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H et ontzag gelijke verschil

tusschen de oorlogsdoe-
len van de Geallieerden en
die van Duitschland is door
dr. Göbbels in een zijner we-
kelijksche beschouwingen we-
derom- op kernachtige wijze
onderstreept. „Voor ons —
aldus de minister — is deze
oorlog méér dan een strijd
om afzetmarkten of een ge-
legenheid tot bevrediging van
duistere haatinstincten; ons
leven staat op het spel".

inderdaad. In deze giganti-
sche worsteling tusschen
tioee wereldbeschouwingen
zien wij eenerzijds de tegen
het oude Europa stormloo-
pende kapitalisttsche mach-
ten, de Vereenigde Staten en
Engeland, met hun gelegen-
heidsbortdgenooten, de bin-
nen-Aziatische bolsjewisti-
sche horden, en anderzijds
den bij uitstek socialen staat,
het Groot-Duitsche Rijk, dat
thans meer dan ooit als het
schild van, Europa moet wor-
den beschouwd.

De belagers van ons con-
tinent brengen niets dan
chaos en ellende; de berich-
ten over de hemeltergende
toestanden in de door hen
„bevrijde" Europeesche gebie-

• den bewijzen dit zonneklaar.
Deze geven reeds thans een
aan duidelijkheid niets te
wenschen overlatend beeld
van het droeve lot, dat Euro-
pa beschoren zou zijn in ge-
val eener geallieerde zege.
Overal, waar de Anglo-Ame-
rikanen verschijnen, — wor-
den zij — allen fraaien fra-
sen van Atlantic Charta en
anderen propaganda-docu-

' menten ten spijt — óp den
voet gevolgd door het door
hen bevorderde bolsjewisme
met al zijn apocalyptische
geesels. Mochten zij er ooit in
slagen hun oorlogsdoelen te
verwezenlijken, dan zou alles,
wat het leven waard maakt
geleefd te worden, te loor
gaan en voorgoed de nacht
dalen, over ons eerbiedwaar-
dig Avondland. Ook de naar
sociale gerechtigheid, hunke-
rende Nederlandsche loerker
overdenke dit!

Als één mogendheid in
staat is Europa's ondergang
te verhinderen, dan is het
Duitschland en geen ander.
Over de diabolische oogmer-
ken, die de Geallieerden ten
aanzien van Duitschland
koesteren, zijn uit het be-
ruchte, door Roosevelt zoo
hoOQelijk aangeprezen plan-
Morgenthau thans nieuwe
bijzonderheden bekend ge-
worden, welke in groote trek-
ken neerkonten op een vol-
komen , ontrechting, knech-
ting en uitplundering voor
altijd. Voor hen, die zich in
hun naïveteit ook nu notg il-
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EZINNING
Meer en meer doen, ook

in het westelijk deel van
Nederland, de gevolgen van
de „bevrijding", die hier
en daar in het zuiden van
ons land-heeft plaats ge-
vonden, zich voelen. De
electrische verlichting —
niemand heeft er vroeger
eigenlijk aan gedacht hoe-
veel werkers dag en nacht
bezig waren om te zorgen
dat de stedelingen, en ook
de plattelander, bij het
omdraaien van het knopje
licht kreeg — is uitgescha-
keld. Neg enkele dagen, en
ook de gasvoorziening zal
zijn stopgezet.. En wie zal
zeggen of de watervoor-
ziening -over wellicht en-
kele weken nog zal func-
tionneeren? Al deze din-
gen, die zoo noodzakelijk
zijn voor het normale
leven, zijn als gevolg van
de „bevrijding" wegge-
va'llen.

Nog heeft iedereen te
eten, zij het dan ook min-
der dan de afgeloopeii vier
jaren. Nu, op dit oogenblik,
blijkt weer eens hoe zin-
loos en volkornjen naast de
waarheid de beweringen
van die elementen waren,
die in de afgeloopen jaren
niets beters wisten te doen,
dan Juide te verkondigen

dat de bezetter hier alles
wegsleepte, dat Nederland
langzaam maar zeker aan
den honger werd prijs-
gegeven. Inderdaad, mo-
menteel dreigt de hongers-
nood in Nederland. -Maar
het is niet te danken aan
den bezetter, het is te
wijten aan diegenen, die
zich de „bevrijders" van
ons land noemen. Zooals
het boven reeds gezegd

. wer.d, " iedereen heeft op
het oogenblik nog te^eten,
maar de afgeloopen jaren
zullen blijken een hemel te
zijn geweest, vergeleken
bij datgene wat ons te
wachten staat, wanneer
niet alle Nederlandsche
werkers de handen ineen-
slaan, en door gezamen-
lijken arbeid, gemeen-
schappelijk werken, de
ellende, honger en mis-
schien ook dood. van ons
land en volk weten af te
keeren.

Te beweren, dat die ge-
meenschapszin reeds nu
aanwezig is, is or> -aarheid.

'Dat is juist in de achter
ons liggende weken duide-*
lijk gebleken en blijkt
iederen dag opnieuw.

Gebrek aan licht, gas en
brandstof. Er zijn echter
nog zich noemende „Ne-

derlanders", die nog wel
een voorraad van deze
producten hebben, en die
bereid zijn een gedeelte

^daarvan af te staan aan
minder bedeelde landge-
nooten. Echter niet, dan
tegen een prijs, die ver en
ver boven de normale ligt.
Zoo pogen deze lieden
voordeel te slaan uit de
ellende van anderen en
tegelijkertijd zichzelf te
dekken tegen de gevolgen
van gebrek. Degenen, die
het slachtoffer worden van
deze parasieten zijn zij,
die voor alles behoefte heb-
ben aan brandstof, .petro-
leum en kaarsen, het zijn
de vrouwen van de duizen-
den werkers, de moeders
van gezinnen, die al vier
jaar lang met een bewoii-
derenswaardigen ijver den
talrijken moeilijkheden het
hoofd hebben geboden.

De zwarte handel, deze
kanker der gemeenschap,
steekt heviger dan ooit
tevoren den kop op. Het
moge dan al gelukt zijn
hem hier en daar neer te
slaan, het is ermee als met
den veelkoppigen hydra.
Telkens wanneer één kop
is afgeslagen, groeien er
ettelijke andere aan.
Slechts door een hechte

rbeider en onder- _
nemer, gij moet de

handen ineen slaan en
zelf over de zorgen
van het bedrijf de baas--
worden. Wij kunnen
raadgever zijn en ook
als bemiddelaar optre-
den, wanneer ge op
den verkeerden weg
zijt geraakt. Het pres-
tige van den enkeling
beteekent vandaag in
het geheel niets meer.
P."' bestaat eenvoudig

•er, Ook be-

mogen er niet meer
zijn. Er is maar één
prestige, dat heet Ne-
derland, en iets anders*
is er niet.

(Teekening Henstra)

aaneensluiting van de
Nederlandsche werkers,
slechts wanneer de Neder-
landsche werker zich ein-
delijk losmaakt van de
hem nog steeds mislei-
dende bourgeoisie, slechts
dan zal Nederland door
dezen moeilijksten winter
sinds veHT jaren heen-
komen.

Gemeenschapszin wordt
echter niet alleen hierdoor
alleen verkregen. Ofschoon
de verkeersmoeilijkheden
nog zijn -toegenomen, of-
schoon de staking van de
Nederlandsche Spoorwegen
voortduurt, toch is het
noodig en noodzakelijk dat
iedere werker, waar hij
ook staat, welke taak hij
oob te vervullen heeft, zijn
plicht blijft doen, als dat
moet zelfs meer dan dat.
De meeste werkers van de
Spoorwegen zouden hun
plicht willen doen, maar
durven het niet. De ver-
meende Nederlandsche re-
geering te Londen neemt
de volle verantwoording

' voor deze staking op zich,
zooals .onlangs door Radio
Oranje werd beweerd. Maar
weten de heeren daar-
ginds eigenlijk nog wel
hoe de verhoudingen in
ons land momenteel lig-
gen? Zij zijn door hun ver-
blijf buiten het land vol-
komen ontgroeid aan ons,
Nederlanders. Wanneer
hier straks hongersnood
heerscht, zullen zij daar
geen hap minder om eten,
en daarom is het voor hen-
zeer gemakkelijk, 3e ver-
antwoordelijkheid op zich
te nemen.

Recht van spreken heb-
ben hier alleen de mil-
lioenen werkers van hoofd
en hand, dié in de achter
ons liggende jaren hun
plicht zijn blijven doen,
die op hun post zijn ge-
bleven en die ook,» nu de
moeilijkheden schier on-
overkomelijk lijken, hun
plicht blijven doen. De
moeilijkheden van den
oorlog zijn voor het Neder-
landsche volk grooter ge-
worden, grooter dan ooit
tevoren. Laten wij ih eigen
rijen deze moeilijkheden
niet nog vergrooten door
een onbezonnen houding,
maar alle handen ineen
slaan om ze te boven te
komen.



lusles mochten maken om-
trent de toekomst van een
onder geallieerde controle
staand Duitschland, resp. Eu-
ropa, spreekt dit alles duide-
lijke taal.

Voor het Duitsche volk zelf,
dat reeds eenmaal een Ver-
sailles heeft beleefd, zullen'
deze onthullingen een nieuwe
aansporing vormen tot nog
grootere inspanning, vastbe-
slotenheid en volharding bij
de zich thans voltrekkende
nationale krachtsontplooiing.
Een dergelijk super-Versaü-
les zou immers nóg erger zijn
dan de hardste aller oorlo-
gen; het zou alle leven voor
den vrijgeboren mensch ver-
stikken, hij zou er ngejL.meer
onderuit komen. .jjjF&urlijk
alles staat op het spel, 200-
wel voor het Duitsche kern-
land als voor de andere Euro-
peesche staten.

De Geallieerden trachten
thans tot lederen prijs een
beslissing te forceeren. Ook
politieke motieven zijn hier-
aan niet vreemd, want het
tijdstip der Amerikaansche
presidentsverkiezingen nadert
met rassche ' schreden. Het
verwachte' groote herfstoffen-
sief is op alle fronten, in het
Westen, Oosten en Zuiden,
begonnen. Al deze afzonder-
lijke offensieven moeten als
één geheel worden gezien.
Uit de frontberichten blijkt
duidelijk, dat ze op elkaar
zijn afgestemd en dat de Ge-
allieerden alles wat ze aan
•menschen en materieel heb-
ben in den strijd werpgn. De
oorlog heeft reeds , een be-
slissende f a s e , maar toch nog
geen hoogtepunt bereikt.
Naar het zich' laat aanzien,
ëal de strijd de komende we-
leen nog aan hevigheid toe-
nemen.

Deze ontwikkeling der mi-
litaire zaken heeft de Duit-
schers, gelijk bekend, niet on-
voorbereid gevonden. Hun
„levée en masse" van dezen
herfst, waardoor wederom
millioenen weerbare mannen
voor den oorlog werden vrij-
gemaakt, begint haar uitzver-
kirtg reeds te vertoonen en
.de militaire specialist van
D.N.B, onderstreepte in dit
verband onlangs nog de Duit-
sche kansen, gelegen in Jiet
winnen van tijd en in de 'slij-
tage der vijandelijke aanvals-.
krachten, wier gebrek aan
werkelijk bruikbare havens
thans, bij het intreden van
het ruwe herfstweer, eerst
recht nijpend wordt, vandaar
ook de 'verbitterde strijd om
de Schelde-monding.. Van be-
lang is voorts de door den-
selfden deskundige getrok-
ken conclusie, dat de komen-
de veldslagen zullen bewijzen;
dat de Duitschers nog steeds
over een militair potentieel
beschikken, dat aan alle ver-*.
dere ontwikkelingen het
hoofd zal kunnen bieden.

Een blik over de krijgstoo-
neelen leert, dat zij er in ge-
slaagd zijn door een herstel
van opnieuw aaneengesloten
fronten het algemeene zo-
meroffensief der tegenstan-
ders grootendeels nog voor de
Duitsche grenzen tot staan
te brengen. Ook de tot nog
grootere vastberadenheid
aansporende leg er order van>
den opperbevelhebber-West,
Von Rundstedt, welke niet
anders dan electriseerend
kan werken op het Duitsche
volksleger, doelt hierop.

De Duitsche tegenstand
neemt voortdurend in verbe-
tenheid toe; ook de gealli-
eerde berichtgeving geeft dit
onomwonden toe.

Ad Int.
l

Maatregelen in verband met ontslag,
wachtgeld en loonbetaling

Doet gij uw plicht,
houdt nimmer op te
streven. Zet uw roe-
ping voor de gemeen-
schap in. Gebruikt de
kracht, u door God
gegeven. In uw daden
zult ge verder leven.
De arbeid is des levens
diepste zin.

In verband met gebleken on-
kunde wat betreft verspillende
bepalingen en maatregelen,
welke' ten aanzien van de hui-
dige situatie van belang ••ijn,
geven wij het volgende over-
zicht :

Opzegging van dienstbetrek-
king en ontslag kan op grond
van de Verordening Veranderen
van betrekking (Verord. 207
1943) slechts plaats vinden met
toestemming van het Geweste-
lijk Arbeidsbureau, met 'larht-
neming van de daarbij gestfiifJe
voorwaarden. Onrechtmatig
ontslag is ongeldig en kan lei-
den tot strafrechtelijke en pri-
vaatrechtelijke sancties.

Door den waarnemend Secre-
taris-Generaal van het Departe-

' ment van Sociale ZaUcn is
reeds medegedeeld, ('at in net
algemeen geen toestemming tot
ontslag zal worden verleend
wegens stagnatie van het be-
drijf door gebrek aan grond-
stoffen, energie of transport-
mogelijkheden.

Wel zal in deze gevallen een
gesubsidieerde wachtgeldregeling
kunnen worden getroffen, -vaar-
toe het Departement van So-
ciale Zaken zijn medewerking
zal verleenen. Aanvragen hier-
toe kunnen door den werkgever
worden gericht tot de Afdeeling
Wachtgeldregelingen, Spuistraat
198 (tel. 39991) te Amsterdam,
resp. tot een af deeling van het
Departement, 1ste van den

Boschstraat l (tel. 720180> Den
Haag. In geval van het ontbre-
ken van de noodige kasmidde-
len kan onder bepaalde voor-
waarden door de betreffende ge-
meente een voorschot worden
verstrekt.

Bij wachtgeld blijft de dienst-
betrekking gehandhaafd en be-
rust de uitbetaling en de con-
trole op de naleving van de des-
betreffende bepalingen door de
arbeiders bij den werkgever.
Echter is aanvaarding van pas-
senden arbeid, opgedragen door
den werkgever of het Geweste-
lijk Arbeidsbureau voor den ar-
beider in wachtgeld. verplicht.

Zoolang -geen vergunning tot
ontslag is verkregen, resp. een
goedgekeurde wachtgeldregeling
is getroffen, is het volle overeen-
gekomen of vastgestelde loon
verschuldigd. Indien aan deze
verplichting niet wordt voldaan,

. is ingrijpen door den bevoegden
rechter mogelijk.

Ten» behoeve van arbeiders,
die onder dienstverplichting of
daarmede gelijk te stellen om-
standigheden door een Gewes-
telijk Arbeidsbureau (c.q. Ad-

viesbureau) zijn bemiddeld en
tengevolge van oorlogshandelin-
gen (b.v. door stagnatie van
loonovermaking, enz.) IR de on-
mogelijkheid verkeeren, geheel
of gedeeltelijk te voorzien in
hun eigen onderhoud of in het
onderhoud van hen. tot wier
onderhoud zij verplicht zijn,
kunnen door of vanwege den
Directeur van het Gewestelijk
Arbeidsbureau, waaronder de
woonplaats van den betrokkene
ressorteert, gedurende den duur

• van den uitzonderingstoestand,
in voorschot tegemoetkomingen
worden uitbetaald.

Voor loonvorderingen op de
Duitsche Weermacht en O.T.
^kunnen inlichtingen worden in-
gewonnen bij de Gewestelijke
Arbeidsbureaux.

Indien geen loonbetaling heeft
plaats gevonden door absolute
overmacht, b.v. indien de werk-
gever afwezig is, . kan tegen
overlegging van de bewijsstuk-
ken na onderzoek door het Ge-
westelijk Arbeidsbureau, onmid-
dellijk steun krachtens de
Rijkssteunregeling worden ver-
leend, tegen overdracht van -de
desbetreffende vordering aan

CURSUSSEN OVERHEIDSPERSONEEL
De cursussen voor Administratief Overheidspersoneel,

O.N.S.A. A en B en V.O.P.O.L. zijn in verband met de
verkeersmoeilijkheden voorloopig stopgezet. Den cursis-
ten wordt verzocht tot nader bericht geen gelden meer
op de cursuspostrekening te storten.

het orgaan voor de steun ver-
leening.

Arbeiders, die niet onder bo-
vengenoemde regelingen vallen,
dienen zich in geval van finan-
cieele moeilijkheden te wenden
tot den Geiaeentelijken Dienst
van Sociale 'Zaken.

Werklooze arbeiders moeten
zich binnen twee maal 24 uur
melden bij het Gewestelijk Ar-
beidsbureau, resp. bijkantoor,
ter inschrijving als werkzoeken-
de. .Aanvaarding van passenden
arbeid, waartoe ook gerekend
worden werkzaamheden ten be-
hoeve van den oogst, werkver-
ruimlng en centrale werkplaat-
sen in of nabij de plaats van
inwoning, is verplicht.

Indien geen passende arbeid
kan worden verstrekt, komt de
werklooze in aanmerking voor
ondersteuning • krachtens de
Rijkssteunregeling.

Leden van Het Nederlandsche
Arbeidsfront ontvangen boven-
dien den reglementairen toeslag
en aanvullende uitkeering, waar-
door de door vroeger lidmaat-
schap van een werkloozenkas
verkregen rechten blijven ge-
handhaafd.

Zonder inschrijvingskaart van
het Gewestelijk Arbeidsbureau
wordt geen steun krachtens de
Rijkssteunregeling verstrekt.

Ten aanzien van eiken arbei-
der, die rechtmatig of onrecht-
matig ontslagen wordt, geldt
dus het voorschrift, dat hij zich
in eerste instantie onmiddellijk
tot het Gewestelijk Arbeids-
bureau of bijkantoor ter plaatse
van inwoning moet melden.

Leden van Het Nederlandsche
Arbeidsfront kunnen zich met
alle moeilijkheden. bovendien
wenden tot de plaatselijke k-m-
toren van het N.A.F.

(No. 12.)

•Turk jankte van voldoening,
en de karhond van den schrik,
toen ze, onder daverend lawaai
der hoogspringende melkbussen,
tuimelend en wentelend, in *
sloot -terecht kwamen.

„Turk het et gewonne!" stelde
Piet niet zonder tevredenheid
,vast. „Daer zol 'n hijschbïok bij
motte komme!"

In tegenstelling met den boer,
die al heel weinig begrip van
bergingswerk aan den dag leg-
de, begon de jongen direct aan
een reddingsplan, dat hem zeer
wel, uitvoerbaar leek.

„Spantouwe en koptouwe aan
mekoar knööpe! En gauw 'n
bietjle!" commandeerde Piet.
„Doe nou mor wat ik zeg, dan
is et zöö voor mekoar!"
Nieuwsgierige koebeesten dron-

gen naar den slootkant om het
geval van dichtbij te bezien.
Voor Piet 'n gereede aanleiding

' om deze ambulante werkkrach-
ten tot nuttigen arbeid aan te
sporen.

„Stoa niet te pruime, in d'n
boas z'n tijd! Kom hier jij, jij

_heb ok meegedaen om dat aar-
me beest de sloot in-te jcjage!"

Hij strikte een koe bij de ho-
rens; greep 'n andere, die met
een gezicht van: „ich weiss von
nichts" stiekum uit wilde knij-
pen, bij het opgestoken kop-
touw; wekte nog een rund uit
diepzinnige overpeinzingen, en
liet het aldus gecharterde drie-
tal, na eenige moeite, halt en
front maken voor de plek des
onheils. Dan liet'hij den boer
vooraichtig langs den hoogen
wal afzakken om de aaneenge-
kfaoopte touwen aan de honde-

» kar vast te maken.
„Aales kloar?" informeerde

Piet. „Daer goat ie dan!"
En 't ging. Met een uitgetrok-

ken distel speelde Piet xylophoon

op de natte koeienneuzen. „Vol-
aan ach-eruit! Arrière tout! Ma-
demoisell' van Overschie! Ach'
eruit, ongedierte da j je daer bin!
Fini travveljee... Houë zöö
mor!"

En dan, tot den boer, die alles
behalve uitbundig deed: „Zie je
boas. zöö hoale ze nou bij ons in
Groenland hondekarre uit de
sloot! 't Is mor 'n weet, weet-
jie!"

Waarop de boer prompt z'n
,dank betuigde met de woorden:
„Azzie nog es in m'n land durft
te komme met je rothond, trap
ik jullie aalebaai je pööte ke-
pot!"

„Turk. je ben 'n schurk! D'r
komt géén spoan vajje terecht,
asset zöö deurgoat! Vrijgezelle
kippe de sslööt in joage; koeie
van 't vrouwelijke geslacht
flauw laete vaale! Je ach'er-

- neefie met kar en aal laete ver-
ongelukke! 't Is 'n ijselijkheid!
Wc zolle jo>i-.es 'r, neit<! oj.voe-
cane geve. Zöö goaS- et nie* '<in-
ger!" Aldus luidde ongeveer de
terechtwijzing, dis Turk van
z'n nieuwen baas in ontvangst
te nemen had. topr ze weer sa-
men over de vld'ste draafden

He# maakte weinig indruk. Te
lang had het dier gehunkerd
naar een dag als >1eze, om niet
elk onderdeeltje daarvan tot in
het onzinnige uit te buiten.
Koeien waren er om ze de
dampen in te jagen. Hondekar-
ren en kippen behoorden in de
sloot, en eenden in de lucht.
En menschen waren dingen om
je neus aan af te vegen. Dat
was zoo de levensbeschouiafing
van den Turk. Kippen behoor-
den dus in de sloot, en zeker
niet in de kroeg onder het bil-
jart...

Toen ze dan ook samen' 'n
cafétje op den Tiendweg bin-,
nen gingen, begon Turk direct
het terrein van dergelijk onge-
dierte te zuiveren. Wat niet zoo
eenvoudig was.

Kippen zijn, van huis uit,
nerveus. Ze kunnen zelden de
deur vinden, als ze haast heb-
ben. Meestal willen ze direct door
de vensterruiten, of -loor een
spiegel. Bij deze gelegenheid
waren er zelfs die in den' spie-
gel van het buffet, achter
spaarzaam opgestelde flesscntn,

'n uitweg zochten. Een v-.vn het
gezelschap raakte bij de.se po-
gingen in den spoelbak ver-
zeild, tot uitbundig vermaak
van Turk, die, zeer inconse-
quent, het schreeuwende dier
trachtte te redden.

„Turk, deissie!" gelastte
Piet. „Geen moord op kloar-
lichten dag! Bijje bemieterd?!"

Dat vond de inmiddels ver-
schenen caféhoudster ook. M^t
kennersblik taxeerde ze de
schade, en het had er veel van
weg, dat ze Piet aansprakelijk
achtte voor de aangerichte ra-
vage. Gedrieën hielpen ze de
kippenfamilie de deur uit. Sa-
men telden ze de gebroken fles-
schen, terwijl'Turk buiten nog
even naar de kippen ?ing Kij-
ken...

„Driemei elf is 'n doalder!''
berekende Piet. „Hier hejje 'n
grijpstuiver voor de moeite, en
geef mijn mor 'n pilsie voor de
schrik! Geef d'r mor twee, m'n
moat zol ok wel dorst hebbe!"

De pils werkte zeer verede-
lend op het gemoed van den
Turk. Hij werd er sentimen-
teel van. en dankbaar. Welke
dankbaarheid hij "bewees -loor,
op het laatste gedeelte van hun
tocht, nog een eend te vangen
eri deze, met eenig ceremonieel,
neer te leggen aan de voeten
van zijn zeer vereerden mees-
ter,' Bolle Pi'et^

HOOFDSTUK VIII.
.T aap j es Noodlot, De on-
bereikbare, wereld.

Jaap je had enkele avond-
uren besteed aan het bijschil-
deren van den Wezenlooze,
wiens uiterlijke glans, na de
première, danig was afgenomen
en een grondige restauratie ver-
eischte. Hij ruimde den boel
wat op, en zetten den Wezen-
looze bedrijfsklaar onder de
zoldertrap. Even later zat hij
bij Piet's moeder onder het
rustige schijnsel van de petro-
leumlamp.

. Buiten, op de steeg, was alle
gerucht als uitgestorven. Nu en
dan was daar het verre geluid
van een dichtslaande deur, of
gedempt gerammel van klom-
pen, als ze in nauwe portaal-

tjes bijeenschoven, ter ruste

gezet werden. Dan stond weer
de stilte van den vroeg geval-
len avond over de scheefgezaicte
huisjes en knotwilgen, en leek
de stille buurt alreeds in vroe-
gen winterslaap verzonken.

Binnen was de rust zooals
Moeder die kende, de rust van
alleen te zijn met verre droom-
gedachten...

Jaapje luisterde naar het
zacht .'getik der breinaalden,
waarmee Moeder, ronde na ron-
de, haar kous breidde; naar het
gesnor van de poes in het
raamkozijn; naar een licht ge-
schuivel in de duivenkooi, er-
gens in schemerdonker, of naar
voetstappen die ergens in on-
bestemde verten opklonken, en
even plotseling weer stilhiel-
den. ..
. „Pieter blijf lang weg, hè
vrouw?" begon Jaapje.

„Drie jaer, voor deuze keer,
aster niks bijkomt!" antwoord-
de Moeder. „Daer legt d'n
brief... Kijk mor...!"

Jaapje snapte er niet veel
van. Piet was vanmorgen den
polder ingegaan; zou die toch
geen drie jaar wegblijven?

De brief was va*i het kantoor
der baggerfirma. Of Piet zin
had om mee naar Alzanja iP)
te gaan. Hij moest maar esujt-
kijke naar stokers en dekper-
soneel.

Jaapje werd er triestig van.
Wat was hij dan toch 'n Kruk,
bij Piet vergeleken. Zoo te zien
had Piet al aardig 'wat in de
melk te brokkelen bij de bag-
gerfirma. Uitkijken naar sto-
kers en dekpersoneel... En hij?
Geen schijn van kans, dat Piet
daar iemand als Jaapje bij
noodig had. Daar waren vaklui
voor noodig, en geen sigaren-
makers. Sigarenmaker op 'n
baggermolen... oooooh!

Nooit was de klove tusschen
hem en de wereld waarin Piet
zich zoo vrijelijk bewoog, groo-
ter dan nu. Nooit zou deze te
overbruggen zijn. Wel hadden
ze samen avonturen beleefd
met den Wezenlooze en wel
hadden ze het samen uitgegierd
van de lol, als een laat naar
huis terugkeerende dienstbode
het gillend op een loopen sette.

{Wordt vervolgd)

\



ONTSLAGVERBOD EN
WACHTGELDREGELING

Toen in Mei 1940, na de
capitulatie, een sterk toenemen-
de werkloosheid dreigde te ont-
staan, als gevolg var. stagnatie
in verschillende bedrijven en
het door cte demobilisatie te
verwachten aanbod van arbeids-
krachten, werd reeds op 27 Mei
namens den operbevelhebber van
land- en zeemacht een verorde-
ning afgekondigd, waarbij stop-
zetten van bedrijven', verkorting
van den arbeidsduur tot minder
dan 36 uur per week of ontslag
van 25 of meer arbeiders gedu-
rende een periode van dertig
achtereenvolgende dagen behou-
dens vergunning van het dis-
trictshoofd der arbeidsinspectie
werd verboden. Deze noodmaat-
regel werd op 11 Juni daarop
Volgende vervangen door een
verordening van den Rrfkscom-
missaris voor het bezette Neder-
landsche gebied' betreffende het
beperken van werk en het üa ar-
mede samenhangende eerste uit-
voeringsbesluit van den Secre-
taris-Generaal van het Depar-
tement van Sociale Zaken,
waarbij e l k ontslag, behoudens
op grond van art. 1639p. B.W.
(de zgn. „dringende redenen')
van toestemming afhankelijk
werd gemaakt, terwijl na 9 Mei
reeds gegeven ontslagen onge-
daan moesten worden gemaakt.

Hiermede was voor ons land
een geheel nieuw principe op
het gebied van de sociale wet-
geving; Jpgevoerd. Immers, door
dit ^Wrtslagverbod", dat in
eerste instantie ten doel had
vermeerdering van werkloosheid
tegen te gaan, werd aan de
particuliere onderneming sociale
verantwoordelijkheid afgelegd
voor de daarin werkzame perso-
nen, ook wanneer deze met de
geldende kapitalistische rende-
mentsoverwegingen ifi tegen-
spraak was.

Hierdoor werd niet slechts
voorkomen, dat — als voorheen
gebruikelijk — de arbeiders, die
bij gewijzigde verhoudingen
geen baten voor de onderne-
ming meer afwierpen, onmiddel-
lijk als werkloozen ten laste van
de gemeenschap werden ge-
bracht, doch tevens en niet in
de laatse plaats, de nadruk
gelegd op het feit, dat het be-~
drijf niet alleen als onderne-
ming middel is tot het behaira
van winst, maar ook onder
al le omstandigheden grondslag
van het bestaan van a l l en ,
die er hun krachten aan geven.

Na 1940 werden de' maatrege-,
len in verband, met ontslag en
tewerkstelling in overeenstem-
ming met de gewijzigde ver-
houdingen geheel gericht op ean
meer systematische inschakeling
van alle krachten in de oorlogs-
economie. In 1943 kregen deze
hup uiteindelijke formuleenng
in de V e r o r d e n i n g vor -
a n d e r e n v a n b e t r e k -
k i n g ' (Verord. 20/1843) op
grond waarvan e l k ontslag, dus
ook wegens de zgn. ..dringende
redenen", slechts kan plaats
vinden met toestemming van
het Gewestelijk Arbeidsbureau,
zoodat elke opzegging zonder
deze toestemming ongeldig en
bovendien s t r a f b a a r is.

Het- beperken van den weke-
lijkschen werktijd tot minder
dan 48 uur is reeds, bij het der-
de uitvoeringsbesluit van den
S.G. van het Dep. van S.Z. inge-
volge de 'Verordening betreffen-
de het beperken van werk d.d.
20.2.1942. .van toestemming van
het bevoegde districtshoofd der
arbeidsinspectie afhankelijk ge-
maakt, zoodat bij uurlponen be-
houdens deze vergunning uitbe-
taling van ten minste 48 uren
per week «eboden /s.

Nu de omstandigheden weder-
om zijn gewijzigd, in dien zin,
dat in verband met het tot oor-
logsgebied worden van Neder-
land op velerlei punten stagna-
tie optreedt en opnieuw werk-
loosheid dreigt, krijgen deze
maatregelen weer het karakter
van« het oorspronkelijk ontslag-
verbod en treedt tegenover de
systematische tewerkstelling van
alle krachten de sociale verant-
woordelijkheid van den werk-
gever voor zijn arbeiders op den
voorgrond.

Deze verantwoordelijkheid
wordt onderstreept door de
mededeeling van den waarne-
mend Secretaris-Generaal van,
het departement van Sociale
Zaken, dat vergunning tot ont-
slag in verband met stagnatie
ten gevolge van gebrek aan
grondstoffen, energie of trans-
portmogelijkheid — kortom met
de huidige bijzondere omstan-
digheden — in het algemeen
niet zal worden verleend, zoo-
dat primair de dienstbetrekking
blijft gehandhaafd en de nor-
male loonbetaling dientenge-
volge verplicht is.

Om tegemoet te komen aan
de bezwaren, die voor vele .on-
dernemingen bestaan tegen uit-
betaling van het volle loon bij
geheele of gedeeltelijke stopzet-
ting van het bedrijf, zal door
het' departement van Sociale
Zaken op korten termijn mede-
werking worden verleend bij
het treffen van een goedge-
keurde w a c h t g e l d r e g e -
l i n g , waarbij. maximaal 70 pet.
van het loon wordt uitbetaald.'
Hiervoor kan» subsidie van over-
heidswege worden verkregen,
terwijl bovendien'bij gebrek aan
kasmiddelen een voorschot kan
worden verstrekt, zoodat prac-
tisch een wachtgeldregeling voor
eiken werkgever, ongeacht zijn
financieele positie, mogelijk is.

Indien een dergelijke regeling
tot stand komt, blijft de dienst-
betrekking gehandhaafd en
worden de betrokken arbeiders
dus niet beschouwd als werk-
loos. In verband hiermede blij-
ven bij de toekenning van het
wachtgeld . ook gezinsinkomsten
buiten beschouwing, terwijl de
uitbetaling en de controle, op
het naleven van de bepalingen
van de zijde der arbeiders door
den werkgever geschiedt.

De wachtgeldregeling is dus
a.h.w. een" aanvulling op het
oritslagverbod, waarvan bij ver-
lichting van de lasten van den
werkgever, het principe onaan-
getast blijft en de band tus-
schen werkgever en werknemers
óók in het belang van het be-
drijf blijft behouden.

•De beteekenis van de^e maat-
regel blijkt o.a. uit het f e; t, dat
in de beide eerste oorlogsjaren
ruim ƒ25 millioen aan wacht-
geld werd uitgekeerd, welk be-
drag in 1942 nog met /14 mil-
lioen werd vermeerderd. Voorts
is in 1942 een aanvang gemaakt-
met een tijdelijke tewerkstelling
van voor wachtgeld in aanmer-
king komende arbeiders, in het
belang- van de voedselvoorzie-
ning, waarbij %de betrokkenen
hetzelfde loon verdienen als zij
ontvingen in de onderneming,
waarin zij werkzaam waren.

Verwacht mag worden, dat
het ook nu gelukken zal, door
de combinatie van ontslagverbod
en wachtgeldregeling, werkloos-
heid ten gevolge van de inge-
treden bijzondere omstandig-
heden het hoofd te bieden.

VOOR DE
SCHOFFEL
GESCHENKEN .

Wanneer je vroeger uit een
groot gezin kwam, waren er
twee mogelijkheden. Je vader
had geld, of hij mocht zich niet
verheugen 'in het bezit van. dpt
,£lijk der aarde". In het laatste
geval was het, zooals de zoon
van den vader _ met geld' placht
te zeggen, jammer voor je, je
had pech gehad, want je moest
zien, dat je zoo gauw mogelijk
een „baantje" kreeg. Een groot
gezin beteekende in verreweg de
•meeste gevallen vele hongerige
monden, en ieder tientje wat er
verdiend werd, was een welkome
verlichting van den zwaren last.

Thans hebben ook zij die uit
groote gezinnen komen, dank zij
d£„Hulp aan Begaafden" van
hèt~Nederlandsche Arbeidsfront

dezelfde mogelijkheden als de
zoontjes van pa's met geld.
Maar vroeger... vroeger was je
de sigaar wanneer het lot je een
vader zonder geld schonk...

Het kon dan gebeuren dat je
als jongen van 11 jaar aan den
slag moest, geld verdienen. Het
was alweer het lot, waardoor je
ergens werd neergepoot, mis-
schien bij een timmerman, als
krullenjongen, misschien als
aankomend kruideniersbediende.
De mogelijkheden waren ontel-
baar. Zoo kon je ook ergens
werk krijgen als 'aankomend ty-
pograaf, en dan was je nog niet
eens zoo beroerd af.

Op elfjarigen leeftijd in een
drukkerij, je leert het vak stukje
voor stukje, en je wordt een
goed, en alom gewaardeerd vak-
man. Je wordt 21 jaar, 31 jaar,
je leert het bedrijf door en door
kennen, en je geeft er je beste
krachten aan, jaar in, jaar uit.
Je doet je werk met liefde, en
zoo gaan de jaren voorbij.

Dan komt het oogenblik waar-
op de dag dat je .veertig jaar
lang deel hebt uitgemaakt van
het bedrijf in zicht is. Je gaat je
ouder voelen, je' bent sneller
moe, je verlangt naar rust, die
je toch waaracmig na al die ja-

ren wel verdiend hebt. En het
wordt dan zoo geregeld, dat je
op den dag van je veertigjarig
jubileum met pensioen zult
gaan.

••ï Dagen van tevoren kun je
's nachts al niet meer slapen, je
vindt het fijn dat je met pen-
sioen gaat, maar aan den ande-
ren kant doet het je pijn, je
werkkring te moeten verlaten.
Je denkt: gouden ze er nog
wat van maken? Zou de directie
me nog een blijk van erkente-
lijkheid geven?" Je maakt jezelf
wel wijs dat een dergelijk ge-
schenk onzin is, je deed toch
niets meer dan je plicht, maar
in je hart moet je toegeven, dat
je het toch wet-heel prettig zou
vinden, wanneer er tenminste
eenmaal in die veertig jaar een
uiting werd gegeven aan het feit
dat men je werk heeft weten te
wadrdeeren.

En dan is het eindelijk zoover.
Voor de laatste maal ga je den
weg, dien je al die jaren, gegaan
bent, iederen morgen opnieuw.
De laatste maal... morgen zal
de wekker je niet meer uit je
bed halen. Voor de laatste maal
doe je het werk waar je zoo ver-
trojiwd mee bent geworden, dat
het een stuk van je leven is.

Telkens denk je: nu zal de di-
rectie me binnen roepen maar
het gebeurt niet. Langzaam
kruipen de wijzers van de klok
vooruit. Nog twee uur, nog een
uur, nog tien minuten, en dan
zitten de veertig jaar erop.

Dan is het tijd. Vandaag is
het loon uitbetalen. Voor de
laatste maal krijg je je loon-
zakje. Nu zal de directie me la-
ten roepen, denk je. Maar mis.
Bij je loonzakje krijg je het ge-
schenk, het wordt je overhan-
digd door een bediende van de
loonadministratie. Geen horloge
is het, geen gedenkbard, neen,'
't is een rol closetpapier. En als
je dan e.enigszins verbijsterd om
je heen kijkt, zie je dat ieder
lid van liet personeel hetzelfde
geschenk heeft ontvangen.

Als dank voor veertig jaar een
rol closetpapier! En dan kijken
ze nog gek wanneer je je daar-
door ietwat beleedigd voelt.'

Je gaat naar huis, je leven van
arbeid zit erop. De rol klem je
onder je arm — papier is
schaarsch en ,met een tikje
bitterheid gadt het door je
hoofd, dat je directeur in zijn
vrijen tijd zondagsschoolonder-
wijzer is...

OVER ARBEID

van-

Er zijn nog vele menschen,
die er maar niet van willen af-
zien, de schuld van de sociale
ontreddering en ellende, die zoo-
lang naties en enkelingen heb-
ben geteisterd, toe te schrijven
aan de techniek. En de machi-
nes, al die ijzeren productiemon-
stors. worden als oorzaak aan-
geklaagd.

Wie echter eens de moeite
neemt een terugblik te werpen
op de lange geschiedenis van '
den arbeid, moet echter tot de
conclusie komen, dat de machi-
ne slechts een schakel vormt in
de keten van technische verwe-
zenlijkingen, die in den loop der
eeuwen de werkmethodes en bij
terugslag de sociale toestanden
hebben beïnvloed en gewijzigd.

In dezen gedachtengang is de
inschakeling van de machine
bijv. niet sensationeeler te noe-
men dan het aan den mensch
ten dienste stellen van de spier-
kracht van huisdieren als ezel,
os en paard. De mobilisatie van
deze dierlijke spierkracht zal in
het verre verleden een even
groote revolutie te 'weeg hebben
gebracht als de intrede van de
machine.

Misschien waren de menschcn
destijds gezonder van geest,
waar zij begrepen hebben dat
lastdieren hun overmatige in-
spanningen bespaarde en dat zij
gebruikt konden worden om
nieuwere materieele en cultureele
behoeften te helpen bevredigen.
Men "mag zelfs zeggen, dat de
inschakeling van de dierlijke
kracht in het arbeidswezen zeer
veel heeft bijgedragen tot het
afschaffen van de slavernij.

Het gebruik van het getemde
paard bracht in de eerste plaats
een omwenteling teweeg in de
toenmalige wijze van oorlogvoe-
ren. Het voetvolk bleek niet te-
gen de ruiterij bestand, die de
verplaatsing over en daarmee

de verovering van groote uïtge-
strektheden toeliet.

Voor onze voorouders moet
deze verschijning ongetwijfeld
hetzelfde effect gehad hebben
als de huidige opkomst van
auto's, rupswagens en ander ge-
motoriseerd materiaal. Het paard
kreeg zijn economische beteeke-
nis als hulpkracht bij den ar-
beid echter pas, toen in de 10de
eeuw het hoefijzer en het gareel
uitgevonden werden.

Waren ossen en paarden tot
dusver door de gevoeligheid en
kwetsbaarheid van hun hoeven
in de aanwending beperkt geble-
ven tot den zachten muilen
grond van den. akker, het be-
slaan van de hoeven met ijzer
zou toelaten ze als trekdieren op
de harde, versteende wegen te
gebruiken. Door het hoefijzer
wonnen deze dieren aan staan-
vastheid en • tevens aan kracht,
terwijl ze ook minder blootge-
stelfl waren aan zekere kwalen.

Anderzijds was, de treklast
van de paarden beperkt geble-
ven tot lichte wagens, daar het

vinding van borstgareel zou ech-
ter toelaten de volle kracht van
deze dieren te benutten. Het
nieuwe gareelsysteem liet tevens
toe vier, zes en meer paarden
voor éénzelfden last te spannen.
En het is dan ook niet aan" het
toeval te danken, dat van toen
af het economische leven een
groote vlucht nam, dut de goe-
derenruil zich fel ontwikkelde,
dat de handelssteden tot een
ware macht groeiden en dat de
politieke opbouw van de staten
zich voltrekken kon.

Het toenmalige Europa had
dan ook geen slavenmassa's noo-
dig om zijn burchten, zijn in-
drukwekkende torens en kerken
pp te trekken, zooals de EgyP**-
naren het hadden gedaan om
hun pyramiden te bouwen.

Het tot stand komen van ko-
lossale bouw» erken was immers
mogelijk geworden van het
oogenblik dat het vervoer en het
verplaatsen van de ben nodigde
steenmassa's een oplossing ver-
kregen had.

Voor den landbouwer werd,
dank zij de totale benutting
van de dierenkracht, het ploeg-
werk vergemakkelijkt en werd
een intensieve productie bevor-
derd. De boer kon meer voort-
brengen, meer verkoopen en
daardoor meer koopen, wat an-
dermaal het heele economi-
sche leven beïnvloedde.

tuig om den hals bevestigd bij
zware lasten dreigde de hals-
slagaders af te nijpen. De uit-

De inschakeling van deze voor
onze tijdgenooten eenvoudige en
vanzelfsprekende techniek had,
zooals men ziet, verreikende
sociale en politieke gevolgen, die
zeker door niemand zullen wor-
den veroordeeld. Zelfs thans nof,
in den tijd van de motoriseering
wordt de hulpkracht van üe 107
millioen paarden ter wereld en
die 200 maal de kracht van de
Niagara-watervallen vertegen-
woordigen, door niemand af-
gewezen noch versmaad.

Conclusie: het ligt aan den
socialen mensch zijn leven aan
te passen aan de technische
evolutie en revolutie, die voort-
durend door zijn boekenden en
scheppenden geest worden ge-
baard. En evenmin als het
paard, zal naderhand de ma-
chine, die zijn inspanningen
zooveel verlicht en zijn schep-
pingsmogelijkheden verveelvul-
digt, als zijn vijand beschouwd
worden. UILENSPIEGEL.



DE E AMSTEI

Zoo was het vroeger. (Foto ir. Van Dijkt

Amsterdam is een schoone
stad — in beide beteeke-

nissen des woprds. Over de
architectuur onzer Hoofdstad
zullen wij het hier echter niet
hebben, wél over haar pro-
perheid, die terecht een we-
reldfaam geniet. Een ieder,
die wel eens in den vreemde
heeft rondgekeken en dus
vergelijkingen kan maken,
heeft zich van de juistheid
hiervan kunnen vergewissen.
Deze welverdiende reputatie
houdt Amsterdam — zelfs in
deze zoo moeilijke oorlogsja-
ren — op door den arbeid van
een groote schare werkers,

• die voortdurend in de weer is
om de stad van ongerechtig-
heden te zuiveren. Nu is het
een bekend verschijnsel, dat
alles wat prompt en vlot ge-
geschiedt, weldra als een vol-
komen vanzelfsprekend iets
wordt beschouwd. Zoo gaat
het ook met den gemeen-
schapsarbeid, die door de
Stadsreiniging wordt gepres-
teerd. Voor d« Amsterdam-
mers is het de natuurlijkste
zaak ter wereld, dat de ratel-
jongen geregeld — vroeger
drie, nu nog slechts ̂ én keer
per week — met het gebrui-
kelijke lawaai langs de hui-
zen gaat en dat even later de
Inmiddels volgens voorschrift

... en 200 was het tot voor kort. (Foto Arbeid)

netjes aan den trottoirrand
opgestelde vuilnisemmers in
recordtijd worden geledigd.
En eveneens spreekt het voor
hen welhaast vanzelff dat de
riolen niet overstroomen, de

De wagenbakken worden verwisseld. (Foto Arbeid.)

straten op tijd worden ge-
veegd, de grachten niet on-
toonbaar worden door drij-
vend vuil; ja, wat al niet
meer?

Het lijkt allemaal zoo dood-
gewoon. Maar, o wee, als er
eens een ernstige kink in de
kabel mocht komen. Amster-
dam zou voor zware proble-
men komeii te staan. Ken-
merkend voor het alleen al
door den vuilnisophaaldienst
verzette werk is een reken-
sommetje, blijkens hetwelk
het Amsterdamsche huisafval,
als het in normale'tij den een
jaar lang op het Damterrein
zou worden gestort, een hoog-
te zou bereiken van 100 me-
ter, dat is nog 15.meter hoo-
ger dan de Westértoren...
Vuilnisbergen midden in de
stad behooren gelukkig tot
het grijs verleden, maar het
heeft toch nog tot 1877 ge-

duurd voor en aleer er in Am-
sterdam van 'n stadsreiniging
in eigen gemeentelijk beheer
sprake was. Deze dienst is
met de stad gegroeid en ver-
beterd, en onder het bewind
van den- tegenwoordigen di-
recteur, den heer A. M. Nop-
pen, is hij eerst recht gewor-
den tot een geperfection-
neerd apparaat, dat in zeer
ruime mate gebruik heeft
weten te maken van de vor-
deringen der techniek en van
nieuwe rationeele werkme-
thoden, die zoowel den arbeid
zelf als den werkers en het
publiek in ruime mate ten
goede komen. Want bij de
Stadsreiniging heeft een ma-
ximum aan hygiëne tijdens
het werk steeds voorop ge-
staan. Sinds de dagen van de
primitieve houten, paardewa-
gens, die moeizaam het huis-
vuil naar de kwalijk riekende
„belt" aan de Kostverloren-
vaart vervoerden, is er inder-
daad heel wat veranderd.

In groote trekken heeft de
Stadsreiniging-een vijfvoudi-
ge taak: het reinigen der
straten; het schoonhouden
der riolen; het verzorgen der
openbare wateren; het inza-
melen van huisvuil en het
verwijderen^ en behandelen
der afvalstoffen. Wat er aan

•dit alles vast zit, daarvan kan
een buitenstaander zich
slechts een zeer onvolledig
beeld vormen, tenzij hij eens
een blik heeft kunnen wer-
pen achter de hooge muren
van het groote hoofdgebouw
in de Kwakersstraat.

Hier komejn alle draden sa-
men van deze groote organi-
satie, welke de gansche stad
met haar circa 800.000 inwo-
ners tot klant heeft. ' Daar
het onbegonnen werk zou
zijn heel Amsterdam van één
centraal punt uit schoon te
houden, is de arbeid zelf ge-
decentraliseerd, d.w.z. ver-
deeld over een negental door
de stad verspreide, vrijwel
uniform en naar de eischen
des tijds ingerichte sectiepos-
ten, alle onder leiding van
een inspecteur. Deze regelen
het werk in de secties, dat
Zijn door geprononceerde

De rateljongen als heraut
van den vuilniswagen

(Foto Arbeid)

grenzen van water of ander-
zins van elkaar gescheiden
gebieden met plus minus
80.000 of meer inwoners. Zoo-
wel in het hoofdgebouw, waar
het wagenpark en/de repara-
tie-inrichtingen ge\&estigd
zijn, als in de sectieposten is
niets nagelaten' om de rein-
heid te bevorderen. De wer-
kers hebben na gedanen ar-
beid alle gelegenheid om zich
in de waschgelegenheden te
verfrisschen.

Het inzamelen van huisvuil
geschiedde tot voor kort sinds
jaren maslr^ehulp van de wel-
bekende auto's met afneem-
baren wagenbak. De volle bak
ging naar een — zopveel mo-
gelijk in de buurt van den
sectiepost staande — hijsch-
kraan, om daar voor een ledi-
gen dito uit de gereedliggende
schuit te worden verwisseld.
De schuiten brachten de vol-
le bakken naar de gemeen-
telijke Vuilverbranding, wel-
ker werkzaamheden een.
hoofdstuk op zichzelf vormen.
Helaas kunnen sedert korten
tijd door het uitvallen van
het gaslaadstation in Oost de
groote moderne afhaalwagens
niet meer gebruikt worden en
moet men thans zijn toe-
vlucht nemen tot het gebruik
van handkarren en driewie-
lers, die natuurlijk veel va-
ker moeten worden geledigd.
Laat ons hopen, dat deze
maatregel slechts van zeer
tijdelrjken aard zal zijn.

'(Slot volgt.)

Driewielers bij de stortplaats JFoto Arbeid)


