stand gehouden worden. Dit geschiedt
door hém het recht op een overeenkom-
stige sociale en economische positie te
verleenen en door hem de -mogelijkheid
te bieden, actief aan de ontwikkeling van.
het bedrijf mede te werken."

* Berlijnsche Koerier.

Arbeidsdienst bij te brengen en wij be-
velen de lezing van dit boek aan ieder
lid van het Nederlandsche Arbeidsfront
ten zeerste aan. Ja, vooral aan d8 leden
van het * Nederlandsche Arbeidsfront.
Want terwijl het Arbeidsfront alle wer-
kers van Nederland wil maken tot één
groote gemeenschap, om zoo samen aller
belang te dienen, is de Arbeidsdienst
daarvan de voorlooper. Immers, Arbeids-
dienst is: opvoeding tot gemeenschapszin I

ES.

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

«Is Ronnie nog wel eens stout?... Ver-
*elt u daar de volgende keer eens iets
Van?" Dat vroeg me een nichtje uit
Nijmegen. '

^ Oom Niek heeft z'n jongsten dikkerd er
eens op aangekeken, toen hij vanmiddag

een kleur als een bellefleur boven
kW; om me te vertellen, dat hij 'van de
s]ee was gevallen, toen Reg, die altijd
Paard wil zijn, z'n bocht te kort nam. Och

zó stout is m'n jongste toch niet en
ik er eens over nadacht .of Ronnie
niet het een of ander kon hebben

uttgehaald. waarmede ik mijn Nijmeegse
JÜcht tevreden kon stellen, wist ik alleen

die geschiedenis van de middag, dat
e maar niet thuis kwam. En daar
eigenlijk uit, wat voor een gewillig,

Jog onze vierjarige eigenlijk is.
'• moet weten, dat Ronnie zijn broertje

wel eens naar school mag brengen,
gebeurde ook op een middag, al weer
Poosje geleden. Reg ging op tijd naar
'Ol en Ron rende mee. Hij weet heel

8oed de weg en tot dusver was de jongste
*jtijd een paar minuten over twee weer
"lïeen teruggekomen. Maar die middag
^oom Niek was,toevallig thuis gekomen

thee te drinken — kwam de kleine
niet terug. „Ik begrijp maar' niet'

hij blijft", verzekerde tante Cor, die
*| een paar maal had uitgekeken. „Jij •
rj°et tóch die kant uit — kijk meteen eens
, Je hem ziet. Ik ben bang, dat hij op
üet zand is blijven spelen "
. N u is tante Cor er altijd als de kippen
.'J; als ze oom Niek het een of andere
"lushoudelijke karweitje kon opdragen,
^schoon ze weet, dat ik een gruwelijke

;1 heb aan boodschapjes doen. Maar
haastte ik mij om de deur uit te

n, omdat ik zelf toch ook wel een
beetje ongerust was. Je weet soms

et wat er met zo'n kleinen hummel van
vier jaar kan gebeuren.

Ik stapte dus op m'n fiets en reed maar
het eerst naar het zand. Dat zand is een
grote vlakte, waar later wel eens huizen
zullen worden gebouwd, doch dat nu nog
een prachtig speelveld voor de kinderen
is. Eerst leek de hele vlakte verlaten, maar
toen ik met de fiets aan m'n hand die
vlakte dwars over stak, zag ik iets roods
in een van de talrijke zandkuiien en ja,
hoor, toen ik dichterbij kwam, zag ik, dat.
het Ronnie was. Hij zat doodstil in de
de diepe kuil en duwde zijn schep wat
lusteloos heen en weer. Hij had er geen
erg in,.dat ik naar hem stond te kijken,
maar toen ik vroeg: „Wat doe jij hier,
Ron", leek het eerst of de waterlanders
zouden komen. Toen hij zag, dat ik niet
boos was, ging die bui over. „Ik moet
wachten op Robbie", vertelde hij mij in
z'n brabbeltaaltje. „Robbie heeft het ge-
zegd."

Toevallig wist ik, dat Robbie OOK zo'n
knaap van een paar turven hoog was.
„Maar 'Robbie is toch naar school?"
vroeg ik.

Ronnie knikte. „Ik moest hier wachten
tot-ie terugkwam."

Het was maar goed, dat Robbie op dat
ogenblik veilig en wel op school zat. „Wij
hebben met Robbie lekker niets te maken,
Ron — wij gaan samen naar huis en als
Robbie dan komt, lachen wij hem uit —
wat jou."

De kleine dikkerd vond dat een pracht
oplossing en dadelijk kroop hij achter op
mijn fiets om zich naar huis te laten"
rijden.

Toen tante Cor het verhaa} hoorde, was
ze echt kwaad. „Ik zal het Robbie wel
eens vertellen", zei ze. „Zo'n aap van een
jongen. Hij heeft Ron laatst óók al zo
bang gemaakt, door te vertellen, dat er
heel achter in het plantsoen een boze heks
woont, die kleine kindertjes opeet. Waar
die jongen de fratsen vandaan haalt."...

„Er woont niet een boze heks, hè mam?"
vroeg onze zoon met z'n liefste stemmetje.

Toen dacht tante Cor er niet meer aan,
dat ze eigenlijk ook boos op Ronnie was!

Nu weet ik niet of mijn Nfjmeegse nicht
met dit verhaaltje tevreden is. Want als
je het goed bekijkt, was niet Ronnie de
deugniet, maar Robbie en als je het nóg
beter bekijkt, dan verdiende Ron zelfs een
pluimpje, omdat hij hec gegeven bevel
van iemand, dien hij als zijn meerdere

erkende, zo prompt opvolgde .. ofschoon
daar weer tegenover staat,- dat de kleine
er toen niet meer aan dacht, het eens ge-
geven bevel van zijn moeder, dadelijk terug
te komen„ op te volgen

Ja, het is soms moeilijk/uit te makenx
wat goed is en wat kwaad — wat goed is
en wat fout.

Gelukkig had ik het bij de laatste raad-
sels heel gemakkelijk, doordat er haast
geen" foutieve oplossingen waren Inge-
zonden. .,

HET SCHRIJFMACHINERAADSEL
gaf de volgende zin: Alle neven en nichten
zij een prettige Kerstvacantie gewenst
door eom Niek.

De h o o f d p r i j s verwierf Dick van
Deventer, j.. 12 j., Leeuwenhoekstraat 7,
Amersfoort.

T r o o s t p r i j z e n kregen E. van
Stuijvenberg, J 13 J.. Mijnsheerlaan 199a,

-Rotterdam-Z.; TJarry de Haan, m., 12 j.,
Amstelveenseweg 773, Amsterdam-Z.; Lies-
beth Davidson, m., 12 ]., Havenweg B 282,
Bovenkarspel (N.-H.); Alie Scholte, m.,
13 J., Archipelstraat 40. Haarlem-N.; W.
P. van Vlissifigén, Vinkenstraat 85b, Rot-
terdam-N.

DE KERSTBOOM
leverde de wens „Gelukkig Nieuwjaar" op.
Dit raadsel was heel wat gemakkelijker
dan zijn voorganger en dat kon ik aan het
aantal oplossingen heel goed merken.

De h o o f d p r ij -s was voor Jansje ten
Pierik, m., 13 j., Transvaalkade 50 II, Am-
pterdam-O.

T r o o s t p r i j z e n kregen: Nelly Mooij,
m., 9 J., Asterstraat 38, Vlaardingen
(Z.-HJ; Hendrik de Bruijn, j., 13 j., Aal-
serstraat, Gilze A 459, N.-B.; Hans Kok, j.,
n J., Schuwacht 330, Lekkerkerk (Z.-H.);
Greetje Hemelaar, m., 13 j., Blankenstraat
2 I, Amsterdam-C.; Jan van Kleef, j., 13 j.,
Bergse Linker Rottekade 348, Rotter-
dam-N.

Bij het vaststellen van de laatste prijs-
winnaars heeft oom Niek er zich ongerust
over gemaant, dat het briefje van een
nicht, die goed had opgelost, door Ron zou
worden gegrepen. Jullie weten wel hoe ik
de prijzen «vaststel. Uit de goede-oplossin-
gen-berg laat ik mijn geblinddoekte zoonj
tjes Reg en Ron de briefjes nemen, die
een prijs krijgen. We kunnen, jammer ge-

noeg, niet allemaal een prijs -krijgen, ook
'al is de oplossing geheel goed. Je begrijpt
wel, dat ik 'jullie allemaal een prijs gun
en dat het mij in de regel koud laat, welke
goede oplossingen de jongens-mij aangeven.
De laatste keer was dit niet het geval.
Want een van de nichten — een meisje
uit Monnikendam — had ónder haar goede
oplossing geschreven: „Oom Niek, kan ik
nu ook eens wat winnen? Ik win-bij u
nooit eens wat. Mijn vader heeft gezegd:
als ik wat win, krijgt u een pond paling."

Je kunt wel geloven, dat ik ongerust
was. Niet, dat oom Niek bang is voor een
pond paling. Niks hoor — hij lust wel tien
pond. Maar stel je nu eens voor, dat het
briefje van het Monnikendamse ntehtje.
uit de berg was opgevist. Dan had ik haar
— eerlijk is eerlijk —' een prijs moafcen
geven. Wat zou dan de vader van het
nichtje hebben gezegd of gedacht? Nou,
die oom Niek is een mooie. Als je hem
maar een pondje paling belooft, heeft je
dochter een prijs.

Anders vind-ik het altijd jammer, dat
er inzendertjes zijn, die toch niet beloond
worden — in dit geval vond ik het niet
naar, dat m'n Monnikendamse nicht..,
er naast stond. Al heeft zij het dan hele-
maal niet kwaad gemeend

We gaan verder met

EEN NIEUW PRIJSRAADSEL,

dat Annie Frielink, m., 10 ]., Dr. de Visser-
straat 15, Rotterdam, mij toezond. Annie
krijgt een prijsje en wij gaan aan het op-
lossen. Hier is het raadsel. -Het geheel be-
staat |iit 26 letters en vormt een bekend

. spreekwoord
l, 2, 20 naaldboom
1, 18, 19, 23 jongensnaam
21, 22, 13 soort vis
15, 14, 13 nachtvogel
24, 21, 22, 26 rivier in Nederland
3, 25, 26 speelgoed
4, 6, 7, 23Nverkwoord -
16, 17, -10, 11, 12 deel van een fiets
8, 9, 4, 12 hemellichaam
2, 5 boom.
Oplossingen zo spoedig mogelijk — in

elk geval vóór 4 februari — aan
OOM NIEK,

Postbus ÏOO,
AMSTERDAM-C.

Jan Lutz KARELTJE KRAAN EN DE LANBMETEK Regie en tekst: N. J. P. Smitn.

vlot mets met die kou. Weg jljl IJc zal dien akeligen kerel. Even afstand nemen. Kletst... pats!.
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HET ARBEIDSFRONT IN DE BEDRIJVEN
AMSTERDAM.
In de afgeloopen week'iuerd er hier een betrieb-

appèl gehouden bij de Galerie Moderne. Na een in-
leiding van den waarnemend betriëbsführer sprak de
Organisatieleider van het Nederlandsche Arbeids-
front, kam. Van^Kampen. Deze behandelde den toe-
stand van den arbeider in het kapitalistische stelsel.
Toen waren 400.000 mannen verklaard tot overtolli-
gen in hun eigen land. Voorts belichtte spreker de
taak van. den betriëbsführer en van den socialen
voorman. Hij eindigde met de woorden „Laten wij
den grondslag leggen voor een samenleving, waarin
de arbeid van allen de welvaart van allen zal gaan
beteekenen".

DRENTE.
Hier was de activiteit groot. Er werden vergade-

ringen belegd bij de Klompenfabriek A. Huizing, bij
dt Transportkannenfabriek van Wijk en Boerma,
verder bij de Schoensmeer fabriek „Privico", de Aard-
appelmeel fabriek „Hollandia", de Aardappelmeelfa-
briek „Oostermoer", en bij het filiaal van de Land-
bouwersbank Meppel U.A. te Beilen. Op al deze ver-
gaderirfgen voerde kam. Sterenberg het woord. De
be'triebsführer van Provico trad toe tot het Arbeids-
front. ,

Tenslotte sprak kam. Kramer voor de arbeiders
van d« Textielfabriek en de aardappelmeelfabriek te
Koevorden. Op deze beide bijeenkomsten was de
ttemming zeer goed, hier begint het begrip voor het
Arbeidsfront reeds vasten voet te krijgen.

LIMBURG.
Te Maastricht voerde de leider Dienst Vorming;

kam. Brunklaus, hef woord op een tweetal appèls, n,l.
bij de Batadfsche Rubber fndustrie N.V. Walram en
bij de Maastrichtsche Draadnagel- en Spijker fabriek
op den Sandersweg: Beide' bijeenkomsten kunnen
zonder twijfel geslaagd genoemd worden. Verdere
appèls werden georganiseerd bij Smederij en Bank-
werkerij M. Delnoz, en bij de autogarage van de
Gebr. Brauchman, waar de leider Dienst Vorming
Limburg^ kam. Rörik het doel van het Arbeidsfront
uiteenzette. Bijzondere vermelding verdient het
appèl voor de werkers van de Stationsrestauratie te
Maastricht, waar allen zich opgaven als lid van het
Arbeidsfront. Men kan wel begrijpen, dat de stem-
ming hier uitstekend was. Tenslotte vermelden we
nog de betriebsappèls, die gehouden werden bij de
Carrosseriefabriek Hover en Tiwi te Venlo; bij de
Gemeentebedrijven te Venlo, waar dé Provinciaal
Frontleider, kam. Tielemans sprak en bij de N.V.
T ricotage fabriek „Weia*, waar allen tot het Neder-
landsche Arbeidsfront toetraden.

ZUID-HOLLAND.
Te Monster werd een bijeenkomst belegd bij Poel-

dijk's Kistenfabriek. Spreker was kam. v. d. Weele.
Bij de N.V. Leerlooierij Roes & Zn. voerde de leider
van den Dienst Pers en Propaganda van Zuid-Holland,
kam. Vos, het woord. Het appèl werd geopend en
gesloten door den betriëbsführer. Er werd aandachtig
naar sprekers woorden geluisterd. Kam. Vos sprak
ook te Dordrecht voor het personeel van de Gasmeter-

fabriek. Deze vergadering ivas geheel 'vrijwillig, en
niettegenstaande de anti-pnpaganda was 60 pet. van
de -werkers aanwezig. De stemming iuas bijzonder,
goed én de bijeenkomst iberd door den betriebsführef
gesloten.

Op denzelfden dag werd het woord gevoerd door
kam-, v. d. Hoeven op het appèl bij de Vereenigdi
Oliefabrieken te Zwijndrecht, Ook dit betriebsappèl
had „een zeer goed verloop. Kam. v. d. Hoeven haA
een aandachtig gehoor. •

BELANGRIJK
Naar het SS-Ersatzkormnando mededeett, heeft $

Leider van het Nederlandsche Arbeidsfront het vd
gende bepaald:

Alle vrijwilligers in de Waffen-SS en h$t Legiotft
hebben; evenals hun familieleden, vrij toegang W
alle uitvoeringen van Vreugde en Arbeid. Voor W]
afhalen van toegangsbewijzen kan men zich wet
den tot de plaatselijke kantoren van het N.A$
af deeling Vreugde en Arbeid.

Men dient papieren 'mede te brengen,
blijkt, dat men inderdaad recht heeft op gratii'
toegangsbewijzen.

Het Arbeidsfront in den aethe'
Op 29 Januari kan men van 18.15—IS.30 uur -e$

Arbeidsfrontreportage uit een matrassenfabriek M
Winschoten beluisteren.

De in het vorige nummer aangekondigde reportaS1

uit het Persilbedrijf kwam te vervallen. Toen wij hief'
van bericht kregen, was „Arbeid" 'Yeeds ter persi'

Jarenlang rheumatiek en
ischias.
Thans weer normaal aan

't werk. •

De Heer E.R. te D. schrijft,
d d. 27-5-'40:

„Sedert jaren leed ik aan de
linkerzijde van mijn lichaam zoo
hevig aan rheumatiek en ischias,

/ rf

dat ik steeds in den herfst en het voorjaar met
werken moest ophouden. Dit jaar probeerde ik Uw
Ovaaltjes en kon reeds na enkele dagen weer nor-
maal mijn werk doen. Allen, die dergelijke pijnen
hebben, kan ik de Ovaaltjes ten zeerste aanbevelen."

•i

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

Trineral Agentschap, Nassaukade 373, Amsterdam.

BOEKHANDEL G. J. GRAAUW — KEIZERSGRACHT I(i8 — AMSTERDAM-C.

EEN DUNDRUK-EDITIE VAN DE
PRACHTIGE TRILOGIE van TRYGVE GULBRANSSEN

keurig gebonden met gouden titel en rooden opdruk naar
speciale ontwerpen van den bekenden kunstenaar Anton
Pieck

formaat J3 x 20 c.M. f 6.95
DE BEROEMDE TRILOGIE
,,De Geschiedenis van het Geslacht. „Björndal" waarvan de
titels der afzonderlijke deelen luiden:
„EN EEUWIG ZINGEN DE BOSSCHEN"
„WINDEN WAAIEN OM DE ROTSEN"
„DE WEG TOT ELKANDER"
behoeft geen aanbeveling, noch omschrijving, daar een
ieder dit werk wel eens óf zelf gelezen heeft, óf het in zijn
naaste omgeving heeft hooren roemen.

BETAALBAAR MET ÉÉN GULDEN PER MAAND
A. BESTELBIL.IET.

Ondergeteekende wenscht franco te ontvangen van
Boekhandel G. J. GRAAUW, Keizersgracht 168, Amsterdam-O
Telefodn 4*505. — Postgiro 48605 — Gem. Giro G 2021 :

l ex DE GESCHIEDENIS VAN HET GESLACHT BJÖRNDAL dundr.-editle ƒ6.95,
keurig gebonden en weuscht het bedrag te betalen in maandelijksche termijnen
van ƒ

NAAM: Volledig adres:

AMSTERDAM:
Kalverstraat l - Telefoon 37658
DEN HAAG:
Hoogstraat 23 - Telefoon 111757

{Roelof Qitroen JUWELIE*
Opgericht 1850 - Eigen Afeliaf

Beperkt bet gas- en electriciteitsverbruik;

het is Uw eigen belang

BOUWKUNDIGE

ENCYCLOPAEDIE
door. den bekenden architect L. Zwier»
met een grote staf van deskundige mede-
werkers. Deze uitgebreide encyclopaedle is
niet alleen bestemd voor den vakman
(architect, ingenieur, electricien. timmer--
man, metselaar, uitvoerder, schilder) maar
voor een ieder, die belangstelling heeft
voor alles, wat met bouwkunde samen-
hangt. B.y. bouwstijlen, glasschilderkunst,
houtarchitectuur, electrotechniek, haven-
werken, bruggen (schip-, ponton-, bascule-,
draai-, kraanbrug}, kerkbouw, hoogovens,
smeedkunst, enz. enz. ~~
In 't geheel worden MKKR DAN' 15.000
ONDERWERPEN behandeld met tllustr.

.inlagen op kunstdruk. TWEE ZWARE
ÜF.LEN. elk 20x26i cm. Totaal bijna
14OO blz. met ongeveer 3.000 illustraties.

In twea geheel linnen banden en gedrukt op uitstekend papier

voorheen f 25.- nu / 9.50
desgewenst betaalbaar met ƒ2.— of méér per maand.

Ook voor onderstaande boeken zult U zeker Interesse hebben.
HET DUBBEL BOEKHOUDEN door Ö. P. Latorf. Behandelt naast het dubbel boek-
houden met uit te werken vraagstukken alles wat een ieder weten moet over: doel,
bestuur en controle- van de N.V.. winstverdeling, aandelen, dividend, obligatiën, con-
versie, agio en disagio, pandbrieven, div. assuranties, boekhouding van den assuradeur,
averij enz. enz. Dit alles met modellen van aandelen, obligaties, recepissen, pandbr.,
chéqxies, polissen enz. enz. met uitgebreid register. Geb. slechts ƒ 1.95.
ZEVEN. Een buitengewoon geslaagde bundel hum. schetsen door Nono. De Tel. schrijft
„Een kostelijke gave, zo'n boek! Men moet lachen, of men wil of niet!" Geb. ƒ 2.50.
SUCCESVOL SOLLICITEREN door e. Koggen. leraar in de Handelswetenschappen. Een
handige gids, pas verschenen, onmisbaar ,voor het opstellen van alle soorten van solli-
citaties. Geb. ƒ2.25.
DE GRONDBEGINSELEN DER LUCHTVAART door ir. A. Andela. Bsvat alles, wat U
weten moet over luchtvaart en vliegtuigen. Geb. ƒ 1.95.
A B C DER RECL4ME door W. N. v. d. Sluys Jr'., directeur van een der grootste
reclamebureau's Behandelt uitvoerig alle reclame-mogelijkheden en -moeilijkheden
en alles wat daarmede samenhangt. Met veel foto-pagina's, grafieken en tekeningen. In.
linnen band f 5.90.
DE F15-VXSCHE REVOLUTIE door L. Madelin. Groots standaardwerk, bekroond door de
Academie Prangaise. Twee zware delen — 750 blz. Elk geb. Totaal ƒ 7.30.
ECONOMIE VOOR IEDEREEN door Hilaire Belloc. Een glasheldere uiteenzetting van
de grondbeginselen der economie. Geb. ƒ 3.15.
AL DE/E BOEKEN DESGEWENST BETAALBAAR MET ƒ2.— of meer per maand bU
bestell. van ten Hoogste f 10.—, ƒ 2.50 p. mnd. bij ƒ IS.— ƒ 3.—. bij ƒ 20.—, enz.

Franco verzending door ge-
heel Nederland. Bestellin-
gen uitsluitend te richten
aan:
Boekhandel H. NELISSEN,
Prinsengracht 627, A'dam.

Tel. 31791.
Postrek. 60092.

Gem. Giro N 2266.
Bij bet. p. giro of postw.
verm. men. „Adv. 34".

BON Onderget. wenst franco te ontvangen de boeken

Het bedrag ad. / /de Ie termijn ad ƒ •) 1« door
mij yerz./wordt door mij met 10 et. extra als rembour*
op de zending ,betaald *). '
•) Doorslaan wat niet wordt verlangd.
Naam en beroep: ,
Adres: 34
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Egoïsme en gemeenschap
Moeders weten het wel : niet een

van de kinderen is gelijk aan den
ander. Zij mogen nóg zoo zeer den
familietrek gemeen hebben, meer-
malen komt in het gezin tot uiting,
dat er geen twee menschen zijn, die
op alles wat er gebeurt precies het-
zelfde reageeren. Reeds aan de kin-
deren is te merken, dat de karakters
verschillen, hoe zeer zij ook, naar
'üterlijk, op elkander zullen gelijken.

Dit geeft buitenstaanders — in den
reSel menschen die géén kinderen
hebben — soms aanleiding, heel ver-
baasd te doen. Zij begrijpen niet, dat
twee kinderen uit een zelf der gezin er
zulke hemelsbreed verschillende op-
vattingen op na houden, dat zij
gansch verschillende richtingen zijn
uitgegroeid.

Dat kinderen in hetzelfde gezin
heel verschillend van aanleg en van
karakter kunnen zijn, openbaart zich
reeds in de eerste levensjaren. Dan
Wijkt vaak al, dat een drie- of vier-
Sarig kind er op uit is. alles zooveel
•Hogelijk voor zichzelf te houden.
Heeft de kleine een koekje of iets
anders waar hij hoogen prijs op stelt,
dan kost het bij den een de grootste
moeite, hem ertoe te brengen ook
maar een klein stukje ervan aan een
ouder broertje of zusje af te staan,
terwijl een ander zonder bezwaar het
teheele koekje zal opdeelen.

Nu is -het de kunst van de opvoed-
ster, van de moeder in de eerste
Plaats, den egoïstischen kleine te
leeren en hem duidelijk bij te bren-
Sen, dat hij niet alleen aan zichzelf
Moet denken — dat hij ook anderen
ta zijn vreugden moet laten deelen.

Hoe zonderling het velen misschien
°ok moge klinken, juist deze tijd is
Keschikt om niet-egoïstische men-
schen te kweeken. In den nood toch
'eert men zijn vrienden kennen en
hoewel er in de meeste gezinnen der
N«tlerlandsche arbeiders geen nood
heerscht, mede dank zij ons goed-
werkend distributiestelsel en de prijs-
oeheersching, hoewel wij de laatste
°P eenige onderdeden gaarne nog

•krachtiger zouden zien gehandhaafd
kan niet worden ontkend, dat wij

elkaar een moeilijken tijd mee--

Maar... was het voorheen niet zoo,
*t wij leefden als een egoïstisch

kind? Als wij zelf het maar goed had-
den, wat kon~ons dan de rest schelen?
Elk voor zich en God voor ons allen,
was de leuze waarbij wij cfris wonder-
wel gevoelden. Niemand dacht er toen
aan, dat er wel eens andere tijden
konden komen. Wij genoten van het
vette der aarde, zonder ons af te
vragen of anderen eveneens op tijd
hun koffie, thee, chocolade, brood en
middageten kregen.

Van kindsbeen af waren wij aan
deze — voor sommigen dan nog wel
betrekkelijke welvaart gewen4 en we
stelden ons eigen belang heel gewoon
boven dat der gemeenschap. Als we
uit de kranten vernamen, dat het
elders anders was dan raakte dat onze
koude kleeren niet; dan maakten we
ons daarvan af met de veronderstel-
ling: het zal wel zoo'n vaart niet
loopen, het zal wel wat overdreven
zijn, of wij zeiden: dat is allemaal ver
genoeg van mijn bed en: je kan nn
eenmaal het leed van de geheele
wereld niet dragen. Bovendien: zélf
hadden we het toch zeker goed? Wat
kon óns die anderen schelen?

Nu heeft deze tijd ons anders ge-
leerd. Wij hebben ingezien, dat wij
het lot' der gemeenschap boven het
eigen belang dienen te stellen, precies
zooals in het klein het jeugdige ge-
zinslid moet lëeren, niet enkel en al-
leen aan zichzelf te denken, doch
mede te deelen in zijn kleine vreug-
den. Deze tijd is moeilijk en zwaar

•voor velen.'Ook voor de huisvrouwen,
die thans met nooit-gedachte moei-
lijkheden hebben te kampen, die vóór
alles wenschen met haar gezin goed
voor den,dag te komen en die er naar
streven, dat het haar huisgenooten
aan niets zal ontbreken.

Juist nu er niet van alles volop is,
heeft men gelegenheid de karakters
der huisgenooten te ontleden; nu is
dadelijk te merken, of men met
egoïsten te doen heeft, die alles voor
zichzelf opeischen, of dat men te
maken heeft met menschen, die iets
voor anderen over hebben.

Aan de huisvrouw de taak, de egoïs-
ten te vervormen — hun bij te bren-
gen, dat de gezinsgemeenschap, in het
kleine, vóór het individu gaat en dat,
in het groot, de volksgemeenschap
weer boven het belang van een enkel
gezin moet worden gesteld.

De Eueharis, een mooie

kamerplant

Wij vragen uw aandacht voor een minder
bekende kamerplant, namelijk de Euctiaris
amazonica. U kent de Eucharis natuur-
lijk niet, doch daaro'ver behoeft u geens-
zins te schamen, de meeste vakmenschen
— en dan denk ik vooral aan de jongere
generatie — kennen haar niet eens.
Of de Eucharis nu zoo'n geschifte kamer-
plant is, om haar speciaal in deze rubriek
te noemen? Neen, dat niet , er zijn wel
veel gemakkelijker kamerplanten, maar
iemand, die eens iets bijzonders wü hebben,
moet dat ook in „Arbeid" kunnen vinden

Eucharis Amazonica.
(Grundiflora)

(Foto Tinbergen)

Laat ik eerlijk zijn, indien ge in uw serre
of huiskamer geen Anthuriums, Bromelia's
of Orchideeën kunt kweeken, behoeft ge
het met de Eucharis ook niet te pro-
beeren. Het is dus — als we het zoo eens
mogen noemen — een kamerplant voor
meer gevorderden.

De droge bollen — de Eucharis is eea bol-
gewas — kunnen nu of in den zomer wor-
den opgepot. De beste resultaten bereikt
men, door een drietal bollen in één pot
te zetten. We gebruiken voor dat doel
liefst de zoogenaamde halve potten of
pannetjes, die van boven wat breeder zijn.
doch niet zoo hoog als een gewone bloem-
pot, zulke potten" kunnen we wel bij een
bloemist krijgen.

Eucharis amazonica verlangt een krachtig
grondmengsel: gelijke deelen koemest,
rulle klei en bladaarde, alles vermengd
met een weinig scherp zand (= metsel-
zand). De deelen moeten goed door elkaar
gewerkt worden, doch het mengsel mag
niet al te fijn gemaakt worden.
De beste resultaten bereikt ge door de pot
in een kistje met vochtige turfmolm in
te graven, doch zóó, dat er voorloopig een
glasruit overheen kan. Het kistje komt il- •
de kamer te staan en hoe hooger de
temperatuur des te beter. Beginnen de
bollen teekenen van leven te geven, dan
verwijderen we de ruit en zetten de pot-
ten, die we dan uit het kistje halen,
zóó, dat ze wel in het volle licht, doch
niet in de volle zon staan. Is de groei er
eenmaal behoorlijk in. dan de grond regel-
matig vochtig houden, veel sproeien en
om de drie weken een weinig vloeimest
geven.
De blqeitijd valt in het vroege voorjaar
of midden in de winter — eigenlijk kan
de plant meermalen per jaar bloeien —
doch in de kamer mogen we met één-
maal per jaar heusch wel tevreden zijn.
En om de bloei zoo rijk mogelijk te daen
zijn, geven we in Juli—Augustus de over-
jarige planten, een isisttijd. We dienen
dan geen vloeimest toe en minder water,
de bladeren moeten echter wel g'roen
blijven.
De heerlijk riek~;ide, waswitte bloemen
verschijnen met zes- a zeven stuks aan één
bloemstengel en worden ook wel als snij-
bloem gekweekt.
Verpotten doen we slechts om de twee of
drie jaar en, indien noodig, liefst direct
na een rustperiode.

Mevr. R. van W.—G. te 's H. — Een
kromgetrokken broodplank is geen
ramp. Er zijn erger dingen! Legt u
de plank tusschen twee natte doeken.
Daarop een- zwaar voorwerp en de
plank zal weer recht trekken.

De theepot, die vele jaren niet
werd gebruikt en dientengevolge duf
ruikt, moet u uitkoken. Doe twee
theelepeltjes 'soda --of een middel,
dat soda vervangt — in het water.

Mevr. P. de B.—W. te D. — Ge-
droogde vruchten kunnen 6—9 maan-
worden beioaard, mits u ze in sloopjes
(ff in papieren zakken op een droge
plaats houdt. Versche appelen en pe-
ren worden hè* best op rekken, koel
en vorstvrij, opgeslagen. Hoe lang u
ze „houden" kunt hangt af van de
soort. Een paar maanden zeker.

BOERENKOOL
Boerenkool Is een groente die onze

r°Ue aandacht verdient. Zij is rijk
^n kalk- en ijzerzouten en bevat
öaast vitamine B en C vrij veel caro-

een stof welke in sterk gekleurde
voorkomt en waaruit vita-

A kan worden gevormd.
^Een regelmatige toevoer van vita-
'~ e A maakt, dat wanneer men zich

het licht In het donker begeeft,
e oogen zich snel aan de omgeving

aanpassen, hetgeen van groot belang
s voor de veiligheid van hét verkeer

111 het duister.
Hieruit volgt echter niet, dat men

na een boerenkoolmaaltijd kan zeg-
: ..zoo, nu eens opletten, of ik

«ten beter kan zien. Ik heb boeren-
gegeten... ik zal het wel aan
oogen merken l" Zóó vlug werkt

niet — slechts op den duur zal
n de gunstige resultaten van een

Selmatigen toevoer van vitamine A,
11 zijn lichaam kunnen ervaren De

veerstand tegen infectieziekten wordt

mede door Vitamine A vergroot.
Ben aanvulling van dit vitamine in

en vorm van carotine is in dezen tijd
zeer welkom. Gebruik daarom gere-
geld boerenkool, niet alleen als stamp-
pot, maar ook als groente opgediend,
is het een smakelijk en goed gerecht.

Zuinig schoonmaken
De zuinigste wijze van boerenkool

schoon maken is de bladeren met nerf
en al — op dezelfde wijze als andijvie
— fijn te snijden. De oude methode,
de bladen af te stroopen, zetten wij
voor goed aan den kant!

Als wij de boerenkool zeer fijn snij-
den, is hakken later overbodig. Alleen
de harde stronk en de bladstelen, die
stug en vezelig zijn, kunnen wij niet
gebruiken.
. Maken we de kool op bovenaange-
geven manier schoon, dan hebben we
veel minder groente noodig — we spa-
ren dus geld! — \èn we behouden alle
waardevolle bestanddeelen. Juist de

bladnerven hebben de hoogste voe-
dingswaarde.

r

Kort koken
• De beste wijze om boerenkool te

maken, is, de kool met een weinig wa-
ter op te zetten en kort te koken. De
eene soort is wel eens stugger dan de
andere en moet misschien wat langer
koken, maar malsche kool zal tege-
lijk met de aardappelen gaar zijn.
Door het korte koken blijft de kool
lekker van smaak. Juist als men de
kool lang ijookt heeft er een omzet-
ting plaats, die den sterken koolgeur
en -smaak veroorzaakt Op deze wijze
toebereid is het ook geheel overbodig,
de kool terwille van den smaak af te
koken of een langen tijd in ruim wa-
ter weg té zetten.

Ten slotte geven wij hier

Twee boerenkool-recepten
Stamppotvan boerenkool. Wij heb-

ben noodig: l kg, aardappelen. 100 gr.
gortmout. | kg. boerenkool, boter of
vet en een bouillonblokje of jus, zout.

De aardappelen boenen en in vieren
snijden. De bladeren van de kool bij
elkaar nemen en zeer fijn snijden.
De boerenkool wassohen en owetten
met een bodempje kokend wafer en
vlug laten slinken. De groente opzij
schuiven en de aardappelen onder in
de pan leggen*De gortmout, de boter
of het vet en, naar smaak, een opge-
lost bouillonblokje en wat zout toe-
voegen. De massa opnieuw aan de
kook brengen en op een matig vuur
gaar laten koken. Kooktijd ^ uur. De
massa doorstampen, zoo noodig nog
wat melk of water toevoegen en den
stamppot opdienen.

Boerenkool als groente. Wij hebben
noodig: l kg. boerenkool. 50 gr. gort-
mout, zout. De boerenkool schoonma-
ken als boven is omschreven. Daarna
opzetten met een bodempje_water. het
zout en de gortmout De groente snel
aan de kook brengen en zacht j es gaar
laten koken. Kooktijd è uur De kool
voor het opdienen even doorroeren
met de gortmout.

n



VR1JDA<

KRAAI EN MOSSEL
De grens tusschen instinct, verstand

en rede bij de dieren is moeilijk zuiver
te trekken. Algemeen neemt de weten-
schap, op zeer goede gronden, aan,
dat dieren geen verstand bezitten, dus
niet kunnen leren o/n werktuigen te
bedienen e.d. En toch zijn er bij vele
diersoorten vaak dingen waar te
riemen, die wijzen zouden op een
zekere mate van verstand, van mede-
lijk overleg. Ieder kent uit zijn om-
geving daarvan'voorbeelden, van het
gedrag van honden en katten. Maar
bij meer waarnemen of nadenken, zal
men als regel ontdekken, dat hier
niet van verstand, maar slechts van
reacties, van gewoontevorming e.d.
sprake is.

Een merkwaardig voorbeeld hiervan,
een van de tallooze voorbeelden, die
de wandelaar buiten zal kunnen ont-
dekken, geven ons de bonte en zwarte
kraaien, die in dezen tijd, vooral de
bonte, zoo talrijk in ons land voor-
komen. Die bonte kraaien bemachtigen
aan de zeekust heel veel mossels, die
aanspoelen, of die zij plukken van

beschouwd als staaltjes van enorm
verstand der kraaien En in werke-
lijkheid is het dat toch niet..Want we
hebben vaak genoeg gezien, en iedere
wandelaar zal dat met wat aandacht
ook kunnen waarnemen, dat kraaien
mossels ook laten vallen boven zachten
grond, die er 200 ongeveer als grijze
steen uitziet, zooals boven slikgron-
den e.d.

havenhoofden, strandhoofden e.d. Een
mosselschelp is echter hard, en zoo
lang het dier leeft, is het zelfs voor
den mensch een toer, zoo'n exemplaar
te openen, dat weet iedere mossellief-
hebber. Hoe iterd de snavel van een
kraai ook is, zoo'n schelp openhakken,
dat lukt toch gewoonlijk niet. Dan
nemen de kraaien zoo'n mossel mee
de lucht in, laten haar boven haven-
hoofden of pieren vallen als zij een
meter of dertig gestegen zijn en dalen
er als'de kippen achteraan om te
kijken of de schelp al gebarsten' is,
zoodat zij bij het lekkere rhalsche
hapje kunnen komen. Vaak moeten
zij zoo'n' bewerking eenige malen her-
halen eer de schelp bezwijkt.

Ook met noten, waarop de kraaien
al evenzeer verzot zijn, gaan zij zoo
te werk. Daarover verhalen ons reeds
de oude vogelboeken, die in ons land
in de ̂ eventiende eeuw verschenen.
Toen 'rorden dergelijke waarnemingen

Onze zon is een ster
Onze- stralende dagvorstin, de zon, die
ruim een millioen malen grooter is dan
de aarde, is een hemellichaam in wezen
geheel gel^k aan die tallooze sterretjes,
die we aan den nachthemel zien schitte-
ren. De zon is een ster onder millioenen
andere sterren en zelfs een der kleinere.
Alleen omdat ze zoo heel veel dichterbij
staat lijkt ze zooveel grooter De meest
nabije ster is 300.000 keer verder van ons
af dan de Zon, de andere nog verder,
millioenen en millioenen malen verder..
Op dien afstand geplaatst zouden we
onze zon ook- als zoo'n klein sterretje zien.
Alle sterren lijn dus zonnen als onze zon.

Oplossingen Hersenarbeid II.
Hersenarbeid II is een daverend

succes' geworden. De eene stapel op-
lossingen na de andere stroomde de
redactie binnen. Vele inzenders kwa-
men met uitstekend verzorgende
oplossingen, voorzien van teekenin-
gen of gedichten uit de bus. Plaats-
gebrek verhindert ons Jielaas eenige
dezer verzorgde oplossingen af te
drukken. Wij zullen dus moeten vol-
staan, met het publiceeren van de
namen der prijswinnaars, die door

. het lot uit de goede oplossers werden
- aangewezen.

Eerste prijs: Sijmen Bakker, Bur-
manialaan 186, Stiens; tweede prijs:
Mevr. G. Stolk—Vermeul, Oudedijk
116a, Rotterdam; derde prijs kregen:
Gonda Coufreur, Diergaardesingel 73,
Rotterdam; E. Blok, v. Spilbergen-
straat 154 III, Amsterdam en E.
Zandleven de Vries, Potgieterstraat
47, Leeuwarden; G. de Snor, Fuch-
siastraat 19b te Rotterdam, die van

deze serie Hersenarbeid bijzonder
veel werk maakte, kreeg een troost-
prijs van ƒ 1.— toegewezen.

Een boek wonnen: Nelly Anne-
veldt, Boterdiepstraat 58II, Amster-
dam; J. F. Mulder, Westhavenkade
97. Vlaardingen; E. Folkertsma, J. C.
Kapteynlaan 16, Groningen; L. C. E.
Baan, Valkenboschkade 138, Den-
Haag en F. van der Bend, Vondel-
kade 22. Zwolle.

De winnaars.van boeken krijgen in
den loop van de week een boeken-
lijstje toegestuurd, waaruit een keuze
kan worden gedaan.

Hier volgen de opgaven van Her-
senarbeid V.

I. Diamant.

l 2. 3 4 5

In de vakjes kan men letters-plaat-
sen, zoodat zoowel horizontaal als
vertiicaal 5 woorden van de volgende
beteekenis ontstaan...

1. hemellichaam, 2. zaklijn, 3. ver-

scheidenheid, 4. hoort in een molen
thuis, 5. bedeeld met vernuft.

II. Verbindingsraadsel.
Door middel van een verbindings-

letter kunnen de woorden uit de eer-
ste rij met die van de tweede rij tot
één woord worden vereenigd. De eer-
ste rij staat in de juiste volgorde. De
gebruikte verbindingsletters vormen,
een spreekwoord.
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pol- ver

. grens worst

III. Spreekwoordraadsel.

O, de baron laat 't niet.
Welk spreekwoord kunt ge met de

letters van dezen zin vormen?
Voor de goede oplossingen worden,

wederom boeken beschikbaar ge-
steld.

Oplossingen moeten voor 4 Februari
in gesloten enveloppe toegezonden
worden aan de redactie van Arbeid,
P. C. Hooftstraat 180, Amsterdam,
onder vermelding van Hersenarbeid V*

Leerarbeid
zonder
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Als vervolg op het „schaarêttri", dat
we behandelden in no. 50 van „Ar-
beid" (11 Dec. 1942) geven we thans
de teekeningen van een tweetal een-
voudige beursjes, die eveneens uit-
stekend vervaardigd kunnen worden
van geperst lampekappenpapier.

Natuurlijk kunnen ze ook van an-
dere vervangingsmaterialen gemaakt
worden o.a. van stukjes vilt, die we
van een ouden, versleten hoed snij-
den, van stukjes peau-de-suède etc.

De modellen vervaardigen we zelf
' van geperst, naturelkleurig lampe-
kappenpapier op de volgende wijze:

Op een stukje stevig teekenpapier
werden de voor- en achterzijde (met
overslag) geteekend in de maten, die
op de teekening zijn aangegeven.

We knipten deze uit, legden ze op
ie bovenzijde van het lampekappen-
papier en omtrokken deze modellen
met potlood.

Aan de achterzijde werd vervolgens
een lapje stevig gebloemd katoen ge-
plakt bij wijze van „voering". Zooals
in no. 50 werd beschreven, kunnen
we daarvoor ook weer andere mate-
rialen gebruiken als voeringleer
(skiver), oud glacé, stukjes van een
oud lancaster-gordijn etc. „

Onder stevigen druk laten we dit
goed "drogen en eerst dan wordt de
juiste "vorm nauwkeurig uitgeknipt.
Als het geheel goed droog is wor-
den met den z.g. drietand op den
overslag de gaatjes geslagen waar-
door rood en zwart imitatie-leerband

werd geregen om de aangegeven ver-
siering te verkrijgen. We kunnen
hiervoor ook gebruiken gekleurd
veterband, raffia, kunstraffia, ge-
kleurd touw e>d.

Door middel van een weinig lijm of
velpon worden de voor- en achter-
zijde aan de randen even aan elkaar
gekleefd en daarna worden langs de
randen de benoodigde gaatjes geknipt
met den revolvertang, of 'geslagen
met den drietancf.

Voor de omranding gebruiken we
imitatie-leerband, raffia, veterband,
koord of papiertouw e.d., dat we door
middel van aniline-verven zelf in de
gewenschte kleur* kunnen verven.
Tenslotte moet nog een drukknoop
worden aangebracht op de juiste

plaats.
Op de aangegeven manier kunnen

we van lampekappenpapier nog aller-
lei andere voorwerpen vervaardigen
als étui's voor kam, vulpen, stam-
kaart etc. of omslagen voor boeken,
tijdschriften, spoorboekjes, bloc-notes
ena.

We kunnen dan soms met de daar-
voor geëigende verven bovendien nog
een versiering aanbrengen op de om-
slagen en op deze wijze ook zonder
„echt" leer toch zeer veel aardige en
nuttige gebruiksvoorwerpjes vervaar-
digen, die in werkwijze en uitvoering
geheel overeenkomen met de echte
leerbewerking, die we voorloopig nog
wel zullen moeten uitstellen tot meer
normale tijden.
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