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Samen in dienst der volkswelvaart
Het Nederlandsche Arbeidsfront wil dé grootsche
gedachte verwezenlijken van
de bedrij f sgemeenschap. De
bedrij f sgemeenschap
moet
worden tot de kern der
volksgemeenschap tot middelpunt van het leven van
den bedrij f sgenoot en diens
gezin, tot bron van de arbeidskameraadschap
des
volks.
We zijn er ons van bewust,
dat er heel wat zal moeten
veranderen in de geestesgesteldheid van arbeiders zoowel als van directeuren en
bedrijfsleiders, wil dit doel
ooit worden verwezenlijkt.
Het bedrijf wordt in vele
gevallen nog slechts beschouwd als een louter technisch apparaat, een geheel
van gebouwen, grondstukken. machines en materialen, waarbij dan de arbeid
nog komt als een soort van
noodzakelijk kwaad, terwijl
het doel ervan geen ander is
dan het behalen van zoo
gunstig mogelijke bedrijfsresultaten in den vorm van
een zoo ^groot mogelijke
winst. Deze opvatting is «en
erfenis van het liberaalkapitalistische stelsel, dat
geen
volksgemeenschap
kende die door de voortbrenging van producten gediend moest worden en
geen 'bedrijfsgenooten, maar
slechts toevallige leveranciers van de koopwaar
arbeid. Het liberale kapitalisme werkte slechts met
cijfers; niet met levende
menschen. En nog altijd zijn
er tal van leiders van bedrijven, die er geen oog voor
hebben, dat zij met hun arbeiders, van hoog tot laag,
van den nageljongen tot den
hoofdingenieur, tóch eigenlijk een eenheid vormen, een
gemeenschap van menschen,
die allen, stuk voor stuk,
hun rechten hebben en wien
men niet tskort kan doen
zonder het bedrijf als geheel
te schaden. En van den
weeromstuit zien de arbeiders op hun beurt dan weer
niet in, dat het bedrijf,
waarin zij werken, iets
anders is dan slechts een
middel, een zoo hoog mogelijkJoon te trekken met zoo weinig mogelijk inspanning. Dat het in staat kan zijn, hun leven geheel te vullen, hun arbeidsvreugde te schenken, dat het worden kan tot het middelpunt, waarom zich
hun heele sociale leven en dat van hun vrouw en kinderen draait — och,
dat klinkt den meesten arbeiders nog altijd als een sprookje in de ooren..
Het is de sociale voorman Van het Nederlandsche Arbeidsfront in.
de bedrijven, van wien de kracht moet uitgaan welke deze opvat-

tingen zal kunnen veranderen. Hij zal van den grond
af de bedrij f sgemeenschap
moeten opbouwen, door d*
oogen van alle bedrij f sgenooten te openen voor de
waarheid, dat in tegenstelling tot de oude liberaalkapitalistische
opvatting
ieders individueel belang
slechts gediend kan worden,
wanneer eerst het gemeenschapsbelang wordt gediend.
En dat dienen van het gemeenschapsbelang vangt aan
bij het dienen van de bedrij f sgemeenschap, waartoe
men beho"brt. Deze eenvoudige waarheid zal gemeengoed moeten worden van
ieder bedrij f sgenoot.
De sociale voorman zal daarbij de medewerking van den
directeur, den leider van het
bedrijf, niet kunnen Ontberen.
Deze zal dienen te begrijpen, dat hij in de eerst»
plaats een leider is van
menschen, en niet louter van
levenlooze dingen. Wanneer
„hij de kunst niet verstaat;
deze menschen samen te
smeden tot een onverbrekelijke eenheid, die aïs één
enkel werktuig kan worden
gehanteerd, tot een groep
toegewijde Werkers, die stuk
voor stuk hart hebben voor
hun werk en die daaraan
het beste geven, wat zij in
zich hebben, dan is hij als
leider van een bedrijf in da
toekomst ongeschikt en zal
hij op den duur plaats
moeten maken voor een ander, die dit wel kan Want
een bedrijf is maar niet een
bezit van enkelingen, die
daarmee kunnen handelen
naar welgevallen en die er
zelf maar tie schade van
moeten dragen, als er iets
niet goed gaat. maar een
waardevol deel van hel
economisch leven der volksgemeenschap, dat zoo doelmatig mogelijk moet worden aangewend om voor de
volksgemeeiischap een zoo
groot mogelijk nut af te
werpen. Waar deze doelmatigheid ontbreekt, zal de
volksgemeenschap resoluut
dienen in te grijpen, en zij
zal dit in de toekomst ook zeker doen.
Alleen waar de leider van het bedrijf mét zijn socialen voorman innlf
samenwerkt, zal een bedrijf sgemeenschap kunnen ontstaan, die dien naam
werkelijk verdient.
. Zij beiden zijn het, die er verantwoordelijk voor zijn, dat hun bedrijfsgemeenschap aan zijn doel: -de bevordering van de welvaart des volks, zal beantwoorden.
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PRIJSVRAAG l
Welke bedrijfsgenoot kan schrijven?
We zijn op zoek naar s c h r ij- k o r t e v e r h a a l uit»de wereld
ve r s.
van den arbeid, waarvoor de
Niet naar schrijvers- van ano- volgende voorwaarden gelden:
nieme brieven, van ingezonden
stukken of andere dingen, die de 1. Deelname staat open voor ieder,
wereld er niet mooier op maken,
die een taak vervult in bet bedrijfsleven, of zulk een taak
maar schrijvers van v e r h a l e n ,
heeft vervuld. schetsen, n o v e l l e n , r o m a n s
zelfs, wier werk ons verrijken kan, 2. Het verhaal moet spelen in het
milieu van het bedrijf en een
dat ons een blik gunt in het zoo
positieve sociale strekking hebrijke bedrijfsleven, dat den eerbied
ben.
voor den arbeid kan vergroeien.
Zijn er dan nog geen schrijvers 3. Het mag niet langer zijn dan
één pagina*van „Arbeid"
genoeg? ,
4. Er worden d r i e p r i j z e n beNeen, die zijn er niet.
schikbaar gesteld, n.l. een eer'Zeer zeker geen, die uit eigen
ste van ƒ 150.—, een tweede van
ervaring over het bedrijfsleven
•f 100.— en een derde van ƒ 50.—.
kunnen spreken.
We zijn er zeker van, dat onder • 5. De bekroonde verhalen worden
in „Arbeid" opgenomen, zonder
de werkers met hoofd en hand in
verder honorarium.
de bedrijven nog wel enkele kunstenaars-van-aanleg schuilen, die 6. De inzending moet geschieden
vóór l November en van een
slechts een stootje noodig hebben
motto worden voorzien. Daarbij
om hun talent te ontplooien.
moet in een gesloten enveloppe
Zijn er gedurende de laatste
de, naam en het adres van den
jaren geen werkloozen geweest,
schrijver worden gevoegd; op
die, door ellende gedreven en met
de buitenzijde van dit cowvert
overvloed van vrijen tijd, aan het
moet hetzelfde motto, worden
schrijven gingen en die thans tot
vermeld.
de beste Nederlandsche auteurs
gerekend worden? We zouden ze 7. De beoordeelingscominissie bestaat uit: Bas Bouwman, schrijmet name kunnen noemen.
ver, Max Wolters, letterkundig
Welnu, dit stootje willen wij hun
redacteur van „De Arbeidersthans op een andere, betere wijze
pers" en G. J. Zwertbroek,
geven en wel door een
hoofdredacteur van „Arbeid"
prijsvraag v o o r het beste
miiiin«M^^

Waar het recht RECHT wordt
Moge — 200 wil het spreekwoord het
nu eenmaal — het kersen eten met
groots heeren behooren tot de onaangename bezigheden des levens, nog
veel kwader gaat het eruit zien, wanneer het heeren betreft, die hun
grootheid aan het inmaken van die
kersen en soortgelijke vruchten hebben te danken. Immers, beter dan wie
ook, weten zij weg met de pitten
Eerst deel uitmaJfend van de orde
der kersen was Hendrik Peereboom bij
de pitten terecht gekomen. Omdat -

N.A.F.-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: Stratumschedijk 35.
tel. 5292
's-Gravenhage: Prinsegiacht 72,
tel. 331528.
Groningen: Turf singel 75. tel.
24032.
Haarlem: Kruisweg
74. tel.
11193—18359.
Heerlen: Stationsstraat 58. tel.
3317.
's-Hertogenbosch: Nieuwstraat 31,
tel. 2871.
Hilversum: Stationsstraat 8, tel.
6980
Leeuwarden: Nieüwekade 84, tel.
3091.
Maastricht: Kesselskade 40. tel
4429
Meppel: Maatkade l, tel. 2489.
Middelburg: Dam 13, tel. 2718.
Rotterdam: Van Vollenhtfvenstraat 35, tel. 23624—22193—21720
Utrecht: Maliebaan 14. tel. 11570
Zaandam: Gedempte Gracht 68.
tel. 2010.

en wie het niet aetooven wil, sla er
zijn plantkundeboek nog maar eens
op na — {een kers, onmiddellijk na
haar afkluiving, een pit wordt.- Die
staat natuurlijk een trapje^lager op
de maatschappelijke ladder.
Eenmaal pit ijeworden, werd hij op
11 Maart j.l. ontslagen. Nog wel zonder ontslagvergunning. Want de grootste der kersenmmakende heeren verklaarde, dat Peereboom niet bij hem
(al was het dan wei vóór hem), maar
bij zijn vertegenwoordiger gewerkt
had. En dat die dus maar voor die
ontslagvergunning moest zorgen. Aldus werd Hendrik Peereboom de lum.mel in een spelletje, waarbij de'groote
en de nog grootere heer elkaar de zorg
voor de ontslag.vergunning toewierpen
— een beroep, dat niet oesalariaerd
werd
Het zou er voor onzen Peereboom
dan ook slecht hebben uitgezien, ware
het niet, dat hij, dank zij zijn lidmaatschap van het Nederlandsche Arbeidsfront, de hulp kon inroepen van een
der talrijke Bureau's voor Rechtsbescherming, die als een net over heel
ons land liggen uitgespreid. Gelukkig
had hij na twee maanden een andere
betrekking weten te krijgen, maar...
hoelang zou hij het daar nog uithouden? Want ook Peereboom, nu hij de
65 alweer gepasseerd was, moest er
rekening mee houden, dat, hoe flink
hij ook nu nog was, bok aan zijn arbeidskracht eens een_ einde zou komen.
En wat dan
?
Met een en ander rekening houdend,
ook met de omstandigheid, dat hij, zij
het dan ook met eenige onderbrekingen, gedurende vele jaren zijn krachten aan de kersen -— met of zonder
pit — had gewijd, 'ging ons bureau
eens praten met de heeren. Want het
dacht zoo — niet hardop natuurlijk!
— wanneer wij met deze kwestie bij
den kantonrechter komen en we win-

nen — waar overigens alle kans op
is — de procedure, dan komt er voor
kameraad Psereboom hoogstens sala'ris over die twee maanden, dat hij
werkloos was, los. En dat is maar een
honderddertig gulden. Laat ons eerst
eens zien of er niet wat méér voor
hem uit te krijgen is.
Aldus geschiedde. Een ernstige conferentie met de beide heeren — niet
in een kersenboomgaard maar in een
nuchter kantoorvertrek — werd belegd. Over en weer werd het noodige
hardop gezegd en, niet hardop, gedacht. Het heele geval werd eens aan
alle Tcanten, want van onder tot boven,
van boven tot onder, van links naar
rechts en van rechts naar links bekeken en nog eens bekeken — er werd
eens een nachj.je ever geslapen en, wat
kwam er tenslotte uit de bus? Dat aan
Hendrik Peereboom geen honderddertig, geen tweehonderddertig, maar

KWARTIER VAN DEN ARBEID

Zaterdag 19 September a.s. spreekt G.
3. Zwertbroek, Leider der afd. Propaganda van het Nefl. Arbeidslront over
Hilversum II in het Kwartier van den
Arbeid van 1815—18.30 uur over: De
sociale positie van den Nederlandschen
werker.

liefst zevenhonderd en vijftig gulden
werden uitbetaald
Hendrik Peereboom voelde zich een
gelukkig man. Maar ook op ons Bureau voor Rechtsbescherming gaven ze
elkaar eens een knipoogje en dachten
ze daar — maar nu wél hardop — aan
groote heeren en kersen eten
S. S.

p*TWERKERS
van onzen tua
De O.D. van Blik & Co.
De Onderdirecteur van de Firma Blik & Co. heeft ook al een slechten
zin. Hij heeft slecht geslapen vannacht, slecht gegeten vanmorgen, en
is zoo kriebelig als 'n spin. Dat zit 'm in 't weer, in den nteuwen tijd
en hij weet niet waar'allemaal in, maar vervelend is het.
Vooral die nieuwe tijd zit hem dwars. Vroeger had ie alles te zeggen,
en tegenwoordig, goed beschouwd, geen draad meer. Toen kon ie, met
'n smoesje, den directeur uit wandelen sturen, en was h ij de baas. En
wee den knurf die hem lastig dorst te vaLen. Er waren zoo van die
uitbijters onder het werkvolk, die altijd wat te reclameeren hadden.
"Over tariefwerk en zoo, waar niets van overschoot, of uurloon dat te
laag was, of over een stelling waar ze niet op wilden vanwege de gamrneligheid, kortom ze hadden altijd wat te kankeren. Waren ze net aan
't goeie adres als de directeur er niet was. Dan moesten ze bij hém
komen, en werden ze volgens een vast schema, weggebonjourd. Gewoonlijk ging dat zóó: Klop op de deur. Voetgeschuifel. Petje lichten. Binnen!
O. D. aan de schrijftafel; de werker op het matje. Dan:
„Wat wou je
?"
„Ik kwam es hoore—..!"
„Morge! Ik zeg
mórge!"
„Morge, meneer!"
„Tk zeg: morge terugkome! En trek die deur goed dicht!"
Voetgeschuifel
deurgezucht
klaar!
Verdorie nog toe, dat was 'n goeie tijd. De stuipe joeg je ze in met
dat „morge!"., En meestal kwamen ze niet meer terug ook. Moest je
tegenwoordig om komen! Geen baas meer op je eigen kantoor, als je
•niet uitkeek-.
Maandag nog
verschenen Maandag
had ik dat kunstje 'n keer
geflikt, maar 't liep beroerd af. Hij krijgt nog een kleur als ie d'r aan
denkt, 't Gewone recept: Klop op de deur enz. „Morge
!"
„Precies, meneer!" zegt die-lammeling. „Morgen zou ik met vï^r rHüren
„verlof willen gaan! Maak' u 't effe in torde?"
Daar moest je toch mee te doen hebben! Meneer de vetzak K wam
vertellen dat ie met verlof wenschte
nee, niet wenschte
maar
zou gaan. En daar zat je! Moest je nog gewoon doen ook, tegen zoo'n
knul. Want het was
hoe heette dat
'n sociaal voorman, die daar
, ergens i« 3entheim of Bentveld
wist hij veel
'n week op z'n rug
\ naar de spreeuwen ging liggen kijken, zooals er verteld werd. Naar de
spreeuwen kijken? Was het maar waar! Daar moest je nu net zoo'n
socialen voorman van het Arbeidsfront voor hebben. Die zaten natuurlijk
honderd uit te kletsen met elkaar, en met die lui van het Arbeidsfronthoofdkantoor. En dat was nu juist om de riebel van te krijgen, vond de
Onderdirecteur. Sallemander! Als dat maar goed afliep
!
't Liep goed af, al had de O. D. het graag anders gezien. Die soc.
voorman had z'n tijd goed besteed, en links en rechts gebeld en geïnformeerd of het waar was, dat de Onderdirecteur van Blik & Co.
zoo ijverig op de ketting sprong voor het weizijn van z'n arbeiders.
En of het waar was, dat hij zooveel brieven geschreven had om toestemming te verkrijgen tot het op peil brengen der loonen, welke bij
Blik & Co. zoo schandelijk ver beneden dat peil waren.
De soc. voorman had daarbij vernomen, dat de Onderdirecteur niets,
maar dan ook letterlijk niets geschreven had. Geen lettertje! En dat
hij met die z.g. briefschrijverij den boel al net zoo hard bezwendelde
als met de heele toonregeling
Het is niet prettig vóór 'n Ónderdirecteur om zoo te kijk gezet te
worden. Nóg minder om met één ruk het loon op peil te moeten brengen
met terugwerkende kracht tot zooveel maanden vóór dato. En geen
wonder, dat je op zoo'n manier de riebel krijgt.
Nog al 'n gezellige tijd, tegenwoordig!
J. v. d. B.

SOCIALE
VOORMANNEN

O P

H E T

TROELSTRA:

OORD
(Foto's: .^Arbeid")

durende, een viertal dagen zullen genieten van de gezonde lucht van
bosch en hei. Het zullen louter arbei1 ders uit de bedrijven zijn, die op het
Troelstra-oord de kennis zullen ver-"
garen waarmee zij hun mede-arbeiders in~de bedrijven zullen kunnen
dienen. Geen dag zal het Troelstraoord meer ongebruikt zijn; het eene
honderdtal voor, het andere na zal
erin trekken! Van henzelf zal daarvoor geen cent worden gevraagd; uit
de fondsen van het Arbeid sfront
worden hun reis- en verblijfkosten
betaald en wanneer een .weinig sociaal voelend patroon zijn socialen
voorman deze dagen in zijn loon
kort, zal ook diens verlet worden
vergoed. Hét Arbeidsfront zal het
zijn belangrijkste functionarissen
waarlijk wel mogelijk maken, de,
noodige kennis te vergaren!
Den velen vrcegeren „modern" georganiseerden en oud-S.D.A.P.-leden

Het aantal sociale voormannen in
de bedrijven neemt in één dusdanig
tempo toe, „dat hun voorlichting op
het speciale scholingsoord van het
Arbeidsfrcnt te Bentveld 'alleen niet
meer geschieden kan. Paarom besloot de Arbeidsfrontleider, ook het
Troelstra-oord te Beekbergen thans
. daarvoor te bestemmen. Het eerste
zestigtal kwam daar reeds den Oen
September bijeen, en hiermee werd
zoowel in de geschiedenis van het
Arbeidsfront als in die van het
Troelstra-oord een nieuwe bladzijde
opgeslagen.
Door dit besluit nameliik zal "het
Troelstra-oord pas goed aan zijn
eigenlijke bestemming gaan beantwoorden!
Velen kennen het als'vacantie-oord;
als een soort pension. Maar het was
oorspronkelijk niet de bedoeling, dat
het dat worden zou. Het moest
dienen als spholings- en conferentieoord der. socialistische arbeidersbeweging. Dat blijkt trouwens uit de
stemmingsvolle Aula, plaats biedend
voor honderdtwintig' bezoekers en
uit de ruime leeszaal en bibliotheek,
daar midden in de bosschen van

Beekbergen voor een gewoon vacantie-oord overbodig zouden zijn. Van
een scholings- en conferentie-oord
echter vormen zij juist de hoofdzaak; de ruime geriefelijke logeerkamers in hoofd- en bijgebouwen
waren oorspronkelijk slechts bedoeldals huisvesting „voor de voor studiedoeleinden'' bijeengekomen gasten.
Hoe het gekomen is, dat het Troelstra-oord betrekkelijk weinig is gebruikt voor zijn oorspronkelijk doel
en is ontaard (in dit verband mag
dit woord wel gebruikt worden) tot
vacantie-oord voor ieder, die in staat
was den pensionprijs te betalen, is
hier niet de plaats te onderzoeken.
Genoeg zij, dat het thans eerst recht
aan zijn oorspronkelijke doel kan
gaan beantwoorden, en dat 'op een
wijze, die de volle instemming zou
hebben gehad van den socialistischen
voorvechter der Nederlandsche arbeiders, naar wien het gebouw is ge.noemd, Pieter Jelles Troelstra!
Het' zullen thans uitsluitend arbeiders zijn uit alle mogelijke bedrijven,
en uit • alle hoeken des lands, die de
zetels in de Aula zullen bezetten, die
zich in de bibliotheek in lectuur zullen verdiepen, die in de gemeenschapszaal zich met elkander over
den groei van het socialisme zullen
onderhouden, die de logeerkamers
zullen gebruiken, en die daarbij ge-

onder de sociale voormannen zullen
met dankbare voldoening bemerken,
met welk' een piëteit dit historisch,
monument der oude arbeidersbeweging met zijn kenmerkenden naam.
in zijn ouden staat is behoudenBeeldenstormers zijn er geweerd. Den
schoolleider, kameraad de Jong, OOÈ
een Fries, die Pieter Jelles als jongen neg persoonlijk heeft gekend, is
de zorg voor een en ander trouwens
'wel toevertrouwd! Wij vonden hem
bezig, met Het opnieuw rangschikken
van Troelstra's persoonlijke bibliotheek, die thans weer in de oude, geheel intact gebleven Troelstra-kamer
geplaatst kan worden, welke door
velen met stillen eerbied en dankbare gedachten aan den grooten
voorganger zal worden betreden.
Zoo is het Trcelstra-oord thans
pas goed ten dienste der werkers gesteld en beantwoordt ten volle aan
zijn naam!

WAT HIER AAN VOORAFGING:

De stuurman vond dat het aardig ging met de
Charon. Het «uwe beest trok er aan of het meenens was. 't Zou best voor -elkaar komen met den
nieuwen machinist. De kar stampte al niet zpo
krankjorem meer als de vorige reis; de drukmefW
stond doorloopend even over de rpoie schrap, —
zoo riet tegen afblazen aan - en de meester had
.eigener beweging alvast de 'achterpiek vol water
gezet, zoodat de schroef flink diep in 't sop kon
krabbelen.
Er was eigenlijk nog best 'n behoorlijk scheepje
van te maken, van d'n ouwe Charon, overlegde
Henkie. Als ze nou 'n nieuwe ketel en 'n nieuwe kar
d'r in zetten, en dan daar om-heen 'n nieuw
scheepje bouwden... 'n beetje behoorlijk model, met
'n knap logies, en hier en daar 'n -stoomliertje aan
't dek om ankertjes en sleépstrangen thuis te
draaien... en dan 'n andere kapitein er op... nou,
dan ging het wel, weer. 't Zou op den duur wel weer
bonjer geven tusschen den kap' en den nieuwen meester, dat had ie al bekeken. Klaas Bakker zou zich
wel niet in den hoek laten' drukken; daar zag ie
•wel naar uit. Daar kwam herrie van, dat kon je
met je klompen wel voelen. Met den ouwe kon je
het beste goeie vrienden blijven als je maar nooit
wat zei. Opzitten en pootjes geven, dan klaarde
je 't wel. En maar niet kankeren als je heel den
dag aan 't stuurrad liep te lurken, en geen tijd had
om te eten. Hier aan boord was je als stuurman
ook werkelijk stuurman. Van den vroegen ochtend
|tot den laten avond maar rondbavianen met dat
onwijze stuurrad. In z'n blauw geruite kiel!... En
die kapitein maar heen en weer dweilen langs de
koelkast... stapje heen... stapje terug... om 't heen
en weer van te krijgen. En maar niks zeggen en
toezjoer den stoker op z'n handen kijken door het
rooster. Gewoon te melig om den stuurman 'n hortje
!Rf- te lossen aan het roer... Lollige boel...
Effe 'n beetje ruimte maken voor dien braniéBchopper! onderbrak Henk z'n overpeinzingen. Verdorie wat gaat dat weer hard!
Nagenoeg recht voor den boeg kwam 'n gewel-tiige rader-sleepboot, met bruisende boeggolf en
kokend schuim voor de enorm breede raderkasten,
de rivier' af klepperen. De machine draaide ruim
halve kracht en deed de lompe schepraderen in
machtigen cirkelgang om en om wentelen en kuivende waterbergen hoog langs het achterschip opbruisen. Uit de geel-rood omrande schoorsteenen
prangden dikke rookwolken die bruinzwarten nevel
legden tot ver over de dijken van het polderland.
Machtige beweging, zoo'n wleleboot! peinsde
Henk. Dat was tenminste 'n sleepertje. Eerst 'n
voorschip zoo lang als 'n halve rijnkast, dan 'n kerk
Van 'n koelkast met 'n fabrieksschoorsteen d'r op,
iflan 'n heel eind niks, tot aan- de wielekast met de
torug d'r boven... en wat voor 'n brug!-Vijf minuten
op de fiets om van bakboord naar stuurboord te
komen. Daar achter 'n stelletje" overloopen als de
bogen van 'n kathedraal, neg zoo'n fabrieksschoorsteen en wéér 'n heejen tijd niks, dan nog 'n danseaal of zooiets, met aan den achterkant .'n pleintje
waarvan niemand wist waar het voor diende, en
tenslotte 'n boeiing met 'n roer d'r onder zoo groot
els 'n.sluisdeur... Met ie zien hoe die z'n sleepertje
«it heeft staan... Eén kastje d'r achter met drie
man aan 't roer om 't zaakje van den dijk te houë...
Henk liet even het rad los dat onder het beukend
geweld van de aanrollende boeggolf met vinnige
klappen heen en weer rukte. Wat 'n kracht! Wat 'n
geweld! Wat was de Charon dan toch 'n lekke
waterputs bij zoo'n krachtpatser vergeleken. Je
schaamde je gewoon voor de herrie die je maakte
om met, zegge en schrijve, twéé rijnaakjes 'naar
de Ruhr te .zeulen, terwijl zoo'n bakbeest van 'n
tweepijper d'r effe 'n stuk of acht aan elkaar ging
rijgen,' om je. meteen bij Woerkom of Loevestein
weer voorbij te komen hollen... 't Was géén gezicht!
Enfin, Henkie zou nog 'n poosje aanploeteren op
y
öe Charon en dan ging ie serieus probeeren om over

We hebben kennis gemaakt met de „Charon", een
drijvende doodkist van een sleepboot, gammel ge*
varen op duizend en één tochten van Rotterdam
naar Mannheim, heen en terug, heen en terug..
We zien den machinist Klaas Bakker met z'n volgepropten plunj^zak langs hei mastbosch van schut'
ten die „Charon" opzoeken, waarmee hij voor het
eerst zal uitvaren.
Bart van der Vaart is de trotsche bezitter van een
vloot waartoe behalve de „Charon" nog twee van
die oliezuipers en kolenvreters behooren.
Klaas 'Bakker durft het niet aan om met zoo'n
mirakel den Rijn op te gaan. Het is onverantwoordelijk. Het brengt hem in conflict met kapitein
Van 't Roer, die beweert, dat z'n vorige machinist,
— die wegens venuaarloozing van den boel van boord
is getrapt! — er wel mee kon varen, en met reeder
Bart, die alleen maar aan z'n „kontrakkies" denkt
en geen bliksem geeft om de booten en hun bemanningen. Varen en verdienen! Dus begint de
„Charon" ook ditmaal z'n lange -zeul naar Mannheim, ongeacht z'n zieke lichaam en__ z'n zwakke
hart, dat steeds den laatsten slag kan slaan

te stappen op zoo'n geweldenaar van 'n wieleboot.
Kon ie ook eens over de reeling spuwen als ie onderweg de Charon draadje zag trekken aan twee van
die klompjes...
Voorloopig dus nog maar 'n beetje lefgozere met
dat ouwe gekke ding, als ze 'm tenminste niet lieten
verhongeren in de stuurkast. De dikke Van 't Roer
liep nog maar steeds neusjes te trekken en steil
omhoog naar den schoorsteen te kijken of elke opgegooide schop kolen wel het vereischte röokwolkje
fabriekte. Die had sterrekijker motte worde, vond
Henk, en hij begon uit volle borst z'n lijfdeun te
galmen:
Dat is mijn neef uit Canada,
In 't hartje van Amerika.
Twee meter lang, twee meter dik,
Een kale kop en 'n geitesik...
Dat is mijn neef uit Canada,
In 't hartje van Amerika...
't Was 'n makkelijk mopje, volgens Henk. Kop of
staart was er niet aan, de vierde helft was net als
de derde en de vijf en twintigste... memsoos...!
De bochtige rivierdijken, met huisjes en kerkjes
ordeloos opgestapeld tegen de hooge kruinen, schoven
wege in stage regelmaat. Eerst naar het Westen,
dan naar het Noorden en wéér naar het Westen.
Voor de Merwestad had -de kapitein minuten lang
aan de lijn van de stoomfluit gehangen om met
schor gegil van wentelende stoomwolken aan Bartje
duidelijk te maken, dat d*e Charon op het goede pad
was en z'n best deed om zoo mogelijk Tiel nog te
halen. Dan was hij weer z'n wandeltocht langs de
koelkast begonnen... Heen en weer... heen en weer...
Henkie sjouwde nog steeds met z'n stuurrad, 'n
rukje stuurboord, 'n haaltje naar bakboord, en ging
rustig door met z'n neef uit Canada en het zenuwgestel van den kapitein te vermoorden...
Beneden zwiepte Kors, de stoker, de verpulverde
kolen in de laaiende vuren ...Schop na schop... mud
na mud...
Het viel Kors niet mee op de Charon. De Achüles
was 'n kreng om te stoken, maar nog 'n heilig bootje
bij dit apparaat vergeleken. Hij had het al verschillend geprobeerd. Kop-vuur vóór, kop-vuur achter...
in het midden... 'n Dik vuur, 'n dun... 't Haalde
allemaal weinig uit. De drukmeter zakte terug en
bleef voorlopig doorzakken. En nu waren z'n vuren
nog betrekkelijk schoop. Wat moest dat worden ^als
meteen de taaie sintels op de roosters^ gekleefd
zaten? Hij moest toch z«ker tot den middag wachten
met vuur schoonmaken. Dan kwam z'n maat om 'm
af te lossen. Gossie-grietje, was het maar zoo ver.
Maar in elk geval, hij zou d'r maar niet bij gaan
zitten. Je was stoker, of je was het niet!
Hij sleepte een zwaar stookijzer uit den donkeren
hoek naast den ketel; klapte de vuurdeur open en
begon, zwaar hijgend, de dikke vuurkorst los te
harken tot het ijzer roodgloeiend onder den zwaren
druk te buigen begon. Dan mikte hij het ijzer terug
in den hoek en doofde z'n in brand geraakte pooklap

met 'n straal uit de blusehkraan...
„Je mot er es 'n ijzer doorhale...!"
De stoker keek naar den machinist, die roet zorg
'n béringmetaal zat te bevoelen.
„Zei je wat, meester...?" .
Neen, de meester zei niets.
„Je mot er es 'n ijzer doorhale...!"
't Was de kapitein, die van bovenaf z'n deskundige
aanwijzingen gaf. Kors was te verbluft om iets terug
te zeggen...
„Ik zeg... 'n ijzer d'r doorhale...!"
,,'k Zal et 'm zeggen...!" echode Kors. Wat had ie
nou aan z'n fiets hangen. Stond meneer Van der
Buik hem 'n beetje te commandeeren! Dat was 'm
nog nooit overkomen. D'r was zelfs geen eene machinist, die dat overhoop zou halen; die wisten wel, flat
Korsie een van de beste stokers \an de Rijn was.
Als Korsie 't niet meer klaarde, dan kon de rest wel
thuis blijven. En dan daarbij, wat had die Javaan
daar boven verstajeniks van stoken? Kors moest er
om lachen.
Maar Van 't Roer vond het heelemaal niet om te
lachen. Die bleef rond het roosterluik ijsberen tot
Kors" dé kolen weer in de vuren ging zwiepen, en
zonder op of om te zien, de vuurdeuren weer dicht
klapte. Dan deinsde, hij verschrikt terug als de stoker langs het trapje naar boven kïom... Santa
Maria! Ook dat nog!
Neen, de stoker ging hem niet te. lijf. Dreigde zelfs
niet eens. Hij keek enj[el rustig naar den kapitein,
en grijnsde goedmoedig... Maar voor den verschrikten Van 't Roer was dat grijnzen erger dan de gruwelijkste bedreiging...
Want Korsie was scheel! Niet zoo maar 'n beetje,
maar ongeloofelijk scheel. Voxtr Korsie gaf dat niet.
Die gaf weinig om uiterlijk schoon, en zien kon hij
net zoo goed als 'n ander.
Maar voor den kapitein was het 'n ramp, of, in
elk 'geval, de voorbode van 'n ramp. En als hij het
geweten had was Korsie nooit, maar dan ook nooit
stoker geworden op de Charon. Nooit!
Want kapitein Van 't Roer was 'n geloovig man.
Hij geloofde aan weerwolven en spoken. Aan het
kwade oog en zwarte kunst. En bovenal aan waarzeggingen en voorspellingen...
Hij had het voorvoeld dat het deze reis mis zou
loopen. Vanmorgen al, toen ze met de losse boot
naar Rotterdam voeren, en ter hoogte van Ridderkerk de machine langzamer ging draaien. Toen was
ie naar boven gegaan om te zien wat er aan haperde, en het eerste wat hij gezien had was 'n troep
varkens die holderdebolder over den dijk hobbelde,
en waarvan hij het laatst de ongewassehen hammen te zien kreeg, 'n Slecht voorteeken!
En nog slimmer werd het toen de sleep was aangemaakt, en drie verdwaalde' musschen plaats
namen op de pas uitgevierde strang. 'n Driedubbel
kwaad voorteeken.
Hij had nog gedacht het gevaar .te kunnen bezweren door drie extra schietgebedjes uit te zenden
naar het kerkje op den dijk beneden Kralingsche
Veer, waar geen enkele goedge'aarde rn'nschipper
langs zal varen zonder even z'n petje te lichten. Het
had niet mogen zijn. Want juist toen hij z'n nikkelen horlogeketting ^friemelde als ware het een
gewijde paternoster, kwam één zwarte kraai aangezweefd en zette zich op het ijzer van de torenspits.
v
En ook de hevige deining van de passeerende
raderboot had geen enkel tegenwicht kunnen leggen in de schaal welke door het noodlot zoo zwaar
naar één kant belast werd. De aanrollende golven
hadden de Charon zwaar doen deinen met hoopgevend gerinkel van slordig geborgen aardewerk. Een
steenen kom was van de schoorsteenlijst, — vóór in
het logies van derf kapitein, — op het fornuis-, en
vandaar op de vloer gerold. Scherven brengen geluk! Helaas, de kapitein had het voorwerp ongeraapt, heel en onbeschadigd. Geen scheurtje of
scherfje te bekennen! 't Liep mis van de reis...!
En nu ...als driedubbele onderstreping door Het
Noodlot... 'n schele stoker aan boord! ,
-Dat moest spaak loopen! Onverbiddelijk!
HOOFDSTUK V.
'n Schepje op, en''n smeertje bij...
Klaas Bakker .had de handen vol met de machine.
Het geval stompte en klapperde; de uitgesleten
lagers rammelden en wankelden; de stoom siste
venijnig door de lekke stopbussen, en blies, slag voor
slag, de oliedruppels weg welke bedoeld waren om
de draaiende, zwenkende erf schuivende machinedeelen te smeren.
De lei-banen werden heet door gebrek aan smering; en het begon er bedenkelijk uit te zien: Voor
Klaas was het geen nieuwje. Hij had op verschillende booten, met eindeloos geduld en zwaar doorwerkte nachten, de verwaarloosde karren stukje
'voor beetje opgehaald tot ze weer soepel rondtolden
in goed gesloten en zuiver gesmeerde draaipunten.
Hij had het aangedurfd om sleepboot-machines in
één nacht zoo goed als geheel te'sloopen; de moeilijkst bereikbare-deelen haarfijn pas te^ maken, en
het he.ele-samenstel van stangen en schuiven, krukas en zuigers weer in elkaar te zetten vóór de eerste
slagen op de scheepsklok den nieuwen reisdag inluidden. Dan kon hij nog urenlang de bijgestelde
lagers bevoelen om, bij elke merkbare tëmperatijursverhooging, den koortslijder zijn eigen recept van
dpor elkaar gemengde oliën toe te dienen. En hij
redde het...
(Wordt vervolgd)

„In verband met de distributie van
taptemelk en karnemelk
taptemelk en karnemelk.... en karnemelk
". De letters warden voor
haar* oogen: voor den vierden keer
begon ze nu dat kleine bericht van
twaalf regels in het avondblad van
voren af aan, maar ze kwam er niet
door heen: ieder moment dwaalden
haar oogen van de tot strepen wordende letters-op-papier door de ramen van het kamertje-vol-knussigheid naar het tuinpaadje buiten:
spitsten zich haar ooren: luisterde ze
met ingehouden adem naar . 't verwacht maar toch niet komend geluid....
De klok op den schoorsteenmantel
wees kwart voor negen
kwart
voor.... negen
Nou was het al meer dan twee uur
geleden, dat ze met kleinen Dick aan
tafel had zitten wachten: eerst had- .
den ze met hun leege borden voor
zich zitten rondkijken maar eindelijk
had ze dan de soep opgeschept omdat Dickie, zeurderig van den honger,
maar bleef aandringen. Toen die op
was, was ze na een heelen tijd wachten, met de aardappelen en de
groente verder gegaan: had ze, na
het eten, nog wat zitten spelen met
den kleinen jongen, maar -ondanks
alles, waren toch steeds haar gedachten er niet bij geweest. Samen hadden ze dan wat gestoeid en geravot
en toen de kleine in zijn oogen was
beginnen te wrijven en hij slaperig
was geworden, had ze 'm onder zijn
dekens gestopt. Nog een kwartier had
hij toen wel „welterusten" liggen roepen, alsmaar .met langer tusschenpoozen en lederen keer wat zachter
tot hij ten slotte was ingedommeld...
Zóó was de avond begonnen en nou?
Nou was het al weer negen uur....
Ze stond op: voorzichtig als had
zij angst een slapend iemand wakker
te zullen maken, stapte ze op haar
teenen naar de keuken, zette water
op voor thee. Misschien....! Dan
ging ze terug naar de kamer, nam
haar oude plaatsje weer in en met
'r hand onder haar hoofd staarde ze
weer naar buiten, waar hoog in de
transparante lucht de eerste sterren
de komst van den nacht verkondden.
Maar geen stapping op den straatweg, geen knarsing op- het grindpad
verraadden de langverwachte komst
van hém, die dezen avond verre
was
En onwillekeurig gingen haar gedachten terug naar die dagen van bezadigde rust en sereene kalmte van
vóór dien eersten Mei, toen er nog
geen Arbeidsfront bestond, toen ZIJN
leven het zelfde rustige < leven was,
zooals al zijn collega's dat kenden: 'n
leven van op tijd naar kantoor gaan,
van op tijd weer thuiskomen, van
avonden /loorbrengen in huiselijken
kring....
Toen was het anders geweest, en
héél anders ook: waren ze lederen
avond na het eten fijn met zijn
drieën gaan wandelen: zoo'n lekker
stukkie-om en als dan kleine Dickie
naar bed was, hadden ze samen in
de kamer gezete'n: een beetje gepraat
over het leven-van-alledag, over de .
politiek en over den oorlog, over de
bloemen-in-het-tuintje en de toekomst van den kleinen jongen
Maar toen was dat Arbeidsfront gekomen en het was op eens uit geweest met dat alles.... Avond aan
avond was hij er dan op uit getrokken. Éérst naar kantoor: overwerken
aan één stuk: formulieren uitsturen,
leden inschrijven, ja wat al niet meer,
Zaterdags en Zondags zelfs: zij had

ertegen gemokt en ze had 'n kwaaien
kop gezet: Wat was dat nou voor een
leven, maar hij had geglimlacht. Of
ze dan wel wist.... en hij had 'r verhalen gedaan hoe het vroeger was
geweest in die wereld van werkers en
hoe het nu ging worden, nu, onder
Woudenberg's leiding en met ZIJN
hulp. Zijn oogen hadden gestraald en
er had eerbied en trots geklonken uit
zijn stem: eerbied
vooij den Arbeidsf rontleider: trots
omdat HIJ
mee mocht doen aan dien arbeid....
HIJ....
En toen die eerste drukte voorbij
was, toen er nieuwe menschen op
kantoor waren gekomen: vertrouwde
menschen, waren ze met die sociale
voormannen begonnen! Dat was me
ook weer zoo'n drukte...-. Al zijn tijd
ging er mee heen.... de ééne conferentie na de andere
't hield
niet op
Een felle giering uit -de keuken
schrikte haar op uit haar overpeinzingen: het theewater kookte. Met
een bruinig pepermuntje en een slurp
gloeiheet water brouwde ze thee, zette
den groenen pot in de theemuts-metde-rits om te trekken, haalde alvast
van het blad twee kopjes, zette ze bij
elkaar op tafel. Twee kopjes.... In
het nu reeds half duister geworden

vertrek verloren de omtrekken der
voorwerpen z.ch: bij den schoorsteen
boog ze zich voorover om te zien hoe
laat het nu was... Al over half tien!
Waar zou hij nou weer zijn....?
Zou dat nou nog lang duren
?
Die avonden zoo?
Die dagen?
Dat Arbeidsfront ook!
Een trek van norsigheid vloog over
haar gezicht; om haar mond scherpten
zich een paar lijnen.... dan plotseling ratelde iii de gang de telefoon.
Hé! Een zucht van verlichting v ontsnapte haar boezem: eindelijk!
Voor het apparaat een tweede rateling kon laten hooren, had ze den haak
al te pakken: hijgde nerveus haar
stem: „Ja hallo! Met...." maar onmiddellijk keerde de rust in haar,
verdwenen haar zorgen, ebde haar
wrevel, als zij het zoo bekende, het zoo
vertrouwde geluid van den ander
hoorde.... Ze moest nog maar even
wachten.... Het duurde wel lang
vanavond, maar ze waren in vergadering bij elkander.... Ze hadden
weer sociale voormannen aangesteld,
die nu instructies moesten hebben...
Ja, ze hadden weer belangrijke dingen bereikt.... Hoe laat het worden
zou?.... Met een uurtje zou hij nou
wel thuis zijn....
„En heb je dan nog een kopje thee
voof me?"
„Natuurlijk.... dat weet .je ' wel.
Maak je het niet te laat?"
„Tot straks".
Terug in de kamer vol duisternis

Vreugde
aan den. arbeid
en

Vreugde
aan het gezin
zi/n de twee
stsrkste polen
in het geluk
van den
rechtschapen
volksgenoot
welde tevredenheid in haar op, tevredenheid om ZIJN geluk
tevredenheid met 't EIGEN offer
wachtte
ze
Om elf uur wrikte de-sleutel in 't
slot..'.. Als hij de kamer intrad waar
nu de lamp haar gouden licht verstraalde, glom in zijn oogen 'n glans
van enthousiasme: enthousiasme om,
't bereikte.... luisterde zij even later
met 'n glimlach van geluk om haar
lippen naar 't verhaal van strijd ,en
opbouw dat volgde
AUG. MOOK.

N.V. SHYLOCK
„
En vergeef ons onze
schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren..."
p een dier schoone lentedagen,
waaraan, helaas, dit jaar zoo
zeldzaam was, ontvingen de arbeiders van een groote onderneming
het volgende briefje:
„Tot de plichten van den arbeider behoort, dat een -ieder er voor
zorgdraagt, om op hem rustende
schulden, van' welken aard ook,
regelmatig af te wikkelen en te
voorkomen, dat zijn
schuldeischer(s) beslag legt (leggen) oj>
zijn loon, hetzij krachtens rechterlijke beslissing, hetzij krachtens
cessie.
Partijen bepalen nadrukkelijk,
dat, met ingang van heden, het
niet nakomen van bovenomschreven verplichting zal gelden als een
dringende reden in den zin r*an
art. 1639 p Burgerlijk Wetboek,
met dien verstande, dat de betrokken arbeider aan het einde van de
week, waarin een beslaglegging als
bovenbedoeld is geschied, zal worden ontslagen met een week opzegging."
. „Goot het maar in m'n pet", zou
menige arbeider, die du fraaie
epistel — werd het nu door een
dominee of door een notaris opgesteld? — ontving, gedacht hebben,
ware het niet, dat hij het binnen
enkele dagen, voorzien van zijn
ha^dteekening moest inleveren.
Nu behoort in het algemeen
iedereen — en niet alleen Jan de
arbeider, maar ook, zelfs vooral
oofc. mijnheer de. directeur — er
voor te /zorgen, dat hij niet in
schulden geraakt, die hij achteraf
niet kan -betalen. Waarom juist de
arbeider hier speciaal aan herinnerd moet worden? Het is ons niet
volkomen duidelijk, temeer omdat
wij weten van directeuren, die zich
in het scfnilden maken zoo weinig
wist.cn te benerken, dat, toen het
ot> betalen aankwam, de staat —
en dit met het geld van de belasiinabetalers, waaronder vele arbeiders — met vele millioenen moest
bijsprinaen
Maar enfin, er
is niets tegen, dat een directie, besorad voor den handel en wandel

van haar ondergeschikten, daar
nog eens even aan herinnert. Doch
wanneer de preek met haar vaderlijke vermaning in het eerste deel,
dan in de tweede alinea omzwenkt
in een contract, waarin, naar
vriendelijk oud-testamentisch gebfuik met hel en verdoemenis gedreigd wordt, dan komt toch het
onprettige gevoel boven, dat er
onder het gras wel eens een addertje zou kunnen schuilen.
En ja hoor, het duurde niet lang
of het beestje kwam te voorschijn.
Wat er dan aan de hand was? Bij
de onderneming, bestond de gewoonte, dat de arbeiders, zoo
tegen den tijd dat de winter aan-,
brak, bij de zaak kolen op voorschot konden koopen. Was deiointer weer voorbij, dan werd dit
voorschot met kleine bedragen op
het loon ingehouden. Maar in de
algemeene consternatie van - de
Mei-dagen van 1940 werden zij,
terwijl zij nog een tien, vijftien
gulden terug te betalen hadden,
ontslagen. Of zij zich over hun
schuld nu erg het hoofd braken?
Och, zij zullen toen wel andere
zorgen aan hun hoofd gehad hebben.
Maar, na verloop van tijd, van
beroerden tijd natuurlijk, werden
zij teruggenomen. Over die paar
gulden schuld werd nj.et gesproken. Sommigen dachten, dat deze
schuld in het vergeetboek was geraakt, anderen, de ' optimisten,
meenden, dat het hun wel zou
zijn kwijtgescholden, te meer daar
de, tijdsomstandigheden voor de
arbeidersgezinhen — allesbehalve
rooskleurig waren geworden, en
in vele gezinnen de huismoeders
iedere cent wel twee maal omkeeren
voor hem uit te geven. Maar niemand was er, die, toen de directievossen, middels het hierboven
geciteerde briefje, zich plotseling
geroepen voelden tot het houden
van een passiepreek, bedacht, dat
deze wel eens met dat voorschot
in verband kon staan.
Totdat
een paar weken later — en de handteekeningen wa-

ren binnen — met alle kilheid, {
waarover een Koud, gevoelloos j
hart slechts kan beschikken, plotseling de kolènschuld tot de laat-' l
ste cent van het loon werd afge- .
houden onder verwijzing naar de j
geteekende verklaring-.
Juridisch zal er wel geen speld
tussen te krijgen zijn. De heeren
zullen zich wel van het advies van
een pienter advocaatje, die tenslotte ook dacht „geld stinkt niet".
hebben voorzien. Maar dat een
dergelijk optreden door een oppermachtige directie, tegenover
arbeiders, voor wie ontslag een
aanslag op hun leven en dat van
hun gezinsleden beteekent •— ,en
dat 'op zoo'n achterbaksche ma-'
nier, dat zelfs de honden er geen
brood van lusten — getuigt van
een mentaliteit, die eens leefde bij
den Shylock*), die, „in naam win
het recht", een pond levend
vleesch van zijn schuldenaar
eischte
wij. die boven wet en
wetboek het volle leven laten pelden, veroorloven ons, dit op te
merken!
S. S.
*> Shylock is de hoofdfiguur
in
Shakespeare's drama „De koopman
van Venetië". Deze eischte voor de
rechtbank een pond vleesch uit het
lichdam van zijn betaling onmachtigen schuldenaar.
iiiiiin

Wanneer wordt de
Sport is voor een iegelijk een begrip,
dat als vanzelfsprekend wordt aanvaard. Het ligt vast verankerd in het
spraakgebruik. Sport staalt spieren;
het is een vorm van lichamelijke
ontwikkeling welke onmisbaar is.
Bovendien kan het een dankbaar
kijkspel zijn.
Bedrij f ssport is iets meer en iets
nieuws. Vele Nederlanders, voor wie
sport niet meer is dan een kijkspel,
staan er ietwat afwijzend tegenover,
hetgeen niet geheel onbegrijpelijk is.
Wat de Nederlander niet kent en niet
door en door heeft „geproefd", doet
hem onwillekeurig een afwijzende
houding aannemen. Hij gaat dikwijls
zoover, het nieuwe bij voorbaat reeds
te verwerpen. Hij heeft zijn oordeel
dan alvast klaar, zonder het nieuwe
doorgrond te hebben.
Dit heeft evenzeer voor vele takken
van sport gegolden, die zich thans
in een zeer groote belangstelling mogen verheugen.
Bedrij f ssport is meer dan sport alleen. Het is sport, uitgeoefend in de
bedrijven, door de werkers in hun bedrijf en indien mogelijk door allen
en wel in gezamenlijk verband.
Of bedrijfssport nu wel noodig is? Of
de sport niet aan het eigen initiatief
van den arbeider overgelaten kan
worden? .Of bedrijfssport doelmatig
kan zijn?
Het is bekend, dat. vele Nederlanders
de sport gaarne bekijken, zonder zelf
ooit een voet naar een bal, of een
hand naar een paar ringen uit te
steken. Men krijgt gymnastiek op de
scholen, maar wat gebeurt er, als men
van school komt? Een paar gaan er
in een gymnastiekvereeniging. Dat
zijn meestal diegenen, die uitblonken
en die zich verder willen bekwamen.
De anderen, en dat zijn juist diegenen, die de sport het meeste noodig
hebben, blijven langs den kant staan.
De gevolgen blijven niet uit. Men
moet de vele kromme ruggen en hooge schouders maar eens zien, vooral
van fabrieksarbeiders.
Hier begint de schoone/taak voor het
bedrijf, dat er groot belang bij heeft,
dat zijn werkers goed lichamelijk
ontwikkeld zijn.
Afgezien van dit belang, hoort de
zorg voor de gezondheid van den
arbeidenden mensen "wel tot de allervoornaamste maatregelen, die een bedrijf voor zijn arbeiders kan nemen.
In de lichamelijke opvoeding en de
sport hebben wij nu een van de beste
middelen om deze in stand te houden
en te bevorderen.
In Nederland bestaat er op het gebied
van de lichamelijke opvoeding een
geweldige achterstand. De groote
massa van ons volk staat er nog
steeds onverschillig tegenover en
ziet het groote belang niet. Belangstelling voor sport kan men aan den
lijve doen gewaarworden. Het is daarom, dat de af deeling Lichamelijke
Opvoeding van „Vreugde en Arbeid"
het als haar eerste taak ziet, door

bedrijfssport

middel van bedrijfssport de groo'
massa tot sport en lichaamsoefenü
te brengen. Dit is te bereiken,
dat het, bedrijfsleven de groots'
groep van onze volksgenooten oi
vat.
Door vooraanstaande medici van »J
landen is bewezen, dat het prestati'
vermogen door regelmatige licham'
lijke oefening sterk wordt verbetei
Naast dit" belangrijke voordeel,
het bedrijf noodwendig uit deze . 6t
statieverbetering moet halen, staat <" Vfi
* en
groote gemeenschapsvormende waa^ rwinr
de van de sport en de lichamelijk 'Me en
opvoeding. Nergens zullen de
.
geest en het gevoel van standverscl^Droduc
zoo gemakkelijk verdwijnen als daa> * en be
waar het geheele personeel in geW 16l1 op l
sportkleeding 'gemeenschappelijk e^ "bedrijf
spel speelt.
De menschen leeren elkaar beter
nen. Velen, die elkaar tot dusver^
voorbij liepen in de gangen van ft*
kantoor en op het fabrieksterreü
komen in contact met elkaar,
langzamerhand wordt tusschen c
werkers een band gesmeed, welke ni'
alleen van' zeer groote beteekenis
voor de werkers zelve, maar evenz
voor het bedrijf.
(Foto's A.PJ

de fabrieksjeugd

verplicht gesteld?

%atig gehouden lichaamsoefezijn een der nuttigste middeziel en lichaam tot op hoogen
gezond en veerkrachtig te
. De bevordering der bedrijfsdoor de afdeeling „Lichamelijke
eding" heeft ten doel, de lichaoefeningen tot een vanzelfe levensgewoonte voor iedev
olksgenoot te maken. Sport en.
turnen en gymnastiek leeren
ensch, zijn lichaam te beheer-,
en worden daardoor tot een
?e
rwinnelijke bron van levensen energie voor hem.
ir
nelijke oefeningen maken sterk
productief, energiek en zelfbeen bevorderen de discipline, niet
ft op het sportveld, maar ook In
bedrijf.
.is
duidelijk, dat er, om tot een
ter keft ae ontwikkeling van de bedrijfsJusver^ ^ te komen, een landelijke orgavan Be 'We moet zijn, die algemeene
sterrei" fijnen geeft, sportfeesten organiiar. $ ?i de beschikking heeft over sporten JL^ *ren, gymnastiekzalen, sportvel;lke nw! fenz.
kenis ' al de jeugdige arbeiders moeten
it het oog verloren worden en
ook niet uit het oog verloren

worden. Want ingrijpen bij hen Is wel
het eerste noodig. Deze jeugdige werkers, die reeds met hun veertiende
jaar, dus midden in hun groeiperiode,
in het bedrijf komen.* Voor de lichamelijke opvoeding van deze jongeren, die toch verreweg het .grootste
deel van onze jeugd uitmaken, wordt,
wat de lichamelijke opvoeding betreft
— met alle respect voor het werk in
vereenigingsverband, waarvan meestal slechts zij profiteeren, die het
lichamelijk het minst noodig hebben
— weinig gedaan. De schoolgaande
jeugd daartegenover geniet tot haar
18e jaar verplichte lichamelijke opvoeding.
Het overgroote deel van de jeugd,
dat op z'n 14e jaar reeds deelneemt
aan het productieproces en aldus
doende zich in dienst stelt van allen,
ontleent aan deze plichtsvervulling
het recht, dat de gemeenschap ook
voor de lichamelijke ontwikkeling van
deze jeugd zorgt. En indien wij deze
gemeenschap beschouwen als * een
samenstelling van bedrij f sgemeenschappen, dan ligt hier een schoorie
taak voor het bedrijf. Het is daarom.
niet te veel gevraagd, wanneer wij de
bedrij f ssport voor deze jeugd verplicht
gesteld willen zien. Dan zullen er
geen sportterreinen en complexen bij
de fabrieken meer worden ingericht
uit min of meer. patriarchale overwegingen, zooals wij dit bij verschillende bedrijven in ons land hebben
kunnen waarnemen. Dan zal het
bedrijf zich tot plicht rekenen iets en
Indien mogelijk veel te doen voor de
lichamelijke ontwikkeling van de
werkers. Nu weten we heel goed, dat;
dit geld kost. En ieder bedrijf heeft
niet de beschikking over middelen
om modern ingerichte sportzalen te
bouwen of sportterreinen aan te leggen. Met kleine middelen valt echter
reeds veel te bereiken. Een cantine,
leegstaande schuur of zolder is met
eenigen goeden wil reeds als oefenzaal
bruikbaar té maken, terwijl bij de
meeste fabrieken wel een terrein te
vinden is, dat geschikt gemaakt kan
worden voor bedrij f ssport.

De afdeeling Lichamelijke Opvoeding geeft advies bij het zoeken naar
geschikte oefenplaatsen, bij het inrichten van sportzalen en het geschikt maken van sportvelden. Zij
huurt zwembaden voor het bedrijf en
zorgt, wanneer geen geschikte lokaliteit in het bedrijf aanwezig is, voor
oefengelegenheid elders. Zij zorgt
voor leerkrachten,
sportmateriaal,
puntlooze sportkleeding en alles wat
nog verder van pas kan komen.
Het is goed al deze goede dingen
eens te overdenken. Men leest in
„Arbeid" wekelijks de agenda van
„Vreugde en Arbeid" en men ziet de
activiteit op alle fronten hiervan.
Men leest van • sportcursussen enz.
Maar heeft de afdeeling „Cultureele
Ontspanning" niet te veel belangstelling? Komt de Lichamelijke Opvoeding niet wat achterop bij de
andere, ongetwijfeld ook zeer nuttige,
af deelingen!
Laat men dan bedenken, dat alleen f
in een gezond lichaam een gezonde
geest kan huizen!

SOCIALE KRONIEK

De verplichte ziekenfondsverzekering
Sinds de Ziekenfondsverzekering op een ieder ervoor zorgdraagt, dat verandel November 1941 voor hen, die krachtens ringen van werkgever ook aan de ziekende Ziektewet verzekerd zijn, in werking fondsboden worden opgegeven en voor
trad, is thans bijna een jaar verstreken. regelmatige afstempeling yan de lidmaabHet is niet te veel gezegd, wanneer wij schapskaart wordt zorggedragen.
Tenslotte lijkt hef ons nog van belang
beweren, dat er in organisatorisch en administratief opzicht nog wel eenige om op de volgende punten de aandacht te
vestigen. Het aanschaffen van kunstmidplooien glad te strijken zijn.
Ten opzichte van de rechten, die de ver- delen, zooals brillen^ breukbanden, e.d. kan
zekerden, zoowel direct- als de indirect uitsluitend op doktersvoorschrift plaatsVerwante woorden in de Gotische en Nederlandsche taal
verzekerden hebben, hebben vooral in den vinden. De goedkeuring tot levering moet
laatsten tijd de vragen, die het Neder- daarbij blijken uit de door het fonds afdoor Drs. O. Burgemeister
landsche Arbeidsfront over deze rechten gestempelde doktersrecepten.
Verloskundige hulp, welke in het algeaan de betreffende autoriteiten heeft geHoe weinigen weten nog iets van Duitsëher „Gesetz". Nu bestaat er een steld, en de antwoorden, die hierop zijn meen slechts door een vroedvrouw ver'leend
wordt, kan bij uitzondering, daar
het Gotenvolk of Gut-thiuda, zooals komt met het Nederlandsche „hand- verkregen, aanvullingen .en verduidelij- waar geen
vroedvrouw beschikbaar is of
tengevolge gehad, die het Ziekenhet zich in zijn eigen taal noemde. geld" resp. „pand". In het Angel- kingen
dichter bij het uiteindelijk waar de vroedvrouw doktershulp noodig
1400 jaar zijn voorbijgegaan sedert saksisch heet het gelijke woord fondsbesluit
doel een hulp en steun voor alle werkers oordeelt, door dezen laatste vervangen
worden. Echter kan niet door de patiënten
die dagen, dat dit groote Germaansche „wedd"; wie vrede wilde hebben, te zijn, hebben gebracht.
Los hiervan zijn er echter nog wel een op eigen initiatief een dokter voor deze gevolk een eigen staat kon vormen, die moest een „wedd" geven. „Wedd" was
problemen, *aarop het goed is nog legenheid worden aangenomen, tenzij dan,
zich tot diep in de Oekraïne uitstrek- dus een vredesgarantie, maar de wet paar
eens de aandacht 'te vestigen. Het betreft dat men van plan is de kosten, die hieraan
te, het noordelijke Balkan-schierei- is dit voor een bepaald gebied even- hier o.a. de administratie, die samenhangt verbonden zijn, zelf te dragen.
doet zich voor met dengene,
land en een belangrijk gedeelte van eens. De wet waarborgt den binnen- met de ziekenfondscoupons, die door den dieHetzelfde
opgenomen moet worden in een zieworden verstrekt. Er zijn nog
Italië bevatte en onder zijn groot- landschen vrede. In dit verband is Werkgever
veel werkers in de veronderstelling, kenhuis. Ook in dit geval is het noodig dat
sten koning Theodorich reeds van het niet oninteressant, dat er van altijd
dat zij in dit opzicht kunnen volstaan met dit op medisch voorschrift geschiedt en
een eenheid van alle Germanen „wadi" in de Gotische taal werd afge- het afgeven van de van den werkgever onder toezicht van het fondsbestuur of
controleerend geneesheer, die aan het
droomde. Uit de bijbelvertaling van leid „ga-wadjon" of verloven. Wie iets ontvangen coupons aan hun bode, en ook den
fonds is verbonden. Men moet er zorg
bij
de
werkgevers
zelf
bestaat
op
dit
punt
den bisschop W,ulfila kennen wij deze van de Engelsche taal weet. zal nu nog wel eenig misverstand.
voor dragen, dat ewi daartoe bestemd fortaal of beter tal van fragmenten er- ook begrijpen waarom huwelijk in
De zaak is echter anders. Om te be- mulier ingevuld door den huisarts bij het
ginnen moet ieder, die in loondienst komt fonds wordt ingeleverd.
van, en het is voor de voorgeschie- deze taal „wedding" heet.
Wie in gebreke blijft, deze bepalingen
een bedrijf of onderneming en diendenis van de Nederlandsche taal van
Dat in de uitgang -gom van het in
tengevolge verzekerd is. voor de Ziektewet na te leven, loopt groot risico, omdat het
, belang, dat zich ook in het Neder- Nederlandsche woord „bruidegom" en dus ook onder net Ziekenfondsenbesluit gevolg hiervan kan a.ijn, dat de kosten niet
landsen woorden bevinden, die aan net zooals in het Duitsche ,,-gam" in valt, zich bij het fonds van zijn keuze aan- door het ziekenfonds worden vergoed.
In sommige plaateen, b.v. in Amsterdam,
melden. Dit geschiedt op de volgende wijhet Gotisch-verwan t zijn.
„Brautigam" het Gotische woord ze.
verklaring, waarvan het formulier zal de beslissing of opname in een zieken„guma" schuilgaat, dat ,,de man" be- bij Een
huis
plaats zal vinden, in opdracht van het
het ziekenfonds verkrijgbaar is, wordt
door een gemeente-arts worWij weten, dat de oude historische teekent, spreekt niet minder van de mede door den werkgever onderteekend en ziekenfonds
vervolgens bij het ziekenfonds ingeleverd. den gegeven. Dit houdt verband met het
naam voor Groot-Nederland Dietsland migratie van woorden in den Ger- Eerst
nadat aan dezen eisch is voldaan feit, dat in deze plaatsen de ziekenhuizen
is of in de oude spelling Dietschland, maanschen voortijd. Ook het Holland- kan inschrijving
als verplicht-verzekerde van gemeentewege geëxploiteerd worden,
en dientengevolge ook de beslissing of opsche
werkwoord
„merken"
is
op
een
plaatsvinden.
en wij vernemen, dat het Gotenvolk
Eerst
op
dat
moment
ook zijn de huis- name noodzakelijk is, door de gemeente,
zich zelf Gut-thiuda noemde. Voor zeer ouden Germaahschen stam terug genooten als direcr -verzekerden
door het resp. door haar controle-arts wordt gede uitspraak is het belangrijk, dat in te brengen. Bekend is dat het kern- fonds opgenomen.
nomen.
land
van
Pruisen
den
naam
„Mark
Ofschoon wij ons niet verhelen, dat er
de Gotische taal th precies als' in het
De conclusie kan hier dus uitgetrokken
het gebied van de verplichte ziekenEngelsen iu als het Duitsche ü uit- Brandenburg" draagt en dat Oosten- worden, dat zoolang verzuimd wordt deze op
aanmelding te doen. het niet mogelijk is fondsverzekering ook in de toekomst nog
gesproken werd. Oorspronkelijk heb- rijk in 1938 zijn ouden historischen aanspraak
op eenigerlei verstrekking, in verbeteringen kunnen worden aangeben blijkbaar alle Germaansche talen naam „Ostmark" herkregen heeft. welken vorm dan ook te maken.
bracht, zal het nakomen van wat hierdeze in het Engelsch nog bestaande Maar ook de eenheid van het Duitse
Omgekeerd is het bij ontslagneming ook boven ter sprake werd gebracht, een vlotte
afdoening
in het belang van alle verzekervoldoende, wanneer de werkgever zonth gehad, maar het is meestal later geld is vanaf 1876 de „Mark". Wij niet
den zeer zeker in de hand werken.
der
meer
ophoudt
met
het
verstrekken
spreken
ook
wel
van
„het
merk".
In
tot een d verzwakt. In het Oudvan coupons. Van htm wordt namelijk verHoogduitsch van 1000 jaar geleden den gelijken geest heeft de Engelsch- langd, dat hii op de laatstafgegeven coupon een aanfeekening stelt, waaruit duivinden wij het gelijke woord voor man het woord „mark" naast „brand"
delijk de datum van ontslag blijkt. Op dit
„volk" in drie vormen, n.L diota, diot In de Zweedsche en Deensche taal moment
houdt de verzekering op te been diet, in het Oud-Friesch thiade, in vinden wij het woord „marke" voor staan, behoudens dan de bepaling, dat in
het Middelnéderlandsch volgens het het Nederlandsche „merk". Een' zoo bepaalde gevallen nog aanspraak op bekan worden gemaakt, indien nawoordenboek van professor Verdam algemeen Germaans woord moet dus handeling
op dat moment voor de rechtstreeks
dletsch, duutsch en duytsch, wat des- oeroud zijn en reeds vóór de tegen- melijk
verzekerden ook nog een aanvraag voor
tijds in onze gewesten identiek met woordige scheiding der moderne Ger- ziekengeld zou kunnen worden ingediend.
Nederlandsch was. De Dietsche taal maanse talen hebben bestaan. Weder- Dit is zooals bekend afhankelijk van den
tijd, waarover gewerkt is in de twee
is dus de volkstaal, maar Dietsch en om helpt ons hier de Gotische taal, maanden
voorafgaande aan den datum
Duitsch of „Deutsch" zijn verwante waar wij het woord „marka" voor van ontslag.
Afgezien van deze kwestie echter, staat
woorden, zoodat ook de Duitsche taal „grens" vinden. Mark Brandenburg en
de verzekerde dus voor de keuze of hij
vandaag nog de volkstaal en Duitseh- Oostmark waren dus» grenslanden. zijn
verzekering voort zal zetten, dan wel
land feitelijk volksland is. De volks- Maar een grens is tegelijk een ken- beëindigen.
Het belang van zijn huisgeZorg dat U zien nooit
leider, ook wel met „koning' vertaald, teeken, en op die manier begrijpen wij nooten zal hem, vooropgesteld, dat hij
financieel
hiertoe
in staat is, doen besluidit
woord
nog
vandaag
in
het
Nederheette thiudans, en voor wat wij
behoeft
te verwijten»
ten de verzekering vrijwillig voort te zetmodern „koninkrijk" zouden noemen, landsch. Maar ook de Duitsche ten.
Wanneer hij dezen wensen te kennen
zeiden de Goten thiudan-gardi. Het „Mark" is een kenteeken van de heeft gegeven, treden in de plaats van de
woord „gardi" hebben wij in het waarde van een bepaalde munteen- rechten en verplichtingen, die het verWat ikmaah
plichte ziekenfonds meebracht, die van de
Nederlandsch alleen nog in „boom- heid.
vrijwillige
verzekering
tot
het
moment,
dat
VOORZICHTIGER
gaard", maar ons woord „tuin" heet
Een deurwaarder is niet altijd een de belanghebbende opnieuw in loondienst
nog thans in het Duits „Garten", in aangename gast, maar in den Mid- gaat. Alsdan zal opnieuw aanmelding .als
het' Engels „garden". Voor koninkrijk delnederlandschen tijd, d.w.z. tot pl.m. de hierboven omschreven wijze moeten
Kleeden kloppen is goed,
ook il om dubbele premiehadden de Goten dus het mooie 1500, werd eronder niet begrepen, wat plaatsvinden,
betaling te voorkomen.
maar
te veel» of hardhanwoord „volkstuin".
wij thans meenen als wij dit woord
Verder is het van even groot belang, dat

N I E Ut

Maar ook den oorsprong van ons
woord „koning" moeten wij vin de
oude Germaansche talen zoeken. In
de Gotische taal is „kuni" familie en
„sibja" verwantschap. Het is duidelijk dat het laatstgenoemde woord hat
Nederlandsche „sibbe" is, een woord
dat bijna reeds vergeten .was. In het
Oud-Hoogduitsch vinden wrj het
woord „kuni" terug als „chuni" en
familiebezit was dat wat de familie
rijk was of „chuniriche". Van, dit
woord tot „koninkrijk" is maar een
kleine stap. Iets nader brengt ons
hier het Angelsaksisch tot ons doel.
Het Gotische „kuni" is in het Angelsaksisch „cyn" gesproken „kunn", en
het familiehoofd heeft „cyning" of
„cyng". Makkelijk herkennen wij hier
het Engelse „king". maar wij zien, dat
ook het Hollandsche „koning", 'het
Scandinavische '„kong" en het Duitsche „König" hier zijn oorsprong
heeft. Dan moeten wij echter ook het
woord „familie" goed begrijpen;- dit
is afkomstig van het Lat'rjnsche
„familia" waaronder niet alleen ae
kring van alle bloedverwanten, maar
zelfs slaven enz. werd begrepen. De
woorden „familie" en „sibbe" vloeien
in den ouden tijd in elkaar
Waar* komt het Nederlandsche
woord „wet v met de geheele daaraan
verbonden woordsibbe vandaan? De
Engelschman zegt "hiervoor „law", de
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spreken. Oorspronkelijk was de deurwaarder de man. die op de deur van
een of ander belangrijk gebouw had
te letten. Maar deze man heette bij
de Goten „daura-wards", waarbij de
au als o moet worden gesproken.
Geenszins aangenaam is het als
iemand iets „zeer" doet, en een „oud
zeer" kan voor het lichaam zeer lastig zijn. Ook in het Oud-Hoogduitsch
heeft men dit woord gekend; men
sprak hier van „sêr", terwijl wij het
in het moderne Duitsch alleen nog
in „unversehrt" of onbezeerd vinden.
Wederom hebben wij hier met een
zeer oud woord te doen, want de
Goten spraken het uit als de Nederlanders, maar schreven het „sair".
Wij kunnen dus tal van woorden
vaststellen, . die
gemeenschappelijk
bezit zijn van de Gotische en de
Nederlandsche taal. Het zijn woorden, die misschien reeds vóór de
scheiding van de Germanen in Oosten Westgermanen hebben bestaan,
misschien ook door de groote oorlogen der Goten de Westgermaansche gebieden zijn binnengedrongen.
Groote historische
gebeurtenissen
oefenen altijd een bepaalden invloed
op de talen uit. In het tegenwoordige
tijdperk der Germaansche Renaissance is het niet onbelangrijk aan
dit niet te ontkennen verband te herinneren.

HET
GENERAAL PARDON
en de
werkloosheidsverzekering
Bij velen blijkt nog een misverstand te bestaan t.a.v. het
recht op werkloosheidsuitkeering in verband met het Generaal Pardon, dat nog tot het
eind van deze maand geldig is.
Men veronderstelt namelijk, dat
ook hiervoor de vroegere jacen
van lidmaatschap meetellen. Dit
is echter niet het geval. De
voorschriften van -het Rijk in
dezen zijn, dat gedurende het
jaar, vlak aan het ontstaan der
werkloosheid voorafgaande, premie moet zijn betaald. Ieder, die
zich thans weer als lid laat inschrijven, mo£i den wachttijd
van een jattfaus weer opnieuw
doormaken. Hieraan valt in verband met de Rijkssubsidie aan
de werkloosheidskas helaas niets
te veranderen. Dit is een nadeel, verbonden aan het destijds
bedanken voor~het lidmaatschap
van den vakbond, dat ook het
N.A.F, niet kan wesmemen.

dig kloppen is uit den booze.
Perzische kleeden mogen
heelemaal niet worden geklopt, zij moeten zorgvuldig
geveegd worden of wanneer
Ü ze met den stofzuiger behandelt t steeds met de vleug
meel
Pas ook op dat Uw kleeden
niet te veel te lijden hebben
van de stoelpooten. Zet Uw
stoelen niet steeds op dezelfde plaats, dat geeft op
den duur een zwakke plek
in Uw kleed. Het is op het
oogenblik zeer moeilijk een
nieuw kleed te krijgen, vergunning voor aanschaffing
daarvan wordt slechts in
gevat van dringende noodzakelijkheid verstrekt. Daaromt

Public.II. .«n h.l
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Reeds meerdere malen maakten wij in
dit wekelijksch overzichtje gewag van bedrijven die irr een gesloten geheel tot het
Arbeidsfront toetraden: zooals de cafetaria
„Nieuwendijk" te Amsterdam dit deed, gebeurt het echter niet iederen dag en daarom willen wij beginnen met dit feit extra
te memoreeren. Alle personeelleden, van
koksjongen tot eigenaar, werden lid en
mede ter viering van deze gebeurtenis,-organiseerde de directeur, de heer Kempenaar, een daguitstapje naar Valkeveen
waaraan, alle arbeidskameraden in zijn
bedrijf werkzaam, mitsgaders hun vrouwen
en kinderen, deelnamen. Bij de gezamenlijke lunch en diner konden de deelnemers

nu zelf eens bediend, worden en het
smaakte hun dan ook eens zoo lekker. De
propagandaleider van het Arbeidsfront,
Zwertbroek, bracht bij deze gelegenheid
het woord van het Arbeidsfront tot uiting.
De welgeslaagde dag werd besloten door
een óezoek aan het Centraal Theater.
Mankeerde Zeeland tot .nu toe in onze
overzichten: thans is ook hier de damvan-weerstand overschreden want een
stroom van bedri.ifsvergaderingen werd
gemeld. Wij noemen hiervan de bijeenkomsten bij de N~.V. Plandria en Meubelmakerij „du Possée" beide te Sluis, bij de
N.V. van Melle's Oonfectionery Works te
Breskens, bij de Spiegelglas fabriek, Buperpfosphaatfabriek en de Suikerfabriek
te Sas van Gent, bij de N.V. Schockaert
Breigoederenfabriek en de S. A. du Chemin de fer intern, de Malines te Terneuzen, in Hulst bij de fa. Behaegel—Deriijs,
dé' Textielfabriek Lockeveer en de Bonneterie „Hollandia", bij de Zeeuwsche Glasen Verffabriek te Goes en de wasscherij

„Zeeland" te Middelburg.
land. Eerstgenoemde op een drietal appèls
Een prettige stemming waaraan de hou- té Harlingen, Tiesinga in Oldeboorn en in
ding der verscnillende directies niet Akkrum. De in alle bijeenkomsten getoonvreemd was, kon vrijwel overal geconsta- de aandacht bewees dat niet voor dooveteerd worden: beter dan in Rotterdam, mans ooren werd gesproken.
waar de houding nog steeds aan den
Ook uit Gelderland, Utrecht en. Oroninstroeven kant blijft. Wij schreven dit ' gen kwamen weer berichten binnen over
reeds in een vroeger overzicht doch on- geslaagde en minder geslaagde bijeendanks alles, wint ook hier het Arbeids- komsten en over aangestelde sociale
front zienderoogen terrein. Thans waren voormannen maar het aardigste bericht
't de fma. van Dommelen, de Holland was toch uit Hoogkerk waar de Groninger
Eelectro en de eerste Ned. Rondcarton- Haardenfabriek met zijn heele personeel
nagefabriek, die onder het mes kwamen. een dagje er op uit was getrokken. De'
De interrupties tijdens de toespraak, van tocht ging naar Leek waar in bosch enNoest bij de gem. Keiniging te Hilversum, op speelplaats een dag van levensvreugd
bewezen dat, het Gehandelde onderwerp in en ontspanning w^rcl doorgebracht: levenshet middelpunt der belangstelling stond. vreugd en ontspanning zooals de arbeidsVerdere bijeenkomsten vonden te Hilver- kameraden die tot nu toe veel te weinig
sum plaats bij de fma. Hilhörst en de hebben gekend, Zwertbroek sprak hier
fma. Vis ^en Waayer & Binnenwijzer. tijdens den gemeenschappelijken maaltijd
Sociale voormannen werden aangesteld, een opwekkend woord tot het geheele in
zoodat het resultaat alleszins bevredigend het arbeidsfront, aangesloten,staande pergenoemd mag worden.
soneel en het ging ei in als koek! En zou
Steensma en Toesinga spraken in Fries- 't anders kunnen? Neen immers!

huisgenoöten per cursus van 3 maantien. ƒ 4.75 niet-leden.
Aanmeldingen" en nadere Inlichtingen
bij de plaatselijke N.A.F.-kantoren.
Voor de cursussen te Rotterdam,
Schiedam, Groningen, Deventer, Utrecht
en Leeuwarden verwijzen wij naar het
vorige nummer van „Arbeid".
Amsterdam.

VOLKSONTWIKKELING
Excursie Amsterdam
27 Sept., 11 uur v.ra. bezoek aan
tent. Stad en land in het Sted. Museum. Prijs N.A.F.-leden ƒ 0.15 per persoon. Plaats van samenk.: Potterstraat
om 10.45 uur v.m. Aanm. en. inl. bij
Prins Hendrikkade 49 en V. en A.,
Leidscheplein t/m 24 Sept. a.s.
Herhaling dezer excursie op 11 Oct.
ft s.

Huisvlijtactie Amsterdam
Nog niet in ontvangst genomen werkstukken kunnen.dageliiks tusscher/ 9.30
uur v.m. en 5 uur n.m. afgehaald worden bii het V. «n A.-Inl. bür. op het
Leidscheplein.

Cursussen Volksdansen
Bij voldoende belangstelling zullen .n
een groot aantal plaatsen cursussen •
Volksdansen georganiseerd worden. Het
minimum aantal deelnemers bedraagt
16, daarvan liefst 8 dames en 8 heeren.
Lesgeld ƒ 0.60 p. mnd.; een les p. week.

Avondscholen voor volwassenen
De A.V.V. omvat twee cursusjaren
•van 6 mnd. Wekelijks één lesavond v.
2 uur. Aan het eind van het tweede
cursusjaar wordt een- diploma verstrekt. Verplichte vakken: Ned. taal en
Kennis van Land en Volk. Voorts rekenen en handschriftverbetering. Het
onderwijs is zoo ingesteld, dat een leder
— ongeacht ziin vroegere schoolopleidiug — kan meekomen.
Aanm. en inl. ten spoedigste bij de
plaatselijke N.A.F.-kantoren en bij de
Soc Voormannen.
Lesgeld A.V.V.: ƒ4— voor N.A.F.leden en huisgenoöten; ƒ6.— voor nietleden voor den geheelen cursus van. 6
mnd., betaling in termijnen. A.V.V.'s
worden georganiseerd In: GRONINGEN:
• Delfzijl, Groningen, Hoogezand, Veendam; OVBRIJSEL: Almelo, Deventer,
Enschede, Hengelo, Kampen. Zwolle;
NOORD-HOLLAND: Amsterdam, Aalsmeer, Haarlem, Naarden-Bussum, Alkmaar, Enkhuizen, Hoorn, Hilversum,
Zaandam; NOORD-BRABANT: Breda,
Den Bosch, Eindhoven. Oss, Roosendaal,
Tilburg, Waalwijk; FRIESLAND: Dokkum, Franeker, Harlingen, Heerenveeri,
Leeuwarden., ,Sneek; GELDERLAND:
Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Nijmegen, Tiel, Winterswijk, ZutpHen; ZEELAND: Middelburg, Goes, Terneuzen,
Tholen, Zierikzee; LIMBURG: Heerlen,
Hoensbroek,
Maastricht,
Roermond,
Vaals, Kerkrade, Sittard, Valkenburg,
Venló, Weert; DRENTE: Assen, Emmen,
Meppel, Norg, Rolde, Paterswolde, Zuidwolde; UTRECHT: Amersfoort, Baarn,
Utrecht; ZUID-HOLLAND: Alphen a. d. •
Rijn, Bodegraven, Delft, Dordrecht,
Gouda, Den Haag, Katwijk a. Zee, Leiden, Numansdorp, Rotterdam, Vierpolders. Woerden. Zoetermeer.

Talencursussen
In een groot aantal plaatsen zullen
cursussen Fransch, Duitsch, Engelsch,
Italiaansch, enz. voor beginnelingen ^sn
gevorderden worden georganiseerd. Deze
cursussen leiden op voor een Vaardigheidsdiploma, Hierbij wordt dus niet
gelet op- de taalontwikkeling voor het
beroep.
Lesgeld: ƒ5.50 voor N.A.F.-leden en
huisgenoöten en ƒ 8.— voor niet-leden,
betaling in termijnen.
Deze cursussen worden georganiseerd
in: Delfzill, Groningen, Deventer. En-

schedé, Hengelo, Zwolle, Amsterdam,
Aalsmeer, Haarlem, Hilversum, Breda,
Den Bosch, Eindhoven, Tilb«rg, Franeker, Harlingen, Leeuwarden, Bneek,
Arnhem, Nijmegen, Middelburg, Goes,
Heerlen, Hoensbroek, Roermond. Sittard, Assen, Paterswolde, Amersfoort,
Dordrecht, Den Haag, Leiden, Numansdorp, Rotterdam en Zoetermeer.
Cursussen E.H.B.O.
Deze Jeidt op voor den z.g. examen- i
cursus. Is deze cursus met succes gerolgd, dan volgt een examen, voor het
E.H.B.O.-diploma van het Oranje Kruis.
De lessen worden door een arts gegeven.
Alleen deelneming voor personen van
18 jaar en ouder.
E.H.B.O.-cursussen worden georganiseerd in: Groningen, Enschede, Zwolle,
Amsterdam, Hilversum, Den Bosch,
Eindhoven, Tilburg, Harlingen, Leeuwarden, Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen,
Middelburg, Goes, Heerlen, Maastricht,
Assen, Amersfoort, Dordrecht, Den Haag,
Leiden en Rotterdam.

LICHAMELIJKE OPVOEDING
Zwemmen
In tal van plaatsen worden TOOT
N.A.F.-leden en huisgenoöten goedkoope
Kwemavonden georganiseerd. Nadere inlichtingen bij de plaatselijke kantoren.
Nieuwe zwemkaarten
leder die wil deelnemen aan de zwemavonden van V. en A., dient in het
bezit te zijn van een speciale zwemkaart, welke op vertoon van lidmaatsehapsboekje verkrijgbaar, is bij het
plaatselijk N.A.F.-kaiïtoor en aan de
kassa van het zwembad, ttjdens het V.
en A.-zwemmen.
Leeuwarden.

Leeuwarder Overdekte Bad- en Zweminrichthig. Vanaf 27 Sept. a.s. kan
wederom Zondagsmiddags gezwommen
worden. Van 3—4 uur: kinderen t/m
16 jaar; van 4—5 uur: personen boven
16 jaax.
Utrecht.
Zwembad O.Z.E.E.I. lederen Donderdag van 6.30—7.30: kinderen t/m- 13
Jaar en begeleiders en van 7.30—8.30
uur: uitsluitend personen van 14 jaar
en ouder.
Zwemkaarten verkrijgbaar bij: pi.
N.A.F.-kantoor, Vredenburg 10.
Sportcursussen
De afdeeling lichamelijke opvoeding
van V. en A. organiseer* in het seizoen
1942—1943 cursussen Jiu Jitsu, gymiiastiek (dames- en heerengroepen),
boksen, rhythmische gymnastiek (alleen
dames), in alle plaatsen, waar hiervoor
belangstelling bestaat
Gymnastiek (dames- en heerengroepen).
Prijs: ƒ3.— N.A.F.-leden en huisgenoöten per cursus van 3 maanden.
ƒ4.25 niet-leden.
—Jiu .Ii(su. Prijs ƒ 5.50 N.A.F.-leden en
huisgenoöten per cursus van 4 maanden. ƒ 7.— niet-leden.
Hierbij • is inbegrepen het examengeld voor .het vaardigheidsdiploma O
van den Ned Jiu Jitsubond, waarvoor
de normale prijs, reed's. ƒ 5.— bedraagt.
Rhj'thmisehe gymnastiek (alleen voor
dames). Prijs: ƒ3.50 N.A.F.-leden. en

Boksen. Cursus v. 7 mnd.. (Oct.—
Mei). Prijs met inbegrip var» gebruik
van bokshaiidschoenen en douches
slechts ƒ 7.— voor N.A.F.-leden en hulsgen, en ƒ 8.25 vóór niet-leden.
Aanm. en inl. bij Prins Hendrikkade
49 en V. en A. Leidscheplein.

Harlingen

Zaterdag 19 September

Nijmegen

Maandag 21 September

Schouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Mküumerweg 44a.
Franeker .
Zondag 20 September
Koornbeurs, aanvang, 7.30 uur n.m.
Kaartve-rkoop: Alg. Boekh., Noord 24.
De Harmonie, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Berg en Dalscheweg 38.
Weert
Dinsdag .22 September
Apollo, aanvang 7.30 uur n.m. Kaartverkoop: Hushoven 164.
Roermond
Woensdag 23 September
Hoyal Theater, aanvang 7.30 uur n.trt.
Kaartverkoop: Bakkerstraat 2O.
Vento

\

Donderdag 24 September

Prins van Oranje, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Vleeschstraat 55.

CULTUREELE ONTSPANNING

SPECtALITEITENSCHOUW
1942
Een keur van Nederlandsche artisten
met wereldreputatie. Medewerkendtd.:
De twee C.vba's, rijwielluchtnummer;
( has Boulanger, zang en dans; De
Majolila's, ballet; ??? Mr. Gordonni???;
De Bautli's, plastische acrobatiek; De
Gebr. Mullens, komische jongleurs op
één wiel; De Wiltons, het duo aan de
trapeze; De drie Votels. parterre-acrobaten én een groot orkest o.l.v. Jan van
Laar.
Toegangsprijs: ƒ 0.5O N.A.F.-leden en
. huisgenoöten, 80 cent .niet-leden. Voor
alle plaatsen tevens kaarten verkrijgbaar bij N.A.F.-boden, den socialen
voorman en vóór den aanvang aan de
zaal.

Helmond

Vrijdag 25 September

Flora, aanvang 7.30 uur n.m. "Kaartverkoop: Wezelstraat 99.
Roosendaal
Zaterdag 36 September
Vlijtzaal, aanvang 7.30 uur H.TB.
Kaartverkoop: Heuvellaan 50.
Dit programma komt tevens in Schiedam, Rotterdam. Alphen a. d. Rijn,
Gouda. Nadere bijzonderheden In het
volgend nummer van „Arbeid".

Filmvoorstelling
TABOE
Een spannende, tragische liefdesgeschiedenis, waarvan alle opnamen op
de Zuidzee-eilanden werden gemaakt.
(Tobisfilrn. Toegang 14 jaar). Toegangsprijs: 35 cent N.A.F.-leden en- '
huisgen.; 50 cent niet-leden. In alle
plaatsen om 4.30 uur n.m. tevens een

Breda

Vrijdag 18 September

Kindervoorstelling
DIK TROM

Tilburg

Zondag 20 September

de vroolijke .Centra-film, bewerkt naar
het alom bekende boek van C. Joh.
Kievit. Toegangsprijs kindervoorstelling: 15 cent kinderen en 30 centv begeleiders.
Voor alle plaatsen tevens kaarten
verkrijgbaar bij N.A.F.-boden, den Soc.
voorman -en vóór den aanvang oer
voorstelling aan de zaal.
Ede
Maandag 21 September
Buitenlust, aanvang 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 4.30 uur
n.m. -Kaartverkoop: Blokkenweg 25.
Renkiim
Dinsdag 22 Senteifiber
Hotel v. d. Born. aanvang 7.30 uur n.m.
Aanvang kindervoorstelling 4.3O uur
n.m. Kaartverkoop: Gruntsvoortscheweg 13.
lieerde
Woensdag 23 September
Zaal Wed. Koetsier om 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling -om 4.3O uur ji.tnt
Kaartverkoop: Zwolscheweg F281, Wapenveld; J. Nieuwenhuis, HoorndePveen, Heerde.'
Harderwijk
Vrijdag 25 September
Concertzaal, aanvang 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling om 4.30 uur n.ni.
Kaartverkoop: Smeepoortbrink 32
Etbiirg
Zaterdag 26. September
Hotel 't Scheepje, aanvang 7.30 uur
n.m. Kindervoorstelling om 4.30 «ur
n.m; Kaartverkoop: Jufferenstraht 24.
De overige plaatsen worden in liet volEcnd nummer van „Arbeid" bekend gemaakt.

Óoncordia, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Dr. v. Mierloostraat 37.
Amicitia, aanvang 7.3O uur n.m.
Kaartverkoop: N.A.F.-boden en Bailningstraat 43.
Den Bosch
Maandag :.M September
Casino, aanvang 7.30 uur n.m. Kaartverkoop: Van IJsselsteinstraat 18.
Dordrecht
Dinsdag 22 September
Kunstmin, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Singel 162.
Rotterdam

Woensdag 23 September

• Odeon, aanvang 7.30 uur n.m. Kaartverkoop: Millinxstr. 159; Zwaanshals
11; Wollefoppenstr. 30b; Mathenesserc'sijk 265 en Westzeedijk 178.
Drift
Donderdag 24 September
Stadsdoelen, -aanvang 7.30 .uur n.m
Kaartverkoop: Oude Delft 201.
. Den Haas
Vrijdag 25 September.
Gebouw K. en W., aanvang 7.3O uur
n.m.' Kaartverkoop: V. en A. Inlichtmgenbureau a. d. Hofweg.
JLeiden

Zaterdag 26 September

Stadsgehoorzaal, aai •.vang 7.30 uur n.rn.
Kaartverkoop: Rapenburg 34.
Dit .'programma komt tevens In Haarlem, Amsterdam. Hilversum en Utrecht.
Nadere bijzonderheden In het volgend
Klimmer van „Arlieiil".

Variété-revue
Iets voor U!
Groot aantal medewerkenden, w.o.:
Cliarlrs, jongleur op den rollenden
kogel; Gerda en H e l m u t h, danspaar;
Fanlasto, ongeëvenaard goochelaar;
Kemhr.iiHlIinu. schilderes met vodden;
De Damaries, accordeon-virtuozen; Het
Wonderpaard Trixj : Paula en Gmo,
acrobaten; komisch kwartet „Dumirefa";
De Bari's, Oostersch num'mer, en Nol
\an Dijk, conl'erencier; GSroot 'orkest
o.l.v. Bert. Klaseimi.
Toegangsprijs: ƒ0.50 N.A.F.-leden en
huisgenoöten, ƒ0.80 niet-leden.
Voor alle plaatsen tevens kaarten
verkrijgbaar bij N.A.F.-boden, den socialen voorman en vóór den aanvang der
voorstelling aan dé zaal.
Sncek
Vrijdag 18 September
Harmonie, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Stationsstr. 28.

t

ZONDAGOCHTENDBIJEENKOMSTEN ,
Ititiferdnm
Zondag 20 September
Arena. Theater, aanvang 10.30 uxir
v.m. Vertoond wordt de prachtige
Tobisfilm Serenade. Regie: Wllll Forst.
muziek Peter Kreuder. Medespelemlen
o.a.: Hilde Krahl, Albert Matterstock,
Fritz Odemar, enz.
Tevens massazang o.l.v. Cor Steyn.
Kaarten a. 35 et. p.p. verkrijgbaar bij <Je
bekende adressen; Westzeedijk 78; '
N.A.F.-boden.; Sociale Voormannen en
's morgens aan de zaal.

BONTE RADIO-AVOND
30 September a.s. om 7.30 uur n.m.
In de Philips' Schouwburg te_ Eindhoven.
Nudere mededeeliiigen. volgen.
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Geef
nog eens
„jawoord".
Zelfs de ambtenaar van den Burgerlijken Stand zal daar geen
bezwaar tegen maken. Geef gerust nog eens Uw jawoord. Het
gaat immers NU om de vraag,
of Ge bereid zijt door een levensverzekering bij „DeCentrale"
op passende wijze te zorgen
voor de toekomst. Een polis van
„De Centrale"- de maatschappij
voor Werkend Nederland - is
een reddingsboei in het huwelijksbootje.

MEISJE
is een caricatuur, getekend door
J. Willemen te Dongen, na het volgen der schriftelijke tekenlessen
van Tekencursus Postma Rotterdam.
Vele malen zal hij het geofferde
lesgeld van slechts vier gulden per
maand terugwinnen, want hij is
intussen ook boek- en tijdschriftillustrator geworden.
Zo vormt Cursus Postma Rotterdam, opgericht in 1908, ruimschoots gedekt door vier Rijksbevoegdïreden tot het geven ,van
tekenonderwijs, ook bekwame, opvallende reclame- en modetekenaars, water- en olieverfschiiders,
enz.

Een volgende maal leveren wij u
weer een nieuw, even onomstotelijk bewijs van de zekere resultaten van Cursus Postma Rotterdam,
door U met naam en adres een
ander bekwaam oud-cursist te
noemen.
Eigenlijk hebben 'wij U als 'tekenliefhebber hierover nog veel meer
mee te delen, doch dit staat in het
kosteloze uitgebreide , prospectus
No. 184.
Vraagt het terstond aan: TEKENCURSUS POSTMA, ROTTERDAM.

10 cent voor porto en administratiekosten insluiten s.v.p.

ENTRALE"

Solide —•— Coulant

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING

RIJNSTRAAT 28

DEN HAAG

£Roe/O/ Citroen JUWELIER
Opgericht 1850 - Eigen Atelier

AMSTERDAM

Kalverstraat l - Telefoon 37658
DEN* HAAG

Hoogstraat 23 - Telefoon 111757

Een half jaar hinderlijke
hoofdpijn.
Na korten tijd geheel verdwenen.
De Heer J. R. te R. schrijft,
dd. 4-10-'40:
„Gedurende 'n half jaar leed

de distributie

ik aan voortdurende hinderlijke hoofdpijn. Juni 1940

begon ik'een kuur

„Distributie en de Huisvrouw" heet het. Het

metOvaaltjes. Reeds na korten tijd waren de pijnen

bevat tal van nuttige wenken en leert U wat

geheel verdwenen. Ook thans heb ik geen pijn

op distributiegebied kan en wat niet

meer."

kan.

Bij rheumatiek, ischias, spit, verkoudheid,

Vraagt U het even aan?
Het is gratis verkrijgbaar bij den
schen

Economi-

Voorlichtingsdienst, Emmapark l,

te

griep, zenuw- en hoofdpijn helpen de Ovaaltjes
van het Trineral Agentuur. Deze hebben geen
schadelijken invloed op hart, maag en darmen.

's Gravenhage.

Neem direct de proef! Origineele verpakking
van 20 tabletten slechts 60 ets. In alle apotheken

HET

DIENT UWBELANG Ü

Puolicatii kan het Departement «an Handel. Nij«ffieid en Scheepvaart Uu. Int Cwtraal Duiributia-kantoor

10

en drogisterijen verkrijgbaar.
Trineral Agentschap, Nassaukade 373, Amsterdam

front. Een goede echtgenoot zal er zich
zeker niet van afmaken met ten „dat zijn
geen zaken voor vrouwen". En als hij u
eerlijk op de hoogte brengt van de rechten, welke hij — misschien — gaat verspelen, dan is het aan u, hem tot andere
gedachten te brengen.
Wij, vrouwen, hebben een practischen
kijk op het leven. En met dien practischen zin zal het ons niet veel moeite
kosten, er den man van te overtuigen,
dat hij moet doen wat voor hemzelf én
voor de zijnen alleen al uit practische
overwegingen het beste is.
Want of de man later deel zal uitmaWij, vrouwen, zouden niet gaarne zien, tezamen besproken en in gemeenschapdat de man zich inlaat met alle moge- pelijk overleg wordt dan de beste beslis- ken van het groote Nederlandsche Arlijke kleinigheden, die wij, al zijn we sing genomen.
beidsfront — van het front van alle
Wij kunnen meer zaken • noemen, die Nederlandsche werkers, is niet alleen het
dan ook getrouwd, best alleen kunnen
voor het gezin, of voor een der leden van
opknappen. Als er een nieuwe emmer
belang van den man, maar ook van zijn
voor de aardappelen of voor het werk het gezin van zóó groot belang zijn, dat vrouw — van zijn geheele gezin. En waar
moet worden aangeschaft, als wij een vader of moeder het alleen niet zou aan-., het de belangen van het geheele gezin
kleinigheidje in de huishouding noodig durven, een beslissing te nemen.
geldt, daar mag — neen, daar m o e t
'Stel, dat vader een nieuwe betrekking zeer zeker ook de vrouw een woordje
hebben, dan vinden wij het niet prettig,
als onze heer-gemaal zich daarmede be- kan krijgen, waardoor men naar een an- meespreken. Uit practische, maar pok uit
moeit. Zou hij dit wél doen, dan zijn we dere stad zal moeten verhuizen. De voor- ideëele overwegingen.
van meening, dat hij een echte Jan Hen en nadeelen van die ver.huizing-met-toeVrouwen! Let op uw zaak!
wordt. Echt-huishondelijke dingen, zooals behooren dienen dan wel degelijk te worden
afgewogen;
de
belangen
van
de
het moeilijke vraagstuk van „wat eten
we vandaag" behandelt de huisvrouw schoolgaande kinderen komen in het gemaar het liefst zelfstandig en al zal zij ding — de moeilijkheden om in de nieuwe
dan ook menigmaal de verzuchting sla- stad een huis te vinden — de mogelijkken: je weet haast niet meer, wat je op heid, om in de nieuwe buurt in dezen tijd
tafel moet brengen, het zal maar heel weer leveranciers te vinden... dit alles zal
weinig voorkomen, dat moeder-de-vrouw in zoo'n geval door vader en moeder gezamenlijk onder de oogen worden gezien
de algeheele zorg voor den middagpot
-en in overleg met elkaar zal een beslisaan den man overlaat.
Zoo zijn er anderzijds dingen, die de sing worden genomen. Nu staat in dezen
Eenige broodbeleggingen
tijd menig Nederlandsch gezin voor DE
vrouw gaarne geheel en al aan haar
Voor een broodbelegging, die ter aanechtgenoot overlaat. Als vader een volks- BELANGRIJKSTE BESLISSING, die er
o«it is genomen — een beslissing, die vulling van ons boterrantsoen kan dienst
tuin heeft, dan zal moeder er zich niet
mee bemoeien, wanneer het de beste tijd oogenschijnlijk vader alleen geldt, maar doen, komen in de allereerste plaats de
is, om het tuintje om te spitten of wan- die voor zijn vrouw én voor zijn kinderen tomaten in aanmerking. Wij kunnen ze
op het oogenblik weer volop krijgen. Toneer het de beste tijd is, de boonen te mede van het allergrootste belang is.
Jammer genoeg zien sommige werkers maten eten is gezond, vooral als we deze
leggen of de andijvie te planten. Vader
niet in, dat de beslissing, die thans van vrucht rauw gebruiken. Ze bevatt-eu een
heeft de zorg voor den tuin... vader is
hen wordt gevraagd, ook voor hun .gezin waardevolle hoeveelheid zouven en vitamans genoeg om' z'n eigen boontjes te
doppen en op z'n hoogst zal moeder hem zóó belangrijk is, dat het waarlijk niet minen Indien we tomaten op het broed
Jan Hennerig is," indien zij de quaestie eten, kunnen we de boter eernst wegvragenderwijs van advies dienen.
van het al of niet aansluiten bij het lat.en.
De zaken komen al 'anders te staan, als
het de zorg voor de kinderen betreft. In. Nederlandsche Arbeidsfront met moederTomatensla.
menig gezin zal er dan des avonds wor- de-vrouw bespreken. Van deze plaats
500 gram tomaten, 2 lepels azijn of e<?:<
den overlegd, hoe men ten aanzien van willen wij den vrouwen zeggen, dat zij er
de jongens of meisjes het best zal han- recht op hebben, dat de man die quaestie halve uitgeknepen citroen, peterselie, wat
delen. Als er moet worden uitgemaakt, met haar bespreekt, omdat dit al of niet fijn gesnipperde ui en een ietsje zout
De tomaten eenigen tijd voor het gelid worden van den man voor haar én
of Jan of Piet verder zal leeren — of
Truusje of Marietje naar een huishoud- voor haar gezin van veel grooter belang bruik- wasschen, in plakjes snijden e;i
school zal gaan of naar een H.B.S. — is dan alle andere dingen, waarin de vermengen met het zout en de azijn of
citroen. Daarna de fijn gehakte peterselie
dan zal er geen vader of moeder zijn, die vrouw wél wordt erkend.
Laat uw man u eens vertellen, wat het er over strooien. Als men citroen, die
zelfstandig een beslissing neemt, waarbij
de ander zich zonder meer moet neer- „generaal pardon" inhoudt — vraag hem eveneens overal weer te krijgen is, geeens, welke de voordeelen kunnen zijn bruikt, ' zal het gerecht aan voedingsleggen.
voor u en voor uw kinderen, als vader waarde winnen.
In een goed gezin worden belangrijke
Wij kunnen öe tomaten ook aan plakvraagstukken door vader en moeder lid wordt van het Nederlandsche Arbeids-

Hoe denkt ZIJ erover?

Ter aanvulling van ons
boterrantsoen

BABBELTJE VAN OOM NIEK

•v
hij bracht ons lang de kortste weg in de
straat, die ,wij .moesten hebben. Nou, je
begrijpt, dat het ijsje voor dien beleefden
jongen goed was. Beleefde, aardige jongens hebben bij oom Niek een heleboel
schreefjes voor... Dat hebben ook de neven
en nichten, die. meededen aan de opgave,
zélf een raadsel te maken. Een enkeling
had de duidelijke opdracht nog niet begrepen en... liet z'n pa een raadsel insturen. Ook waren er een neef en een
. nicht, die toch een raadsel hadden overgeschreven. Ik zeg: die gevallen zijn hopeloos. Hun briefjes liggen al in de papiermand.

M'n beste neven, en- nichten
Verleden week neb ik jullie van een onbeleefden meneer verteld, die in de trein
zulke rare kunsten uithaalde, dat oom Niek
haast geen zitplaats kon krijgen. Gelukkig
was er diezelfde dag nog een jongen, die
bewees, dat tante Cor helemaal geen geDE TWEE HOOFDPRIJZEN
lijk had, toen ze zei, dat er tegenwoordig
kregen:
Nelly Dijkstra, m., 13 j., Ch. de
alleen maar onbeleefde mensen zijn.
Bourbonstraat 311. Amsterdam W. en
We waren in Rotterdam aangekomen en
hoewel oom Niek wel eens meer in die Jacques Jansen, j . 15 j., Rosendaalstraat
114. Arnhem.
stad was geweest, wist hij niet precies
Een raadsel van Nelly laat ik hieronder
hoe hij met tante Cor lopen moest om op
volgen:.De omschrijvingen luiden:
de Oude Binnenweg te komen. Dat was
helemaal niet erg — oom Niek, die altijd
Verticaal:
Horizontaal:
beleefd is, nahi voor een vreemden meneer
2 klaar
l en 5: naam en
z'n hoed af en vroeg hem de weg. Die
„achternaam van
3 gymnastiektoemeneer wist het niet, maar een jongen,
stel
bekenden jongen
die mijn vraag had gehoord, kwam dade9 sprookjesfiguur
4 riviertje in lijk naar ons toe en hij bood aan, ons
Friesland
even naar die straat te brengen. Dat ,11 voertuig
6 godsdienst (afk.)
„even" duurde nog een heel poosje, maar ï3 lichaamsdeel
7 grappig dier
16 bijwoord
die knaap speelde gewoon voor gids en

Beeld: Jan Lutz.

17
18
20
22

niet klein .
uitroep
eetgerei
riviertje in
Utrecht
24 wanneer
26 verlangt iedereen naar
27 plaats in
Utrecht

8 slede
12 jongensnaam
13 niet rijk
14 plantjes
15 jongensnaam
19 vlug dier
21 groente
22 bijwoord
23 met dank (afk.)
24 riviertje in
Brabant
25 de oudste

Oplossingen zo spoedig mogelijk, in elk
geval vóór 24 September, aan
OOM NIEK,
Postbus 100, Amsterdam C.

Het is gemakkelijk genoeg blij
te zijn als alles voor den wind
g^at, maar als wij het zijn te
midden van zorg en verdriet, dan
kunnen wij daarvoor niet dankbaar genoeg zijn.
M. C.

ken snijden en er op de boterham wat
zout over strooien en wat citroen er op
druppelen.
Kinderen zullen in het algemeen liever tomaten met suiker eten.
Warme tomaten.
Als het eens een koude dag is, geven
we ter afwisseling een warme tomaat op
de boterham.
We hebben daarvoor noodig: 500 gram
tomaten, ui, zout, boter en wat aroma.
De tomaten wasschen en in stukken
snijden. Den ui fijn snipperen. Een stukje
boter in de koekepan bruin laten worden.
Daar den ui en tomaat in laten smoren
tot het een dikke puree is geword-en. Op
smaak met zout en aroma afmaken. Deze
puree moet zoo warm mogelijk worden
geserveerd.
Komkommer op brood.
Ter aanvulling boterrantsoen. Heeft u
al eens komkommer op brood gegeten?
Dat moet u werkelijk eens probeeren!
We snijden daartoe een komkommer
in djinne plakken of we raspen hem.
Wij maken hem aan met wat karnemelk,
een fijn gesnipperd uitje, wat zout. peterselie en eventueel wat aroma
Heel smakelijk is het. geraspte worteltjes, aangemaakt met wat suiker en
citroen, op de boterham te geven.
Het voordeel van de bovenomschreven
belegsels is dat zij het niet noodig maken, de boterham met boter te besme-i
ren.
In een volgenó praatje zullen .we nog
eenige andere belegsels behandelen.

BffiFWEUNC
Mevr. S. G.—H. te W. — Wij zien met
in, waarom die ivinterjas niet gekeerd
zou kunnen worden. Hei is nu eenmaal
zoo, dat dergelijke stof. meestal aan den
binnenkant geruit zsi Kleur en dessin spelen thans echter geen rol mee*. De hoofdzaak is dat men een goede degelijke-winterjas heeft!
Mevr. A. W.—v. V. te A. — Wii geven,
toe. dat het verduisteren van een kamer,
waarin een longpatiënt ligt niet zoo gemakkelijk is. Een van papier of andere
verduisteringsstof vervaardigde sluis lijkt
ons in uw geval de beste oplossi7ig. Deze
moet dan echter niet tot het plafond
reiken, terwijl de lamp zoo laag mo'gelijk
dient te hangen. V zou ook dubbele jaloezieën kunnen laten maken. Vraag
hierover eens doktersadvie*.
Mevr. M. de V. te V. — Inderdaad is
het mogelijk, dat u teveel gas gebruikt
omdat de branders van het comfoor zijn
versleten. Als u daar zélf min of meer
van overtuigd bent, wordt het toch tijd
er een vakman bij te halen!
Mevr. J. A. Z—R. te y — Wij veronderstellen, dat u de poes, nadat u hOSr
met het insectenwerend middel had behandeld, vrij in huis heeft laten rondloopen, inplaats van het dier eenigen tijd
buiten te sluiten. Kleeden e.d. thans grondig met den stofzuiger bewerken. Ook
verdient het aanbeveling flink onder het
zeil bij de plinten te zuigen. De stofzuigerzak-telkens buiten ledigen.
Mevr. Th. W. te R. Dat u wél en 'tw
kennis geen ander bonboekje voor den
4-jangen kleuter kreeg, zit hierin, dat
uw zoontje op den dag, waarop de nieuwe
distributieperiode inging, juist jarig was
en het zoontje van uw vriendin eenige
dagpn later vier jaar werd.

KARELTJE KRAAN EN DE HANDKAR
'•

De K.._, LOOS lang — ae ëon
stond hoog
,

Van rusten komt slapen

Voorzichtig

ik sdl heml

Ruw gewekt

Regie en tekst: N. J. P. Smith.
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Maar zacht neergekomen.
11

Een moderne
Je staat er van te kijken,
wat er al niet bij de bureau's
voor Rechtsbescherming van
het Nederlandsche Arbeidsfront
te doen valt. Vele menschen
houden er n.l. een eigen meening over het recht op na en
denken het bijna altijd aan hun
zijde te hebben.
Op een der bureau's voor
Rechtsbescherming
vervoegde
zich onlangs de arbeider Spits,
die met zijn baas Bits overhoop
lag. Baas Bits had n.l. zijn medewerkers een vacantie-toelage
uitbetaald, maar had Spits hiervan uitgezonderd, met het gevolg, dat Spits op hooge beenen
naar het dichtstbijzijnde bureau
voor Rechtsbescherming van
het Arbeidsfront stapte en daar
zijn beklag deed.
Hier deelde men hem mede,
dat hij nooit recht Kon doen
gelden op een door den patroon
vrijwillig
verstrekte toelage,
doch zegde hem toe, de zaak te
onderzoeken.
Dit onderzoek wees uit, dat
baas Bits en Spits al geruimen
tifd niet best met elkaar overweg konden. Tevens ivas Spits
Bits nog een bedrag schuldig en
daarom had Bits Spits bij utijze
van represaille van de extratoelage uitgesloten.
De leider van het oureau
Rechtsbescherming dacht diep
na en verzocht vervolgens aan
beide mannen om de omstreden
bedragen voor hem op tafel te
leggen. Aldus geschiedde, waarna de scheidsrechter de bekende roode bus van WinterhulpNederland te voorschijn goochelde en met een diepzinnig
gezicht beide bedragen voor de
verbaasde oogen der querulanten daarin deponeerde.
Pas toen deze moderne Salomo allang aan een ander karwei bezig was, drong het tot de
strijdende partijen door, dat de
sprakelooze rechtspraak
afgeloopen was.
Of het zoo goed was, vroeg de
rechtsbeschenner.
t Was dik in orde!

TE BWP
VAN ALLE? WAT
Probeer het ook eens!
Men gaat recht tegen den muur
staan en legt den bal een klein eindje
voor zich op den^ grond. Dat is het
moeilijkste niet en zal iedereen .nog
wel gelukken.' Maar nu is het de
kunst om zonder van, den muur af te

In België kent men de uitdrukking
„4e kalk in den neus of in de keel krl|»
gen", hetgeen gezegd wordt van iemamfc
die wegens gebrek aan geld, den bouw
van een huis moet staken. In de 17»
eeuw werd ook nog gezegd, „op iemand1*
kap druipen".
Een zeer logische uitlegging van d»
zegswijze: „de kous op den kop krijgen",
'is de volgende: Onder kous wordt daa
niet verstaan een kleedingstuk, maar
een ijzeren ring in een strop, om het'
doorslij teil van het touw te voorkomen.
Haalt men zulk een takel omhoog ea
schiet die los, dan kan men de kous op
't hoofd krijgen. Dus: men Is ook da»
het
slachtoffer geworden, hetgeen d»
gaan, voorover bukkend den bal te
pakken. Het lijkt heel gemakkelijk, uitdrukking te allen tijde ook heeft wil?
maar" probeert u het eens. De knieën len zeggen.
In het Priesch wordt aan de uitdrukmoeten natuurlijk stijf tegen den
muur gedrukt blijven, anders is er king ook nog wel de teteekenis gehecht
niets aan. Het verdient aanbeveling van de schuld krijgen van iets, zonder
om deze oefening lederen morgen, dat men daaraan schuld heeft.
dadelijk na het opstaan, te herhalen!
Op het laatst der 17e eeuw, toen da
Foto's Fellinga. uitdrukking niet algemeen meer begrepen werd, heeft men er ook wel vaa
gemaakt „met de broek op 't hoofd
ARBEID schept schoonheid, werk brengt geluk en bevredigt onze
thuiskomen". Dit komt dan overeen met
verlangens. Zij die dit bestrijden zijn geen werkers, zij zijn het
de uitdrukking, welke in Groningen nog
wel gehoord wordt: „mi t boksem om kop
kaf in het koren van onze volksgemeenschap. Zij zijn de parasieten.
thoes komen".

EEN KIJKJE DOOR DE RUITEN
Daar staat zoo'n hummel, en hij veegt
Z'n handjes langs de ruiten.

EN GEZEGDEN
Met de kous op den kop
thuiskomen
Als iemand niet geslaagd is met een
opdracht, of gezakt is voor een examen,
dan wordt gezegd, dat hij met de kous
op den kop is thuisgekomen. De zegswijze is al eeuwen in gebruik en vooral
in de 17e eeuw werd zij dikwijls gebezigd. Bij den schrijver Winschooten
vinden' wij hieromtrent vermeld: „Met
de kous op het hoofd t'huis koomen, is
een bekend spreekwoord onder de Seeluiden; hetwelk by haar oneigendlijk beteekend een verlooren reis; als wanneer
iemand soo naakt en berooid uitgeschud
is, dat hij geen Muts of Hoed op sijn
hoofd heeft, maar in plaats van dien,
een kous setten moet," Ook bij Huygens
komt de uitdrukking meermalen voor,
evenals bij W. D. Hooft.
De uitdrukking wordt in het Frans
aldus verklaard, dat „iemand terugkomt
met den staart tusschen de beenen, zonder in zijn onderneming geslaagd te
, zijn." Potgieter zegt in zijn „Proza" o.a.
„hij heeft drie preken op beroep gedaan,
en hij is driemaal met de kous op den
kop weerom gekomen."
Er zijn verschillende uitdrukkingen en
zegswijzen, welke met de hier behandelde
nauw verband houden. Daar is o.a. de
uitdrukking „de bout op het hoofd krijgen", hetgeen echter wil zeggen, dat men
in -een rechtszaak de kosten moet dragen, of ook wel, dat men de schuld van
(Zie vervolg laatste kolom bovenaan.)

Iets. krijgt. Men ziet dus. dat dit niet
dezelfde beteekenis is, als welke doca1gaans gehecht wordt aan „met de kous
op den kop thuiskomen". De taalvorscher
Harrebomée zegt ook nog „hij krijgt den .
bal op den kop t'huis"^ Verder werdem
vroeger nog de uitdrukkingen gebezigd
'als: den bot schudden, den bons krijgen,
een blauwtje ioopen, het deksel op zijn.
neus krijgen, welke in zooverre hierla
met de eerstgenoemde uitdrukking overeenkomen, dat zij allen te kennen willen
geven, dat iemand in zijn opzet niet
geslaagd is.

Mooi 'ondje! zegt het schooiert je,
En veegt wéér langs, de ruiten,
Mag 'ondje inne tuin juf louw?
Mag 'ondje 'pele buite?
M'n buurvrouw van den overkant
Zit voor de breede ruiten,
Ze drinkt 'n kopje echte thee
En staart verveeld naar buiten.

t

Haar pekingeesje zit nerveus
Te grommen voor de ruiten,
Het mormel heeft 'n slechten zin,
Het mag vandaag niet buiten.
Mevrouwtje heeft, voor 't slechte weer,
Het raam al laten sluiten.
Het tochtte zoo, en bovendien,
Het is zoo'n herrie, buiten.
Er spelen kind'ren in de straat,
Er blaffen honden, buiten.
Het regent, en die nare wind
Gaat klagend langs de ruiten.

Mevrouwtje rilt, wordt wild, en gilt:
Ga weg daar, van' die ruiten!
Marie!! Marie!!! jaag weg dat joch!!/
En ga het tuinhek sluiten!!!
Marie, de gulle keukenmeid,
Vindt buiten voor de ruiten,
Haar broertje, en ze draagt de schat
Het tuinhek uit, naar buiten.
M'n troelemoes, m'n ukkepuk,
Jij mag alleen niet buiten!
Ga gauw naar mammie, schattevent,
Want Rie moet 't hekje sluiten!
M'n buurvrouw van den overkant,
Blikt hoogst nerveus naar buiten....
En naast haar staat de Pekingees
Te grommen voor de ruiten
B.B,

Mevrouwtje wordt toch zóó nerveus
Van 't fluiten langs de ruiten,
En van die regen, en 't gejoel
Van al die kind'ren, buiten.
O groofe grutjes! gilt Mevrouw,
En staart verschrikt naar buiten.
iimmmmiimriiimimiiiiiimnmm
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