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VOOR DE VRIJHEID VAN DEN ARBEID
Het gouden kalf wordt van

2iJn voetstuk afgestooten. Het
Z&1 straks in puin vallen en
de brokstukken zullen ver-
trapt worden door hen, die
het ten val brachten.

Het verhief zich daar bo-
Ven de massa en zijn prot-
%e schijnglaris plaatste alles
in een valsch licht. De
toensch knipperde met zijn
°ogen bij het aanschouwen
van d&t valsche, verblinden-
de licht.

de eeuwen heen is dat
goud verheerlijkt als het |
"Oogste goed op aarde, waar-
in het bezit aanzien en, ;|
öiacht verschafte in een
Maatschappelijk bestel, dat
°P het goud was gegrond-
vest, in de goudmijnen werd :
dat „edele" metaal met zweet i
en bloed uit de aarde te-
voorschijn gehaald om ver-
volgens opgeborgen te wor- .
*en in diepe kelders, be- \
Schermd door stevige tralies |
°f zooals in de Vereenigde
'taten in een groot onder- '

aardsch fort, dat hiertoe spe-
ciaal werd gebouwd.

Het goud sloeg den mensch
1 ketenen en maakte hem

tot slaaf.
. Schepen, vliegtuigen brach-
*n het goud in de meest
fei'iuigê wisseling over de
2eeën en door de lucht, wan-
•}eer cte anonieme machten,

het beheerschten, de
waarde der betaalmiddelen

eden duikelen. En onder >~«
Sroote, vette koppen versche-

en in de wereldpers de be-
^chten over den goudvoor-

aad der circulatiebarlken.
Het goud beheerschte de
Malistische wereld. De

van een volk werd
i naar „ „

• Dat boven op dat in kei- •
ers verborgen goud een leger '
D Werkloozen optrok en de
nietiging van kostelijke

en en

een waan-
omvang had aange-

e een jeugd opgroei-
« zonder idealen, deerde de

omerne machthebbers van
O niet' In verwoes-

En onder dat bestel waag-
de men het te spreken van
vrijheid., De mensch was vol-
komen overgeleverd aan de
grillen der machten, die het
goud beheerschten. In Lon-
den werd dagelijks door een
kleine groep van goudhande-
laren den goudprijs vastge-
steld, in opdracht van ande-
ren, die op den achtergrond
bleven.

In de Fransche revolutie
bevrijdde de opkomende bur-
gerij zich van de feodale ban-
den van adel en geestelijk-
heid. Zij bracht niet de be-
vrijding van het goud. De ar-
beider bood zijn arbeids-
kracht aan en deze werd
aanvaard, gekocht als zij
noodig was en weer afgestoo-
ten, als „de markt was over-
voerd".

tte~, concurrentiezucht, op jacht naar net goua, werden fabrieken
°ten. Het goud decreteerde. Indien het in de kraam van de goud-

gen en *e Pas kwam, werden naast bestaande welvarende ondernemin-
sPel a.I^clere opgericht om eerstgenoemde te vernietigen In dit heksen-

" vele ondernemers ten onder gegaan en vele arbeiders tot pauper

De revolutie, welke wij
thans beleven, is totaal. Zij
raakt alle levensgebieden en
wil voor alles den mensch be-
vrijden van den goudwaan.
Het gouden kalf trilt en
schokt op zijn voetstuk. De
tot volk wordende massa
wordt zich van de' werkelijke
levenswaarden bewust.

Dit beeld kunnen wij tee-
kenen en beschrijven. Het
zal alleen dan werkelijkheid
worden, indien de voor zijn
vrijheid strijdende mensch de
tanden op elkaar zet.

Schaart u bij hen, die zich
hebben ingezet voor de be-
vrijding van den arbeid, op-
dat er voor een ieder plaats
zij onder de zon. Gij zult
dan den arbeid niet meer als
een gift ontvangen, in wel-
dadigheid aan u geschonken,
echter recht hebben op ar-
beid. En in den schoot van
het recht op arbeid zal de
sociale gerechtigheid ver-
borgen liggen. Een ieder zal
arbeiden naar zijn beste
kunnen en op de voor hem
meest geëigende plaats. Een
ieder zal zich persoonlijk ver-
antwoordelijk weten voor zijn
mede-volksgenoot.

De anonieme machten zullen zijn weggevaagd op hetzelfde moment,
dat het gouden kalf ter aarde ligt.

Hierom gaat het thans. Duizenden offeren hiervoor hun leven. En
ook van den Nederlandschen arbeider wordt veel gevraagd, hier in
ons land en-over onze grenzen. De vrijheid van ^en arbeid en de ont-
knechting van den mensch zijn deze offers waard.
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U kent het verband tusscheti het al of niet lukken van
de klaver en de huwelijksmarkt ten plattelande. Mis-

schien is het uitvallen van den klaveroogst alleen niet
van zoo grooten invloed op den welstand van den boer,
dat het totstandkomen van huwelijken tusschen boeren-
zoons en -dochters er merkbaar door bevorderd of ver-
traagd wordt. Maar dat toenemende welvaart den trouwlust
ten goede komt en omgekeerd vermindering van welvaart
het aantal huwelijken doet dalen, ligt voor de hand.

In den burgerlijken stand van een stad als Rotterdam,
die door zijn afhankelijkheid van het wereldverkeer de
ups en downs van de conjunctuur sterk aan den lijve
voelt, komen hausse en baisse voldoende tot uitdrukking
om aan te toonen, dat de huwelijkscurve de conjunctuur-
curve regelmatig volgt.

Het aantal huwenden per 1000 der bevolking was af-
wisselend op den top en in het dal van de conjunctuur:

1900: maximum 15.86
1904' minimum 14.96.
1907: maximum 15.82
1909: minimum 1422.
1913: maximum 17.04.
Het' geboortecijfer vertoont een overeenkomstige bewe-

ging; maar hier komt het verschijnsel uiteraard een jaar
achterna.

Wie de moeite neemt de oorzaak van maatschappelijke
verschijnselen na te sporen, zal er in den regel in slagen
tot haar economische basis door te dringen.

In zijn boek „Mensch en menigte in Amerika" noemt
prol. Huizinga een paar sprekende voorbeelden, van de
beteekenis van economische factoren. De produetiekrach-
ten kunnen een geheele geschiedkundige ontwikkeling
met al haar maatschappelijke, staatkundige en cultureele
formaties regelrecht bepalen.

Aan het einde dei 18de eeuw scheen het slavenstelsel
In Amerika tot uitsterven bereid. Het maatschappelijk
profijt van de slavernij was niet groot genoeg om het
stelsel op den duur stand te doen houden tegen aesthetische
bedenkingen. Dan vindt Eli Whitney in 1793 de „cotton-
gin" uit, het werktuig om den katoenvezel van de zaden te
ontdoen. Voor het zuiden van de Vereenigde Staten breekt
een gouden tijd aan — die echter bestendiging van de
slavernij tot voorwaarde neeft. En dus heet de hand-
having ervan voor het Zuiden in het vervolg (behalve een
maatschappelijke wenschelijkheid) een voorwaarde voor
maatschappelijke orde; afschaffing zou onzedelijk zijn; in
strijd met Gods gebod; in strijd met den plicht van men-
schelijkheid, ook tegenover de slaven! De afkeer van de
slavernij bepaalt zich tot het Noorden dat geen
katoen verbouwt. Eerst de oorlog tusschen Noord en Zuid.
1865, maakt er een gewelddadig einde aan.

Het ander „inzicht" in de kwestie in het Zuiden werd
gedicteerd door het andere belang

Nog een voorbeeld;
In 1860 is er een karavaan in Nebraska ingesneeuwd;

de reizigers jagen nun trekossen, die zij niet meer kunnen
voeden, de wildernis in, om hen daar te laten omkomen.
Doch in het voorjaar vinden zij de dieren weldoorvoed,
terug. Dit wordt het uitgangspunt van de groote veeteelt
in de prairiën. Jaarlijks heeft nu de „long drive" van
Texas toi Wyoming en- Móntana plaats over geheel onbe-
zet gebied, in volkomen nomadischen vorm, zonder eenigen
privaten eigendom In weinige jaren komt het cowboy-type
op, met zijn eigen splinternieuwe romantiek Maar intus-
schen wordt de veeteelt „on the open range" stuk voor
stuk ingeperkt door een proces van afsluiting „enclosure".
Er ontstaat een afgrenzing van privaten grondeigendom
zonder eenig recht. Wat is de oorzaak van deze verande-
ring van den rechtstoestand en de economische verhou-
dingen? De uitvinding van het prikkeldraad, omstreeks
1870. Nu is plotseling het eenvoudige middel gegeven om
een goedkoope. voor het vee afdoende omheining over
duizenden mijlen boomlooze vlakte aan te leggen.

Het hek schept den eigendom; niet de eigenaar van liet
hek.

Zoover gaat dit proces, dat de veehouders zelf de mail-
routen versperren. Omstreeks 1850 behoort het stelsel van
het „free grass" en de „long drive" tot het verleden. Wan-
neer kolonel Cody, Buffalo BUI, in 1883 zijn Wild West-
Show organiseert, is het als een stuk cultuurgeschiedenis.

Doch bij de phase van onwettige afsluiting blijft de
ontwikkeling niet staan. De veefokker volgt den land-
bouwer op den voet; het eertijds onbruikbaar geachte
terrein wordt nu ook als akkergrond begeerd en de land-
bouw kan zich niet ontwikkelen, eer de, omheiningen zijn
opgeruimd. Een wet van het Congres van 1885 autoriseert
tot het verwijderen van deze afsluitingen. Overal, waar
de bodem het toelaat, komen nu de kleine pionier-boeren
binnen.

In de verdere geschiedenis r/ai> net veebedrijf spelen
dan nogmaals de productiekrachten een merkwaardige rol.

Aanvankelijk gaat het vee levend naar de slachterijen,
tot groot voordeel van de spoorwegmaatschappijen, die
hooge vrachten maken. Nu komt de uitvinding van de
koeltechniek. Deze maakt, dat het slachten zich verplaatst
naar het veeteeltgebied zelf. Maar de spoorwegen, die
zoodoende hun veewagens waardeloos zien worden, trach-
ten de verplaatsing door tariefmachinaties te voorkomen.

Zoo vindt men in het tijdsverloop van een halve eeuw
het bedrijf in de meest primitieve vormen opkomen en
tenslotte ontwikkeld tot de modernste vormen van econo-
mische organisatie en gewikkeld in den modernsten econo-
mischen strijd.

V an -de jeugd af is ons ingeprent de conflicten op
politiek en cultureel gebied, waarmee we in de vader-

landsche geschiedenis-les al kennis maken, als gevolg
van ideologische tneeningsverschillen te zien: strijd voor

de vrijheid en tegen de tyrannie; van vroomheid tegen
ketterij; van liberalisme tegen behoudzucht; van recht
tegen geweld; enz. Later valt het moeilijk in al deze con-
flicten het economisch motief, dat ze vergezelt en er vaak
aan ten grondslag ligt, op zijn juiste waarde en beteeke-
nis te schatten. Verwijlen wij daarom nog even met prof.
Huizinga in de Amerikaanse historie, waar we met meer
onbevangenheid tegenover staan, zoodat de vermelding
van economische factoren niet als heiligschennis aan-
doet.

In 1763 formuleert Patrick Henry Jn de volksvertegen-
woordiging van Virginia voor het eerst den afkeer van
den (Engelschen) koning, die door zijn goedkeuring te
onthouden aan heilzame maatregelen, „inplaats van een
vader van zijn volk te zijn, ontaardt tot een tyran en alle
rechten op de gehoorzaamheid zijner onderdanen ver-
speelt"

Een complex van omstandigheden met een economischen
ondergrond zou er weldra toe leiden, dat het juk van den
Engelschen „tiran" werd afgeschud De directe aanleiding
tot het voorspei van zijn afzwering in het protest van
Patrick Henry symboliseert als het ware den aard van
het conflict in zijn geheel Wat was de oorzaak van zijn
rebellie?

De salarissen van de predikanten van Virginia plachten
te worden betaald in den vorm van tabak. Maar de volks-
vertegenwoordiging van de kolonie vindt het niet noodig,»
dat de predikanten profileeren van de wisselende prijzen
en bepaalt daarom, dat het salaris bij een schralen tabaks-
oogst (en dus bij hooge prijzen) in geld zal worden be-
taald. Het is deze onbillijkheid. die de koning van Enge-
land door de onthouding van zijn goedkeuring ongedaan
maakt. De kolonie gedraagt zich, of hij toch van kracht
is, en de predikanten doen het bestuur een proces aan.
Het is in dit conflict van toch wel zeer materialistischen
aard, dat PatricJf Henry het bekende geluid van die
dagen: den roep naar vrijheid doet hooren

En nu een geval in wat grooteren stijl.
De in 1776 gestichte Confederatie van Amerikaansche

staten waarborgde lederen staat afzonderlijk zooveel zelf-
standigheid, dat het geheel een gebrekkig en weldra een
machteloos instrument bleek in den moeilijken strijd tegen
Engeland. Tien jaren later werd de grondslag gewijzigd.
De Constitutie brengt een hechte samenvatting van de
Staten. Welke kracht had het individualisme overwonnen?
Hooge gemeenschapszin? „Van zooiets". aldus Huizinga,
„is geen sprake geweest." De drijvende kracht was het
belang van de groepen, die behoefte hadden aan centraal
gezag en strenger staatsorde: de groothandelaars en ree-
ders van Nieuw-Engeland en New York. de effectenbezit-
ters, de landspeculanten. om kort te gaan: bet groot-
kapitaal.

Arbeidsfront-Bureaux

voor Rechtsbescherming
Almelo: Wierdenschestraat 22, tel 3073
Amersfoort; Snouckaertlaan 11, tel. 3524.
Amsterdam: Prins Hendrikkade 49—51, tel 31770.
Arnhem: Jansbuitensingel 17. tel. 22841—22842.
Assen: Javastraat 2. tel 3141.
Dordrecht: Singel 162 tel. 5051.
Eindhoven: Willemstraat 28. tel 5292
's-Gravenhage: Prinsegracht 72, tel 33.15.28.
Groningen: Westerkade 10, tel 20834—22933.
Haarlem: Kruisweg 74. tel 11193—18359
Heerlen: Valkenburgerweg 18, tel. 3319.
's-Hertogenbosch: Nieuwstraat 31, tel 2871.
Hilversum: Stationsstraat 8 tel 6980
Leeuwarden: J W Prisostraat 3—5, tel 3S36.
Maastricht: Kesselskade 40 tel 4429
Meppel: Maatkade l, tel 2489
Middelburg: Dam 13. tel 2718
.Rotterdam: Van Vollenhovenstraat 35. tel. 22193.
Utrecht: Maliebaan 14. tel- 11570
Zaandam: Gedempte Gracht 68, tel. 2010
Zwolle: Nieuwe Haven 12 tel. 2745

N

De heftige tegenstand tegen de constitutie was in den
grond het verzet van de agrarische belangen tegen de
geldmachten. Niet ten onrechte: onder de eerste wet-
gevende daden van het congres behoorden de fundeering
van de staatsschuld en de oprichting van de Nationale
Bank. De gedeprëciëerde schuldpapieren van de Confede-
ratie werden gefundeerd op haar nominale waarde, ter-
wijl de Unie bovendien de oorlogsschulden van de afzon-
derlijke staten overnam Economische belangen zijn de
inzet. Maar de ideëele termen, waarin de strijd wordt ge-
voerd, zijn die van vrijheid tegen aristocratie. Hamilton,
„een zoo bewust plutocraat als er ooit een geweest is",
dreef de constitutie door. De tegenwoordige republikeinen
zetten in zekere opzichten de traditie van deze oude
federalisten voort. Hun partij is de politieke exponent van
Wallstreet. De strijd van Jefferson tegen het streven naar
een krachtig centraal gezag, uitgeoefend door de handels-
en geldmacht van Nieuw-Engeland, New York en Penn-
sylvanië. gevoerd onder de leus van individueele en locale
vrijheid, verdicht zich later in de stichting van de demo-
cratische partij, die nog altijd in het agrarische Zuiden
haar sterkste bolwerk vindt ,

De beteekenis van het .conflict over de constitutie was
voor de tijdgenooten volkomen duidelijk. Maar als in later
tijd Ch. A. Beard dit voor het eerst zuiver wetenschappe-
fijk uiteenzet, gaat er in Amerika een storm van critiekop!

Daar als hier zweert men bij de ideologische verklaring,
en men houdt er aan vast. hoe dik het economische
motief er ook bovenop ligt.

Toen Jan Beukers, rangeerder bij de Spoorwegen, be-
richt kreeg, dat hij naar Rotterdam was overgeplaatst,
kon hij niet vermoeden, wat daar, behalve dan z'n
tractementsverhooging, allemaal aan vast zou zitten.
Van het aanbod van de Maatschappij, die een woning
beschikbaar Had gesteld, hoefde hij geen gebruik te
maken. Heel toevallig kende neef Willem in Rotterdam
een familie, die naar Duitscoland zou vertrekken. Het
bleek een heel behoorlijke étagewoning te zijn, niet te
ver van het station, en Jan hapte dan ook direct toe.
Wel zouden de kinderen het zonnige tuintje missen,
de rozenstruiken ,en de frissche lucht. Maar dienst
was nu eenmaal dienst, en je*! kon het nu eenmaal
niet altijd precies zoo krijgen als ie wilde

Jan's oude woning was vanzelfsprekend al weer ver-
huurd, zoodra de eigenaar wist, dat hij eruit zou
trekken. Daar hadden de huisbazen tegenwoordig wei-
nig moeite mee! En mevrouw en meneer De Groot, een
pas getrouwd stel, konden met hun eerste huis tevre-
den zijn. Want Jan had een heldere vrouw, die er
zeker prijs op zou stellen, alles keurig achter te laten.

Helaas £wam er een leclijke kink in de kabel. De
Rotterdamsche familie liet weten, dat ze voorloopig
niet naar Duitscbland kon. Onverwachte moeilijk-
heden, waaraan de tijdsomstandigheden niet vreemd
waren. Toen besloot Jan, de woning van de Maat-
schappij te betrekken, maar die bleek inmiddels al weer
verhuurd te zijn. Een andere woning kon Jan natuur-
lijk zoo gauw niet vinden, evenmin als meneer De
Groot, die et op gerekend had, onmiddellijk beslag op
het zonnige tuintje en het rozenbed te leggen, zoodra
Jan er uit zou zijn. Maar die ging er niet uit, om de
eenvoudige reden, dat hij niet wist, waar hij in moest.
En zelfs meneer De Groot begreep, dat er voorloopig
weinig anders op zat. Met z'n vrouwtje betrok hij
zoolang een hotelkamer, in de verwachting, dat er wel
spoedig licht in de zaak zou komen. Maar toen er zoo
een paar weken verstreken waren, zonder dat Jan er

In geslaagd was, iets te vinden, begon de heer De Groot,
dien het ging vervelen, uit een ander vaatje te tappen. Hij
eischte nu zijn woning op en stelde Jan in gebreke;
bovendien deelde hij aan Jan mede, dat hij hem nu
aansprakelijk achtte voor alle schade, die hij nu zou
lijden door Jan's weigering. Er kwam een deurwaarder
aan te pas en Jan kreeg officieel aanzegging, z'n huis
te ontruimen. Als een opgejaagde haas holde hij naar
den Kantonrechter, die, de bijzondere omstandigheden
in aanmerking genomen, hem genadiglijk twee weken
uitstel verleende, zoodat hij weer even lucht had. Bijna
waren de veertien dagen voorbij, toen er eindelijk be-
richt kwam, dat het vertrek naar Duitschland geen
moeilijkheden meer opleverde, waardoor zoowel Jan als
het , jonge paar dan toch eindelijk hun respectieve
woningen konden betrekken. Maar hiermee is het ver-
haal niet uit!

Nog maar een paar dagen zat Jan goed en wel in
Rotterdam, toen er een brief van den deurwaarder
kwam. Of hij maar even over de brug wilde komen
En dan volgde een heele opsomming van bedragen,
waarop de heer De Groot aanspraak maakte. Alles keu-
rig omschreven. Logies van De Groot en echtgenoote,
schoonmaaksters, opslagkosten,. van den inboedel, reis-
geld, schadevergoeding en, niet te vergeten, een klei-
nigheid voor den deurwaarder, die per saldo ook niet
van den wind kon leven! Alles bij elkaar het luttele
bedrag van een kleine vijf honderd gulden! Bijna werd
het Jan zwaar te moede, en wanneer hij geen lid van
bet Arbeidsfront was geweest, had hij werkelijk niet
geweten, wat hem te doen stond. Maar daar namen
zij de zaak in behandeling en na een uitgebreide brief-
wisseling was het al zoo vér, dat meneer De Groot
schreef met ƒ 200 genoegen te zullen nemen, behalve
dan de deurwaarderskosten. Toen werd het duidelijk,
dat er nog wel te onderhandelen viel en na veel heen
en «veer geschrijf draaide het er op uit, dat Jan er met
f 50 afkwam en meneer De Groot de rest van de schade
voor zijn rekening nam. En toen Jan aan bet overpeinzen
ging, hoe deze verwikkeling zou zijn verloopen, wanneer
bet Arbeidsfront niet achter hem bad gestaan, kon hij
een zeker gevoel van tevredenheid niet bedwingen, over-
tuigd als hij was, dat alleen door zijn plaats in het
Arbeidsfront in te nemen, iedere werker er van verze-
kerd kan zijn, dat er voor zijn belangen wordt gewaakt.
En de tijd zal komen, dat heel werkend Nederland die
overtuiging zal deelen. M. G. f-



N I E U W E R E G E L I N G
betreffende de rechten en plichten van

de in Duitschland tewerkgestelde
Nederlandsche arbeiders

Dienstvoorschriften V.
'Uzondere bepalingen betreffende de rechten en

plichten van in Duitschland tewerkgestelde Neder-
'andsche arbeiders.

I; Op grond van artikel 9 (2/4) van het huishou-
delijk reglement van het Nederlandsche Arbeids-
«ont stel ik hierbij de navolgende bepalingen vast
ten aanzien van de rechten en plichten van in
JUitschland tewerkgestelde Nederlandsche sybeiders,

<«e aldaar bijdrage aan het Deutsche Arbeitsfront
(D.A.F.) betalen.

II- a. Indien leden van het Nederlandsche Arbeids-
frpnt in Duitschland werken en zij tijdens hun ver-

in Duitschland bijdrage betalen aan het
Deutsche Arbeitsfront (D.A.Fj, wordt hun, indien
21J hun lidmaatschapsboekje van het Nederlandsche
Arbeidsfront hebben ingeleverd, bij het Plaatselijke
Kantoor, in afwijking van het bepaalde in Dienst-
voorschrift II en het Reglement voor de Werkloozen-
f-as, vrijstelling van bijdragebetaling verleend doof
flet Kederlandsche Arbéidsfront.

°- Voor leden van het Nederlandsche Arbeids-
^ont, die in Duitschland hun bijdrage betalen aan

!t Deutsche Arbeitsfront (D.A.F.) worden de'rech-
ten, verbonden aan het lidmaatschap van het
'ederlandsche Arbéidsfront, gehandhaafd De con-
ributieweken van het Deutsche Arbeitsfront

Worden derhalve bij de rechtentoekenning in aan-
toerking genomen.
III- a. Alle Nederlandsche arbeiders welke jn
Puitschland de bijdrage voor het Deutsche Arbeits-
ïront (D.A.F.) betalen, kunnen daardoor aanspraak
op de rechten verwerven, welke het lidmaatschap
van het Nederlandsche Arbéidsfront .verschaft.

b. Wanneer de arbeiders na beëindiging van hun
tewerkstelling in Duitschland de rechten, waarop
zij door hun bijdrage-betaling aan het Deutsche
Arbeitsfront (D.A.F.) aanspraak hebben, door het
Nederlandsche Arbéidsfront erkend wenschen te
zien, dienen zij zich bij hun terugkomst in Neder-
an<3 bij het Plaatselijke Kantoor van het Neder-

'andsche Arbéidsfront te melden onder de gelijk-
tijdige overlegging van
*• contributiekaart van het Deutsche Arbeitsfront;
*• een geldig ontslagbewijs.
c. rje recnterii verbonden aan het lidmaatschap van
net N°^ri?ricjf:che Arbéidsfront, voor uit Duitsch-

land teruggekeerde Nederlandsche arbeiders, vangen
aan op den datum van de eerste betaling van bij-
drage aan het Deutsche Arbeitsfront. De contributie-
weken van het Deutsche Arbeitsfront worden der-
halve bij de rechtentoekenning in aanmerking ge-
nomen.

IV. Door bovenstaande bepalingen vervallen alle
bestaande voorschriften en bepalingen voor in
Duitschland werkende Nederlandsche arbeidersj
door het NedSrlandsche Arbéidsfront verstrekt.

V. Deze bepalingen treden met ingang van
l Januari 1943 in werking.

Het Nederlandsche Arbéidsfront,
H. J. WOUDENBERG.

Men kan hier spreken van een buitengewoon be-
langrijken maatregel en het Nederlandsche Arbéids-
front verwacht hiervan belangrijke consequenties,
niet in de eerste plaats wat betreft het ledenaantal
van het Nederlandsche Arbéidsfront, maar in het
bijzonder ten aanzien van de houding, die de Nedër-
landsehe werkers in Duitschland ten opzichte van
het Nederlandsche Arbéidsfront zullen aannemen.
Bij dezen maatregel staat immers de verzorging van
den Nederlandschen werker voorop, of hij zich nu
in het buitenland, met name in Duitschland, of in
Nederland bevindt. De Leider van het Nederlandsche
Arbéidsfront heeft zich ten doel gesteld alle Neder-'
landsche werkers, waar zij ook zijn ingezet, samen
te brengen in één groote gemeenschapsorganisatie
van den arbeid. Het Arbéidsfront is in Nederland
op dezen weg reeds in belangrijke mate gevorderd.
Tot dusver waren er in Duftschland nog slechts
weinig Nederlandsche arbeiders bij het Neder-
landsche Arbéidsfront aangesloten. In groote
trekken komt dit hierdoor, dat indertijd de bepa-
ling is gemaakt, dat iedere Nederlandsche werker,

• dit lid wilde worden van het Nederlandsche Arbéids-
front. zich moest aanmelden bij het Nederlandsche
Arbéidsfront in Berlijn, pit heeft blijkbaar op zeer
veel moeilijkheden gestuit, ten deele van techni-
schen aard.

Het kon dan ook gebeuren, dat Nederlandsche
werkers, die na hun terugkeer uit Duitschand zich
bij het Nederlandsche Arbéidsfront vervoegden voor
het verkrijgen van uitkeering uit de Werkloozenkas,

N«V* SHYLOCK
(Een rechtzetting) ^

Onder dezen titel verscheen eenige maanden ge-
'eflen een artikeltje in ons blad, waarin — overi-
gens zonder namen te noemen — de directie van
een onderneming er ongezouten van langs werd
geSeven. Zij had den leden van haar gefolgschaft
öamelijk één stuk ter teekening voorgelegd, waarin
dezen verklaarden, ermede bekend te zijn. dat loon-
^eslag wegens schulden een reden voor onmiddel-
~5k ontslag krachtens art. 1639 p van het Burgerlijk
Wetboek zou vormen. Mits te allen tijde toch met
'°rdeel des onderscheids wordt gehandeld, kan hier-
egen in het algemeen geen bezwaar bestaan — in
k geval had de sociale voorman er zich mee ver-

'd, ock al, omdat er in dit opzicht nogal wat
gezondigd.

Echter werd korten tijd later eensklaps een door
! verwikkelingen van de oorlogsomstandigheden

ntstane schuld wegens kolengeld van de bedrijfs-
:en°oten aan het betrieb teruggevorderd! Het 'had
Oeft den schijn, alsof ote eerste verklaring listiglijk

was afgeperst om wegens het niet betalen van dit •
'iengeld een reden tot onmiddellijk ontslag te
ebben. Hierover was onze zegsman zeer veront-
aardigd, en deze verontwaardiging kwam in het
tikeltje, dat een onzer medewerkers over dit geval

schreef, dan ook bijzonder duidelijk tot uitdrukking.
Later werd ons echter ernstig betwist, d^t de toe-

Lcht zoo zou zijn, als beschreven was. Dit was
ter nogal moeilijk uit te zoeken. Hoe kan men
^Jzen, dat er geen bewust verband tusschen de

en bestond, met andere woorden, dat er daar-
werkelijk een bepaald ptan werd uitgevoerd?

rover konden we het niet eens worden. Tot wij het
bewijs van de onschuld van den betriebs-

ach le r v'onden in net feit' dat het verschuldigde
•hterstallige kolengeld bleek te zijn afgetrokken

van een gratificatie, welke de bedrij f sgenooten had-
den ontvangen, en dat nog maar alleen, omdat de
betriebsführer het verkeerd vond, de velen, die in-
dertijd naar behooren hadden'betaald en die daar-
door geen achterstand hadden, bij de nalatigen
achter te stellen. De eersten kregen hun gratificatie
dus geheel, de anderen onder aftrek van wat zij
evenals de eersten op regelmatige wijze hadden,
kunnen en moeten voldoen maar wat zij hadden
nagelaten.

Zcoals gezegd, hebben wij geen namen genoemd.
We zullen het ook ditmaal niet doen. Waar de
direct betrokkenen echter drommels goed wisten,
dat het eerste artikeltje op hen betrekking had,
zullen zij ook thans wel inzien, waarop deze mede-
deeling slaat.

Dat de betriebsführer zich gekwetst achtte door
wat voorheen over deze zaak geschreven werd, on-
danks het achterwege blijven van het noemen van
namen, kunnen wij begrijpen. Wij vertrouwen, dat
hij zich door deze herroeping in zijn eer hersteld
acht. .

En wie ons bracht tot het schrijven van het
eerste artikeltje, zoowel als diegenen onder de ge-
folgschaft van het betrokken betrieb, die — wetend,
dat het onjuist was, er toch genoegen in schepten
- brengen wij met grooten nadruk onder het oog,

dat op zulk een wijze nimmer een betere maat-
schappij zal kunnen worden verkregen. „Alleen de
waarheid zal ons vrij maken" staat er geschreven.
Dat geldt ook hier. De onderlinge samenwerking, die
noodig is, om tot een zoo groot mogelijke welvaart
voor alle werkers te komen, kan alleen tot stand
komen, wanneer wij waar zijn tegenover elkaar. Dat
geldt in de eerste plaats voor betriebsführer en ge-
folgschaft

afgewezen moesten worden, omdat zij niet als lid
van het Nederlandsche Arbéidsfront stonden ge-
boekt. Dit had tot gevolg een groote ontevredenheid.
Daar het Nederlandsche Arbéidsfront geen uitkee-
ring koh verstrekken uit de Werkloozenkas, werden
deze werkers genoodzaakt bij Maatschappelijk Hulp-
betoon aan te kloppen. Dit is voor den Leider van

• het Nederlandsche Arbéidsfront aanleiding geweest
om den leider van de Hoofdafdeeling Geldzaken,
opdracht te geven het probleem „Nederlandsche
arbeiders in Duitschland". nader onder de loupe te
nemen. Na talrijke besprekingen met het Deutsche
Arbeitsfront kwam de hier geschetste regeling
tot stand

Samenvattend kunnen wij dus de volgende punten
onderscheiden:

Leden van het Nederlandsche Arbéidsfront, die
naar Duitschland gaan en hun lidmaatschapsboekje
bij een bureau van het Nederlandsche Arbéidsfront
hebben ingeleverd, behouden hun rechten, zoolang
zij in Duitschland werken en hun bijdrage aan het
Deutsche Arbeitsfront betalen, m.a.w. de in Duitsch-
land betaalde contributieweken tellen voor de vast-
stelling van de rechten als lid van het Nederland-
sche Arbéidsfront mede.

In Nederland ongeorganiseerde arbeiders, die naar
Duitschland gaan en aldaar hun bijdrage aan het
Deutsche Arbeitsfront betalen, kunnen bij terugkeer
in het vaderland de rechten verwerven, welke in het.
betreffende Huishoudelijk Reglement van het Neder-
landsche Arbéidsfront zijn omschreven, mits zij zich
bij terugkomst bij één der plaatselijke kantoren van
het Nederlandsche Arbéidsfront melden, onder over-
legging van de bijdragekaart van het D.A.F, en een
geldig ontslagbewijs.

De rechten, verbonden aan het lidmaatschap van
het Nederlandsche Arbéidsfront voor uit Duitschland
terugkeerende Nederlandsche arbeiders beginnen bij
de eerste contributiebetaling aan het D.A.F in
Duitschland. Dit beteekent derhalve, dat contri-
butieweken, betaald aan het Deutsche Arbeitsfront,
medetellen bij de erkenning der rechten in
Nederland.

Hierdoor zijn vele bezwaren voor de Nederlandsche
arbeiders, die in Duitschland werken, ten aanzien
van het lidmaatschap van het Nederlandsche
Arbéidsfront, vervallen.

Eenige punten betreffende de sociaal-politieke zijde
van het onderhavige onderwerp.

Het Nederlandsche Arbéidsfront, dat gedragen wil
zijn door de zelfwerkzaamheid van de Nederlandsche
werkers, stelt zich op het standpunt, dat het Neder-
landsche Arbéidsfront slechts dan een levend orga-
nisme kan zijn, indien het lidmaatschap vrijwillig is.
Hier moet sprake zijn van een vertrouwen en dit
vertrouwen kan nimmer op verplichte wijze verwor-
ven worden. Zoo is het ook met de nieuwe regeling
voor het lidmaatschap van Nederlandsche werkers,
die uit Duitschland terugkeeren. Voorop staat, dat de
Nederlandsche werker, die uit Duitschland terug-
keert, in de eerste plaats een rechtmatig ontslag-
bewijs heeft en zich dan meldt bij een kantoor van
het Nederlandsche Arbéidsfront. Hier is derhalve
van eenigen dwang .geen sprake.

Alleen reeds uit materiëele overwegingen zou de
terugkeerende Nederlandsche arbeider een onver-
standige daad verrichten, indien hij de penningen,
die hij in Duitschland in den vorm van een contri-
butie aan het Deutsche Arbeitsfront heeft betaald,
hier in Nederland teloor zou laten gaan. Deze bij-
drage vertegenwoordigt voor hem een zekere rechts-
basis, en wel het recht op alle sociale voorzieningen,
die door het Nederlandsche Arbéidsfront zijn getrof-
fen. Dit zijn er vele en wel: ondersteuning in geval-
len' van nood; t.b.c?-ondersteuning; o verlij dens-,
uitkeering; huwelijksuitkeering en ouderdoms- en
invaliditeitsondersteuningen.

Evenzeer als de Nederlandsehe werker in Duitsch-
land verzorgd is door het Deutsche Arbeitsfront,
waartoe het Nederlandsche Arbéidsfront yfeen reeks
krachten beschikbaar heeft gesteld, _ zal hij, in
Nederland teruggekeerd, ook behoefte hebben -aan
deze verzorging. Niettegenstaande alle moeilijk-
heden, waarmede de Nederlandsche arbeider in
Duitschland te kampen heeft, kan worden vastge-
steld, dat de Nederlandsche arbeider in en buiten
zijn werk in Duitschland door zijn lotsverbonden-
heid zooveel gemeenschapszin verkregen heeft, dat
hij. in Nederland teruggekeerd, diezelfde behoefte zal
gevoelen en zich zal willen voegen bij de met den
dag stijgende schare van Nederlandsche werkers,
die tezamen het Nederlandsche Arbekisfront vormen.

Hebt gij klachten over de bezorging van
„Arbeid, of gaat gij leerhuizen?

Geeft dan, indien gij lid zijt, van uw ver-
trek uw nieuwe adres oft aan den bode of aan
het Plaatselijk kantoor van het Nederlandsche
Arbéidsfront.

Geabonneerde niet-leden moeten adres-
ivijzigingen opgeven aan de afdeeling Leden
beheer van het frederlandsche Arbéidsfront.



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 nm-
gekcerd.

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

De crisis komt. Bar L, gaat naar den kelder en
Klaas wordt werkloos, zooals zooveel varensmawien
en anderen Hij koopt in Beukendorp voor -.ii-.i
spaarct.nleu het café „Het Gouden Anker", dat
echter ook geen goudmijn meer is! De schippers,
die steeds minder verdienen, lijden nood. De icr-
kiezinysstrijd brengt nog wat geld in 't laatje ran
„Het Gouden Anker", doordat de saai 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 eenige malen de helpende
hand heelt toegestoken, weet het gezin Bakker
onder te brengen. Bart heeft een nieuwe „ekenc-
mie' uitgedacht, die hij thans met Klaas Bakker
in practijk zal trachten te brengen.

(19)
Het zag er niet naar uit, dat de man zich door

Bart op de pijnbank zou laten leggen. Deze liet dan
ook al spoedig de gedachte varen, dat hier met een
handig trucje iets te bereiken zou zijn. Dit was niet
Krelis van het tooneel die, toegetakeld met blauwe
kiel en foode zakdoek, zijn onnoozelheid en achter-
lijkheid wegkakelde naar de geamuseerde toeschou-
wers. Hier zat een man, die het leven, kende en aan-
durfde, en in den zwaren strijd tegen noodlot, mis-
kenning en verguizing, zich een kalme levenswijs-
heid had eigen gemaakt, zooals weinig anderen

Het was niet noodig hem te vertellen van den
honger welke rondwaarde over de schepen in het
kanaal van Beukendorp; noch over de ondermij-
ning waaraan de jeugd, door gebrek aan de nood-
eakelijkste levensmiddelen, reddeloos ten onder
ging. . .

Want schrijnender dan de honger der ondervoe-
den knaagde in zijn ziel de wetenschap, dat de
vrucht van zijn 'land, het werk zijner handen,
slechts diende om, even buiten het bereik der hon-
gerenden, vernietigd, verbrand en gedé-natureerd
te warden. Feller dan het smeulend leed der onge-
vraagden, laaide in zijn ontvankelijk gemoed de
vlam der opstandigheid tegen het stelsel, dat de
natuur verkrachtte, en het ongeboren leven der die-
ren deed versmoren in het stervende moeder-
lichaam.

,,Dat heet tegenwoordig: verstandig beleid!'-' ver-
klaarde de boer, „en ze snappe niet dat je heele ziel
In opstand komt als je de boel ziet verrotte waar je
dag en nacht voor gewerkt heb'! 'k Heb twee bun-
ders rogge staan, en ze staan mijn best! Laat maar
rotte, want as we ze binrie hale, worde ze toch
onbruikbaar gemaakt !"

„En de piepers??" informeerder Bart ,,'k Bedoel,
de petatte; mot daar oo"k rottekruid over?"

„Nee, die laten we rustig zitte! Wat niet bevriest
of verrot, ploege we weer bove en dan weer onder!
.Zoo blijft et werk in de wereld. Verlede jaar heb ik
anderhalven bunder biete in den grond late zitte,
omdat ze de koste van 't rooie niet opbrachte, en
van 't jaar is 't nog gekker "

„Dan komme wij van 't jaar biete rooie!" beloofde
Klaas.

„Hardstikke voor noppes!" vulde Bart aan. ..Hier
meneer Bakker is uitvinder van de nieuwe ekene-
mie! Lepel es op, Klaas, hoe mot dat met die
biete?"

„Heel eenvo.udig!", verklaarde Bakker. ,,We trqm-
mele wat werklooze schippers bij mekaar om aare-
pels en taiete te rooie. En elke schipper krijg' net
Eooveel piepers astie noodig het. Daar kan den boer
niks op tege nebbe!"

„Asset maar geen rotbende wordt!" aarzelde deze.
„Veel kans dat ze den akker plunderen en mijn met
de stukke late zitte!"

Bart dacht dat het wel mee zou vallen. „Iedereen
die niet netjes werkt sla' ik kleureblind! Laat dat
maar aan mijn over!"

„Bedaar nou es effe!" kalmeerde Klaas. „D'r
wordt niet geknokt, en geen bende gemaakt. Alles
gaat heel gewoon en ordelijk, net zooals d'r. bij 'n
baas gewerkt wordt. Ieder die meedoet krijg' 'n zak-

boekie. Daar worde punte ingezet voor 't werk dat
. gedaan is, en weer afgeschrapt as 't werk in natura,
met aarepels of zoo, betaald en verrekend wordt."

..Niet kwaad bedacht!" vond de boer. „In elk ge-
val zie 'k de rommel liever wegsleepe door mensche
die 't noodig nebbe, dan dat et legt te rotte! Je zie
maar wat je d'r van maakt; ik ga nog 'n beetje
werke voor dattet donker is! Daaag!"

De twee vrienden keken nog even toe naar het
rhythmisch beweeg van de snel heen en weer flit-
sende zeis. ..Mojje ook mesjokke voor zijn om zoo
hard te werken as je van te vore weet, dat -et toch
voor noppes is!" veronderstelde Bart.' „Ga je mee?
dan gaan we nog meer kontrakkies afsluite!"

Door het schemerlicht van den verdonkerden
boomgaard gingen ze terug naar het verlaten erf
waar het felle zonlicht, met fonkelenden weer-
.schijn, ophaatste vamblankgeschuurde melkbussen
en het oude boerenhuis, gekromd door den last der
jaren, in weldoende schaduw van kwetterende
populieren, als stil te droomen lag..

In de verlaten fcoeschuur rommelde gerucht van
schuivende emmers; klotste harmonisch geruisen
als van ververwijderfle branding.',Over de gesloten
onderdeur tochtte een zilte lucht van traag-verzu-
rende melk in koelgehouden vaten.

„Hier is wat te likke!" voorspelde Bart. „Korn op,
we gaan 'n smoesie make met de vrouw. Of lus' je
geen karnemelk? Azzie 't netjes vraagt, krijg ie wel
'n slokkie!" -

Dat was verkeerd bekeken van den Bart. Ze
kwamen juist tijdig genoeg om te zien hoe de boerin
een open vat omkiepte over de klinkervloer. en een
witte vloedgolf door het gootgat weggulpte. Dan
kwam ze, frommelend en handenvegend aan haar
wollen schort, de bezoekers tegemoet om met .de
woorden: „ziezoo, zet me nou maar op de bon!" uit-

. dagend voor het tweetal post te vatten.
Even was het" heel stil in de koele ruimte. Van

verre blaatte een geit met klagelijk gemekker.
Dan schoot Van der Vaart in een daverende lach.

Snikkend en lachend tegelijk, zakte hij op de omge-
vallen ton. „Neem me nie' kwalik_da'k effe gaa zitte!
Keleertie nog an toe, moeder, zfe* me nou heusch
voor 'n menschejager aan? Ben 'k dan zóó leelijk?"

Hij was de eenigste die schik had in het geval,
Klaas staarde nog steeds naar het gootgat, waar
het haastig vergoten voedsel, vermengd met vuil en
drek, langzaam tot stilstand kwam. Er was geen.
reden tot lachen, en hij ergerde zich aan Bart. die
de tragiek van het onverwacht gebeuren niet ver-
mocht in te zien.

Ook de boerin kon niet begrijpen wat er te lachen
vier. Wel werd het haar duidelijk dat ze wat over-
haast was te werk gegaan en de onverwachte bezoe-
kers niet behoorden tot het gevreesde ras der con-
troleurs. Doch in den angst voor de gevolgen van
haar overtreding, had ze dat gedaan wat in groote
lijnen van haar verlangd werd, doch onder deze
'omstandigheden weer ten strengste verboden was.

Zij was in overtreding omdat ze van den over-
vloed, waar niemand weg mee wist, een klein ge-
deelte bewaarde voor eigen gebruik en met primi-
tieve middelen haar eigen boter bereidde. En ze zou
in dubbele -overtreding zijn geweest wanneer ze de
sporen van deze misdaad vernietigd had voor het
aangezicht van werkelijke controleurs.

„Gij zult niet kamen!" was het elfde gebod voor
den boerenstand, hetwelk in alle onbarmhartigheid
werd toegepast door middel van verzegelde* karn-
tonnen. controle in den boterpot en kwistig uitge-^
reikte processen-verbaal.

.-.Hou je maar gedekt hoor moeder!" troostte Bart.
,,We sture al de'nieuwe ekenemiste met d'r punte-
boekie en 'n waterputs om melk te hale, en dan-
motte ze ,aan boord maar 'n k-loddert j e bloebend
gaan zitte karne voor je! D'r zit niet anders op! En
neem nou 'n goeie raad van mijn aan en laat al-die
contreleurs de muizenhuig krijge! Kom op Klaas!
We gaan wéér verder!"

„Nou mott$ we 'n groenteboer bij z'n lurve zien te
krijge!" vertelde Klaas toen ze langs den kanaaldijk
verder trokken. Aarepels en. melk hebbe we al; nou
de groente!"

Ook het vinden van een groenteleverancier was,
naar hun gedachte, geen zware opgave. Dichter bij

het dorp lag reeds de zwaar-zure lucht van rot-
tende groente en schimmelend fruit als een walm
over het zondoorgloeide land. ^

Over een wankel draaibruggetje kwamen de
mannen bij het heiligdom van den tuinder. Achter
de glazen wanden van warenhuizen en broeikassen
stoofde het veredelde fruit tot vollen wasdom: deden
de overladen druiventrossen de wingerdranken
krommen onder nauw te torsen last.

..Voor mekaar!" juichte Bart. „Alle punteboekies-
manne 'n tros druive op d'r nek, en d'r broekzakke
vol met perzike! Schrijf op Klaas! Dien tuinman
doet natuurlik mee!"

Bart had te vroeg gejuicht. De tuinman dacht er
niet aan om mee te doen." „Waar moet ik de boete
van betale, as ik geschaakt word?" was zijn nuch-
tere vraag.

Klaas begreep niet goed'wat er te schaken viel.
Met melk en boter was het wat anders. Daar was,
naar men zei, de geheele handel in kunstbeter mee
gemoeid. Maar wat kon het aan iemand voor schade
berokkenen als groenten een andere bestemming
kregen dan de mesthoop? „Je kan toch met je rom-
mel doen wat je wil?"

„Dat dach' je maar!" verzü'chtte de kweeker.
Van der Vaart liet zich neer in de schaduw, en

noodde de anderen hetzelfde te doen. „Laat je
zakke, manne! 'k Heb 'n voorgevoel dat er weer wat
komt! Hejje in de bajes gezete omdat je van je
eige druive gesnoept heb? Vertel dan maar op! We
gloove tege-woordig alles!"

„Je kan 't late ook!" bitste de tuinder. „As je
soms denkt dat ik z.it te liege....!"

„Vertel op!" drong Klaas. „Trek je maar niks aan
van m'n maat, want die is niet zoo as 'n ander!
Gewoon 'n tikkie getroebeleerd !"
*y,Dan zal die de rest beslachte!" veronderstelde de

tuinder. „D'r loope, zoo te zien, nog wel gekkere
rond as die maat van jou! 'n Paar weke terug heb ik
'n paar nieuwe ontdekt, daar motte ze beslist patent
op neme. 'k Ben 's morges op weg naar de "veiling
met 'n wage bossies peen. Nou weet je wel, dat is et
bewerkelijkste spul van de heele tuinderij. Zaaie; ,
dan kijke dat de mossche 't zaad niet wegpikke;
uitdunne en wieje; een voor een de grassprietjes d'r
tussche uit trekken, net of je iemand voorzichtig
de haartjes uit z'n kop trekt; verder mag ie van

~geluk spreke as 't vuur d'r niet in komt, enzoovoort,
enzoovoort.... Dan ga je ze uit de grond trekkè. en
stuk voor s-tuk afspoele in de sloot; Keurig bossies
van make; op de wage laje en as de bliksem d'r mee
naar de veiling voor ze verleppe. Goed. Ik naar de
veiling. Onderweg laat ik 'n paar schooljongens
meerij e; 'k Laat ze bove op de last zitte en die ape
aan 't peen knabbele en d'r broekzakke volproppe.
Afijn, die ook 'n lolligen dag! Bij de school de jonges
d'r af gezet en ik door naar de veiling, 'n Paar uur
gewacht voor ik aan de beurt was, en toen werd
m'n 'heele zwikkie doorgedraaid. Weet je wat door-
draaie is? Dan gaat 'et naar de mesthoop omdat et
de minimumprijs van één óf anderhalve cent per
kilo niet op kan brenge!"

De tuinder zweeg. Kauwend op een grasspriet j a»
staarde hij naar de verte waar de einder trilde in
warrelenden zonnegloed. Er lag iets als verbijstering
op het gebruinde gelaat van den stoeren werker.

„Verdomd jammer dat die ape je heele wage niet
leeggesleept hebbe!" vond Bart.

De ander keek hem even onderzoekend aan. „Dan
was ik nog zwaarder de pisang geweest!" kwam heï
als een zucht, ,,'k Heb et fcriefie ginter in m'n jas
zitte. As je zin heb mag je 't leze. maar ik kan 't ook
wel uit m'n hoofd opzegge. „Aangezien ons gebleken
is dat door r. zonder tusschenkomst der veilings-
vereeniging, geleverd is aan particuliere, zijn we tot
ons leedwezen genoodzaakt u van deelname aan de
veiling uit te sluiten voor den tijd van drie weken!"

„Oh, dus je had ook nog buite de veiling om ge-
leverd!" Was de gevolgtrekking van Klaas. „Azzie
daar dan maar dik aan verdiend heb."

Weer was het even stil. Van verre kwam het
ratelend gerucht van een immer kwetterende maai-
machine. Dan was daar weer het grimmige lachje
van den kweeker. „Verdiend zei je toch? Laat ik je
dan vertelle dat et ging over 'n paar bossies peen die
de jonges meegejat hadde van de wage. Dat was
leveransie zonder tusschekomst van de veiling! Mot
je nog pèultjes of heb ie liever 'n bossie
pee-n ..;'.?" En dus kanne jullie me nog veel meer
vertelle met je puntebeweging, maar hier gaa' niks
de plank over zonder de veiling. En as ik van te .
vore weet dat et doorgedraaid wordt, dan flikker ik
et hier rechtvooruit de sloot in! 'k Wil geen last
hebbe. '...!"

..Daar grijpe we dan alweer vies naast!" begreep
Klaas." 'k Had gedacht dat je blij zou zijn as we de
rommel weghaalde!'"

„Maar 'n trossie. druive magge we toch wel mee
pikke?" pleitte Bart.

Het ging niet door. Aan particulieren werd niet
geleverd. „Je mag de mooiste uitzoeke die d'r bij is,
en die ka je hier op gaan zitte ete, as je maar niet
't lef heb om d'r mee de plank over te gaan!"
dreigde de kweeker. „Maar as je 't met m'n buur-
man eens kan worde over de nieuwe.. . . dinges
hoe heet et, dan mot je maar zien! M'n zegen
heb je!"

„Koope we ook al geen droog brood voor!" meende
Klaas. (Wordt vervolgd.).



Een goede zitplaats
voor elke vrouw

Het werken door vrouwen in fabtteken en werk-
plaatsen is een verschijnsel dat, vooral in de laatste
Jaren, steeds grooter vormen aanneemt. Eensdeels
ligt de oorzaak daarvan in de tijdsomstandigheden,
doch ook in normaler tijden werd in de bedrijven
meer en meer van vrouwelijke werkkrachten ge-
bruik gemaakt. Naast den man, heeft ook de vrouw
haar plaats ingenomen bij het uitoefenen van alle
mogelijke beroepen, en haar aandeel in het be-
drijfsleven is niet gering.

Het werken rtoor vrouwen is een gewoon ver-
schijnsel geworden, en juist in deze gewoonheid
schuilt het groote gevaar dat aan de bijzondere
voorzieningen, welke noodig zijn ten behoeve van
de werkende vrouw, te weinig aandacht wordt ge-
schonken. Want het is niet waar, dat elk mannen-
Werk, al is het niet zwaar, zonder meer door de
vrouw, en onder dezelfde omstandigheden verricht
kan worden.

Vrouwenarbeid eischt bijzondere voorzieningen.
Nooit mag uit het oog verloren worden, dat de
Werkende vrouw niet alleen lid is der gemeenschap,
en als zoodanig al recht heeft op een goede
menschwaardige behandeling, doch ook dat van
haar gezondheid en welzijn de toekomst van vele
geslachten afhangt. Want: het meisje van heden
Is de moeder der toekomst.

Het Nederlandsche Arbeidsfront, dat vanzelf-
sprekend op de bres staat voor de werkende vrouw,
en dus zeer veel belang stelt in de omstandigheden,
Waaronder zij haar arbeid verricht, heeft een uit-
gebreid onderzoek laten instellen naar de toestan-
den in de bedrijven, waar vrouwen werkzaam zijn.
Vooral werd aandacht besteeH aan het groote
vraagstuk: „Een goede zitplaats voor de werkende
vrouw."

Met deze zitplaatsen is het in de meeste bedrijven
nog treurig gesteld. In sommige ontbreken ze ge-
heel. Daar is het werken niet wat het moet zijn:
een prettige bezigheid, doch een doorloopende
kwelling.

Het lichaam is nu eenmaal niet berekend op acht
of negen uren staan per dag. Wordt het gedwongen
dat toch te doen, dan zal het allengs trachten de
minst vermoeiende houding aan te nemen, met als
gevolg: scheeve heupen, kromme ruggen en door-
gezakte knieën.

Vooral wanneer de werkende meisjes riog niet
geheel volwassen zijn, kan deze houding blijvende
vergroeiingen tot gevolg hebben. Het is dus van het
grootste belang, op dit gevaar voor de volksgezond-
heid te letten en, waar eenigszins mogelijk, te zorgen
voor een goede zitplaats voor de vrouw. Het belang
Van de werkende vrouw, van de gemeenschap en
van het betrieb gaan hier in elk opzicht samen. Want
ook voor het betrieb is het een eerste vereischte,
dat de medewerkster gezond en met levenslust haar
arbeid verricht, en haar krachten uitsluitend kan
aanwenden ten bate der productie. Langdurig staan
kost veel inspanning, en deze gaat voor het eigen-
lijke werk verloren. Onnoodig verlies dus van ge-
zondheid, levenslust en arbeidskracht

Vele, werkelijk goede betriebsführer hebben dit
reeds lang. ingezien en zijn, gedreven door gemeen-
schapsgevoel, doch ook door hun deskundig begrip
voor de behoeften van het bedrijf, tot ingrijpende
maatregelen overgegaan.

Andere daarentegen hebben nog niet de minste
moeite genomen om het dringende vraagstuk tot
een dragelijke oplossing te brengen. In sommige
zaken is het zitten voor vrouwelijk personeel botweg
Verboden; in andere wordt .oogluikend toegestaan
een wankel kistje of iets dergelijk als zitplaats te
benutten.

Hier is dus al weinig sprake van een goede op-
lossing. Zelfs de wil om deze te zoeken, is niet aan-
Wezig. Vanzelfsprekend zijn er legio argumenten om
dit gebrek aan gemeenschapsgevoel goed te praten.
•Een daarvan is, dat het werk staande moet gebeuren
°mdat het niet anders kan. Opmerkelijk is echter,
dat hetzelfde werk in andere inrichtingen wel zit-
tende, en met meer succes, geschiedt.

Gelukkig is men in vele betriebe al tot het in-
zicht gekomen, dat een goede zitplaats voor de
vrouw de productie verhoogt en den algemeenen
Welstand der medewerksters ten zeerste bevordert.

Men is dan ook op zoek gegaan naar de meest
geschikte zitplaats, waarbij de ervaring werd opge-
daan, dat lang niet elke stoel of bank aan de ge-
stelde eischen voldoet. Meestal is dit een gevo!g
van onpractische opstelling en inrichting der werk-
tuigen.

Bij de inrichting der bedrijven werd niet in de
eerste plaats gelet op een gemakkelijke bediening
der. werktuigen, en nu men achteraf een geschikte
zitplaats wil aanbrengen, zijn er veel technische be-
zwaren te overwinnen Men moet nu de zitplaats
aanpassen bij de machine, terwijl men juist de in-
richting van het werktuig bij de behoeften van
den mensch had moeten aanpassen.

Niettemin is er in de goede bedrijven reeds veel
bereikt. Ook technische bezwaren zijn er om over-
wonnen te worden.

Dit gaat zelfs-heel gemakkelijk, wanneer de vaste
wil aanwezig is om het ideaal: elk betrieb in d'enst
der gemeenschap, te verwerkelijken

Bij velen is, helaas, dit begrip nog niet voldoende
doorgedrongen. Nog al te veei leeft men in den sleur
van het verleden. Toen ging het niet om het welzijn
van medewerksters en gemeenschap, doch om een
zoo hoog mogelijke winst. Thans gaat het om levens-
geluk en arbeidsvreugde voor allen.

En daarom heeft de arbeidsgemeenschap het
Nederlandsche Arbeidsfront, deze zaak krachtig ter
hand genomen. Door het uitgebreide onderzoek in
fabrieken en werkplaatsen is overduidelijk gebleken,
dat hier sprake is van een maatschappelijk kwaad
van veel grooter omvang dan men zich oppervlakkig
yoorstelde.

Nu gaat het erom, deze misstanden uit den weg
te ruimen. Daartoe kan eerst de sociale voorman
het zijne doen. Hij is immers de vertegenwoordiger
der gemeenschap, en hij is met alle toestanden in
het bedrijf volkomen op de hoogte. Het zal zijn taak
zijn, met den betriebsführer overleg te plegen, en
dezen te overtuigen, dat een goede zitplaats voor de
vrouw dringend noodzakelijk is

Dit zal niet moeilijk zijn, wanneer de betriebs-
führer zijn plaats weet in de gemeenschap. Aan
hem is de zorg voor het betrieb toevertrouwd, en
dus ook voor het welzijn der medewerkers. Ook hij
is de vertegenwoordiger der gemeenschap, en dus
in dienst daarvan. Samen kunnen zij maatregelen
nemen Om te komen tot prettige verhoudingen in
het betrieb; tot een betere Inrichting van het ge-t

Hier is voor een zitplaats gezorgd, maar hoe''
Het dagenlang zitten op de~e harde bank, zonder

steun in den rug. is b?.zwuar;ijk vol te houden,
zonder dat z~ch oververmoeidheid en andere, voor
de gezondheid nadee.lige verschijnselen, voordoen.

heel en tot nee aanbrengen van de meest geschikte
zitplaats voor de vrouw

Hier ligt een ruime taak voor het Arbeidsfront
ais werkersgemeenschap; voor betriebsführer en
socialen voorman als leidinggevenden, en voor de
werkende vrouwen als direct belanghebbenden.

Doch ook voor alle andere leden der gemeenschap
is er op dit gebied veel te doen. Want ook in andere
bedrijven dan fabrieken en werkplaatsen zijn wer-
kende vrouwen welke hun rust noodig hebben. Laat
het „pubüek". dat zijn de leden der gemeenschap,
in winkels en koffiehuizen minder veeleischend zijn
voor de daar werkende vrouwen, en geen aanstoot
nemen als één of "meer daarvan een oogenblik rust
nemen.

Helpt elkanders lasten dragen en eischt geen ver-
moeiende, ongemakkelijke houding van de werkende
vrouw, wanneer dat niet strikt noodzakelijk is. Gun
haar het zuurverdiende zitje van enkele minuten,
en denk niet direct aan onhoffelijkheid, wanneer
één verkoopster u helpt, en een andere, welke op
dit oogenblik niets te doen heeft nog even rustig
blijït zitten.

Laat het eene lid der gemeenschap doen. wat goed
is voor het andere. Daarmee geeft men blijk van
gemeenschapszin, en wordt de taak van Het Neder-
landsche Arbeidsfront, om levensgeluk en arbeids-
vreugde te verkrijgen voor allen, vele malen verge-
makkelijkt, en kan men straks met recht spreken
van een ware volksgemeenschap, waarin het goed
is te leven.

Hoe het niet moet zijn.
Bovenstaande afbeelding toont hoe weinig er rekening gehouden wordt met een menschw aardig e

houding bij het verrichten van nuttige wer.'.zaamheden.
Alle strijkplanken zvn '"i hoort en u* :or cteen der meisjes üp de juiste hoogde aangebracht.
Bovendien werken de sirijicsiers met het hoofd tegen den waad, wat geheel overbodig en uitermate

vermoeiend is. Foto's^rbeid
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Ergerlijke misstanden de
Een. verziekte tak van bedrijf, waarin noodig het mes dientf^n gezc

Slampampers en nietsnutten, die te belabberd zijn
om met werken in hun levensonderhoud te voorzien,
vinden tegenwoordig een toevlucht in den ,,zwarten
handel" en aanverwante „zaken". Dat jammer-
lijke feit begint nu zoo zoetjes aan wel bekend te
worden. Ook de besteldiensten zijn zeer in trek.

Het recept? Heel eenvoudig: Men neme een
bakfiets en begint ...... een stadsbestelbedrijf !

Men neme een bakfiets. Hoe? Koopen, huren
of ...... gappen! Men begint een bestelbedrijf. Hoe?
Een schuurtje, een keetje of een stalletje, alsmede
een fraai geschilderd uithangbord met een klinken-
den. liefst, buitenlandschen naam en ..klaar is

• Kees!"
Kan dat dan zoo maar en is daar geen vergunning

voor noodig? Dat kan, dank zij de overblijfselen van
het demo-liberale systeem, waarin iedereen kon
doen, wat hem goed dacht, zoo maar, zonder meer.

«rs steed
vele bedr
e. Immer!
Üngen er

met

H - 6ids, die ,
• „ d*r van mee
,to

Dlltróle-systee]
toch

Alvorens verder te gaan, willen wij eerst opmer-
ken, dat er gelukkig ook . bona-f ide besteldiensten
zijn. Het is< juist voor een groot gedeelte in het be-
lang dezer bedrijven en hun werkers, dat wij deze
regels schrijven en zoodoende willen trachten te
bevorderen, dat ten spoedigste tot saneering van
dezen verziekten tak van bedrijf zal worden overge-
gaan.

Kom, kom, hooren wij den nuchteren lezer zich
afvragen^ is het dan zóó erg? Het is nog erger! Dat
leerde ons een zwerftocht door een groote stad,
waarbij wij rondgeleid werden door een vakman,
die reeds jarenlang in het bestelbedrijf meeloopt
en het klappen van de zweep kent.

Het werd een trieste tocht, die ons leerde, dat van
de ongeveer 400 bedrijven en bedrijfjes, die deze stad
telt, er hoogstens eenige tientallen op moreele en
zakelijke gronden recht van bestaan kunnen doen
gelden. De rest is of onbetrouwbaar of niet voor zijn
taak berekend.

Ter staving van onze beweringen eenige losse
grepen uit onze ervaringen. Men oordeele zelf.

Bedrijf ..zus en zoo". Geëxploiteerd door vader j
drie zonen.

- Goeje morgen, wij komen een praatje
over uw bedrijf; waar is de baas?

— Is . er niet.
— Wie is dan de baas?
— Is er niet.
— Waar is dan het kantoor?
— Is er niet.
Bedrijf „dat en dat". Tijdelijk gesloten. Inge»^ '"aar

keld geval. De eigenaar is een oud-personeelslid VV i.retl te ,^^^
onzen gids. Hij begon zijn „bedrijf" met een geste1' ar, voorafga;
bakfiets en ging zijn oud-patroon beconcurreef5ver

 en zegsman
Een der klanten van onzen gids liet zich verleg alschingen •
door de vele malen lagere tarieven van den nieU^; der regelin
„ondernemer". Veertien dagen ging alles goed,
toen was de op voordeel beluste verlader plotse)']
ƒ300.— armer en een ervaring rijker, terwijl
ondernemer voor een jaar achter de tralies ging. 'x* 's zoo'rx re'gi
..bedrijf" werd waargenomen door een bij onzen v ' ** öan, wanne
wegens falsificaties ontslagen persoon. Totdat j [J^rs'zich da
deze wegens fietsendiefstal de „nor" indraaide. Pê \en dusdanig
zelfden weg ging een broer van den e igenaar , ' van het bedi
als derde man de zaak waarnam Thans IK het "'«IR v=I.*—^-,-als derde man de zaak waarnam. Thans is het
drijf tijdelijk gesloten. Totdat een van het ill«
gezelschap weer in vrijheid wordt gesteld.

gfc-t j°,Vastgestel«
Naa- nog een

lal

^houden.

De onder de Bedrijfsgroep Verkeer en
ressorteerende Onderbedrijfsgroep Wegvervoer
het Nederlandsche Arbeidsfront heeft reeds
malen in dezen chaos ingegrepen en
tot stand gebracht. Een der voornaamste
gen, waartoe de Onderbedrijfsgroep Weg ver
van het Arbeidsfront medewerkte, was een n'
regeling voor de loonen en vacantievoorwaardeJ1 i»
het beroepsgoederenvervoer langs den weg. vva^Ja
de loonen voor het stadsbestelbedrijf op
behoorlijker peil werden gebracht, hetgeen
groot voordeel was voor den bona-fide onder»

1 Voor dat deze regeling afkwam, drukte dt t
dezen bedrijfstak Reerschende concurrentie de V>°
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n i de stadsbesteldiensten
dient

>r vader

ttje

gezet — Arbeidsfront bracht reeds menige verbetering

l v~ öers steeds lager en lager. De betrouwbaar-
" vele bedrijven hield gelijken tred met deze

B- Immers, vele arbeiders — meestal jonge

I

gingen er toe over, hun ontoereikende loon
, vWlen met kleine diefstallen, en het verval-

kwitanties.
ëids, die een gerenommeerd bedrijf heeft,

in het algemeen een kleine minderheid vormen, de
dupe zijn. der veelal ongure praktijken hunner „col-
lega's", behoeft geen nader betoog. .

'öaar van mee te praten. Hij dacht een vernuf-

i. Ingetf
eelslid

••*» van mee ie praten, xiij uaciit een veniui-
to ntröle -systeem uit, om vervalschingen tegen te

'

Jaar
,

i verlei'

toch wisten sommige bestellers nog
fi te vinden om deze controle te ontduiken.

?n gestoj 0)i™_ri 'oorafgaande aan de noodregeling kwamen
zegsman niet minder dan 178 diefstallen

>chingen voor, terwijl dit na de inwerking-
n nieü'i "g Oer regeling niet meer voorkwam.

6'

et

Tour:
rvoer

' plotse^
terwijl B«, „1n2 f 'U j.

°' *-- dj, °n re6eling wel mooi en aardig, maar
[8n, wanneer elk der daarbij betrokken on-

s zich daaraan houdt en...... wanneer de
*i va* ÖUsflaniS vastgesteld zijn, dat de uitkom-

°naar
t'l ftlns° het bedrijf het uitbetalen van de in de

^.Vastgestelde loonen toelaten! En daar man-
'•'ist n0g een en ander aan.
s 'R'ordt lang niet overal de hand aan deze

* Behouden. Dit komt vooral, doordat onbe-Urp *>f ondeskundige elementen zonder eenige
: behoeven overwinnen, het bestelbe-
binnendringen. Een ambachtsman, een

r of winkelier, die met zijn leegen tijd
.^u., j.ail . ;eet, kan annex een besteldienst beginnen.
beteriö» !>acjT1

lt soort „ondernemers" kan men moeilijk
prhptefllejj ten, ü&t zij zich aan de bestaande regeling

^ifjgj.011^611- De in zulke „bedrijven" werkende
rdeil

 s öurven zich niet te beklagen, uit angst te
ontslagen, of zij hebben totaal' geen behoefte
toepassing der regeling, omdat zij met den
nandel of met stelen wel datgene erbij ver-

;en U°
aarde*1

g wa^

'<*> ^geen

te de

öat fat zij aan loon te kort komen. Geen won-
^Q zulke gevallen ondernemer en arbeiders

een deken liggen en dief en diefjes-
en. Dat de bona-fide ondernemers die

Hier is slechts één middel tot saneering: de on-
middellijke invoering, van een bedrijfsvergunning,
welke scherpe eischen stelt aan betrouwbaarheid en
deskundigheid van den betriebsführer, die een be-
steldienst wil beginnen De bestaande besteldiensten
zuilen vanzelfsprekend aan dezelfde eischen getoetst
dienen te worden, waarbij elk bedrijf, dat niet vol-
doet, of opgeheven wordt, of, wanneer hiertoe gron-
den bestaan, binnen een bepaalden tijd orde op
zaken moet stellen.

Naast een bedrij f svergunning, welke noodzakelijk
Is voor een gezond bedrijf, dient een tarief vastge-
steld te worden, waarbij de bestaansmogelijkheid
van het bedrijf gewaarborgd is. Het gaat niet aan,
een waren betriebsführer goede salarissen te
laten betalen, wanneer de uitkomsten dit niet toe-
laten. En zooals de toestand op het oogenblik is,
waarborgen de bestaande tarieven de existentie der
zich aan de regeling houdende besteldiensten geens-
zins. Ook dit is eei\ der oorzaken van het feit, dat
talrijke ondernemers zich niet aan de regeling hou-
den of kunnen houden.

De Onderbedrijfsgroep-Wegvervoer van het Ar-
beidsfront staat op de bres voor de sociale belangen
van alle arbeiders der bona-fide besteldiensten, op
welke plaats zij ook werken.. Wanneer echter a-
sociale en ondeskundige menschen ongehinderd
de taak van het Arbeidsfront kunnen dwars-
boomen, wordt datgene, wat onder de verschijnings-
vormen van den nieuwen tijd opgebouwd wordt,
dank zij de overblijfselen van een vermolmd
systeem weer afgebroken.

Hieraan dient ten spoedigste een eind te komen!
Bedrijfsvergunning en redelijke tarieven zijn de op-
lossingen van een zeer urgent vraagstuk.

Een revolutionnair tempo zou hier deugd doen!

Foto's Gne/t en AP.



Het Arbeidsfront in de bedrijven
Amsterdam

De afgeloopen dagen brachten de stad
Amsterdam een aantal belangrijke be-
drijfsbijeenkomsterC In de eerste plaats
was er de bijeenkomst Thet dé gefolg-
schaf t van de Galeries Modernes, waar de
organisatieleider Van Kampen sprak.
's Zaterdags daarop sprak de provinciaal
Frontleider op een kameraadschapsmid-
dag der „Inhama" aan den Omval. Den
Woensdag daarop sprak de heer De
Roodt voor de meisjes van de tricot-
fabriek Wetri te Weesp en Sinndorff
Japonnenfabriek Als laatste bijeenkomst
in deze periode valt de bijeenkomst bij
de firma Vettewinkel te vermelden, waar
de provinciaal propagandaleider Ebeling
sprak. In deze onderneming was de
houding van de arbeiders aanvankelijk

uitermate afwijzend. De nadere kennis-
making met het Arbeidsfront is vol-
doende geweest om dit pantser van wan-
ti ouwen te doorbreken. Dit bleek uit een
telefonische mededeeling van den socia-
len voorman, die tevens een aantal
nieuwe leden kon melden.

Enkele dagen geleden werd door
„Vreugde en Arbeid" een bedrijfsfeest ge-
organiseerd voor de werkers van de firrna
Van Wolde & VohwinkeL Op dit bedrijfs-
feest oleek, dat. zich hier een ware ar-
beidsgemeenschap begint te vormen. Bo-
vendien had dit feest ten doel, de bruiloft
te vieren van een zestal arbeidskame-
raden, dat in den loop van 1942 in het
huwelijk waren getreden, en de bedrijfs-
gemeenschap rekende het zich tot een
plicht, op deze wijze haar steentje tot de
feestvreugde bij te dragen. Zoowel door

den betriebsführer Van Wolde, als door
den socialen voorman werd nadrukkelijk
gewezen op het vele goede, dat het Ne-
derlandsche Arbeidsfront in dit bedrijf
tot stand heeft kunnen brengen.

Groningen
Het Nederlandsche Arbeidsfront organi-

seerde in .de afgeloopen week bedrijfs-
appèls bij: N.V. Duintjer, Wilkens, ver-
der bij Meihuizen & Co., en voor de ge-
folgschaft van de Glucose- en Aardappel-
rneelmdustrie te Veendam. Deze laatste
bijeenkomst werd geopend door den be-
triebsführer, waarna de leider van den
dienst Pers en Propaganda, kam. Steron-
berg, sprak. De sociale voorman sloot het
appèl met een pittige toespraak.

Gelderland
Te Arnhem werd een bedrijfsbijeen-

komst gehouden bij de American Steam
Laundry, een groote wasscherij. Hier
sprak kamsk. Chardon, de leidster van

den dienst Vrouwen.
Bij de inktfabriek Arnhemia N.V was

het de leider van de bedrijfsgroep Che-
mische Industrie, die de doelstellingen
van het Nederlandsche Arbeidsfront uit-
eenzette. Kamsk. Lentink, de provinciale
leidster dienst Vrouwen, voerrie het woord
voor de verkoopsters van de N.V Hema.
Deze bijeenkomst "had veel succes: aa
afloop meldde zich een aantal meisjes
aan als lid van het Arbeidsfront. Verder
werd met den betriebsführer en den
socialen voorman overeen gekomen, dat
in dit bedrijf een sportclub zal worden
gevormd onder auspiciën van „Vreugde
en Arbeid".

Tenslotte voerde kam. Kramer Het
woord nog op een bedrijfsvergadering bij
de N.V. Houthandel G. Key te Nijmegen.

Noord-Era bant
Allereerst werd te Tilburg een Dijeen-

komst gehouden bij de schoenfabnek
„Angora". Nadat de betriebsführpr de

Bedrijfsbibliotheken
Dat woord roept bij velen uwer iiet

beeld op van een winkel, vol rekken
met grauwe boeken, die je leenen kunt
voor een dubbeltje per week. De juf-
frouw voor de toonbank zoekt druk
In een beduimelden catalogus, terwijl de
man erachter de boekeminmmers
noteert op de leeskaart

Bibliotheek kan ook iets anders, Iets'
zonnigers. beteekenen... Dat kan in
winkels moeilijk, omdat daar het ult-

Q
leenen der boeken Is geworden tot een
bron <tan inkomsten, noodzakelijk voor
het levensonderhoud van den bibliothe-
caris.

Hoe net wél inoet?
Dat hopen wij u te laten zien In uw

eigen bedrijf!
Een kast met fleurige, moderne boe-

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

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

van 50 boeken bedraagt:
volgens lijst A: /157.—
volgens lijst B: ƒ155.60
De verhouding der rubrieken Is:
algemeene ontspanning 8O%
voorlichting 10%
heemkunde, geschiedenis, natuur 1O%
Ook grootere aantallen boeken wor-

den gaarne geleverd.
Werknemers!, maakt propaganda voor

uw eigen bibliotheek!
Werkgevers!, begrijpt de belangrijke

sociaal-cultureele taak, die hierin voor
. u. is weggelegd!

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

Zwemmen
EINDHOVEN
Overdekt Zwembad

ledereu Dinsdagavond van 20 tot 21
uur gemengd zwemmen voor leden van
liet N.A.P., hun huisgenooten en event.
introducé's.

Schaatsenrijden
AMSTERDAM

Kunstijsbaan Apollo-hal. lederen Za-
terdag- en Zondagavond voor N.A.F.-
leden en huisgenooten. Aanvang 20 u.

O N T S P A N N l N G

CABARET-PROGRAMMA

„DAT HAD U
NIET VERWACHT"

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

Toegangsprijs 50 cent voor N.A.F.-
leden en huisgenooten en 80 cents voor
nlet-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 Drente
Vrijdag 29 Januari

Kaartverkoop: Maat-
Meppel

Zaal Ogterop.
kade 1.

Provincie Overijsel
Steenwijk Zaterdag 30 Januari

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

Provincie Friesland
Heerenveen Zondag 31 Januari

Schouwburg. . Kaartverkoop : Dracht 23.
Franeker Maandag l Februari

Koornbeurs. Kaartverkoop:» Hertog v.
Saxenlaan 33.
Harlingen

Schouwburg.
merweg 44a.
Sneek Woensdag 3 Februari

Amleltia. Kaartverkoop: Stationsstr.
28.

Dinsdag 3 Februari
Kaartverkoop: Midlu-

Provincie Gelderland
Nijmegen Donderdag 4 Februari

De Harmonie. Kaartverkoop: Berg en
Dalsche weg 38.

Provincie Limburg
Roermond Vrijdag 5 Februari

Boyal Theater. Kaartverkoop: Bak-
kerstraat 20.
Venlo Zaterdag 6 Februari

De Prins. Kaartverkoop: Vleeschstr. 55.
Weert

Apollo.
Zondag 7 Februari

Kaartverkoop: Hushoveu 154.

KLEINKUNSTPROGRAMMA
met medewerking van: Roland Wagter,
Katinka Klister, Harry en Willy, het
Hollandia-kwartet, Ballet Hansi Goetze
en aan de vleugels het Bewé-duo.

Toegangsprijs 50 et. voor N.A.F.-leden
en huisgenooten en 80 c. voor uiet-lèden.

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 voor-
stelling aan de zaal.

De voorstellingen vangen aan om 7.30
uur n.m.

Provincie Gelderland
Arnham Vrijdag 29 Januari

Schouwburg. Kaartverkoop : Jansbui-
tenslngel 17.

Provincie Utrecht
l treclit Zaterdag 30 .Januari

Tivoli. Kaartverkoop: Vredenburg 10.

Provincie Noordholland
Amste rdam Zondag 31 Januari

Krasuapolsky. Kaartverkoop: Prins
Hendrikkade 49 en V. en A. Inlichtin-
genbureau o.h. Leiüsche Plein.

Provincie Overijsel
Enschede .Maandag l Februari

Irene. Kaartverkoop: Molenstraat 46.

CABARET-REVUE

„LACHEN IS LEVEN"
Medewerkenden. Herman Diederïrhs,

conférencier; De twee Erica's, dansduo;
Mr. Gordonni, moderne goochelkunst,
Klis, spitsendanseres. Willy Nus, caba-

,retière; De drie llolborns, acrobatentrlo;
De twee Brions, twee jolige jongens met
een ladder en Pierre Blaauw, accordeon-
virtuoos.

Toegangsprijs bedraagt 40 cent voor
N.A.F.-leden en huisgenooten en 6O cent
voor niet-leden.

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

Provincie Noordholland
Twisk Vrijdag 39 Januari

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

CABARET-REVUE

„STEEDS BETER"
Medewerkenden: Ferry, humórlst-con-

férencier, Tlni Lavell, cabaretière; Piet
Leeiihouts, revue-komiek; de Klliloe'a's,
Hawaiian-ensemble; een orkest o.l.v.
Pierre Driessen.

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.A.F.-leden, sociale
voormannen en voor zoover voorradig
's avonds voor den aanvang der voor-
stellingen aan de zaal.

Alle voorstellingen vangen aan om
7.30 uur n.m.

Provincie Limburg

baar uitsluitend bij het V. en A. Inlich-
tingenbureau a.d. Hofweg
Amsterdam Zondag 7 Februari

Tivoli-Theater. Aanvang 10.15 u. v.m.
Vertoond wordt de Bavanafilm der To-
bis „Butterfly" met Maria Cebotari. Toe-
gang 18 jaar. Tevens.een goed verzorgd
bijprogramma.

Toegangskaarten l ook voor mec-leden.
van het N.A.F. l a 35 et. zijn verkrijg-
baar bij Prins Hendrikkade 49 en het
V. en A. Inlichtingenbureau o.h. Leid-
scheplein.
Amsterdam Zimdag 7 Februari

Thalia-Theater. Aanvang 10.15 u. v.m.
Vertoond wordt de Tobisfilm „De baas
In huis" met Hans Moser. Alle leeftij-
den. Tevens een goed verzorgd bijpro-
gramma.

Toegangskaarten zie Amsterdam
Rotterdam Zondag 7 Februari

Arena-Theater. Aanvang 10.15 u. v.m.
Vertoond wordt de Tobis-film „Een leven
lang" met Paula Wessely. Toegang 18 j.
Tevens een goe'd verzorgd bijprogramma.

Toegangskaarten (ook voor niet-leden
van het N.A.F.i zijn verkrijgbaar West-
zeedijk 78 en de overige bekende adres-
sen in de stad.

DIVERSEN
Tilburg Vrijdag 5 Februari

Stadsschouwburg. Aanvang 's avonds
om 7.30 uur. Tooneelvoorstelling „Als da
oogen open gaan" door de tooneelver.
,,De Looiersgezellen".

Toegangskaarten a 40 et. per persoon
voor N.A.F.-leden en huisgenooten en
60 et. per persoon voor nlet-leden zijn
verkrijgbaar bij Lesage, Ten Broekst. 13.

BONTE RADIO-AVOND

Nieuwenhagen Vrijdag 29 Januari
Zaal Storms. Kaartverkoop Heere-

weg 68.
Spekltolzerheide Zaterdag 30 Januari

Zaal Apollo. Kaartverkoop Kasperen-
straat 88
Sustercn Zondag 31 Januari

Zaal Peeters. Kaartverkoop Rijdt--
straat 13.

Amsterdam Zondag 81 Januari
Thalia-Theater, aanvang 10.15 u. v.m.

Vertoond wordt de Tobis-film „De
dorpsreehter" met Emil Jannings. Te-
vens een goed verzorgd 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-inl. bureau o. h.
Leidscheplein.
's-Gravenliage Zondag 31 Januari

Asta-Theater, aanvang 10.15 u. v.m.
Vertoond wordt de Tobisfilm „Miran-
dollna" met Olga Tscheehowa. Toegang
14 jaar. In het voorprogramma Jan
Lemaire, voordrachtskunstenaar.
Toegangskaarten (ook voor niet-leden
van het N.A.F.) a 35 et. zijn verkrijg-

Maastricht. Woensdag 3 Februari
Stadsschouwburg. Aanvang 's avond»

om 7.30 uur.
Bonte Radio-avond. Medewerkenden':

Henk Fortuin, zang; Betty Smit, sopr.;
Jack Gerlagh, accordeon; Huub v. d,
Bosch en Pierre Jansen, komisch duo;
De Meesterxylophonisten en de Melodis-
ten o.l.v. Piet Lustenhouwer. Verder ge-
meenschapszang o.l.v. Johan Jonrf aan.
het Hammondorgel.

Toegangskaarten a 80 et. per persoon,
zijn verkrijgbaar Kesselkade 40. Maas-
tricht, en 's avonds aan de zaal. Tevens
bij de N.A.F.-boden en sociale voorman-
nen.

Provincie Noord-Brabant
Aan den op 6 Februari a.s. te houden

Bonten Zaterdagmiddag in de Studio
van den Nederlandschen Omroep te
Hilversum is nog deelname mogelijk.

Aanmeldingen bij het Provinciaal
N.A.F.-Bureau, Nieuwstraat 31, 's-Herto-
genbosch, en bij de Plaatselijke Kan-
toren.

Amsterdam Zaterdag 6 Februari
Er bestaat gelegenheid voor Inwoners

van Amsterdam onder leiding van
„Vreugde en Arbeid" een Bonten Mid-
dag van den Nederlandschen- Omroep
mede te maken.

Vertrek uit Amsterdam (C.S.) 13.16 u.
Prijs per persoon' / 1.25 (alles inbe-

grepen).
Aanmeldingen Prins Hendrikkade 49

en het V. en A.-Inlichtiligenbureau o. h.
Leidsche Plein.

Utrecht. Op Zaterdag 20 Februari a.s.
bestaat er gelegenheid voor inwoners
der Provincie Utrecht onder leiding van
„Vreugde en Arbeid" een bonten Za-
terdagmiddag van den Nederlandsehen
Omroep mede te maken. Vertrek uit
Utrecht 13.57 uur. Prijs per persoon
ƒ0.80 (alles Inbegrepen).

Aanmeldingen bij: Provinciaal N.A.F.-
bureau, Maliebaan 14, en Plaatselijk
N.A.F.-kantoor, Vredenburg 10, Utrecht.
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bijeenkomst met een kort woord had ge-
opend, nam de leider van den dienst
Vorming kam. Brunklaüs het woord, en
gaf een uiteenzetting over de doelstellin-
gen van -het Arbeidsfront. Hij had een
aandachtig gehoor. De bijeenkomst werd
gesloten met een opwekkend woord van
oen betriebsi'ührer.

Vervolgens sprak kam. Brunklaüs op
een tweetal appèls te Roozendaal, n.l. in
Öe tricotagefabriek „Deg'ö" en bij de
Buikerwarenfabriek „Red Band".

'Ook Oost-Brabant kwam aan de beurt;
öeze week werden appèls gehouden bij de
Handelsmaatschappij „Zuid-Nederland",
en bij de cartonnagefabriek „Het Zuiden"
te Aarle-Rixtel.

Tenslotte vermelden we het bedriifs-
feest te Breda, waar 18 bedrijven bijeerr- •
gekomen waren. Het feest ging uit van de
Verschillende betriebsführers en was ge-
organiseerd door „Vreugde en Arbeid".

De stemming was uitstekend. De bijeen-
komst werd geopend door den betriebs-
führer van de Metaalwarenfabriek „Etna",
öie een korte uiteenzetting gaf over de
begrippen •betriebsführer en gefolgschaf.t.
Daarna werd in een vlot tempo het pro-
gramma afgewerkt,

N« de pauze sprak kam. Brunklaüs over
socialisme.

Dit bedrijfsfeest kan in alle opzichten
geslaagd genoemd worden.

Limburg
Deze week werd vooral gesproken in

bedrijven, waar meisjes te werk gesteld
zijn. Zoo sprak kam. Rörik, de Provin-
ciaal DiensUeider Vorming, voor de ge-
folgschaft van de Overhemdenfabriek
„Lincoln" te Kerkrade. en later voor de
meisjes van de Cartonnagefabriek „Rot-
teidam" te Maastricht. Als onderwerp
had spreker gekozen: „Het doel en wezen
van het Nederlandsche Arbeidsfront".

Zeeland
In Zeeland werd door het Nederland—

sche Arbeidsfront een groote activiteit
aan den dag gelegd.

Te Middelburg werden appèls gehouden
bij: de firma Alberts. Hout-handel, de
Zeeuwsche Confectiefabriek, de firma
Vitrine Works, verde» bij de P.Z.E.M. en
bij het gewestelijke Arbeidsbureau Tot slot
werd in Middelburg een appèl bij de

firma Goedbloed gehouden, waar de be-
triebsführer, na aandachtig geluisterd te
hebben, zijn medewerking toezegde.

Voorts werd een drietal appèls ge-
organiseerd te Sas van Gent, n.l. bij de
Centrale Suikerfabriek, bij de Spiegel-
glasfabriek en bij de Superphosphaat-
fabriek, waar men het geheel met wat
bloemen en planten had opgevroolijkt.
Vooral op deze laatste bijeenkomst was
de aandacht zeer groot, terwijl ook hier
de volle medewerking werd toegezegd.

Ook te Sluis werden twee bedrij f s-
appèls gehouden, en wel bij „Flandria"
en bij de firma Du Fossée, waar een
sociale voorman werd aangewezen.

Voorts werden te Terneuzen enkele
bedrijfsbijeenkomsten gehouden, bij de
Beton Mij. „De Hoop", bij de Scheeps-
bouw Mij. Terneuzen, terwijl verder de
gefolgschaft van de Terneuzensche Cou-
rant in de gelegenheid was. met' het Ar-
beidsfront kennis te maken.

Vervolgens was Clinge aan de beurt.
Allereerst werd de firma Tiberghien be-
zocht, daarna de firma Zaman en het
Klompenmakersbedrijf van den heer
Laureijs. Op deze bijeenkomsten werd
van de rijde der betriebsführers de Volle
medewerking verleend.

Tenslotte noemen we de bijeenkomst
bij „den Houthandel „Den Bouwmeester"
van Borsius en v. d. Leye. Dit appèl ver-
dient een bijzondere vermelding, want
hier zijn de toestanden zoo goed, en de
verhouding tusschen betrieb'sführer en
gefolgschaft is zoo voorbeeldig, dat hier
weinig te verbeteren valt. Het geheele be-
drijf leeft als één groot gezin. Er is een
prachtig schaftlokaal mét bloemen en
planten en een tuin er voor.

De meening van anderen
De taak" voor iedereen

„Wanneer wij dat alles bij den aanvang
van een nieuw jaar naar voren brengen,
geschiedt zulks om een ieder, hoe hij ook
politiek gericht moge zijn, er van te
doordringen dat hij dient voort te gaan
met arbeiden, teneinde eens te kunnen
oogsten, dat hij niet moet denken' dat
het kruis, dat hij te dragen heeft, het

zwaarst is; maar dat integendeel zijn
streven gericht dient- te zijn naar dit
ideaal: zijn volksgemeenschap te dienen,
gelijk Adolf Hitler het heeft uitgedrukt:
„Gij zijt niets, uw volk is alles".

De Landstand.

Positief gerichte energie
„Ieder wil zich kunnen handhaven,

zich erdoor kunnen slaan, ook straks —
als Duitschland gewonnen heeft. Wat nu
te doen staat, is deze energie, die nog
heel vaak volkomen negatief gericht is,
die zich niet zelden in de zwartste prac-
tijken uit, te richten naar de nieuwe orde.
Dit kan, dit is volstrekt niet onmogelijk
— het Arbeidsfront bewijst dit reeds.

Storm.

„VOOR VRIJHEID EN RECHT" door een
Nederlander. — Uitgave „Zonneveld",
Soest.

Om maar met de deur in huis te vallen,
dit is een lezenswaardig en aanbevelens-
waardig boekje, dat u in klare taal pro-
beert duidelijk te maken, waarom het
gaat in dezen tijd. De schrijver doet dat
niet met holle phrasen of mooie woorden.
Het is geen grauwe theorie wat hij ver-
kondigt, maar hij drukt u met de neus
op de feiten. '

Het begint met te herinneren aan die
ferme 'Jongens, stoere knapen, waarvan
wij in onze jeugd aongen en maakt dan
met den lezer een wandeling door onze
geschiedenis om te zien, noe weinig er
van dat ferme en stoere, dat onze voor-
ouders kenmerkte, is overgebleven, en
waaraan dat te wijten is. Hij herinnert
er aan, hoe Nederland een groote mo-
gendheid werd, hij laat zien hoe die,
dadendrang verdween en hoe tenslotte
de plutocratie aan de macht kwam, waar-

door de arbeid niet meer in tel
was. maar uitsluitend de belangen
van het doode. luie geldkapitaal ons
land regeerden. Hij behandelt het libera-
lisme en den klassenstrijd, de splitsing
der arbeidersbeweging en het verschijn-
sel der democratie, de rol van Amerika
en de omstandigheid, dat in Duitschland
o.a. het autoritair regime in staat bleek
een oplossing voor de moeilijkheden te
vinden. Om dan te komen tot de positie
van Nederland in dezen tijd. Hij wijst er
op. hoe na een crisisperiode van tien jaar
ons volk zonder eenigen weerstand lang-
zaam maar zeker naar den ondergang
gleed, zonder dat de machthebbers onder
het democratisch regime hieraan iets
vermochten te. veranderen, doch hoe zich
thans nieuwe mogelijkheden aanbieden,
waarbij er geen geldheerschappij zal zijn,

•maar de arbeid koning zal worden. En
hij besluit met nog eens duidelijk te zeg-
gen, waarom het gaat in deze dagen: om
de vrijheid en het recht van den arbeid,
die reeds te lang werd geknecht door
een harteloos kapitalisme, om de vrijheid
en het recht tenslotte van het Nederland-
sche volk. eeuwenlang door zijn nationale
plutocratie overhéerscht, dat thans, door
eigen arbeid welvarend zijn plaats tus-
schen de samenwerkende Europeesche
volkere.ii zal kunnen innemen.

Het is een boekje, dat in handen be-
hoort van ieder, die belangstelling heeft
voor de dingen van dezen tijd (en wie
heeft dat niet?). De schrijver kent zijn on-
derwerp en behandelt het meesterlijk. Op
een enkel punt kan men. geschiedkundig,
met hem van oordeel verschillen, bv. over
de vraag, of de Nederlanden eerst in 1648
van het Duitsche rijk gescheiden zijn dan
wel reeds veel eerder, maar aan de be-
teekenis van het boekje zelf doet dit geen
afbreuk, vooral waar hij het falen van
de geldheerschappij en de beteekenis van
den arbeid historisch, maar ook voor de
toekomst duidelijk vaststelt.

Jammer is het, dat de schrijver niet
zijn naam noemt. Hij behoeft zich voor
zijn werk zeker niet te geneeren. En in-
dien hij al reden mocht hebben- het niet
onder eigen naam te publiceeren, dan
ware een ander pseudoniem in plaats van
„een Nederlander" wel zoo aangenaam en
propagandistisch ook wel zoo goed ge-
weest. Es.

Babbeltje van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.
Weten jullie nog die plaat met fouten

.erin? Kareltje Kraan stond bij z'n fiets
«n een genoeglijk grijnzende meneer
stond er met een paraplu in z'n hand
bij. Oom Niek. vond het een tamelijk
oud baasje en ik was dan ook eerst heel
trg verwonderd, dat een van mijn neven
als een fout, die de tekenaar had ge-
maakt schreef: ..oom Niek heeft geen
ogen in zijn hoofd" Eerst heb ik mijn
ogen eens uitgewreven en toen... schoot
ik in een lach. Dacht die neef nu heus,
dat ik zó oud'en zó over-gemoedelijk was
als het mannetje op die tekening?
.Je moet'weten, dat ik nog nooit een

Paraplu heb gehad — dat ik een reuze
hekel aan zo'n ding heb, omdat het juist
zo plezierig kan zijn. als de regen in je
gezicht slaat — als je lekker flink kan
doorlopen, zonder dat je zo'n dwaas on-
handig gevaarte als een paraplu is, boven
3e hoofd moet houden. Hoe ik dat dan
weet? Heel eenvoudig: tante Cor heeft
wel een paraplu en als ik dan met haar
uit ga, moet ik 'em wel boven haar hoofd
houden. En 'dan: „Oom Niek heeft geen
°gen in z'n hoofd!" Dat was e'en recht-
streekse belediging! Zelfs tante Cor was
het daarmede eens. ofschoon ze er dade-

lijk aan toevoegde: maar je bent wèl
links.

• Ik was net bezig, jullie brieven met
een schaar open te knippen en omdat ik
links ben, hield ik de schaar in mijn lin-
kerhand, wat volgens tante Cor akelig
onhandig staat. Ik vind dat helemaal
niet onhandig en dat zullen mijn linkse
neven en nichten wel met mij eens zijn.

Ik weet nog goed, dat ik op school
moest leren schrijven. De juffrouw hacï
ons allemaal een papiertje gegeven en
daar mochten we nu met een potlood
lijntjes op te trekken. Lieve deugd, wat
deed ik m'n best. Maar het vervelende
was, dat ik telkens weer door den jon-
gen, die naast me zat, werd gestoten.
„Duw toch niet zo", zei ik kwaad. „Je
duwt zélf," zei de buurjongen. Nu is het
haast altijd zo, dat als er twee kijven,
er ook twee schuld hebben, maar in dit
geval, was ik de enige schuldige. Want
toen ik nog een paar maal had gezegd,
dat de jongen naast me niet zo moest
stoten, merkte de juffrouw, wat er aan
de hand was en dadelijk kreeg ik het
bevel, het potlood in de andere hand
te houden. Ik weet nog best, dat ik het
helemaal niet eerlijk van mijn juf vond,
dien arideren jongen voor te trekken en
toen ik na een tijdje — omdat dat veel
gemakkelijker voor mij ging den buur-
jongen ertoe bracht, nu eens met de
andere hand te schrijven en wij dus lus-
tig links zaten te lijn-trekken, maakte de
juffrouw niet veel drukte en... bond mijn
linkerhand aan de bank vast. Zó heb ik
schrijven met mijn rechterhand geleerd.

Er zijn meer dingen, die ik anders heb
moeten leren.

Een van die dingen is de spelling. Jullie

merken wel, dat oom Niek de woorden
precies zo schrijft als jullie doen. Mijn
Babbeltje mag, zoals wij oudere mensen
dat noemen, in de nieuwe spelling staan.
Daar moet ik altijd even aan denken,
want ]e begrijpt, dat ik óók wel eens de
oude spelling moet schrijven en dat gaat
mij, eerlijk gezegd nog een klein beetje
gemakkelijker af. Als ik in die oude spel-
ling schrijf, vinden m'n kinderen — de
grote dan — dat ik een ouderwetse man
ben, maar ik lach ze lekker uit en ik
zeg, dat ik tenminste van beide markten
huis ben.

Nu wil ik wel eens weten, of jullie óók
van twee markten thuis bent.

Hieronder laat ik een gedeelte van jjji
briefje volgen, dat een van mijn\ nichten
schreef en ik vraag Jullie, die oude spel-
ling in de nieuwe te veranderen. Dat
kan je doen, door het stukje in de nieu-
we spelling keurig netjes over te-schrij-
ven — op mooi, net werk zal ditmaal in
het bijzonder worden gelet. Daar gaan we:

„Beste Oom Niek:
Zooals altijd kreeg ik ook deze week

„Arbeid" en dadelijk zag ik die prijs-
vraag van de schrijvers staan. Ik lees
altijd uw Babbeltje, maar stuur haast

.nooit de raadsels in. Dat komt door het
vele huiswerk. Eiken avond moet ik wer-
ken en "dan blijft er geen tijd voor het^
inzenden van raadsels. Op het oogen-
blik help ik moeder met het bakken van

'een koek en terwijl de koek in den oven
staat, schrijf ik u dezen brief..."

Ik wil de opgave niet te lang maken -
ik wil ei' voor zorgen, dat zij op een
briefkaart kan worden overgeschreven.
Inzendingen zo spoedig mogelijk — in

elk geval vóór 11 Februari aan OOM
NIEK, POSTBUS 5000, Amsterdam-Zuid.
Let er even op, dat ik ben verhuisd!

En nu de uitslag van de

SCHRIJVERSPRIJSVRAAG.
Allereerst de goede oplossing. Die moest

er zó uitzien:
Uit het leven van Dik Trom: C. Joh.

Kieviet.
Pietje Bell gaat vliegen: Chr. van

Abkoudé.
Zeven jongen en een ouwe schuit: A.

C. C. de Vletter.
Paddeltje: Joh. H. Been.
20.000 mijlen onder zee: Jules Verne.
Alleen op de Wereld: Hector Malot.
Kareltje Kraan: N. J. P. Smith.
Zo. dat waren de heren-schrijvers. En

nu de jongens en meisjes, die aan die
schrijvers een boek of een troostprijs
hebben verdiend.

Laat ik eerst nog even zeggen, dat het
aantal goede oplossingen me heel erg is-
meegevallen. Reg en Ron konden de prij-
zn trekken uit een hele serie, die alle
namen goed had opgegeven.

De h o o f p r i j s kreeg: Wie beren.
Schuurmans, j., 14 j., 2e Hollandiastraat
40, Bolsward.

T r o o s t p r i j z e n werden toegekend
aan: Riet Bins, m., 10 j., Beatrijsstraat
40a, Rotterdam; Eddie'Muijs, j., 12 J.,
Stadionweg 240 2ê ét. Amsterdam-Z; An-
toni Blom, j., 9 j., Koppelweg 27 a, Maam;
Flip Kraak, j., 12 J., Woestijgerweg 23,
Amersfoort; H. Koning, j., 12 j., Solwer-
derstraat 119, Appingedam.

Allemaal tot slot de groeten van
OOM NIEK.

Beeld: Jan Lutz Regie en tekst: N. J. P. Smith.

Met de kolen achterop. Gaan die even lekker? Laat-ie fijn zijnl De ramp. Stuk voor stuk... Je kan ze
niet laten liggen.
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HEBT U
PROBLEMEN?

in Dw leven. In Uw gezin, in Uw
zaken, in Uw ambacht beroep of
oedrijf?
Schrijf, wat U verhindert het doel
te bereiken, de plaats in te nemen,
die gt1 of anderen voor U gedacht
hadden, of welke moeilijkheden
zich in Uw particulier léven, la
ambt, beroep of zaken voordoen.
Of hu Uw wil te zwak is. Uw op-
treden te weinig beslist. Uw seheu-
Sen bil tijden faalt. Uw gaven van
overtuiging en leiding te kort
schieten- dan wel. of Uw verbeel-
dingskracht, Uw organisatie- en
doorzettingsvermogen onvoldoende
zijn. of dat Uw opwellingen U de
baas zijn, en (of) gij het concen-
tratievermogen, de innerlijke rust
en het zelfvertrouwen mist. om
onder de moeilijkste omstandig-
heden niet alleen het hoofd doven
water te houden, maar ook dan
nog wegen en middelen te vinden
om te zegevieren, onverschillig op
welk terrein of In welken vorm:
DALMEIJER kan U helpen!

OOK VOOR U IS ER

EEN OPLOSSING!

De hier in beeld gebrachte geschie-
denis van enkele cursisten is een
beeld uit duizenden.

Bedenk, dat Dalmeijer's Cursussen
reeds gedurende 30 jaar talloozen
den weg hebben gewezen tot een
gelukkiger leven, maar alleen aan
hen, die beseffen, dat verandering
noodzakelijk Is, die werkelijk ver-
betering wenschen. en die bereid
zijn, daarvoor Iets te doen_ Als dit
bij U het geval Is, vul dan hieron-
der Uw naam en adres in: ü ont-
vangt dan gratis en franco volle-
dige inlichtingen over „DAL-
MEIJER'S METHODEN" in den
vorm van eenige zéér interessante
brochures.

METDALMEW:;

OPl~tïDiN<i ̂ SUCCES

Reputatie'
uangs,_ae lijnen uitknippen AJ-U 4 •
Na invulling, liefst met 15 et in post-
zegels, zenden aan het oureau van
DALMEIJER'S CURSUSSEN. Afd
ARP ' Konmgtanewee 182 A'dam-Z

Voor Koste-
lopze toezen-
ding van de

brochuresBON
jvei ae psycnologiscne meUioden tot
jntwikkeiing der PERSOONLIJKHEID
en den weg nasu-

SUCCES EN GELUK
Naam en volledie adres ia druklettet*
'Aanvragen kunnen ook per Drie] ge-
schieden, indien U dit blad niet wilt

RBEID
Uit den arbeid voortgekomen en gedurende 39
jaar met de nooden en veroveringen van den arbeid
meegegroeid noemt „De Centrale" zich met trots
en fierheid een Arheiders Levensverzekering. Zij
richt zich echter niet tot de arbeidersklasse in
den engeren zin van het woord. „De Centrale"
wil haar taak verrichten tot het welzijn van het
Nederlandsche Volk in zijn geheel. Werkend
Nederland wil zij verzekeren tegen de zorgen die
de toekomst voor iedere sterveling in Laar schoot
verborgen houdt.

Pralen sc/ia/t raad. Vraag eens om een
onderhoud met den oertegend,'oor<uqer uan

..De Cenlrafe". Ge zoudt waarlijk de
eerste niet zijn. die later met voldoening

aan dat gesprek terugdacht.

»DE CENTRALE
VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
OE CENUAl! »«»tlOEIS-l.£v£NSVE«ZEKERING. «IJNS'»AAr 23. OEN HAAG

•MBOUrER GOEDERAAD

Deze duiveltjes
der verspilling

bedreigen uw rantsoen!

1. Het aansteekvlammetje onder den

geyser.

2. Het lampje, dat onnoodig brandt.

3. Onnoodig sterke lampen, waar
zwakkere ook dienst kunnen doen.

4. De radio, als U er niet naar
luistert.

Deze vele kleine duiveltjes maken één grooten
vijand, die U belet uit te komen met uw gas-
en electriciteitsrantsoen. Waak dus tegen elk
„gedachteloos verbruik" van gas of stroom,
het bedreigt uw eigen en aller rant-
soen. Controleergeregeld, dan komt
U niet voor verrassingen te staan,
dan kunt Ge tijdig zelf ingrijpen l

Haal mrrr Hiirmfr uit, liüiidcr

PUBLICATIE v h. DEPARTEMENT- . HANDEL. NIJVERHEID
EN SCHEEPVAART . b v HET RUK-X.OLENBUREAU

Jwfjieddszn, eigen, krant

HET VOLK
VOORWAARTS

Dagbladen

van de N. V. De Arbeiderspen

Hekelvald 15 - Amsterdam-C

VRAAGT
PROEFNUMMER

GEMIDDELDE LEVENSDUUR DER

NEDERLANDERS ,

In 100 jaar bijna verdubbeld

Volgens een persbericht *an het
Centraal Bureau voor de Statistiek ia
de gemiddelde levensduur der Neder-
landers in. honderd jaar, n.l. van 1840
tot 1940, bijna dubbel zoo lang gewor-
den, hetgeen uit onderstaand staatje
blijkt.

Gemiddelde

1840— '51
1850— '59
1860— '69
1870— '79

1890— '99
1900— '09
1910— '20
1921— '30
1931— '40

levensduur in
1840—1940

.
Mannen

36,2 jaar
36.4 „
37,2 „
.38,4 „
42.5 „

' 46,2 „
51.0 „
55.1 „
61,9 „
65,5 „

Nederland

Vrouwen

38,5 jaar
38,2 „
39.1 „
40.7 „
45.0 „
49.0 „
53.4 „
57.1 ,.
63.5 „
67,2

Dat' de gemiddelde levensduur der
Nederlanders buitengewoon gunstig is,
kan men zien i» het volgende over-
zicht, waaruit blijk, dat alleen in
Nieuw-Zeeland de sterftekansen voor
de vrouwen nog Iets gunstiger zijn
dan in ons land.

Gemiddelde levensduur in een aantal
landen.

Australië
België
Denemarken
Duitschland
Engeland
Frankrijk
Italië
Japan
Nederland
Nw-Zeeland
Ver. Staten
Zweden
Zwitserland

Mannen
63,5 jaar
56,0 „
62,0 „
59,9 „
58.7 „
54,3 „
53.8 „
44.8 „
65,5 „
65.0 „
59.1 „
63.2 „
60,7 „

Vrouwen
67.1 jaar
59,8 „
63.8 „
62,7 „
62.9 „
59,0 „
56.0 „
46,5 „
67.2 „
67,9 ,.
62,7 „
65.3 „
64.6

Geef dit blad na lezing
aan uw ongeorganiseer-

den buurman!
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I Y O Q B - * D N Z E

PRINCIPIEEL VOOR ANDEREN
„Begrijp je dat nu van die menschen?...

Gaan doodbedaard samen uit en laten den
kleine heelemaal alleen thuis. Je snapt
n'et, dat die ouders niet wijzer zijn. Toen
taijn kinderen klein waren, wist ik wat
""'n plicht was... ik bleef thuis 's avonds.
A's je kinderen hebt, dan weet je, dat je

huis bent gebonden., wat ü, buur-

En buurvrouw knikt begrijpend. Zij is
**et met de vorige spreekster roerend eens.
»I>at zijn geen ouders meer.... Mensch —
' most niet maggen!'

Oeval een uit een buurvrouwenpraatje.
•.Die menschen van boven... 'k wit er.

*iks van zeggen — ik heb er keurige nette
buren aan, al is zij ook te trotsch om met
°ls, gewone menschen. te praten.... Goeie

en goeie avond, daar blijft het bij.
zij weten Maar gisteren .. ik zei

en Jan: Ga eens kijken wie er zoo laat
nog naar boven stommelt. Je kan niet
*eten, hè?... Je hoort zóó vaak van vreemd
v»lk en van insluipers. Nou, Jan doet de
deur open en vraagt of er iemand is....
"*oet je meemaken — ik dreunde binnen
JP m'n stoel. Ik luister, hè, dat snap je.
"Jaar meteen erop hoor ik hem „óók
Sneden avond" zeggen... was het het stel
v»n boven... mét de kinderen, s Avonds
°m elf uur thuis gekomen — met dat
wurm van een halt jaar erbij... door de
*>achtlucht. Toen m'n Mientje nog zoo'n
"nmmeltje was, dacht ik er niet aan
* avonds tot zóó laat uit te gaan. Ik zei
*Hijd : 's avonds hooren kleine kinderen
ln bed... wat ü, buurvrouw?"

Geval twee uit een buurvrouwenpraatje.
Laten we nu beginnen, de buurvrouwen

jferust te stellen. Want in geval één had-
Oen vader en moeder wel degelijk voor een
Roede en vertrouwde „oppas" gezorgd, al
was dit de principieele, kletsende buur-
yrouw ook totaal -ontgaan En in geval
*wee betrof het een huiselijk feestje, dat
fle vader en moeder - en ook de kinde-
nen — niet gaarne hadden gemist. Dat
"Pa en opoe veertig jaar zijn getrouwd,
*omt niet eiken dag voor en bovendien
*a-s het een heldere, mooie avond, die de
°»dere kinderen in den maneschijn deed
'togen — blij met het ongewone, een enkel
*ertje zoo laat op te mogen zijn, en die

°cn half jarige warm ingepakt en rustig
*laPend in de armen van vader, evenmin
"Waad kon doen.

Als ook de buurvrouwen over de twee
"^"gehaalde gevalletjes uit het dage-
"Jksche leven zijn gerust gesteld, willen

wij er eens op wijzen, dat er tal van
vrouwen zijn, die er dadelijk mee klaar
staan, anderen te veroordeelen voor din-
gen, die zij zélf.... vaak in veel grootere
mate, doen of deden. Zij spiegelen zich
niet aan anderen, doch zij veroordeelen
daden van haar seksegenooten, zonder dat
zij nauwkeurig weten, welke de beweeg-
redenen er toe waren. Er is een Fransch
spreekwoord, zeggend, dat alles wéten ook
alles vergeven is. Vele roddelende buur-
vrouwen leveren echter meermalen den
tegenhanger van dit wijze woord. Zij
weten niets en veroordeelen tóch. „Ik zou
niet dit... ik zou niet dat.... Toen ik jong
was. deed ik zus en niet zóó."...

DS stumperds vergete* ten eerste, dat
zij haar jongen tijd... zijn vergeten en ten
tweede, dat de tijd, waarin ónze generatie
leeft, anders is dan dé vroegere — dat er
andere, vaak zwaardere, eisenen worden
gesteld dan in dien zoogenaamd goeden
ouden tijd.

Want helftfen wij hierboven slechts
eenige betrekkelijk onschuldige voorvallen
uit het dagelijksche leven aangehaald —
pok op meer ernstige levensgebieden is men
al spoedig er toe geneigd, anderen een prin-
cipieele houding voor te schrijven Dan
schudden de, betweetsters haar wijze hoof-
den en zeggen: „Snap je dat nu, buur-
vrouw?... die man was met z'n vrouw
vroeger nummer een in de vakbeweging —
ze liepen vóóraan bij elke demonstratie en.
nu heeft-ie zich tot socialen voorman laten
benoemen.... M'n Hein kwam er gister-
avond mee thuis. Als het m ij n k e r e l
was!"...

Ach neen — misschien is „haar kerel"
nog niet zoo ver, dat hij begreep, dat hij
als werker ook lid van het Arbeidsfront
moet worden — misschien staat hij nog
buiten onze rijen. In elk geval begrijpen
de roddelende buurvrouwen niet, dat er
in „dien man van hierover" iets is ver-
anderd — dat hij en zijn vrouw in en mét
den nieuwen tijd zijn gegroeid — dat ze
nu beter nog dan voorheen kunnen werken
aan de verwezenlijking van het ware
socialisme.

En u kunt er zefter van zijn, dat de
houding van den man en de vrouw aan
den overkan> fel wordt beroddeld en...
principieel wordt veroordeeld.

Ja wij vrouwen, schrijven anderen zoo
gaarne een principieele houding voor —
in het kleine, maar óók: in het groote.

Maar... zijn de mannen misschien ook
zoo?...

FfflBEME
Mei. M. te A. — Inlichtingen over het

""epareeren van konijnenhuiden kunnen
J°ZJ niet geven. De huidies moeten worden
^Geleverd.

Mevr. Z.—v. a. L. te H. — Óók een
'öttr suède-schoenen zijn aan slijtage

°n<ierhevig. Als de schoenen glimmende
wekken vertoonen, die met stoomen en
wrstelen niet meer zijn te verwijderen,

V-nt u de schoenen het best als gewoon
eeren scftoenen pOetsen. De glimmende
lekken zijn het gevolg van slijtage. Be-

Ha.ntj.eld als leeren schoenen, kunt u de
choentjes nog geruimen tijd dragen.

Mevr. s.— v. d. K. te Sch. — Medische
««taeaen kunnen wij in deze rubriek niet
Veren, wij kunnen u alleen aanraden,
en specialist te raadplegen, indien u over

~e behandeling van den huisdokter niet
- bent.

Me?, j te L Citroenen zijn zoo, nu en
n°° wel te . Probeert u de

eens met citroensap te ver-
.

Mevr. van D. te G. — Nieuwe patronen
i-nnen wij, door gebrek aan plaats-

Ul*nte, niet meer geven.
Mevr. K. G.— v. D. te M. — Het op-

van peukjes sigaretten die op
•raat liggen, is niet bepaald een smake-

Vke bezigheid. De iongen kan zijn ge-

zondheid seer zeker benadeelen, als hij
die peukjes oprookt. V /moet hem dit ten
strengste verbieden. f}en Tongen van 14
jaar moet nog niet rooken. Nog beter zou
zijn, als de ieugd het rooken maar aan
de oudere generatie overliet. Dan hoef-
den de jongens het ook niet at te leerent

Mei. L. te B. Van een heerenbroek
kunt u heel goed een dainesrokje maken.
Is de broek niet erg wijd, dan kan er van
voren een apart plooistukje worden in-
gezet. Uw tweede vraag kunnen we tot
onze spijt niet beantwoorden.

Mevr. S. B te G. — 'Indien u geen
kruikje meer voor baby kunt krijgen,
kunt u het wiegje met een zg. Finschen
steen verwarmen. Men legt zoo'n steen
op de kachel ot verwarming. Vooral op-
passen, dat hij niet te warm wordt De
steen heejt de eigenschap, de warmte
vast te houden — betgr nog dan een
kruik. Van een lapje stof kunt u een
overtrekje voor den steen maken.

Mei. L. B te G. — De witte vlek in
uw rieten stoeltje kan gemakkelijk
worden verwijderd door boven die
vlek een goea heet strijkijzer te hou-
den

Indien u het stoeltje eens een
goede beurt wilt geven, moet u het
reinigen met water en zeep. Eerst het
stoeltje goed stofvrij maken en daar-
na met water en zeeft afborstelen.
Het natte meubeltje vervolgens met
zwavelpoeder bestooien en met een
harden borstel, welke in een lauwe

oplossing van water en geest van sal-
miak is gedoopt, flink bewerken. Met
schoon water naspoelen en het stoel-
tje in den wind te drogen zetten. Na
deze bewerking zal het rieten meubel
weer als nieuw zijn.

Mevr. de W.—L. te P — Nu de rand
van uw moltondeken reeds is „door-
geloopen" is daar niets meer aan te •
veranderen. U hadt de deken vóór
het waschproces in koud water mei
azijn moeten weeken om de kleuren
te fixeeren.

Mevr L. te U. Een goede vulling voor
kussens is de zoogenaamde kurkwol. Deze
bestaat uit krullen van kurk

Mei. A. te E. Neef en nicht kunnen
voor de wet niet meer trouwen

J. N. te G Bij een textielaanvrage moet
tegenwoordig ook het gezinsinkomen wor-
den opgegeven. Dit is niet alleen in uw
woonplaats het geval Met ZO, punten op
uw textielkaart kunt u natuurlijk een jas
aanvragen. De aanvrage wordt als regel
onderzocht en als u nog een mooie jas
in de kast heeft hangen die u alléén*,
voor den Zondag wilt houden, dan is de
kans groot, dat u bij de distributie — in
tiguurlijken zin dan — een... jas haalt
Met andere woorden: dat de aanvrage
wordt afgewezen.

Mevr B te '«-Gr Wij kunnen ons voor-
stellen, dat u het zeer onaangenaam,
vindt, dat uw zesjarig zoontje nog steeds
niet droog slaapt. U kunt probeeren, het
bedje van den jongen aan het voeteneinde
iets hooger te zetten. Ook kan het geen
kwaad, hem na vieren des middags geen
drinken meer te geven Deze huismid-
deltjes helpen echter niet altijd. Blijft het
sukkelen, wend u zich dan tot uw huis-
arts

Wij moeten
willen dienen

Ik weet, dat alle dingen en alle we-
zens elkander dienen Dat nooit het
eene kan bestaan zonder het andere
Planten en dieren dienen men-
schen Het wuivende koren wordt
gemaaid en gemalen omgebakken
tot brood en dient de menschen. die .
meer zijn dan het koren, omdat in
hen groote gedachten en gevoelens
kunnen leven Wanneer wij on?
neerzetten om ons brood te eten
bedenken wij dan, dat zich daarin
voltrekt de goddelijke levenswet van
het dienen? Het moderne religieuze
bewustzijn leeft niet meer in het:
„Heere. zegen deze spijs en drank'
maar wel in de gedachten, dat
door het gebruik van spijs en drank
het eeuwige levensrhythme gaat
Het moet ons brengen tot eerbied
en matigheid Eiken dag worden
wij op geheimzinnige wijze gediend
door duizenden anderen, die wi.i
niet kennen, die ons voedsel ver-
schaffen, die onze kleeren maak-
ten, onze couranten de lampen, bij
wier licht wij ze lezen; de genees-
middelen, waardoor wij genezen
worden. En dus. natuurlijk moeten
wij ingeschakeld worden in dat
groote rh^thme Van het dienen Wij
moeten willen dienen.

Dr J C. A. DE PETTER

SCHORSÉNEEREN
hoeven niet veel tijd te vragen

„Wat de boer niet kent, dat eet hij
niet," wordt wel eens gezegd. Dit zelfde
zou men ook van een groot deel van
onze huisvrouwen kunnen beweren en —
waarschijnlijk met meer recht.

Er zijn vrouwen, die nog nooit Mei-
raapjes hebben gegeten, omdat... nu ja,
omdat ze het thuis óók nooit voorgezet
kregen. (Over brandnetels praten we
maar niet eens!) Er zijn anderen, die
zelfs nog nooit tomaten hebben geproefd
omdat... nu,ja, dat zou tóch wel niet lek-
ker zijn. Vroeger aten de menschen die
óók niet.

Zonder de goede huisvrouwen te willen
beleedigen, kunnen we zeggen dat er
nog heel wat van onze seksegenooten
zijn, die er ten aanzien van den eenvou-
digen burgerpot, zooals wij die in dezen
tijd algemeen krijgen voorgezet, hopeloos ,
conservatieVfc gedachten op na houden.
Nóg zijn er vrouwen die er voor geen
geld toe zouden overgaan, de aardappelen
te boenen in plaats van ze te schillen en
die er halsstarrig aan vasthouden, aard-
appelen zoowel als groente met ruim
water op te zetten, in plaats van de
goede, moderne methode te volgen en
de aardappelen met een bodempfe water
— de meeste groente zónder water te
koken.

Ook zijn er groenten, die heel weinig
worden gegeten, omdat., la, waarom
eigenlijk? Men kan slechts naar de oor-
zaak van deze miskenning van vaak heer-
lijke groente gissen. En als we eens na-
gaan, waarom schorseneeren zoo weinig
in de gezinnen dei arbeiders worden ge-
geten, dan zal dit eenerzij ds, misschien
zijn oorzaak vinden in het onbekend zijn
— dat immers onbemind maakt — doch
het kan óók zijn, dat het schoonmaken
van schorseneeren den huisvrouw te veel
tijd kost. Vdorai in het werkersgezin is
tijd geld... er is méér te doen dan voor
den middagpot te zorgen!

Nu was het gebruikelijk, de zwarte wor-
tels stuk na stuk af te schrappen en ze
dadelijk daarna in water 'met een

scheutje melk of azijn te leggen om de
blanke kleur te behouden Zóó geven de
kookboeken het veelal aan

Men kan de schorseneeren echter ook
even boenen waardoor het losse vuil eraf
gaat. Daarna dient men ze te koken en
eerst dan af te stroopen en in stukjes te
verdeelen. Deze nieuwe methode gaat
aanzienlijk vluggei dan de oude, terwijl
de 'kleur en smaak er niet door te lijden
hebben.

Schorseneeren worden meestal met een
sausje toebereid. Zij kunnen echter ook
heel goed in een,.stoofschotel worden ver-
werkt en heel smakelijk is een stoof-
schotel van aardappelen, schorseneeren
en mosselen uit het zuur.

Hieronder laten we nu voor de voor-
uitstrevende huisvrouwen de

nieuwe schoonmaakmethode
nog eens volgen: De schorseneeren af boe-
nen en een of tweemaal doorsnijden, zoo-
dat ze in de pan passen. De schorsenee-
ren met kokend water opzetten en 10
minuten laten koken Ze afstroopen en
in 5 cm. lange stukjes snijden. De stukjes
nog even onder de kraan afspoelen en
verder gaar Koken met weinig water en
wat zout (20—30 minuten).

Onze stoofschotel
van schorseneeren en vleeschresten of
mosselen uit het zuur bereiden we als
volgt: l kg aardappelen boenen en in
vieren snijden, l kg schorseneeren boe-
nen, voorkoken, stroopen en in stukjes
verdeelen De aardappelen met een bo-
dempje water opzetter, en 10 minuten
koken. Daarna de schorseneeren toevoe-
gen en voorzichtig door de aardappelen
schudden. Ze samen 'aan de kook bren-
gen en er 150 gram vleeschresten of mos-
selen doorheen roeren Dan er 2 dl tapte-
melk bij schenken en de massa op smaak
afmaken met margarine of zout. Even-
tueel kan men ei een klein scheutje azijn
of wat citroeusap aan t,oevoegen.

De bestanddeelen met een schuimspaan
uit de pan nemen en het overgebleven
vocht in een sauskom erbij geven.
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Alles is betrekkelijk
De afmetingen der aarde zijn zoo groot,

dat alles wat zich daarop bevindt, daarbij
in het niet verzinkt. Men gpreekt wel van
de hemelhooge bergen en van de peilloos
diepe zes. maar ons hoogste gebergte, de
Himalaya. haalt nog lang geen 10 kilo-
meter en dat is niet veel vergeleken bij
de middellijn der'aarde, die 13000 kilo-
meter is. Wanneer we op een gewone
aardglobe van 30 c.m. doorsnede den
hoogsten berg willen aangeven dan be-
hoeven we er maar een zandkorreltje op
te leggen. Zoo gaat het ook met de diepte
der zee. Krabt men met den nagel een
splintertje vernis van zoo'n globe, dan
heeft men de diepste diepte der zee al
aanschouwelijk voorgesteld. Ook .die on-
metelijke hoogte van den dampkring valt
bij de afmetingen der aarde in het niet.
Met een laagje watten van één centi-
meter dikte kunnen we op die globe den
heelen aardschen dampkring van mis-
rchien wel 1000 km. hoogte weergeven.

Zijn de afmetingen der aaroe dus voor

ons, aardbewoners, geweldig groot, verge-
leken bij andere hemellichamen, de zon
bijv., is de aarde maar een stofje. Stellen
we de zon voor door een bol van een
meter doorsnede, dan is onze heele aarde
niet grooter dan een kersepit.

VI

Ditmaal zullen we een opgave plaatsen,
die niet zoo moeilijk is. De oplossingen
moeten vóór 11 Februari in gesloten en-
veloppe worden opgezonden aan de redac-
tie van „Arbeid", P. C. Hooftsfcraat 180,
Amsterdam, onder vermelding van Her-
senarbeid VI.

Hier volgt de opgave, een Raa&sel-
vergelijking.

(a—b—c) H- (d—e—f) + (g—h—i) +
(j—k—l—m) + (n—o—p) + (q—r—s—
t) = X.-.

Bepaal X, indien gegeven is:

KLEINE SIERADEN
die wij zelf kunnen maken

De schaarschte aan materialen is voor
onze Huisvlijtbeoefenaars, langzamerhand
een waar probleem geworden.

Tot voor een paar jaar konden we voor
weinig geld nog alles koopen, wat we voor
een bepaald werkstuk noodig hadden, en
nu... nu moeten we ons behelpen met
restjes en overschotjes.

Doch geen nood!... Met dié restjes is
ar door den handigen en vindingrijken
knutselaar nog altijd wel wat aardigs te
vervaardigen

Zoo geven we hier de ontwerpen voor
een zestal kleine sieraden — leuke hals-
kettingen — die door oud en jong, door
meisjes zowel als door jongens vervaar-
digd kunnen worden uit kleine leerresten.
uit stukjes gekleurd vilt, uit perkament
en uit houten of steenen kralen, die we
OA. van oude lampekappen kunnen halen.

Voor den ketting vaii Fig. l sneden we
uit groen vilt, een drietal zeshoeken
(4x24 cm.). Daarop plakten we met vel-
pon een reepje rood leer van een oude
ceintuur. Deze drie stukjes werden gere-
gen aan een ketting van houten kralen
en we vervaardigden zoo op eenvoudige
wijze een modern halssieraad.

Fig. 2 geeft een variatie'op fig. 1. Deze
hanger bestaat uit drie stukjes, n.l. een
zeshoek van groen vilt. een driehoek van

slangenleer (een stukje van een oude
damesschoen!) en een reepje rood leer.

Het hangertje wordt met kralen ver-
sierd

Fig. 3 en fig 4 bestaan eveneens uit
stukjes leer of gekleurd vilt (e.vt. peau de
(Suède) versierd met kralen. In plaats van
de zeshoekige hangers uit fig. l kunnen
we drie bloemmotieven nemen, zooals
fig. 5 aangeeft. Op den donkeren vijfbla-
digeij bloemvorm wordt een cirkel beves-
tigd en contrasteerende kleur (b.v. blauw
met geel). Hierop komt weer een houten
kraal

Voor fig. 6 gebruikten we een zeshoe-
kig stukje echt perkament, dat met plak-
kaatverf werd beschilderd, z.g. penseel-
oefeningen.

Na droging werd het stukje met plak-
kaatverhis bestreken. Een artistieke en
moderne halsketting werd het resultaat.

Voor de beschildering kunnen we ook
een modem patroon ontwerpen of we
kunnen oude volksche motieven op het
stukje perkament schilderen,

De lezer zal bemerken, dat met wat
vindingrijkheid het aantal modelletjes
gemakkelijk zal zijn te verdubbelen.

Probeer zelf eens zoo'n halsketting te
vervaardigen! Het resultaat is werkelijk
verrassend!

KLEINE

a = scheidsrechter
b = ijzeren mondstuk
c = bijwoord
d = gebrek aan het noodige
e = hoornachtige massa
f = voorzetsel
g = saamhoorig
h = muzieknoot
i = houding
j = vlagofficier
k = muzieknoot
l = godheid
m = reeds
n = kostbare stof
o = schrijfgerei
p = lichaamsdeel
q = land in Europa
r = stoot
s = pers. voornaamwoord
t = bitter vocht

De uitkomst is een spreekwoord
Voor de goede oplossingen worden nu

weer geldprijzen beschikbaar gesteld, en
wel een prijs var» ƒ 10.—, een prijs van
ƒ5.— en een prijs van ƒ2.50.

De prijswinnaars v.an Hersenarbeid III
waren:

P. Burggraaf, Damasstraat 233, Den
Haag;

Pr. Rammeloo, Weststraat "^3 a, Philip-
pine;

E. Stel, Rodeweg 8, Assen.
De gelukkigen zullen weer een boek-

kunnen kiezen uit een lijstje, dat hun
zal worden toegezonden.

Rectificatie: In Hersenarbeid V staat
bij het Diamantraadsel, 2e woord: sak-
lijn, dit moet zijn: Raaklijn.

„Lachen, van harte en ononderdrukt,
heeft nog nooit iemand kwaad gedaan",
verklaart een dokter. — Behalve wanneer
degeen, die over een bananenschil uit-
glijdt, opvliegend van aard is.

Vaders zijn er meestal trotsch op, at»
•ij iets herhalen kunnen wat hun snug-
gere zoontje heeft gezegd. — Maar laat
het snuggere zoontje eens herhalen wat
papa heeft gezegd.

Een heer, die in een drukke straat een
anderen heer een hartelijken klap op zijn
rug gaf, kreeg daarvoor een flinke op-
lawaai terug. — Dit kwam ten éérste,
omdat de man, dien hij zoo vriendelijk
had begroet, een volslagen vreemde, ten
tweede, omdat hij opvliegend van aard
was, en ten derde, omdat hij een steen-
puist op zijn rug had.

De hazelaar is de boom, die ons
ieder jaar weer de voor j aarsbood -
schap brengt; Als alle «boomen hun
knoppen nog beschutten door een
dikke laag bruine schubben, rekken
zich de gele stuifmeelkatjes van den
hazelaar, die reeds eenige weken als
grrjsgroene propjes aan de nog kale
takken hingen. Op een drogen Janu-
arimiddag, zoo omstreeks den vijfen-
twintigsten, kan men de wolkjes
goudgeel stuifmeel uit den hazelaar
zien waaien. Het eigenaardige is, dat er
dan nog geen blad aan dezen boom zit.

De Germanen hielden den hazelaar
in hooge eere als den boom, die het
nieuwe leven bracht. Daarom gaven
zij hun dooden veelal hazeltakken
mee in het graf, als symbool van het
leven na den dood, dat zou opbloeien
als de jonge hazelaarscheuten uit een
dooden boom.

Ook bij de rechtspraak der Germa-
nen speelde de hazelaar een rol.
Lange loten van den boom werden
geplant op de plaats, waar recht zou
worden gesproken. Werd het meest
gebruikelijke vonnis, de geeseling,
toegepast, dan geschiedde dit immer
met een hazelaartwijg.

Zooals men weet, is ook de hazelaar
de boom, waaruit de wichelroede
wordt gesneden. Eertijds ging dat met
heel veel omhaal gepaard. Een wichel-
roede moest in drie sneden van den

boom worden gesneden, met een mes.
waarmee nog nooit een mensch of
dier letsel was toegebracht. Bovendien
moest op het oogenblik, dat de gaffel
Werd afgesneden, de maan er vanuit
het Oosten doorheen schijnen. Dan
eerst voldeed de hazelaargaffel aan
alle eisenen, die maar aan een wichel-
roede of „wenschtak" gesteld konden
worden.

Het is ieder jaar een wedstrijd tus-
schen den hazelaar en de zanglijster,
wie van de twee het eerst de lente-
boodschap zal brengen. Omstreeks den
dag, dat men de eerste hazelaarkatjes
ziet, zal men ook den vroolijken zang
van de lijster kunnen hooren door het
wintersche bosch. De montere vogel
met haar gespikkelde borst heeft een
heel frisch liedje, dat door de win-
tersene dorheid klinkt als een ware
blijde boodschap.

Wanneer de temperatuur daalt, of
wanneer de koude regenvlagen liet
land striemen, staakt de zanglijster
haar lied, maar zoodra het weer even
helder weer is, laat zij haar zang
weer klinken. Het liefst zingt zij in
de avonduren, wanneer de oranje
winterzon reeds laag boven den hori-
zon hangt, of heel vroeg in den mor-
gen.

Dat zijn de eerste verschijnselen,
die reeds in den winter het voorjaar
voorspellen.

^Roelof Citroen JUWELIER

Opgericht 1850 - Eigen Atelier
AMSTERDAM:
Kalverstraat l
DEN HAAG:
Hoogstraat 23

. Telefoon S7658

Telefoon 111757

' P.V 1595/1. Verantwoordelijk voor het redactioneele gedeelte van eten inhoud: G J. Zioertbroek te Bussum (telef. 4283). Verantw. voor de advertenties: A. H.
Lammers te A'dam. Uitgever: Nederlandsch Arbeidsfront. P C. Hooftstr 180 te A'dam Drukker: N.V. De Arbeiderspers, Hekelueld 15 te A'dam. Verschijnt
éénmaal per week.. Abonnementsprijs voor niet-leden ƒ 1.25 per half jaar. Losse nummers 7£ cent. Kengetal K 113.
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