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Fundeering eener nieuwe arbeidsorde
Het tot op de spits
gedreven rationalisme, het
verstandelijke
in
den
rngdisch, zich openbarende
in een bijkans volmaakte
techniek en een beheersching van stof had de
natuurlijke orde der dingen
overdekt met een schier
ondoordringbaren bolster.
Deze bolster sloot den
mensen
af van
zijn
natuurlijke levensbronnen
en deed hem opgaan in het
bij eengaren van stoffelijke'
rijkdommen.
Waarlij ke
menschenwaarden hadden
geen gelding meer. Hij, die
den levensstrijd zonder
stoffelijk bezit moest aanvaarden en niet de beschikking had over het
wapen, dat kapitaal heette, moest het onderspit
delven. En het is dan ook
niet vreemd, dat de geharnaste strijders, de economisch sterkeren in dit vrije
spel der maatschappelijke
krachten, geen ingrijpen
gedoogden en dat het nastreven van het eigenbelang tot hoogste economische wijsheid was verüeven. Die zoogenaamde
vrijheid voor allen om het
eigenbelang op de best
mogelijke wijze te dienen,
is wel één van de meest
pertinente leugens van de
liberalistische
levensbeschouwing. Die vrijheid
bestond immers slechts
voor enkelen. »De groote
massa leefde in economische slavernij; zij waren
uitgestootenen uit de gemeenschap omdat die gemeenschap gebouwd was
op een verheerlijking van
de doode stof, van het
kapitaal.
Het is het revolutionnaire van den tijd, welken
wij thans beleven, dat het
hart in opstand komt
tegen het verstand en aan
het leven en het streven
der menschen een nieuwe
inhoud wordt gegeven. De bolster, welke het natuurlijke leven deed verstikken, barst en door de scheuren heen vertoont zich de kiem van het
nieuwe. Dat nieuwe ontmoet vele weerstanden op zijn levenspad. Vele
pogingen worden door hen, die bij het oude blijven zweren, in het werk
gesteld om de scheuren in den bolster te stoppen. Die scheuren zijn echter niet te stoppen; integendeel steeds wijder barst de bolster open,
omdat het nieuwe steeds het oude overwint.
Wat orde heette en chaos was, stort ineen. Het geraas, .dat door de

ineenstorting word,
wekt, wordt echter overstemd door de slagen van
het heitalok, waarmede de
palen in den grond worden
gedreven, die de nieuwe
arbeidsorde zullen schragen. Op arbeid in gemeenschap voor de gemeenschap verricht, . zal die
nieuwe arbeidsorde worden
gegrondvest. Want arbeid
immers is de bron van alle
welvaart. In die nieuwe
arbeidsorde zullen de arbeid
en zijn drager, de scheppeiide mensen, dan ook als
zoodanig worden erkend.
De rar/gorde der dingen is
verwisseld. De doode stof,
welke voorheen afgodisch
werd verheerlijkt, is naar
de tweede plaats gedrongen. De arbeid, uiting van
menschelijke levenskracht,
is vooropgesteld. Zijn drager is dan ook niet meer
een uitgestootene, doch tot
eersten burger geworden
van den staat. En zoo kan
die staat tot een waarlij ken
vertegenwoordiger worden
van de gemeenschap des
volks en niet van een groep
bevoorrechten.
Laten dan ook de werkers dat gevoel van minderwaardigheid van zich
afwerpen, omdat zij immers de dragers zijn van
de volksgemeenschap. Fier
en trots en niet teneer5 • geslagen kunnen zij door
het leven gaan, omdat zij
:
het volk zelve zijn.
In hun harten zal dan
l iets kunnen openspringen,
dat hun leven een nieuwen
inhoud geeft. Laten zij begrijpen, dat de arbeid geenvloek of noodlot is, waartoe zij zijn verdoemd, doch
f de vérvulling van een
levensplicht ten behoeve
van henzelve en van allen,
waarmede zij door hun arbeid zijn verbonden.
De aarde dreunt door
de slagen van het heiblok, dat de fundeering legt voor de nieuwe
arbeidsorde. En zooals de palen in het gelid worden gezet, zullen de
werkers in Nederland zich in slagorde plaatsen achter de vaan van het
Nederlandsche Arbeidsfront. Dat Nederlandsche Arbeidsfront wil dat
gemeenschapsbesef, dat gevoel van zich verbonden te voelen met allen,
levendig doen worden onder alle Nederlandsche werkers en bovenal die
geestesverandering verwekken, welke noodzakelijk is om dit alles Lot
levende werkelijkheid te maken.
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tusschen de rune en haar naam bestaan.

Iedere taal is rijk aan woorden, die
bijna vergeten zijn, ook de Nederlandsche taal. Wie zegt er nu nog van
iemand, die geheime samensprekingen
houdt met andere personen, dat hij
een runer of een runerare is? En als
ons iemand iets in het oor fluistert,
dan zullen wij vandaag niet meer zeggen: Hij heeft het mij „int ore geruund". Het mag gebeuren, dat ons
iemand in 't geheim een goeden raad
geeft; maar wij zullen dari niet meer
beweren, dat hij ons „mei rune en
rade'' geholpen heeft, zcoals dit in
den Middelnederlandschen tijd tusschen 1100 en 1500 gebruikelijk was.
Ook het Middelnederlandsch kende
dus nog het woord „rune" dat voor
„geheim" werd gebruikt, want dat het
oorspronkelijk ook een letterteeken
.geweest was, was reeds lang uit de
herinnering verdwenen. Dit verbrand
met „geheim" en „geheimzinnig" vinden wij ook in andere' Germaansche
talen. In het Angelsaksisch had „run"
nog de 'üubbele beteekenis van „geheim" en letterteeken; een heks werd
„rune" genoemd en voor fluisteren
zei men „runian". In de oude Gotische taal was meer dan 1500 jaar geleden „runa" eveneens een geheim,
en de oude IJslanders neemden een
goeden vriend een „runi" Het Oudhoogduitsch schijnt het woord alleen
voor letterteeken gebruikt te hebben,
want men heeft in Duitschland nog
in de 9e eeuw de „runen" gebruikt.
Hier rijst de vraag naar het verband tusschen „rune" en „geheim".
Het is te begrijpen, dat reeds lang
vóór het ontstaan van de latere
Bchriftsystemen menschen van gelijke
stammen geheime teekens hadden om
elkaar een en ander mede te deelen,
Meestal was dit een kort symbool,
want de oorsprong van alle schrift
moet in het symbool gezocht worden.
De Chineezen hebben dit symbolische
schrift tot Jhooge ontwikkeling gebracht en maken er nog vandaag gebruik van. Dit heeft natuurlijk grooten invloed op hun taal gehad, die
eveneens een symbolisch karakter
heeft gekregen. Ook de oudste Germanen kenden alleen maar symbolen
om hun stamgenooten duidelijk te
maken, dat op een of andere plaats
gevaar dreigde of eventueel rijke buit
te vinden was. Deze symbolen waren
geheim voor iedereen, die niet bij den
stam behoorde, en zoo werd „runa"
een geheim, waarvan men alleen zijn
vrienden op de hoogte- bracht.
Wanneer de runen het karakter van
een alfabet kregen, is niet meer vast
te stellen. Wel weten wij, dat de laatHEJ OUDSTE RUNEN-ALFABET
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Vaak wordt bij de runen gewag gemaakt van Wulfila, den bisschop der
Goten, die om 348 de Bijbel in het
Gotisch'vertaalde en aan wie de Germaansche taalwetenschap veel te
danken heeft. Maar de runen van
Wulfila waren niet meer de runen van
Marbod. De letters a, b, d, e, z, h,
k, l, m, n, s, t en x kwamen reeds
overeen met .het Latijnsche alfabet,
zoodat men hier nauwelijks nog van
zuivere runen kan spreken. Precies als
het Crieksche alfabet konden zij teste oorsprong van de alfabeten der gelijk als cijfers worden gebruikt,
Grieken en Romeinen in het spijker- waarbij over de rune een streepje
schrift van het oude Babylonië ge- werd geplaatst. Toch zou zonder deze
zocht moet worden. Wij weten ook, veranderingen, die tot een combinatie
dat reeds lang vóór het begin onzer van het „futhark" met het Latijnsche
jaartelling een drukke handel ' be- en Grieksche alfabet leidden, de bijstond tusschen de landen aan de belvertaling nauwelijks mogelijk zijn
Middellandsche Zee en het grooten- geweest.
Ook in Duitschland onderging het
deels Keltische Centraal- en WestEuropa. Ook de Kelten in het moder- - latere „futhark" groote veranderinne Frankrijk, destijds Gallië, moeten gen. In de achtste eeuw had men
zcoiets als runen hebben gehad. Het reeds 28 teekens, in de negende
is niet minder bekend, dat de invloed eeuw zelfs 33. Daar zich de Kerk
der Kelten op de Germaansche be- tegen het gebruik van het heidensche
schaving zeer groot geweest is. Ons schrift verzette, werd dit reeds In de
woord
„ijzer", Duitsch
„Eisen", tiende eeuw niet meer gebruikt. Ook
Engelsch „iron" is van Keltischen in Scandinavië is het nog in het beoorsprong en heette in de oude Kel- gin der tiende eeuw in gebruik getische talen „isarnon". Tal van weest; men had het hier om 800 verplaatsnamen in Nederland en West- kort op 16 teekens. Eerst in de 19e
kwam er nieuwe belangstelling
Duitscliland zijn van Keltische af- eeuw
dit vraagstuk, en in onze dagen
komst; ook de naam van den Rijn voor
wij in de runen een herinnering
is op een Keltisch woord terug te zien
een groot verleden, dat een gebrengen, dat met „stroomend water" aan
meenschappelijk bezit van alle Gervertaald kan worden. Daar de Ger- maansche
volkeren is.
manen reeds vroeg met de Kelten in
Drs. O. BURGEMEISTER.
contact kwamen en deze in de laatste voer-christelijke eeuwen meer en
meer naar het Westen van ons continent verdrongen, is het niet onwaarschijnlijk, dat ook het karakter
van de runen een verandering onderging en dat deze zich meer en meer
aanpasten aan de gesproken taal.
Het zou trouwens een groote vergissing zijn de Germanen aan het begin
van onze tijdrekening als primitieve
volkeren te beschouwen. Zij hadden
reeds een ongeschreven geschiedenis
Het Drente van vijf en twintig jaar
van duizenden jaren achter zich, ge- geleden is niet meer het Drente van
durende welk tijdperk zij tot een nu! De schaapherder met zijn kudde
eigen beschaving waren gekomen. Het is verdwenen: de heidevelden zijn
zou zelfs verkeerd zijn te denken, dat voor een zeer groot deel ontgonnen en
er niet reeds een begin van een lite- herschapen in rogge- en havervelden;
ratuur was, ten minste heldensagen, in de kleine onaanzienlijke dorpen
die door barden, de Germaansche zijn industrieën verrezen en r zoo
dichtërzangers. bij Bioote feesten • is het dat ook hier het woord van het
werden voorgedragen Dit was echter Arbeidsfront kan klinken om de werdoor ontelbare eeuwen een overleve- kers de oogen te openen voor den
ring van mond tot mond en van gene- nieuwen tijd die komt. den tijd waarratie tot generatie, en wij weten r.iet in men zich de gebondenheid met
wanneer men begonnen is ook runen volk en bodem bewust zal zijn. Zoo
te gebruiken om een en ander be- vonden in deze provincie in de afgeknopi neer te schrijven. In elk geval loopen weken de volgende bijeenkomstaat er vast, dat aan het begin onzer sten met de kameraden plaats bil de:
jaartelling reeds een runenalfabet uit
Fa. Post & Seydel eri „Ruma" Rubdriemaal acht teekens bestond. De F'n- berfabriek, beide te Hoogeveen;
sche vorscher Hammarström is van
Coöp. Aardappelmeelfabr. „Oranje"
meening, dat dit runenschrift het te Hijken-Smilde;
eerst gebruikt werd in het rijk vanWilco-cons.fabr., Beton- en Bouwden Markomannenkoning Marbod. mij, fa. Haack, beide te Assen;
Deze Markcmannen of erensmannen,
Timmerfabr. „De Hondsrug". Madie in de laatste voor-christelijke chinefabriek Steenbergen, beide te
eeuw in het Oosten van het tegen- Emmen:
woordige Duitsche land Beieren woonCoöp. Zuivelfabr. "te Nd. Barge;
den, vonden om 8 vóór het begin
Aatdappelmeelfabr. te Nw. Amsteronzer jaartelling nieuwe levensruim- dam;
te in Bohemen, en het Hradschin. de
aloude koningsburcht te Praag, was
waarschijnlijk reeds de burcht van
Marbod. Dit Markomannenrijk heeft
weliswas* maar een kwarteeuw bestaan; het was echter reeds een centrum van hooge beschaving. Het is
zeer goeci mogelijk, dat aan het hof
van Marbod de runen belangrijk werden verbeterd, maar er zijn tal van
aanwijzingen, dat zij reeds veel ouder
zijn dan Hammarström veronderstelt.

De eerste van deze drie groepen beBtond uit f, u, th (het Engelsche th),
a. r, k, g en w. Naar de eerste zes
LATEKE VEBANDEQIHGEH:
letters noemde men dit alfabet het
„futhark". Bij de tweede groep behoorden h, n, i, j, é. p, r en s. Deze
s is als de dubbele s-rune, die
„Sicherheitspolizei" en „Waffen-SS"
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draeen, algemeen bekend geworden:
De derde reeks werd eevormd door
WULFILA-K.UNEN
t, b, e, m. l, ng en o. Sommige van
deze runen herinneren aan Latijnsche letters, maar hebben een andere
beteekenis als in ons alfabet Alleen
de b komt met de Latijnsche groote
/ 2 3 4 5 6 7 6 9 70 20 30 B overeen. Overigens was er blijkbaar
méér dan één systeem in gebruik, zodat hier ook nog bepaalde verschillen
bestaan. Het „futhark" of de eerste
m n j u p - r ö t -w £ zes letters zijn echter in alle systemen
. 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 gelijk. ledere rune had haar eigen
naam, al zijn ons deze ook niet van
alle runen bekend; Zoo heette bij de
Goten de r-rune „reda". maar dit
woord werd ook voor „de vaart" geX "W O bruikt. Misschien heeft hier in een
600 700 800 900
zeer ouden tijd een bepaald verband.
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KWARTIER VAN DEN ARBEID.
Zaterdag 26 September a.s. g-een G. J.
Zwertbroek, leider der afd. Propaganda
van het Ned. Arbeidsfront over Hilversum II in het kwartier van Jen Arbeid
van 18.15—18.30 uur eep laatste waarschuwing in verband met den Isten October, de dag waarop het Generaal Pardon tot het verleden zal behooren.
De Arbeidsfrontleider spreekt Zondag
27 September a.s. om 12.30 uur voor den
zender Hilversum II.

Vlasfabriek te Orvelte;
Coöp. Zuivelfabr. te Westerbork;
V. A.M. te Wij ster;
Werkland te Nw. Weerdinge;
Centr. Handelmij., Zuivelfabriek,
Overijsselsche houthandel en Gasfabriek, alle te Coevorden;
Coöp. Zuivelfabr. te Ruinerwold;
Schoenfabriek te Wolf en de Landbouwbank te Meppel.
Inderdaad een prachtig resultaat!
Men zal nu misschien opmerken_dat
men nog nimmer van deze firma's
hoorde. Dat kan, men vergeet daarbij
echter, dat dit alle vrijwel nieuwe
firma's zijn, wier naam riog niet die
wereldvermaardheid heeft, zooals 8tt
soms bij firma's uit Holland of waai*
ook vandaan, het geval is. Dat echter
ook bij deze het Arbeidsfront geen onbekende is, moge wel blijken uit het
feit. dat bedrij f sbij eenkomsten plaats
vonden bij o.m. de Puddingfabriek
v/h A. J. Polak te Groningen, N.V.
Matrassenfabriek v/h C. Rademaker
& Zn. te Winschoten, de Rijksmunt te
Utrecht, de Aardappelmeelfabr. N.V.
Duintjer, Wilkens. Meihuizen & Co. te
Veendam, namen die voor lederen
Nederlander geen onbekende zijn!
Overigens kunnen wij volstaan met
te vermelden, dat ook in andere werkcentra bijeenkomsten met werkend
Nederland plaats vonden. Het Prov.
Bureau Rotterdam meldde vergaderingen te Schiedam, Capelle a.d. IJsel
en te Rotterdam zelf. Overijsel riep de
menschen bij elkaar in een viertal
appèls te Hengelo, waar De Roodt. de
leider van de onderbedrijfsgroep Kleeding, het woord voerde. Gelderland
meldde een zeer belangrijke bijeenkomst te Nijmegen bij Polman's confectiefabriek. waarin de directeur
mededeelde, dat hij ter kennismaking
met
de werkgemeenschap
„Vreugde en Arbeid" zijn geheele personeel in de gelegenheid stelde de eerste uitvoering van dit seizoen 05 zijn
kosten bij te wonen!
En zoo worden week aan week, dag
aan dag de tweedracht en de klassestrijdgedachte verdreven en wordt de
eenheid bewerkstelligd van allen
die werken met hoofd en met hand
in dienst van en in dienst vóór het
volk.
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Aan de
werkers van Nederland!
Denkt om uw belangen!

CCTOBER A.S.

hebt U nog gelegenheid om U aan te melden

ais lid van

Het Nederlandsche Arbeidsfront
met behoud van Uw voor 15 Juni 1940
verworven rechten.
Na dien datum is Uw aanmelding onherroepelijk te laat!

Het Nederiandsche Arbeidsfront
P. C. Hoof f straat t EO • Amsterdam-Zuid

(Foto's Griek)

van /iet MAF
De man die de centen ophaalt, en dat is geen eenvoudig werk,
en vooral niet in een stad!
Men belt aan. Je hoort hoe er een slinger aan het traptouw wordt
gegeven, de deur gaat open.
Stap voorwaarts en dan roep je omhoog: „De bode l"
„Bode?"
„De bode van het N.A.F."
„Nat. naf, wa's dat nou weer?"
„Arbeidsfront!"
„Ken je dat nóg harder schreeuwen?"
Rust. Stilte. Wat dreinende kinderen op één hoog.
Je schreeuwt: Hola! of zooiets, om te laten, hooren dat je nog steeds
Staat te wachten.
Een minuut — twee minuten — vijf minuten
Je belt nog eens. Buk aan 't touw (zie boven). Dezelfde stem: „Bij
wie mot u saan?"
Je zegt precies hetzelfde als daareven. Dezelfde stem zegt: „D'r is
niemand thuis
"
•
Dat komt meer voor. Ook wel: „Wie daar?."
„De bode!"
„Bode wat?"
.
„Arbeidsfront."
Haastige voeten ratelen de trap af.
„Nou hebbik d'r niks op tege dat je je geld kompt hale. maar roep
niet „Arbeidsfront"! Ze hoeve 't niet allemaal te weter
Zoo zijn ze gelukkig niet allemaal zegt de zeer werkzame bode. Bi]
de meesten — hij heeft in zijn wijk 150 „klanten" per dag — gaat
het vlot. Wel eens té vlot
. Ik lag nog stevig te dutten, toen de bel rinkelde. Zes uur. Proost!
Een arbeider uit de werkverschaffing. Kwam z'n zegeltje halen en of
ie dat voortaan op hetzelfde
uur mocht blijven doen
Bode van het NJV.^1.? Hard werken, geduld hebben, altijd beleefd
blijven. Want de bode van het Arbeidsfront kan door een waardige,
correct* houding respect afdwingen en zoo de goede zaak op twee
"goede wijzen dienen!
D.
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WERKERS
van onzen
DE JUBILARIS
M'n vriend Boekman gaat door den vroegen morgen. Het vlakke veld
ligt verdoezeld achter grillige nevelflarden. waarboven een roode zonnebal te zweven lijkt tegen wazig grijs van traag' vervloeiend duister.
Er is plechtige blijdschap in den stillen herfstmorgen, en stille blijdschap in het gemoed van Boekman. Vandaag is het veertig jaar geleden,
dat hij voor het eerst dezen weg ging, van het huisje aan den grindweg naar de fabriek, waarvan de twee schoorsteënen ver uitsteken
boven den nevel, en een rookpluim trekk°n langs den teeren ochtendhemel. Daar liggen veertig jaren van zijn leven.
Het leven is strijd. Daar wist Boekman van mee te praten. Oo5 hij ,
was gebogen door den storm der tijden Zwaar was hrj geslingerd door
de vlagen van het noodlot. Doch taai als het wilgenhout op de» knoestige struiken, had hij stand gehouden, veertig en meer jaren lang.
Als leer jongen, was hij langs dezen weg gehuppeld, het eerst verdiende
loontje, enkele stuivers, vastgeklemd in de groezelige knu'stjes, en
stukje voor beetje had hij het zien aangroeien tot een schapp3lijk
bedragje, nauw toereikend voor enkele schrale levensbehoeften voor
hem en de zijnen.
Dcch hij mopperde niet. Zoovelen waren weg- of ondergegaan wanneer
de fabriek — zijn fabriek — de overtollige werkkrachten loosde en de
poort dichtklapte achter de ruggen der vertwijfelden. Dan kromde
hi.i den rug, bevreesd voor het onbekprMe: beangst voor de toekomst,
die wreed was en zonder u'tkomst. Doch deze bsproeving ging lanss
hem heen — zij het rakelings — en de fabrieksiaren regen aaneen
tot een snoer van tientallen.
En met het rijgen der laren groeide de angst voor het einde, doch
ook de trots op zijn welbesteede leven in dienst van zijn fabriek.
Hij en zijn fabriek waren één; twee onafscheidelijke begrippen. Het een
kon niet zijn zonder het andere. Hij had zijn bestaan ingesteld als
onderdeel der fabriek: het als pand gegeven voor het welzijn daarvan.
Zou dit pand in dank zijn aanvaard? Hij wist het niet. E>e fabriek
rekende niet met gevoelens, doch met droge, nuchtere .cijfers. En het
cijfer 40 was nuchter als alle andere. Neen. toch niet. Toen de oude
directeur veertig jaar aan het hoofd der onderneming haob gestaan,
was het getal 40 een symbool, iets van bijzondere beteekenis geweest.
Toen was het als het ware als een heilig getal verheven. Men had
gefeest en gefuifd, en het getal 40 prijkte in goud op hard-blauwen
achtergrond. Lange redevoeringen waren gehouden, waarin de 40 jaren
ijver en toewijding werden voorgesteld als het fundament, waarop het
geheele bedrijf rustte. En het werd voorgesteld, alsof groei en bloei
slechts aan deze periode van ijver en toewijding te danken waren.
„Ik dank mijne medewerkers, en in het bijzonder hen die straks veertig
jaren met mij in het gareel loopen!" had de oude baas gezegd. „Want
aan hunne plichtsbetrachting hebben we te danken dat we zijn wat
we zijn!"
Dat alles overdenkt Boekman nu hij de poort binnengaat, en automatisch zijn nummer op het lootjesbord haakt. „Dat we zijn, wat we
zijn!"
Vandaag is hij de jubilaris; de man die de veertig dienstjaren
haalde. Misschien is er wel
Neen, er is niets bijzonders. Zijn werkbank staat kaal en triestig als alle dagen. Het cijfer, goud op blauw,
is nergens te zien. Deze dag is gelijk alle andere, triest en vreugdeloos.
Die triestigheid overvalt hem als een koude windvlaag, en hij sluit
even de oogen om het gevoel van teleurstelling te verbijten en weg
te slikken. Geen feestdag
niets!
Hij tracht zich te troosten met de gedachte: straks om twaalf uur,
als de loonzakjes worden uitgereikt, zal er wel 'n verrassing zijn.
Natuurlijk, er kan niet bij elk jubileum gefuifd worden. Werktijd is
kostbaar. Doch dan, bij het loonzakje, zal de verrassing komen. Een
cadeau onder couvert, met een klein toespraakje door den bedrijfsleider, of een goud horloge met inscriptie, of hoe heet dat? Misschien
wordt hrj wel eerder op het kantoor geroepen en moet hij iets terug
zeggen als de bedrijfsleider een toespraak houdt. Neen, liever niet. Beter
is, dat d« bedrijfsleider even het uitreiken der loonzakjes onderbreekt
om enkele woorden te zeggen. D°an kan Boekman doen alsof hij even
verbluft staat van zooveel vriendelijkheid, en met enkele woorden
dank zeggen voor de verrassing. „Meneer de chef, ik bin maar 'n
eenvoudig man, en ik weet niet goed wat ik zeggen moet, maar m'n
besten dank, ook namens
"
Boekman staat den langen Zaterdagmorgen aan de werkbank, doch
ditmaal is hij niet met z'n gedachten er %ij. Hij ziet in gedachten
steeds weer den chef, die
traditie van jaren
zelf de loonzakjes
uitreikt, en dan opstaat om het horloge aan te bieden.
Als eindelijk de fabrieksfluit de 40 jaren volblaast, staat de jubilaris
in de rij die langzaam voortschuift langs de tafel met de loonzakjes.
„Negentien... van der Donk!., asteblieft!... danke wel... 28... Brinkhout... asteblieft!... danke wel!. Vier en dertig... Boekman... danke..."
Hij aarzelt met het ontvangen loonzakje in de hand. Geen couvert...
geen horloge... geen toespraak. Hij voelt een huivering opklimmen langs
z'n gebogen.rug. Voor hij 't beseft, zijn de woorden er uit: „Meneer...
het is
't is... vandaag veertig jaar dat ik hier ben...!"
De chef achter de tafel kijkt hem aan, vreemd... niet begrijpend.
Het lijkt of hij heel ver weg zit, aan hét eind van een groote vlakte,
en of zijn stem van heel ver weg komt als hij zegt: „Da's 'n heele tijd,
joh! Wie volgt! Negen en dertig... van der Horst...!"
Boekman, voelt zich wegdringen door het kleine klapdeurtje, waarachter het felle zonlicht vreemd, vijandig, 'n felle lichtstreep veegt.
„Negen en dertig... van der Horst!" Hij praat maar wat voor zich heen.
't Is alles, zoo leeg... zoo vreemd...!
Dan hoort hij stemmen, ver-af en dicht-bij: „Boekman, gefielesteerd
hoor! Van mijn ook! Brinkman, joh... hetzelfde!" Hij drukt handen...
twintig... dertig... en voelt de warmte opkruipen langs z'n verkilden rug.
Nu staat hij in den kring der kameraden, die spontaan overnamen wat
van andere zijde verzuimd werd. Hier leeft de waardeering voor den
arbeid. Het wordt geen gouden horloge, noch een geschenk onder
couvert, maar thuis wordt Boekman in de bloemen gezet. Daar wordt
niet bij geredevoerd met fraaie zinswendingen en handig gevonden
stroopsmeerderijtjes, doch met enkele, vaak ruwe woorden, datgene
geuit, waar Boekman het meest behoefte aan heeft, namelijk: Trouwe
kameraadschap en eerbied voor den arbeid.
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De aardappelvoorziening van het
Nederlandsche volk een
moeilijke taak
Toen op 28 April 1941 in ons land
de rantsoeneering van aardappelen
een aanvang nam, hebben velen zich
afgevraagd, waarom de distributie
zich ook moest uitstrekken tot een
voedingsmiddel, dat in Nederland
altijd zoo rijkelijk werd voortgebracht, dat ruimschoots in de behoefte kon worden voorzien. Het was
van algemeene bekendheid, dat Nederland het grootste aardappelexportland van Europa was. Wij konden ons beroemen op de grootste
opbrengst per hectare. Zelfs wisten
velen, dat tusschen voortbrenging en
verbruik van aardappelen nog een
afstand was, zoo groot, dat elk jaar
een overschot voor menschelijke
consumptie ongeschikt moest worden
gemaakt.
De wetenschap, dat onze aardappelvoorzieiiing zoo ruim verzekerd
was, dat een stijging van het verbruik nog opgevangen zou kunnen
worden zonder dat het tot verhooging
der productie moest komen, maakt
de verwondering verklaarbaar, maar
de redeneering is niettemin oppervlakkig en onjuist, omdat zij slechts
betrekking heeft op de vooroorlogsche
situatie en met name geen rekening
houdt met den omvang van het verbruik, den beslissenden factor in het
geheele. vraagstuk van de aardappelvoorziening in ons land. Wij in Nederland, ingesteld op een hoog welvaartspeil, verbruikten voor 1940 per
hoofd der bevolking ruim *wee kilogram per week en dat is heel weinig,
vergeleken bij het verbruik in andere
Europeesche landen. In dat lage verbruikscijfer ligt de verklaring van de
geheel gewijzigde situatie, want het
toegenomen thans vrijwel verdubbelde verbruik van aardappelen heeft
de aardappelvoorziening tot een probleem gemaakt, waarvan de oplossing
allereerst ligt bij de productie. Nevenproblemen doen zich bovendien gelden en vragen bij elke campagne een
oplossing, wil de overheid de aardappelvoorziening van het Nederlandsche volk verzekerd achten, ook, nu
de oogst-1942 goede vooruitzichten
opent.
De aardappelvoorziening blijft voor
de met de zorg voor de voedselvoorziening belaste autoriteiten en instellingen dan ook een moeilijke taak.
De vervulling van deze taak is mét
de enorm toegenomen beteekenis van
de aardappel voor de voeding van het
v Nederlandsche volk van des te
grooter belang geworden.
VERANDERDE BESTEMMING

In normale jaren werden in ons
land vrijwel uitsluitend kleiaardappelen geconsumeerd. De productie

leverde toen na bevrediging van de
bimienlandsche behoefte en na een
belangrijken export naar verschillende
landen nog een overschot op, dat voor
menschelijke consumptie ongeschikt
werd gemaakt. Sinds 1939 is evenwel
de productie van kleiaardappelen
voor de binnenlandsche behoefte ontoereikend, ondanks vergrooting van
de bebouwde oppervlakte. De zanden veenaardappelen, die tot 1940 tot
veevoeder werden bestemd, worden,
voor zoover geschikt, in consumptie
gebracht, maar ook dan is de hoeveelheid consumptie-aardappelen niet
voldoende om het gestegen verbruik
te dekken, zoodat ook een deel van
de fabrieksaardappelen. tot consumptie-aardappelen moet worden aangewezen.
Over deze fabrieksaardappelen is
de consument niet al te best te
spreken. Hij dient echter te weten,
dat alles wordt gedaan om de beste
uit te zoeken: het gewas van goede
consumptiesoorten en alle aardappelen, afkomstig van pas in cultuur
gebracht land, dat de beste resultaten
geeft.
De productie van fabrieksaardappelen moet dus worden aangesproken
om het tekort aan consumptie-aardappelen te dekken, al is het nog altijd
zoo, dat het grootste deel naar de
fabrieken gaat ter verwerking tot
aardappelmeel.
OPVOERING DER PRODUCTIE

Behalve tot de verandering van
bestemming van zand- en veen- en
fabrieksaardappelen, heeft de grondig gewijzigde situatie geleid tot een

zeer. aanzlerlijke vergrooting van de
bebouwde oppervlakte, vooral door
het scheuren van grasland en daarmede tot opvoering van de productie,
al is de opvoering der productie niet
recht evenredig met de uitbreiding
van het areaal.
De teeltultbreiding geldt ook voor
een vierde groep, die der vroede aardannpipvi waarvoor sin^ 19^4 een
teeltbeperking gold, welke met ingang van den oogst-1942 practisch
geheel is opgeheven.
Voor d p consumptie-aarcta^nelen orj
kleigrond is het areaal eerst met
bijna een vierde en voor den oogst1942 nog weer met een vijfde vergroot. De bebouwde oppervlakte der
consu-nptie-aardappelen op zand- en
veengrond is tweemaal krachtig uitgebreid en daarmede sinds 1940 bijna
verdubbeld. Het areaal der fabrieksaardappelen is voor den oogst 1941
met een zesde en voor den oogst1942 met een vierde vergroot. De bebouwde oppervlakte der vroege aardappelen tenslotte is met een vijfde
toegenomen. De voor den aardappelverbouw verbruikte grond van volksen particuliere tuinen is bij dit alles
buiten beschouwing gelaten.
VEEL ARBEIDSKRACHTEN NOODÏG

Al is de productie opgevoerd tot
een peil, dat een redelijk rantsoen
mogelijk maakt, daarmede is de
aardappelvoorziening nog niet verzekerd. Er moeten nog veel moeilijkheden worden overwonnen, voor de
regelmatige verstrekking van het
rantsoen aan den consument geregeld
is, moeilijkheden, die voortspruiten
uit de eigenschappen van. het aardappelgewas en de eigenaardigheden
van het product.
Als we onze aandacht allereerst
besteden aan den oogst, dan blijkt,
dat de late consumptie-aardappelen
gerooid worden in een periode van
veel drukke werkzaamheden in den
landbouw. De aardappeloogst valt
samen met den oogst van suikerbieten, met het dorschen /an graan
en met het opslaan en afleveren van
vele landbouwproducten. Korter dagen en het optreden van regenperioden kunnen den aardappeloogst
aanzienlijk vertragen. En dat kan
des te onaangenamer gevolgen hebben bij invallende vorst. De aardappelen moeten gerooid en in den
kuil gebracht zijn en oncler het winterdek liggen, voor vriezend weer zijn
intrede doet. In het geheel -ijn vijf
of zes weken beschikbaar voor den
oogst en daarmede verband houdende
werkzaamheden van den opslag. In
die korte spanne tij ds moeten eenige
millioenen tons aardappelen verwerkt
worden. Men ziet dus wel, dat de
aardappelenoogst een afzonderlijk
arbeidsprobleem schept, welk probleem door nóg enkele factoren belast
wordt. Onder de huidige omstandigheden dreigt een tekort aan arbeidskrachten in den landbouw op te treden, dat een gevaar voor de voedselvoorziening in het algemeen en voor
den aardappeloogst in het bijzonder
inhoudt. Een dergelijk tekort kan
juist voor den aardappeloogst zoo
(foto's: A.P.)

fnuikend zijn, omdat de aardappel
een arbeidsintensief gewas is. Met
andere woorden: De aardappeloogst
vraagt veel arbeidskrachten, veel
meer dan tal van andere gewassen.
Om deze uitspraak met een enkel
cijfer te ondersteunen: het aantal
arbeidsuren per hectare noodig voor
het oogsten van tarwe en aardappelen, staat als twee tot vijf!
WEINIG TIJD VOOR OMVANGRIJK
VERVOER.

Tenslotte moet dan nog gerekend
worden met de wenschelijkheid den
oogst zoo vroegtijdig mogelijk te beëindigen, opdat de voor het vervoer
naar de consumptiegebieden beschikbare spanne tij ds zoo ruim mogelijk
zij. Ook dat is van groot belang voor
de geheele aardappelvoorziening,
want naast het arbeidsprobleem
staat het vraagstuk van het vervoer,
dat opgelost moet worden, wil de
aardappelvoorziening van het Nederlandsche volk verzekerd zijn. Nederland kent productie- en consumptiegebieden voor aardappelen en deze
omstandigheid schept de behoefte
aan aardappeltransport naar de
verbruiksgebieden, welke behoefte
door het sterk toegenomen verbruik
nog belangrijk grooter geworden is.
Een weekrantsoen van 3 kg. vraagt
dan ook al een normalen wekelij kschen aanvoer van 27.000 tons aardappelen. Men kan aan de hand van
dit cijfer tevens nagaan, welk een belasting van het vervoer een verhooging van het weekrantsoen tot 4 kilogram beteekent. Daar de houdbaarheid der aardappelen uiteenloopt, is
een volgorde van consumptie bepaald,
die voorschrijft, dat zand- en veen•en fabrieksaardappelen het eerst in
verbruik moeten worden gebracht
en dus óók het eerst moeten worden
vervoerd. Dat beteekent, dat er juist
in de drukke periode groot aardappelvervoer is van de verafgelegen gebieden der veenkoloniën en van Drente
naar de consumptiecentra in het
Westen. In dit verband dient ook de
kans op het optreden van aardappelziekte genoemd te • worden als
element, dat de oogstwerkzaamheden »kan vertragen en daarmede
het vervoer bemoeilijken. Afgezien
nog van de schade, die deze schimmelziekte in ons belangrijke voedingsgewas aan opbrengst • en kwaliteit
kan veroorzaken.
En als het aardappelvervoer nu
maar het eenige vervoer was, da>£ in
den na-oogsttijd speciale zorg vroeg!
Andere producten dienen evenwel
ook vervoerd te worden, hetzij als
grondstoffen naar de fabrieken,
hetzij als afgewerkt artikel naar de
verbruikscentra. Het aanbrengen van
de aardappelen jnaar de laadplaatsen,
de overlading in de veenkoloniën, het
vervoer in de consumptiegebieden,
dat alles schept afzonderlijke vraagstukken, nu de schaarschte aan motorbrandstof de autotractie sterk
heeft gereduceerd en de binnenscheepvaart aan banden gelegd.
Is er dus al een goede organisatie
vereischt voor den normalen aanvoer, de winterbevoorrading, waarvan de aardappelvoorziening in het
moeilijke jaargetij -afhangt, stelt, bij
verminderde vervoerscapaciteit, nog
meer eischen. Men weet het: De
aardappel is gevoelig voor vorst. Voor
het invallen van den winter moet de
bevoorrading daarom haar beslag
hebben gekregen en ook de bevoorrading van particulieren, die opslagnrmte voor aardappelen hebben, moet dan -achter de rug zijn.
Als men nagaat, dat er in de steden
een minimumvoorraad van vier
weken in de pakhuizen moet zijn,
dan is het wel duidelijk, "at het
aardappeltransport een zware belas- ting van het vervoer beteekent, vooral omdat er zoo weinig tijd beschik, baar is (15 Oct.—l December).
Het zal nu evenzeer duidelijk zijn,
waarom de aardappelvoorziening van
het Nederlandsche volk een moeilijke
taak blijft, al is voldaan aan de
allereerste voorwaarde voor ^e regelmatige verstrekking van een op het
toegenomen verbruik ingesteld rantsoen, namelijk de uitbreiding van
de aardappelteelt!

(Foto:

A.P.}.

Een vreemde hoogmoed heeft ons -eens gescheiden;
wij, dfe de pen of bijl of steekvlam voeren
en toch de doode stof tezamen snoeren
tot levend wonder-- nieuw voor deze tijden.
CV

De pen werd edel - - bot en lomp de hamer,
alsof niet beide de gedachten dwingen;
als straks de klepel in de klok gaat zingen,
vult het de ruimte als het lied de kamer.

cv
Maar wat omzichtig op papier geschreven
en stil gelezen wordt, schijnt meer van waarde
dan elke nloegvoor in de donk're aarde,
dan wat gesmeed, gekneed wordt en geweven.
Het schijnt dat wie twee maanden zand blijft kruien,
opdat de zware dijk de zee zal weren,
veel minder doet dan op één dag de heeren,
die hun geleerde theorieën spuien.
CV

Het schijnt - • maar 't schoon vertoog waar' reeds
/verzwolgen,
werd daar geen zand gekruid; zoo zijn de daden
die schijnbaar klein zijn gróót en 't is geraden,
de daad te zien in oorsprong en gevolgen.
CV
Wie draagt niet liever boezeroen en klompen
om mest te halen voor Gods lieve bloemen
dan ijdel op een troon zichzelf te roemen
en in een taal van niets-doen af te stompen?
GEORGE KETTMANN Jr.

November 1914.
In Vlaanderen woedt de strijd. De
dood heeft een rijken oogst. Ten
westen van Langemarck worden
jonge, pas samengestelde Duitsche
regimenten tegen de Engelsche linies
ingezet. Onervaren vrijwilligers, jonge
arbeiders en boeren, doch meerendeels studenten staan hier tegenover
veteranen uit Engeland's koloniale
oorlogen en verbloeden in den strijd.
Duizenden mogen vallen, de anderen stormen verder.
Zoo gaat het dag aan dag, drie
welben lang. Dan loopt de aanval dood
in de modder van het overstroomde
Vlaanderen. De bloem van Duitschland's jeugd heeft zich geofferd.
Voor het gebeuren van Langemarck
zwijgt elke verstandelijke redeneering. Langemarck werd méér dan
Tannenberg, de Somme en Verdun.
Langemarck werd tot een mythe.
Een mythe van heilige bereidheid
zijn volk te dienen, zonder vragen,
zonder phrasen, met de daad.
Een mythe van heiligen levenswil,
die tot sterven bereid is, om het
leven v.an zijn volk te verwerven.
Bij Langemarck viel al het alledaagsche weg, al het bijkomstige van
rang en stand, ontwikkeling en opvoeding. Bij Langemarck werd de
jeugd van een volk in het vuur tot^
een eenheid gelouterd en uit haar
sterven werd de idee der volksverbondenheid geboren. Dit is de mythe
van Langemarck.
Eens zou uit haar het LangemarckStudium voortkomen.
Wij staan midden in een revolutie
en haar grootschheid dreigt ons te
verpletteren.
/
Wat gisteren ons nog tot richtsnoer
was, valt heden weg en over den dag
van" morgen heerscht slechts twijfel.
Schijnen niet twijfel en wantrouwen
tot de hoogste levenswijsheid te zijn
geworden?
Zoo denken velen en slechts zij, die
den moed hebben, diep in zichzelf te
kijken, vinden den weg, die uit deze
verwarring leidt.
Jaren hebben wij in een waan geleefd. Een waan van zelfoverschatting en zelfbedrog. Wij hebben een
wereld geconstrueerd, waarin plaats
was voor alles, behalve voor onszelf.
Diep in ons wisten we dit. Wisten we,
dat veel, wat wij recht noemden,
rechteloosheid was. Dat al ons streven naar eenheid
verdeeldheid
bracht. Dat veel van onzen vooruitgang in feite achteruitgang moest
heeten. We hebben het geweten en
gezwegen. Tenminste de meesten.
Niet uit onwil, doch uit onvermogen,
want zelfs in ons handelen hadden
we de krachten van onze innerlijke
aandriften uitgeschakeld.
Nu staan we te midden van de puinhoopen van een ineengestorte wereldbeschouwing. Maar bij alle vertwijfe-

ling en verdriet om iets, dat onherroepelijk voorbij is, is er één troost:
er is een besef groeiende, dat we
slechts in ons zelf, in onzen eigen
aard, de krachten vinden, die tot
wederopbouw ziillen leiden. In onzen^
eigen aard, van menschen van Germaanschen oorsprong, van geslacht
op geslacht. In onze nuchterheid en
onzen wil tot werken, in onze trouw,
als wij trouw ondervinden en in
onze felheid, als wij meenen, dat onrecht ons geschiedt. Kortom, in heel
dit samenstel van karaktereigenschappen, gotïde en slechte, zpoals
ons bloed ons die gaf, ligt de sleutel
tot de oplossing.
Bewust is zich dit nog slechts de
minderheid. Onbewust leeft het ook
bij de anderen. Voelt dan iemand van
ons werkelijk verschil tusschen de
plichtsbetrachting van een K.L.M.piloot en van een Amsterdamschen
tramconducteur, die dag aan dag zijn
taak zonder ongelukken verricht?
Of tusschen de trouw, die een De
Ruyter zijn volk bewees en die van
een visscher, die veertig jaar zijn
volk op een trawier dient?
Hier kan immers geen verschil in
waardeering bestaan. Slechts de prestatie en de mate- van verantwoordelijkheid onderscheidt den een van den
ander. En hierop komt" het aan.
Zooals eens onze voorouders de
besten uit hun midden tot aanvoerders in den strijd kozen, zooals later
uit de beste geslachten de adel voortkwam, zoo zullen altijd in een gezonde samenleving het de besten
zijn, die de grondslagen voor de
samenleving leggen en de leiding
hebben bij den opbouw ervan.
Doch alleen zij, die de besten zijn,
gemeten naar den maatstaf van ons
eigen wezen.
Is dit te verwezenlijken? Ongetwijfeld/ want nooit oordeelt een volk
zoo onfeilbaar als in deze dingen.
Ziet op onze jeugd! Eens zal zij de
teugels van ons moeten overnemen.
Zal zij ons van dea hoogsten tot den
laagsten post af -jÉan onze plaatsen
verdringen. Eens zal zij onze samenleving als staatsman, als professor,
als ingenieur, als arts moeten leiden.
Hoe bereiden wij haar voor op die
taak?
Bijna onoverwinnelijk is de kracht
van de sleur. Nog op dit oogenblik
staat vrijwel ons geheele onderwijsstelsel in dienst van de kennisaanbidding. Kennis is macht!
Maar zou het al waar 'zijn, wat hebben wij te hopen van een macht, die
slechts op het koude verstand steunt?
En dan, hoezeer hebben wij zelfs bij
de verwezenlijking van deze eene
leuze niet gefaald!
Is het niet practisch zoo, dat sinds
tientallen j aren, de academici, waaruit toch grootendeels de leidende
figuren in het openbare leven voort-

ONZE JEUGD
Wat is het
komen,
overwegend
gerecruteerd
worden uit een paar financieel bevoorrechte kringen. En geven daarbij
afkomst en standsgevoel niet veel
meer dan begaafheid en verstand den
doorslag. En dat, terwijf duizenden,
die naar geest en karakter eigenlijk
voorbestemd waren voor een dergelijke studie, door de maatschappelijke
verhoudingen op den achtergrond
worden gehouden.
In 1936 leverde de arbeidersklasse
4 pet. van het totaal aantal studenten, dat toen aan onze universiteiten
studeerde. Dit percentage heeft sindsdien geen wezenlijke verandering
ondergaan. Getuige de geest, die nog
aan onze hoogescholen heerscht.
Welk een kapitalistische bevoorrechting en welk een verkwisting van
volkskracht. Het geheele ingewikkelde
systeem van staats- en particuliere
beurzen heeft dit niet kunnen voorkomen, evenmin als het in de toekomst het probleem tot een oplossing
zou kunnen brengen.
Hier bestaat slechts één uitweg:
1. Onze geheele jeugd moet de kans
krijgen, te laten zien, wat zij waard is.
2. Slechts de besten naar lichaam,
karakter en verstand komen in aanmerking voor een opleiding tot een
leidende positie.
Elke afwijking van deze eischen beteekent zelfmoord voor ons volk.

Het Langemarck- Studium.
Sinds April 1942 studeert in Hannover de eerste Nederlandsche leergang
van het Langemarck-Studium. Jonge
kerels zijn het, werkers uit 23 verschillende beroepen, met enkele
scholieren er tusschen. Er zijn er
bij, die jarenlang hebben gezwoegd,
om vooruit te komen, die de heele
maat hebben gehad van avondcursussen en schriftelijke lessen, zonder
einde, zonder uitzicht. Anderen stonden nog op den drempel van hun
beroep, wisten, dat ze iets méér dan
normaal konden presteeren. droomden van M.T.S. of Middelbare Tuinbouwschool misschien. Maar het geld
was er niet.
Weg alle illusies!
Voor hen en voor al die honderden,
ja duizenden jonge kerels, visschers
en landarbeiders, monteurs en mrjn-

Jongelui, die gebruik willen maken ¥* ' 9eleg<
het Langemarck-Studium verder te " 6ni kun
bij het Nederlandsch Arbeidsfront. Wtc'ale v(
kantoren kunnen zij .de benoodigde
Sociale voormannen en plaatselijke
van dit materiaal tot de afdeeling
straat 180, Amsterdam.

werkers, timmerlieden en klerken, dtf °ndige
den wil en het vermogen hebbeU ^rs r
vooruit te komen, die brj goede leiding «eftm
a
tot het hoogste in staat zouden blij' rt. M
ken te zijn, doch die voor de maat' et vol]
schappelijke verhoudingen op ee$ t die
ondergeschikt plaatsje worden vast't die i
gehouden, is het Langemarck-StU' *i en
lk stc
d ! um ingesteld.
Jonge mannen tusschen 16 en 2*.
jaar kunnen door zijn bemiddeling Mredi
een voorbereidende opleiding krijgeö'
eem
die hen in staat stelt, daarna eefi
middelbare vakschool of een univer' '***&,
alk
siteit te bezoeken. Het LangemarcK'
Studium doorbreekt de wetten van d8r Pochen
sleur, het heeft afgerekend met all flutti zv
bevoorrechting en vriendjespolitiek * het
e
Alleen diegenen naar de middelbar' f best.
school of naar de universiteit, die $ Han
van nature recht op kunnen latei* i inti
gelden, is zijn leus. Noch stand, nod*
iinancieele positie, noch moeizaai^
vergaarde boekenwijsheid mogen
;rl ee" v -•- H i,
motief zijn tot universitaire studi* j°or ee
Alleen het heldere verstand, het b^j L8elstrouwbare karakter en . de vaste #• i
iets te presteeren, geven daar red»*
op. In gevallen, waarin de enkelü^ ft* van
r oorz
zelf niets kan bijdragen,, neemt &*J r
Langemarck-Studium daarom de vo* °
ledige kosten van de opleiding ö>
01
zich. Welk een ongekende bron v^j
al
kracht wordt hiermede ontsloten vo^
ons volk.
i
(
on;
Het Langemarck-Studium zou eclrf?
zijn doel wel ver voorbijschieten, 'l f
het zijn leerlingen alleen een v»^
wetenschappelijke opleiding zou ée i6ra.rei
ven. Ons volk heeft niet in de ee&
plaats behoefte aan knappe technjr;
aan uitstekende artsen en aan spi**

NZE TOEKOMST
laken v' ' 9e!egenheid zich door middel van
Ier te " 6l1i kunnen zich daartoe aanmelden
front. « 'C|ale voormannen of de plaatselijke
digde P1 ' «n verdere inlichtingen verkrijgen,
fseiijke " *! Wenden zich voor het verkrijgen
eeling •* 'an het Arbeidsfront, P. C. Hooft-

°ödige juristen — die tellen we imhebbeö aeeers reeds bij honderden — het
leiding!] ' ft menschen noodig met een warm
la»*•. »
i
j:_ Js-_
Menschen,
die
de nooden
van
;n , , = ;. lfit
volk zien, die zich bewust zijn,
maat'
>P eeJ>| die nooden ook de hunne zijn
i vast' die zich daarom met al hun ken;k-StU' i en kunnen in dienst van hun
k stellen. Daarom ook speelt het
**akter van de leerlingen bij hun
en
iing tot het Langemarck-Stuzoo'n groote rol. Socialisme is
u
.„ . | a eenmaal geen zaak van het veria
univel" t: nd, doch van het hart.
marcK'.pt alles maakt, dat de toelatings;n van het Langemarck-Stuvan
zwaar zijn. Slechts op deze wijze
iet ï
het ideaal te verwezenlijken, dat
deïbaf*' besten, naar voren komen..
f(
, * Hannover leven de leerlingen in
i late*
internaat. Ze vormen er een ge*n gemeenschap en in deze gei,
e
PJ etischap dienen en leiden zij in
eel) i^eeds terugkeerende afwisseling naar
T eens en voor altijd vastgestelde
tiet t>e'. jh *s- Hier worden zij gevormd tot
,ste f.1 g öschen, die hun eigen belang
r red ^ergeschikt weten te maken aan
nkelUe1! ^ Van de gemeenschap, die .veten te
mt b * ^^Oorzamen, doch die ook verantde vo'' w°°rdelijkheid durven te dragen.
ing °'. faarnaast ontvangen zij een cultuon v»; l^ler opvoeding, die hun oogen opent
en
e°° al het andere, dat buiten hun
een vakgebied nog waarde geeft
', ft ons leven. Zij maken reizen, beten, ^ 5 e^en musea en theaters, opera's en
n v»^e i 6rherten. Een uitgelezen schaar vaksou ë1 i aren brengt hun de noodzakelijke
2 eeïS ^ftis bij en daarnaast zorgt een
•JJIM r*terisieye sportbeoefening voor de
spits 5e*enschte lichamelijke hardheid.

Zoo verwezenlijkt het LangemarckStudium het ideaal van den mensch,
in wien de krachten van lichaam',
geest en karakter tot een harmonisch
geheel gegroeid zijn. Aan zulke menschen heeft ons volk behoefte.
Over enkele weken vertrekt de tweede
leergang naar Hannover. Zoo zullen
elk jaar de besten uit onze werkende
jeugd de gelegenheid krijgen deze
opleiding te volgen.
In Hannover leven en studeeren de
Nederlanders onder eigen leiding.
Daarnaast echter staan ze in nauw
contact met hun studiekameraden uit
Duitschland zelf, - uit Vlaanderen,
Denemarken en uit Noorwegen. De
ervaring leert, dat juist in deze omgeving in de Nederlanders een sterk
besef begint te leven van eigen aard
en afkomst, en dat uit dat besef zij
de kracht putten, zich geheel voor
hun doel in te zetten. Daarnaast
echter voelen zij zich in Hannover
ingeschakeld in een grootere gemeenschap. Een gemeenschap, die zich
uitstrekt van de Noordzee tot over de
Weichsel. van de .Noordkaap tot de
Alpen. Zij worden zich bewust van
het gemeenschappelijke, dat hen
bindt met hun kameraden uit Antwerpen, uit Oslo, uit Beieren en uit
Danzig. In Hannover worden zij zich
de Germaansche volksverbondenheid
bewust. Voor altijd zal dat grondslag
voor hun denken en handelen zijn.
Over enkele jaren komen onze eerste
Langemarck-Studenten terug. Welken
post zij dan mogen bezetten, ons volk
kan er van overtuigd zijn, dat het
mannen krijgt, die het met doelbewuste hand zullen leiden naar een
eervolle plaats in de Groot-Germaansche volkerengemeenschap.

Hoe staat het nu met de aanmelding
voor het Langemarck-Studium en
welke mogelijkheden worden er. geboden?
De aanmelding staat open voor alle
flinke, gezonde jonge mannen tusschen 16 en 22 jaar. Toegelaten worden slechts zij, die bewijzen kunnen,
dat zij de kundigheden en de energie
bezitten, om het verder te brengen

en die -door hun persoonlijkheid
waarborg bieden, dat ze het waard
zijn, op deze wijze te worden geholpen.
Dit bewijs moeten zij leveren in één
van de schlftingskampen, die het
Langemarck-Studium twee keer per
jaar in ons land organiseert. Een dergelijke schifting is niet met een
examen te vergelijken. Er worden
immers geheel andere maatstaven
aangelegd. Boekenwijsheid en schoolkennis spelen er geen rol. Het is voldoende, als de candidaat de geheele
lagere school heeft doorloopen en als
hij blijk geeft, dat hij over een helder denkvermogen beschikt. Als hij
dus laat zien, dat hij in het algemeen
de mogelijkheden biedt, een middelbare schoolopleiding met succes te
kunnen volgen. Verder geeft het
schiftingskamp aan de leiding van
het Langemarck-Studium gelegenheid, een inzicht te krijgen in het
wezen van hun candidaten en wel
voornamelijk door den omgang in
het kamp, door de houding tegenover
de leiding en de mede-candidaten,
door het gedrag gedurende den te
verrichten dienst. De ervaring heeft
geleerd, dat het contact tusschen
leiding en candidaten gedurende het
kamp zoo eng is, dat het oordeel omtrent de innerlijke waarde van den
candidaat zelden of nooit faalt. Deze
schiftingskampen zijn voor de meeste
candidaten iets geheel nieuws. Brieven van candidaten, die moesten
worden afgewezen, toonen, dat zelfs
zij innerlijk verrijkt en gesterkt uit
het kamp terugkwamen.
De aangenomen candidaten volgen
dan de Langemarck-Opleiding. Ten
deele vertrekken zij na één jaar onderwijs in Hannover naar een middelbare vakschool (M.T.S. enz.), ten
deele blijven zij 2J- jaar in den leergang en gaan dan naar een universiteit. De geheele studie is kosteloos,
ook wat betreft levensonderhoud en
kleeding. Een bijdrage van ouders, die
het kunnen missen, wordt echter
gaarne aanvaard, als .een tastbaar
bewijs van het aandeel, dat de ouders
ook gedurende de Langemarck-opleiding in de opvoeding van hun zoon
hebben.
B
Het Langemarck-Studium ziet er
namelijk zijn taak in, om in overleg
en in samenwerking met de ouders
hun zoon tot het beoogde doel te
brengen.
In het algemeen moet degene, die
aanmeldt, voortbouwen op hetgeen
hij zich reeds aan vakkennis in zijn
eigen beroep verwierf. Zoo zal dus
de- timmerman een opleiding tot
architect kunnen ontvangen, terwijl
de machinebankwerker tot werktuigkundig ingenieur wordt opgeleid. Aan
dezen eisch wordt echter niet streng
de hand gehouden, zoodat beroepsverandering alleszins mogelijk is, als
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de candidaat aannemelijk v/eet te
maken, dat zijn geheele hart naar
het nieuwe beroep uitgaat en als hij
in het schiftingskamp blijk geeft,
aanleg voor het nieuw gekozen beroep'
te hebben. Deze aanleg zal trouwens
altijd den doorslag moeten geven.
Bovenstaand schema geeft een overzicht van de mogelijkheden, die het
Langemarck-Studium biedt.
BI J DE FOTO'S:

1. Deze -zoon van een Vlaamschen
kunstschilder zou in zijn vaderland
in het landbouwbedrijf gaan. Nu
werd hij tot het Langemarck-Studium uitverkoren en kan hij de
diploma's halen die hem J&t een
•meester in zijn vak zullen maken.
2. Een paar weken geleden nog op
een kantoor. Nu is deze jonge Nederlander een ijverig Langemarckstudent.
3. Scheikunde-onderricht.
4. Voormiddag op het sportveld, kogelstooten.
5. Sportkameraden. De min of meer
spartaansche opvoeding sluit rustpauzes niet uit — en ook geen
praatje met de meisjes.
€. Rondjesloopen op het sportveld
der hoogeschool.
7. Het oude Hannover. Op den warmen namiddag is het voor zoo'n
oude herberg goed rusten.
S. De toekomstige vliegtuig constructeur met een door hem vervaardigd
model.
Foto's: Tschira.

slechts ƒ 7.— voor N.A.F.-leden en huisgen. en f 8.25 voor niet-leden.
Aanm. en inl. bij Prins Hendrikkado
49 en V. en A., Leidscheplein.
'Gymnastiek voor dames en heeren;
rhythmische gymnastiek
uitsluitend
voor dames en jiu-jitsu eyeneens voor
dames en heeren.
Kindergymnastiek:
's
Woensdagsmiddags ƒ 2.— voor kinderen van 8—
12 jaar van de N.A.F.-leden en ƒ 2.50
voor niet-leden.

Excursie Amsterdam
11 Oct.. 11 uur v-.fn. bezoek aan tent.
Stad en Land in het Sted. Museum.
Prijs N.A.F.-leden f 0.15 per persoon.
Plaats van samenk : Potterstraat om
l'J45 uur v.m Aanm en inl. bij Prins
Hendrikkade 40 en V. en A.. Leidschepiem t, ra 8 Oct. a.s.
Herhaling dei-er excursie op 25 Oct.
a.s

Amsterdam

ven. Alleen deelneming TOOT personen
van 18 jaar en ouder.
E.H.B.O.-cursussen worden georganiseerd in: Groningen, Enschede, Zwolla,
Amsterdam, Hilversum, Den Bosch,
Eindhoven, Tilburg, Harlingen, Leeuwarden, Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen,
Middelburg, Goes, Heerlen, Maastricht,
Assen, Amersfoort, Dordrecnt, Den Haag,
Leiden en Rotterdam.

Cursus Italiaansch
In verschillende plaatsen zal een cursus Italiaansch worden gehouden, welke
lessen door uitstekende Italiaansche
leerkrachten zullen worden gegeven.
Het is overbodig op het belang hiervan
te wijzen. In de naaste toekomst zult
u op buitenlaiidsche V. en A.-reizen
van uw talenkennis gemak hebben en,
reeds thans bij de V. en A.-operavoorstellmgen
•
-^

Nog niet in ontvangst genomen werken dagelijks tusscrten 9.rjO
•n 5 uur n ra afgedaald worden bij nee V. en A.-Inl. bur. op het
Leidscheplein

Cursussen Volksdansen
Bij voldoende belangstelling ziillen
m ?en jroot aantai 'plaatsen cursussen
n seorgamseerd worden Het
.-'.-il deelnemer? bedraagt.
16 daarvan liefst 8 dames en 8 heeren.
Lesgeld f 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: Nèd. taal en Kennis van Land en Volk Voorts rekenen
en handschriftverbeterin?. Het onderw i j s is zoo ingesteld, dat een ieder —
ongeacht zijn vroegere, schoolopleiding
- kan meekomen
Aanm en mi ten spoedigste bij de
plaatselijke N A.F.-kantoren en bU de
Soc Voormannen.
Lesgeld A V V.: / 4.— voor N.A.F.leden en huisgenooten; / 6.— voor nietleden voor den geneelen cursus van 6
mnd., betaling in termijnen. A.V V 's
worden ai-ovgaruseerd ;n: GRONINGEN:
Delf ''/u 1. Groningen. Hoogezand. Veendam: OVERI.TSEL: Almelo, Deventer,
F.nsr:
'is°lo. Kampen. Zwolle;
NOOR D-HOLI. AND: Amsterdam. Aalsmeer. Amstelveen. Haarlem. Naarden' Bussum, Alkmaar. Enkhuizen. Hoorn,
Hilversum.
Zaandam:
NOORD-BRABANT: Brecia. Den Bosch, Eindhoven,
Oss. Roosendaal. Tilburg. Waalwijk:
FBIESLAND: Dokkum. Franeker. Harlm°en. Heerenveen. Leeuwarden. Sneeik;
GELDERLAND:
Apeldoorn. Arnhem.
Doetmi-hem. Nijmegen. Tiel. Winterswijk. Zutphen; ZEELAND: Middelburg,
Goes. Terneuzen. Tholen. Zierikzee;
LIMBURG: Heerlen. Hoensbroek, Maastricht. Roermond. Vaals, Kerkrade Sittard, Valkenburg Vehlo. Weert: DRENTE: Assen. Emmen. Meppel. Norg. Rolde,
Paterswolde. Zuidwolcle; UTRECHT:
Amersfoort, Baarn, Utrecht: ZUIDHOLLAND: Alpnen a. d. Run, Bodegraven, Delft. Dordrecht. Gouda, Den
Haag. Katwijk a. Zee. Leiden. Numansdorp, Rotterdam. Vierpolders, Woerden,
Zoetermeer
l

Talencursussen
In een groot aantal plaatsen zullen
cursussen Hssusch, Duitsch, Engelsen,
Italiaansch. enz. voor beginnelingen en
gevorderden '^^rden georganiseerd. Deze
cursussen leiden op voor een Vaardigheidsdiploma Hierbij wordt dus niet
gelet op de taalontwikkeling voor het
beroep
Lesgeid: ƒ5.50 voor N A.F.-leden en
huif- CT enooten en ƒ.8.— voor niet-leden.
betaiiiisJ in termijnen
Deze cursussen worden georganiseerd
In: Delfzijl. Groningen. Deventer. Enschedé. Hengelo, Zwolle, Amsterdam,
Aalsmeer. Amstelveen. Haarlem, Hilversum. ^Breda, Den Bosch, Eindhoven,
Tilburg. Franeker. Harhngen. Leeuwarden. Sueek, Arnhem. Nijmegen. Middelburg.. Ge?s. Heerlen. Hoensbroek Roermond. Sittard. Assen. Paterswolde,
Amersfoort. Dordrecht. Den Haag, Leiden. Numansdorp. Rotterdam en Zoetermeer.

Cursus E.H.B.O.
Deze leidt op voor den z.g. examencursus. Is deze cursus met succes gevolgd, dan volgt een examen voor het
E.H.B.O.-diploma van het Oranje Kruis.
De lessen worden door een arts gege-

L
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Het Centraal Bureau van de Gemeenschap „Vreugde en Arbeid" heeft
bepaald — na overleg met den voorzitter van de vereeniging voor tewerkgestelde blinden Ons Belang — dat de
geleiders van blinden, die de door
Vreugde en Arbeid georganiseerde \ ont'spanningsbijeënkomsten willen bazoeken, op vertoon van hun geleiderskaart
gratis toegang hebben. Hieruit volgt
dus, dat de blinden zelf zich tegen betaling van een geldig plaatsbewijs dienen te voorzien

SPECIALITEITENSCHOUW
1942

ONTWIKKELING
Zwemmen

»

In tal van, plaatsen worden voor
N.A.F.-leden en huisgenooten goedkoope
zwemavonden georganiseerd. Nadere inlichtingen bij de plaatselijke kantoren.

Nieuwe zwemkaarten
Ieder die wil deelnemen aan de zwemavonden van V. en A., dient In het
bezit te zijn van eea speciale zwemkaart, welke op vertoon van lidmaatsohapsboekje verkrijgbaar Is. bij het
plaatselijk N.A.F.-kantoor en aan de
kassa van het zwembad tijdens het V.
en A.-zwemmen.

Sportcursussen
De afdeellng lichameliika opvoeding
van V. en A. organiseert in het seizoen
1942—1943 cursussen Jlu Jitsu. gymnastiek (dames- en heerengroepen),
boksen, rhythmische gymnastiek (alleen
dames), in alle plaatsqn, waar hiervoor
belangstelling bestaat.
Gymnastiek (dames- en heerengroepen) :
Prijs: ƒ 3.— N.A.F.-leden en hulsgenooten per cursus van 3 maanden.
ƒ4.25 niet-leden.
Jiu Jitsu. Prijs ƒ5.50 N A.F.-leden en
huisgenooten per cursus van 4 maanden. ƒ 7.— niet-leden.
Hierbij Is Inbegrepen het examengeld voor het vaardighetdsdlploma C
van den Ned. Jiu Jitsubond, waarvoor
de normale prijs reeds ƒ 5.— bedraagt.
Rhythmische
gymnastiek
(alleen
.voor dames). Prijs: ƒ3.50 N_A.F-leden
en huisgenocten per cursus van 3
maanden, ƒ4.75 niet-leden.
Aanmeldingen en nadere inlichtingen
bij de plaatselijke N.A.F.-kantoren.
Rotterdam.
Gymnastiek voor jongens en hoeren
en meisjes en dames apart; jlu-Jltsu
en boksen. Aanm. en rnl. bit Heemraadssingel 163.
Schiedam.
Jiu-Jitsu, boksen en gymnastiek.
Aanm. en inl. bij het pL N.A-F.-kantóor.
Groningen.
'Rhythmische gymnastiek voor dames;
boksen, Jiu-jitsu en gymnastiek. Inl
en aanm. Turfsingel 75.
Deventer.
Rhythmische gymnastiek voor dames
en jiu-jltsu en gymnastiek voor heeren.
Inl. en aanm. bij Rijkmanstraat 2.
Utrecht.
Rhythmische gymnastiek voor dames
en Jlu-jitsu en gymnastiek voor heeren.
Inl. en aanm. bü Vredenburg 10.
Leeuwarden.
Jiu-jitsu en boksen. AannV en inl.
bij Nieuwekade 84.
Den Haag.
Rhythmische gymnastiek voor dames, jlu-jitsu, boksen en gymnastiek
voor dames en heeren. Aanm. en inl.
bij Huygensstraat 10.
Baarn.
Gymnastiek voor dames en heeren
apart. Aanm. en ml bij pi. N.A.F.kantoor.
Almelo.
Gymnastiek. Aanm. en Inl. bü pi.
N.A.F.-kantoor.
Amsterdam.
«Boksen. Cursus v. 7 mnd. (Oct.—
Mei). Prijs met inbegrip van gebruik
van bokshandschoenen en douches

Een keur van Nederlandsche artisten
met wereldreputatie. Medewerkenden:
De twee Cyba's, rijwiellucritnummer:
Clias Boulanger, zang en dans; De
Majolita's. ballet: ??? Mr. Gordonni???:
De Bant.li's. plastische acrobatiek; De
Gebr. Mullens, komische jongleurs op
één wiel; De Wiitons. het duo aan de
rtrapeze; De drie Votels. parterre-acrobaten en een groot orkest o.l.v. Jan
van Laar.
Toegangsprijs: ƒ0.50 N.A.F.-leden en
huisgenooten 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.
AanvangsHur S pecialiteitenschouw
4'»: 7.30 n.m.
Leiden
Zaterdag 26 September
Stadsgehoorzaal. Kaartverkoop: Rapenburg 34.
Haarlem
Zondag 27. September
Stadsschouwburg.
Kaartverkoop:
Kruisweg 74.
Amsterdam
Maandag 28 September
Krasnapolsky. Kaartverkoop: Pr. Hendrikkade 49; V. en A.-Inl. Btireau
Leidscheplein.
Hilversum
Dinsdag 29 September
Gooiland. Kaartverkoop: Stationsstraat 8.
Utrecht
Woensdag 30 September
Tivoll. Kaartverkoop r Vredenburg 1O.

Variété-revue

IETS VOOR U!
Groot aantal medewerkenden., w .o.:
Charles, jongleur op den rollenden
kogel; Gerda en Helmuth, danspaar;
Fantasto,
ongeëvenaard
goochelaar;
Rem brand t ina, schilderes met vodden;
De Damaries. accordeon-virtuozen; Het
Wonderpaard Tvixy; Paula en Gino,
acrobaten; komisch kwartet „Domirefa"; Ue Bari's, Oostersch nummer, en
Nol van Dijk, conférencler; Groot orkest o.l.v. Bert Klasema.
Toegangsprijs: ƒ0.50 N.A.F.-leden en
huisgenooten. ƒ 0.80 niet-leden.
Voor alle plaatsen tevens kaarten
verkrijgbaar bij N.A.F.-boden, den socialen, voorman en vóór den aanvang der
voorstelling aan de zaal.
Aanvang Variété-revue: 7.30 n.m.
Roosendaal
Zaterdag 26 September
Vlijtzaal Kaartverkoop: Heuvell 5O.
Schiedam
Zondag 27 September
Musis Sacrum. Kaartverkoop: Archlmedesstraat 16b.
Rotterdam
Maandag 28 September
Aula H.B.S. Kaartverkoop: Westzeedijk 78.
Gouda
Woensdag 30 September
Schouwburg-bioscoop.
Kaartverkoop:
Westhaven 46.

Filmvoorstelling
TABOE
Een spannende, tragische liefdesgeschiedenis, waarvan alle opnamen op
de Zuidzee-eilanden werden gemaakt.
(Tobisfllm. Toegang .14 jaar). Toegangsprijs: 35 cent N.A-F.-leden en
huisgen.; 50 cent niet-leden. In alle
.plaatsen om 4.3O uur n.m. tevens een

Kindervoorstelling
DIK TROM
de vroolijke Centra-film, bewerkt naar
het alom bekende boek van 'C. Joh.

Kievit. Toegangsprijs, imuervoorstelling: 15 cent kinderen en 30 cent
begeleiders.
Voor alle plaatsen tevens kaarten
verkrijgbaar bij N.A.F.-boden. den Soc.
Voorman en vóór den aanvang der
voorstelling aan de zaal
Aanvang filmvoorstelling „Ta- .
boe" in alle plaatsen 7..'Ju n.m.
Aaiuaiig kindervoorstelling Dik
Trom in alle plaatsen 4.SO n.m.
Elburg
Zaterdag 26 September
Hotel 't Scjieepje. Kaartverkoop: Jufferenstraar, yf.
Vansseii
:M fnilsig 28 September
Café De Valk. kaartverkoop: F. Olsman, H. 25 I.
Epe
Dinsdag 29 September
Hotel Het Wapen van Epe. Kaartverkoop: H. 25 l te Vaassen en Vlijtweg
3Ob te Epe.
Eerbeek
Woensdag 30 September
Hotel Wijk. Kaartverkoop: Molenstraat D. 113 te Brumjnen.
Paters» olile-Eekle Donderdag l October
Zaal Land Kaartverkoop: Villapark
250d Paterswolde en Vosbergerweg B. 74
Belde.
Rodeu
Vrijdag 2 Octouc-r
Zaal Scheepstra. Kaartverkoop: Alteveer 5O4 Roden en J. Jonkman, B 69,
Nw. Roden.
Norg
Zaterdag 3 Octolx-r
Zaal Elzmga Kaartverkoop: A Drent
te Norg

BONTE RADIO-AVOND
In afwijking van hetgeen in het
•vorige nummer van „Arbeid" bekendgemaakt is. wordt thans medegedeeld,
dat de bonte radio-avond op 30 September a.s om 7.30 uur n.m. in De
Prins te Vei:l<> gehouden wordt.
Toegangsicaarten a 80 cent p. p. voor
leden en niet-leden N.A.F, verkrijgbaar
bij de bekende adressen en Vleeschstraat 55.
Er beslaat gelegenheid voor het stallen van fietsen.
Aan dit buitengewone programma
werken mede: het orkest van Theo
Udcn Masman, het orkest van Gerard
van Krevvlcn; Hans, Snel, conlérencier;
Joke Suëi-s met liedjes; liet Vroolijke
Klaverblad, zang; De drie Jacksons,
accordeonvirtuozen en Johan Jong op
het Hammond-orgel met gemeenscliapszang.

HET LACH-CABARET
Medewerkenden: Rodi Koeters; VIbert Klein, humorist; Benny Haverkamp, accordeon-virtuoze; Idor; .lossee
Dorn, soubrette.
Toegangsprijs: 40 cent N.A.F.-leden
en huisgenooteu; 60 cent niet-leden.
Voor alle plaatsen tevens kaarten verkrijgbaar bij N.A.F.-boden, den Socialen
Voorman en vóór den aanvang der
voorstelling aan de zaal. Aanvang »an
deze voorstellingen overal 7.30 n.m.
In alle plaatsen om 4.30 uur n.m.
KINDERVOORSTELLING met
OOM BOD!
Toegangsprijs 15 cent kinderen en.
30 cent begeleiders.
Goes
Maandag- 28 September
Schuttershof. Kaartverkoop: Wijngaardstraat 7.
Brouwershaven Dinsdag 29 September
Zaal Ringelberg Kaartverkoop. Oesterput B. a8.
Zierikzee
Woensdag 30 September
Hotel Korenbeurs. Kaartverkoop: St.
Domusstraat 324.
lerseke
Donderdag l October
.Hotel Nolet. Kaartverkoop: J. Nolet,
Lepelstraat.
Middelburg
Vrijdag 2 October
Schuttershof. Kaartverkoop: Dam 13.
Oostburg
Zaterdag 3 October
Beursgebouw. Kaartverkoop: Bredestraat 79.
DU programma komt tevens In Sas
van Gent, Hulst, Terneuzen en St.
Maartensdijk. Nadere mededeelingen in
net volgend nummer van „Arbeid."

CABARET-REVUE
STEEDS BETER!
Medewerkenden: Ferry, Ttni La veil,
Piet Groenendaal, «lopie Keizer én
Pierre Driessi;n.
Toegangsprijs 40 cent N.AJF.-leden en
hun huisgenooten en 60 cent niet-leden. Aanvang overal 7.30 n.m.
Voor alle voorstellingen zijn kaarten
bij de N.A.F.-boden en bü het pi. kantoor, alsmede bij den Socialen Voorman
verkrijgbaar".
Appingedam
Donderdag l October
Hotel Kraaima.
Loppersum
Vrijdag 2 October
Hotel Van Dijk.
Delfzijl
Zaterdag 3 Oetober
Harmonie.
De overige plaatsen van deze tournee worden in het volgend nummer
van „Arbeid" bekendgemaakt.

Bof Bouwman
%-J-*T»*'
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Maar hier was het 'n schier hopeloos geval. De
luchtpomp-cylinder, 'welke onwrikbaar vast op de
fundatie geschroefd behoorde te zitten, hobbelde,
met losse bouten en vastgeroeste moeren, als door
reuzenvuisten geschud, naast de machine heen en
weer. De vorige machinist had het euvel trachten
te verhelpen met 'n goedbedoeld stuk hout van 2x3,
dat hij tusschen den cylinder, en een as-lager had
klem-geslagen. Het lager was door den zijdelingschen druk, aan één kant weggevreten, en waggelde
mee als in zielige beschonkenheid. De primitieve
prutserij ergerde Klaas, doch het was niet zijn
grootste zorg. Het was de heet-loopende glijbaan die
alle aandacht vereischte, en heeter en heeter werd.
Hij had al getracht 'n kwast olie op het schroeiende vlak uit te smeren, doch de heen en weer flitsende slof sloeg hem meedoogenloos de kwast uit
handen. Dan probeerde hij het met de vetspuit.
Het ding had veel weg van 'n fietspomp, en werkte
boven verwachting. Klaas stak het einde in de krukput, waar de feldraaiende krukken de verbruikte
olie en het verzamelde lekwater tot een groezeligen
slagroom klopten, en zoog de pomp vol teneinde den
blubber tusschen de draaiende en schuivende
machinedeelen te kunnen spuiten. Het lukte! Tien,
vijftien, twintig malen spetterde het gele drab tusscheii slof en glijbaan, dan bewezen de vette strepen
dat het smeermiddel vastplakte op de bedreigde
punten...
Kors schepte weer de vuren vol met de zacht-aanvoelende kolen die slecht waren, en fijn als vochtig zand. Boven het roosterluik stond de kapitein,
en maakte kniebüigingen bij elke schop kolen welke
door den geopenden vuurmuil wég-gutste. En na
eiken zwaai gooide hij het hoofd in den nek om
recht naar boven te kijken waar de zwarte rook
over den schoorsteenrand wég-krulde. Elke goedgeplaatste schep kolen geeft 'n rookwolkje, en aan
den schoorsteen is te zien óf ze goed geplaatst zijn...
Van 't Roer stelde daar veel belang in. Hij wilde
stoom hebben, en nog meer stoom. De reis moest
binnen den gestelden tijd beëindigd zijn, met zoo
gering mogelijk kolenverbruik. Dat was zijn goed
recht. Maar het was verkeerd gezien van hem om
Korsie zóó onmatig op de vingers te kijken. Die
rooide het toch wel, en werd maar nerveus van al
flat gekijk boven het roosterluik.
En het was verkeerd bekeken door Korsie om
eigen rechter te gaan spelen, zooals hij besloot te
doen. In kalm overleg, en met voorbedachte rade!
„Zeg meester, doe me 'n lol, en gooi effe 'n scheppie op voor me! 'k Heb er al 'n stinkenden asem
van gekregen! Geef mijn die spuit maar, dan zal
Ik die leibaan wel smere!"
Klaas vond het 'n raar idee. Weliswaar nam hij
vaak de schop over wanneer 'n stoker zich over den
kop gewerkt had voor de zengende vuren. Maar
gevraagd werd het 'm nooit... Raar verschijnsel!
Korsie meende dat het tijd werd voor 'n schopje
óp, en plaatste uitnoodigend de schop voor de voeten van den machinist.
„Jij ook 'n gelukkigen dag!" bewilligde Klaas. Met
Boepelen armzwaai begon hij de kolen in de vuren
te batsen. En werd, ongewild, medeplichtige van
Schele Korsie die listig achter z'n rug de vetspuit
voltrok uit den blubberenden krukput...
De kapitein vloog er in. Hij knikte en rekte op
de maat van de rinkelende kolenschop. Doch voor
dat Klaas de tweede vuurdeur openklapte, was Van
"t Roer al blindelings langs de koelkast gesukkeld
. om in het voor-onder, broek, vest, horlogeketting en
Etropdas in de wasch te geven...
„Oftie 'n haartje belazerd was?" raasde Klaas
Bakker tegen Korsie, als deze, nog nagenietend, de
vol-aan-leeggedrukte vetspuit stond te bewonderen.
„Ben jij 'n haartje belazerd?" herhaalde de
machinist. „Denk jij zoo hier aan boord 'n goeie
verhouding te krijgen? 'k Had jou voor wijzer aan-

WAT HIER AAN VOORAFGING:
We hebben kennis gemaakt met de „Charon", een
drijvende doodkist van een sleepboot, gammel gevaren op duigend en één tochten van Rotterdam
naar Mannheim, heen en terug, heen en terug.
We zien den machinist Klaas Bakker met z'n volgepropten plunjezak langs het mastbosch van schuiten 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 eoo'n
mirakel den Rijn op te gaan. Het is onverantwoordelijk. Het brengt hem in conflict met kapitein
Van 't Roer, die beweert, iat z'n vorige machinist,
— die wegens verwaarloosing van den boel van boord
is getrapt! — er wel mee kon varen, en met reeder
Bart, die alleen maar aan %'n „kontrakkies" denkt
en geen bliksem geeft om de booten en hun bemanningen. Varen en verdienen! Dus begint de
„Charon" ooft ditmaal z'n lange zeul naar Mannheim, ongeacht z'n zieke lichaam en z'n zwakke
hart, dat steeds den laatsten slag kan slaan
Een reis die' moét spaakloopen want het eene
slechte voorteeken na het andere daagt op. Musschen op de stang, zwarte kraaien, 'n schele stoker,
een gevallen steenen Kan, die heel blijft

gezien! Doe me 'n lol, en probeert het goed te maken
met den kap'tein!"
,,'k Waster net mee bezig!" zei Korsie.
De wedlooj).
De dagen zwaaiden weg naar de wazige kimmen
der vergetelheid. De tijd ging heen als het eeuwig
kabbelende water van de eindeloos stroomende
rivier...
De Charon schroefde moeizaam de Hamco-kasten
den Rijn op en af," en de bemanning ploeterde in
onmenschelijk lange werktijden en haastig ge j akker
om op den dag van aankomst zoo vroeg mogelijk
aan de kade te liggen.
Dan sjouwden ze weer hun haastig ingepakte
reiszakken naar trein of bus om 'n enkel uurtje
door te brengen in het langzamerhand vreemd geworden gezin, en de zorgen van den tijd uit te
wisselen met haar die den last van het troostelooze
leven voortzeulde van den vroegen'morgen, waarop
de kostwinner wegglipte in huiverend donker, tot
hij dagen of weken later, moe en gebroken, als
vreemde in eigen huis terugkeerde.
Sqjns wachtte de vrouw tevergeefs op het lang
verbeide fluitsignaal van'de Charon, en meldde 'n
simpel briefkaartje het gewijzigde reisplan, dat de
boot voortjoeg naar de kolkende stroomversnellingen van den Boven-Rijn. Dan waren het niet de
zoo bekende grienden en knotwilgen van het
lage land; niet de bekende huisjes die als vastgeprikt zaten tegen slingerende dijkkruinen; noch de
ten groet gezwaaide zakdoeken van moeder of hummels in het geboortedorp, die langs de boorden van
de Charon, naar den horizon wegschoven, doch de
grillig bestrooide bergwanden en de tot puin verbrokkelde burchten van het wonderschoone Oberland...
Dan wrong zich de Charon in hoog opgevoerd
tempo door de woedende stroom-versnellingen van
het Binger Loch, streep voor streep... meter voor
meter... in wanhopig geworstel tegen den machtigen drang der wentelende watermassa's, die kolkend
en tuimelend voort-rolden over bonkigen ro/tsbodem...
Dan pookten de beide stokers te samen de felgejaagde vuren tot de schuddende schoorsteen 'n
vonkenregen sproeide en dikke rookwolken prangde
in ijle ruimte... Dan flitsten de schuimkloppende
krukken, de stampende kruiskoppen in haastige
drift langs de aanvoelende handen van Klaas Bakker, en liet hij geen oog af van het wankele mechaniek dat sidderde en kreunde onder hoog-opgejaagde werkdrift.
Het waren deze tochten, deze worstelingen tegen
het onweerstaanbare geweld van den Boven-Rijn,

die Klaas tot wanhoop brachten.
Hij had in zwoele naciueif, ais de eeuwig levende
rivier zachtkens voortkabbelde tusschen verdonkerde bergwanden, en de schreeuw van een enkelen
nachtvogel óver-kaatste van wand tot wand, de
gloeiende cylinderdeksels losgenomen om de verdiggelde zuigerveeren te vervangen; stoomschurv«en bijgesteld of, wentelend in olie en drek, de vastgerotte moeren van de lucht-pomp stukgeklopt met
'n brokje koudbijtel en 'n kort-gezaagden bankhamer...
Hij had natte kolenzakken op de gloeiende roosters gespreid, en was weggekropen in de verstikkende hitte van de vlamkast om, met primitief gereedschap, de eeuwig lekkende, doorgevreten vlampijpen vast te rollen, of de brokkelig verweerde
steekbouten opnieuw vast te hameren... Dan
schroeide de stikheete lucht z'n kuchende longen en
voelde^ hij het lichaamsvocht verstroomen als het
snel vervloeiende vet van het flakkerende kaarsstompje...
Want Klaas had begrepen: de Charon moest
varen! De Charon moest en zou varen. Varen en
nog eens varen!
Bartje had hem toevertrouwd, dat z'n contract
met de Hamco wankel stond. Het bevatte 'n clausule welke bepaalde, dat het contract beëindigd
werd zoodra Bartje in gebreke bleef de hem opgelegde taak naar behooren te vervullen. En het begrip: „naar behooren" was rekbaar als elastiek...
Zoo rekbaar als het begrip: „goodwill" op de NewYorksche effectenbeurs waar de hel van het moderne kapitalisme was losgebroken, en de waardepapieren, — eens gedrukt met zweet en bloed van
1
den arbeid — rondfladderden in den wervel van
den waanzin.
Het kaartenhuis van de moderne economie
kraakte en wankelde topzwaar op de ondergraven
fundamenten van het infernale „elk voor zich, en
God voor ons allen".
En de Storm der Tijden had de wereld en de
Oceanen in beroering gebracht, en de deining
drukte door, langs Binger Loch en Lorelei... Hij
spoelde de schepen der Zeven Zeeën bijeen tot oudroest in de havens van het continent, en veegde de
Rijnschepen tesamen tot trieste rijen die klagelijk
kreunden aan de roestende ankerkettingen.
De sleepbooten van Bartje ploegden den Rijn, in
wanhopigen wedloop met de gevreesde clausule
welke, — het was klaar en duidelijk — in felle onbarmhartigheid zou worden toegepast als ook maar
één schip één uur te laat ter bestemming kwam.
Bartje vocht voor zijn bestaan. En de Hamco
vocht tegen den ondergang... Elk voor zich, en
God voor ons allen.
De Hamco had zelf 'n vloot van sleepbooten.
Machtige moderne sleepboten, die langzaam doch
zeker, de een na de ander, met afgedekte schoorsteen, werden neergelegd op het schepenkerkhof in
het uiterste hoekje van de Waalhaven.
Bartje vocht voor zijn bestaan. En Klaas Bakker
voor het zijne, en dat van zijn kameraden in het
achterlogies, waarin hij, met tact en geduld, met
'n gul woord en 'n vroolijken lach, die sfeer had
weten te brengen, waarin het goed is als werkers
bij elkaar te zijn.
Ze zaten bijeen onder het rustige licht van de
petroleumlamp. Aan de scheepshuid fluisterde zacht
gerucht van nauw bewogen watervlak. Klaas had
z'n makkers duidelijk gemaakt, dat de wereld op
instorten stond omdat zij - - helaas — afkeerig
bleek van een geordende samenleving, waarin plaats
en brood is voor elk mensch. Waar elk mensen, elke
werker, zijn aandeel stort in het groote reservoir
der samenleving, en er zijn deel uit put, naar behoefte en arbeidsvermogen...
„Alle kappetaliste dertig duim inkorte!" stelde
Henkie voor. „Bove vandaan beginne...! Gelijkheid
voor allen! Van 't Roer aan 't roer met z'n dikken
bast... acht uur per dag... en Henkie vliege vange
op de koelkast...!"
„En de crisis is over!" lachte Klaas. „Jij in Van
't' Roer z'n nest kruipe, en die acht uur aan de
handspaakjes!"
„Zestien uur!" verduidelijkte Henk. „Wat jij Kors?
Zou jij ook niet liever oliepotjes volgooie en mokkies thee dr'inke onder de zonnetent? En door 't
rooster naar Klaasie gaan zitte kijke astie vuur
schoon maakt?"
„Jij ben gek!" constateerde Kors. „Dan benne
we toch zeker nog geen draad opgeschote! Met
stuivertje-wissele krijge we 't kappetalisme nlel
weg. Wij, as varensgezelle motte weer net doen aJ
vroeger. Toen hadden we den bond van stokers
en dekpersoneel en iedereen die niet in den bond
wou, kreeg 'n klomp in z'n nek! Tegenwoordig zit
je met krantejongens en melkboere in éénen bond,
en d'r gebeurt niks. De bestuurders zitte bij Coomans groote borrels te' drinke. en zulke sigare te
rooke van jouw cente. en aster gestaakt mot worde
is de kas leeg...! Zeg jij ook es wat, Pattermonium!"
Kors mikte z'n saamgepropt zweetdoekje op het
opengeslagen boek van z'n maat Hans, die stil aan
tafel te lezen zat. „Wat zeg' Johannes de Heer van
de crisis?"
Hans zocht terug naar de bladzijde waar hij gebleven was, vischte 'n lucifershoutje uit den aschbak
om het als bladwijzer te b°mitten, en klapte z'n boek
dicht, gereed voor 't gevecht.
(Wordt vervolgt)
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U bent eerlijk tot op
den laatsten cent.
Wees het ook tot op den laatsten bon. Breng
vooral Uw leverancier niet in moeilijkheden. Welbeschouwd is het achterhouden van bonnen erger
dan diefstal. Komt hij bonnen tekort, dan kan hij

AKKER

zijn voorraad niet voldoende aanvullen en verloopt
zijn zaak!
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Bestrijdt den zwarten handel
„Ze moeten noodig zeggen, dat de
prijzen niet of slechts na goedkeuring
mogen worden verhoogd
Voor een
pond boter vroegen ze me van de week
reven gulden; boonen kosten al ƒ1.25 en
te vragen voor vleesch glashard f2.25
het pond. Dat is toch niet meer te betalen?...... Dat kan je wel eens een keertje doen"
Wij zeggen: „stop! Daar schuilt juist
het groote gevaar, dat tal van huisvrouwen — ook tn onze kringen, in de kringen van de werkers voor het N.A.F. —
zich-nog niet voldoende voor oogen houden: dat kan je wel eens een keertje
doen, maar met een „gewoon" salaris
kan je het niet permitteeren, de goederen
geregeld nit den zwarten handel te betrekken.
Gelukkig zijn er in onze kringen ook
tal van vrouwen — wij kunnen wel zeggen, dat zij de meerderheid vormen, die
PRINCIPIEEL WEIGEREN
een artikel, dat „op den bon" verkrijgbaar is, te betrekken, zonder dat er bonnen voor worden gevraagd. Dezulken
weten, dat die goederen in de distributie
zijn, opdat elk Nederlandse!] gezin van
de hoeveelheid, die beschikbaar is, een
rechtvaardig en rechtmatig deel ontvangt. Deze vrouwen hebben voor het
groote gezin, dat onze volksgemeenschap
vormt, zooveel liefde, dat zij er niet aan
zouden denken, zich ten koste van die
.volksgemeenschap te bevoordeelen — die
voelen het, terecht, als een (peerlijke
daad, indien zij door het koopen in den
zwarten handel zich voor haar gezin
meester maken van goederen, die anderen
toekomen.
Een enkele maal kan iedere huisvrouw
zich wel eens iets bijzonders veroorloven.
Al is het loon van den man nog zoo aan
den lagen kant, dan zal men toch wel
eens een kleinigheid extra kunnen betalen • voor een extra hapje, dat in den
'zwarten handel wordt aangeboden. Och,
we geven toe, dat het soms wei eens verleidelijk is, op een aanbieding van een
zwart-handelaar in te gaan. Een enkel
voorbeeld: vader zal dolgraag een cigaret
rookeh
vader is binnenkort jarig en
wat zou het nu hinderen om voor één

Babbeltje van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.
Jullie hebt wel gemerkt, dat ik niet
meer zoals vroeger met rn'n neven
en nichten afzonderlijk kan corresponderen. We kunnen dat jammer
vinden — we moeten maar denken:
dat kan nu eenmaal niet anders. Er
zijn wel meer dingen, die we niet
prettig vinden eft die toch moeten
gebeuren En of. Het doet me evenwel
plezier, dat er heel wat neven en
nichten zijn, die hun oom Niek toch
op de hoogte houden van hetgeen er'
bij hen gebeurt en die bij elk briefje
dat zij mij schrijven, ook de groeten
doen aan tante Cor of aan Reg en
Ron. En wat ik niet had gedacht:
er waren zelfs neven en nichten, die
Ron op 5 September niet hadden vergeten en die hem feliciteerden met

Nu we weer aardappelen hebben
Het aardappelrantsoen is verhoogd.
In de eerste plaats zullen we dit verhoogde rantsoen gebruiken om er ons
broodrantsoen mee aan te vullen. We
kunnen dit op heel wat manieren
doen, getuige de hieronder volgende
voorbeelden.
AARDAPPELSLA
We hebben nocdig: wat koude, gekookte aardappelen, restjes groenten
zooals spercieboonen, komkommer,
sla, andijvie, kool enz.
De aardappelen aan. plakken snijden en met de groenten vermengen.
Aanmaken met een slasausje, dat
men kant en klaar kan koopen. Ook
kan men het geheel met wat azijn,
peper (surrogaat) en wat aroma op
smaak afmaken.
\
Heel smakelijk is een slaatje van
aardappelen met tomaat, komkommer
en sla. De tomaten moet men van de
velletjes ontdoen en in stukjes snijden. De komkommer schaven of s.an
plakjes snijden. De aardappelen aan
plakken snijden, de sla klein maken,
alle ingrediënten door elkaar roeren
en vermengen met een sausje van
karnemelk of azijn. Het geheel op
smaak afmaken met wat zout en
z'n verjaardag. Want 5 September is
Ronnie, na heel veel nacht j es slapen,
vier jaar geworden. Geloof maar. dat
het een feest is geweest voor onzen
kleinen dikkerd, al had tante Cor
dan ook heel wat moeite gehad om
cadeautjes te kopen. Om nog eens
even op dat corresponderen terug te
komen: er zijn altijd nog kinderen,
die me vragen, of ik hen in het lijstje
wil zetten. Door gebrek aan ruimte
kan dit lijstje evenwel niet meer worden geplaatst en het gevolg ligt voor
de hand: ik kan dan de moeite
sparen, je naam en adres op te ge ven
— jullie kunnen de moeite sparen,
het te vragen. Wat ik nog vragen
wou: vergeet toch nooit op je briefjes
naam, voornaam, j. of m., adres en
leeftijd te vermelden. Er zijn de
laatste tijd weer heel wat jongens en
meisjes, die denken, dat het al lang
goed is. als dit allemaal op de envelop staat. Onthoud maar, dat neven
en nichten, die naam, adres, leeftijd,
j. of m. vergeten, nooit een prijs kunnen krijgen.
De uitslag van de kleurwedstrijdzal
ik in ons volgend nummer vermelden.
Er waren weer zóveel fraaie inzendingen, dat ik de prijswinnaars nog niet

aroma; eventueel een . fijngesnipperd
uitje toevoegen.
De sla garneeren met een paar slablaadjes en een paar plakjes tomaat.
OOK EEN AARDAPPELSOEP
kan als aanvulling van den broodmaaltijd worden gegeven. Daar hebben wij voor noodig: 300 gram soepbeenen. 2 kg. aardappelen, 3 liter
water, soepgroente, "een prei, selderij,
peterselie, een stukje boter, zout en,
naar smaak, wat aroma.
B e r e i d i n g : De beentjes met het
water laten trekken. Daarna de bouillon zeven. De ongesehUde, flink
schoongeboende aardappelen in stukjes snijden of raspen en met de gesneden soepgroente, prei en selderij
in ongeveer J liter bouillon gaar
koken (ong. | uur). Dan alle.s tot
gelijkmatige puree stampen en langzamerhand verdunnen met de rest
van de bouillon. De soep nog even
doorkoken en er in de soepterrine de
boter en de fijngehakte peterselie
doorroeren.
Vooral als het wat kouder- is, zal
een warme soep bij den koffiemaaltijd welkom zijn.
kan aanwijzen. Wél heb ik de mooiste platen al uitgezocht. Daarmee ga
ik dan naar den tekenaar, .die beslist,
welke neef of nicht voor een prijs in
aanmerking komt. Nog een weekje
geduid, dus. In die tijd kan je je
krachten beproeven op
DE NIEUWE PRIJSRAADSELS
die Jacques Jansen voor ons maakte.
Twee raadsels, flus twee kansen op
hoofd- of troostprijs. Daar gaan we:
Aan welke plaatsen herinneren de
onderstaande namen: 1. Artis; 2. St.
Bavokerk; 3. de Dom; 4. Maastunnel;
5. St. Janskerk; 6. Kaasmarkt; 7.
Meteorologisch Instituut.
Het tweede raadsel is een invulraadsel:
klinker
. ..
slim dier
bestaat een bos uif
een goede kennis
dient om hout te kleuren
niet dichtbij
medeklinker
Inzendingen zo spoedig mogelijk,
in elk geval vóór l October aan
OOM NIEK,
Postbus 100, Amsterdam-C.

Mevr G H. te 4 V kunt van de (MM»
winterjas van uw grootvader zeker een
aardige ia-pon maken U moet er ecMer
met het model, 'int u voor deze iavon
kiest rekening mee houden, dat de ftof
niet soepel is. Wij zouden u aanraden, een
eenvoudig glad mode' te maken. Het geheel is dan met wat fleurige knoopen, een
licht kraagie en een ceintuur- in de kleur
van de knoopen or> te vroolijken.
Mevr. J. de J. te H. De zwart Linnen
schooltasch, die r.teeds weer vastkleeft,
moet u eens met u.at tetra afnemen. Wat
den pot hard geworden was betreft, deze
kunt u au bain Marie verwarmen. De was
is daarna weer te gebruiken.
Mevr. J. U. te Z Een baby, die nog den
geheelen dag stil m de wieg ligt^. heeft
minder weerstand dn.n de kleuter van een
o t van anderhalf mar, die in de box
speelt. Dat voor die „kleine kleintjes" wol
beschikbaar wordt gesteld, is niet zoo onbillijk als u wel denkt, al zijn we tiet roerend met u eens, dat een oudere kleuter
er ook behoefte aan heeft, warm te zijn
gekleed. Voor die oudere is echter uit dikke stof wel een warme overal of een trainingspakje te maken — desnoods met
aangeknipte voetjes uiaar de kleine heelemaal inzit.
Mej. L. v. Gr te L. Kleedingstukken
van kantstoj vervaardigd, zijn zonder
punten verkrijgbaar mits er geen textiel
aan is verwerkt, 'raar wél punten voor
noodig zijn. Kantstoi per meter is ook
puntenvrij.
Mevr. D.—v. H. te Sch. De vaal geworden donkerblauwe mantel zou u eens met
water en azijn kunnen afborstelen. foor
u daarmede begint, de mante' stofschnon
maken.
Wil mevrouw Haring, die het patroon
van een trappelzak aanvroeg ons haar
volledig adres even opgeven? Wij kregen
het patroon als onbestelbaar terug.
Mevr. C. te A. D<-. inmaakpot waar zoo-"
terglas in is gewekt, kunt u het best uitboenen met een schuwmiddel. Kunt u den
pot niet heelemaal schoon krijgen, dan ia
een
dit Cfeen bezwaar, u^kunt gerust weer in
dezen pot inmaken.
Mevr. P.—v. Sch. te P. De ptetvtekken
in uw velours chif/cn japon kunt u verwijderen door deze plekken boven den •
ttoom van kokend water te houden en
dan met één zachten borstel voorzichtig
over deze plekken heen te borstelen.

Oplossing
„De onhandige huisvrouw"
Ditmaal kregen «i-, heel wat verschillende oplossingen, c" ie wij alle goed konden
rekenen.
Het was op de leekening dan opk niet
erg duidelijk te zien. wat de huisvrouw in
den vuilnisbak deponeerde. Daardoor Kregen wij oplossingen waarin stond, dat er
geen glas in den vuilnisbak mocht komen;
anderen hadden net over papier en sommige huisvrouwen Padden in het geteekende voorwerp een leeg blikje gezien. De
inzendsters waren '•iet er echter over eens,
dat een goede huisvrouw dergelijke dingen niet meer in den vuilnisbak gooit, doch
dat zij die voor den ophaaidienst moet bewaren.
De prijs van vijf gulden werd aan mevrouw H. Pistoor, Oostendamstraat 15,
Rotterdam Z., toegekend.
. De volgende dames kwamenjn aanmerking voor een prijs van een gulden: frlej.
G. de Geus, Schulpstraat 11, Wassenaar;
Mevr. A. Heeringa—Boomsma. Minnertsga 405 (Fr.) en mevr Menzo—v. d. Plaats,
Korenbloemstraat 54 Utrecht
De prijzen zullen den dames zoo spoedig
mogelijk worden toegezonden

KARELTJE KRAAN ALS DIERENVRIEND

Beeld: Jan Lutz.

een stalcicera van een

keer voor .vader als verjaardagscadeautje
een pakje shag te koopen, al moet moeder
daar dan ook in plaats van den banderolleprijs, die 60 cents vermeldt, het kapitale bedrag van, laten we zeggen vier
gulden voor neertellen. Vader is maar
eens per jaar jarig
en je weet tóch
al niet, wat je „zoo'n man" geven moet...
Wij zeiden al, dat er tal van vrouwen
zijn, die niet alleen op noodzakelijkheïdsgronden er n i m m e r tóe zullen overgaan, in den zwarten handel te koopen.
Dit is een gelukkig verschijnsel. Want
juist zoo'n enkel keertje bevordert het
lugubere bedrijf dergenen, die door hun
zwarten handel het distributiestelsel ondermijnen.

Want heeft men er a! eens over nagedacht, hoe goed ons distributie-apparaat
functionneert? Wij, huisvrouwen, mogen
dan al eens mopperen, dat we niet zoo
lang met de suiker doen als is voorgeschreven — met de regelmatigheid van
een goedloopende klok worden eiken Vrijdag weer de nieuwe wcekbonnen bekend
gemaakt. En als we bonnen hebben, dan
zijn we er zeker van, dat we de ons toegezegde portie kunnen balen. Het mag
wel eens gezegd worden, dat het met de
distributie in orde is — dat de organisatie
van een en an.der prachtig is verzorgd,
al zal men ook wel eens zeggen: daar en
daarvan zou ik tneer willen hebben. Sja,
als al die wenschen zouden worden ingewilligd, dan
zouden we in een anderen tijd leven — dan zou distributie
niet noodig zijn.
De huisvrouwen zijn gelukkig algemeen
zoo verstandig, te begrijpen, dat het distributiestelsel er niet is om haar te plagen, doch dat de bedoeling in de eerste
plaats is: een billijke verdeeling. Om die
billijke verdeeling te bevorderen is het
daarom dringend noodig, dat de huisvrouwen een front vormen achler de overheid en den aanbieder van zwarten handel de deur wijzen.

Idee.'U

Zo... oratie hona.

Nu sleept z'n buik tenminste
niet meer over de grond

Regie en tekst: N. J. P. Smit*.

Op één scnaats gaat het ook.
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LAATSTE BLflP

UIT WELK LAND
KOMT HET?
Wij moderne meiischen gebruiken onze
•spijzen, koopen onze vruchtrfi en bloemen, zonder er eigenlijk ooit bij te denken, waar al deze dingen vandaan komen. Het is wel eens aardig te weten in
welk land een en ander zijn oorsprong
vond.
Zoo weet bijna iedere huisvrouw wel
dat koffie, thee en cacao worden geïmporteerd, zij zullen er echter vreemd
van opkijken als zij vernemen. dat de spinazie, die nu zoo volop in ons land
wordt gekweekt, uit Klein-Azië afkomstig is.
Onderstaande groenten, vruchten en
Moemen vonden hun oorsprong in de
volgende landen:
De abrikoos Armenië;
het knoflook, het Oosten;
de amandel. Mauritanië;"
de anijs. Egypte;
de koffie. Arabië en de Antillen;
de asperge, Azië;
de cacao, Mexico;
de wortel, Frankrijk;
de, kervel, Italië;
de «witte kool, het Noorden;
de komkommer, Spanje:
de waterkers, het eiland Kandia;
de spinazie, -Klein-Azië;
de venkel, de Kanarische eilanden;
de kruidnagelen, de Moluksche eilanden;
de linzen, Frankrijk;
de rijst, Ethiopië;
de uien, Egypte;
de peterselie, Egypte en Sardinië;
de rammenas, China:
de aardappel, Brazilië;
de vlier, Perzië;
de tabak, Amerika;
de thee. China en Japan;
de kerseboom, Pontus en Klein-Azië;
de kastanjeboom, Castenea (Kl.-Azië);
de wilde kastanje, Indië;
de citroen, Medië;
de pompoen, Astracan;
de appelboom, Frankrijk;
de granaatappel, Azië;
de peer, Frankrijk;
de kweepeer, Azië;
de notenboom, Azië* .
t •
de hazelnoot, Pontus;
de olijfboom, Griekenland;
de perzikenboom, Perzië;
de pruimenboom, Syrië;
de druivenwingerd, Azië;
de raap of /knol, Frankrijk;
de tarwe, Azië;
de rogge, Siberië;
de boekvéït, Azië;
de laurierboom, het eiland Candia;
de madelief. China;
de jasmijn Indië;
de lelie, Syrië;
de narcis, Italië;
de tulp, Cappadocië.
Door langdurige waarnemingen en
zorgvuldige behandeling door deskundigen is het onze voorouders gelukt, deze
voortbrei*gselen op een vreemden bodem
over te planten te onderhouden.
Men is er zelfs in geslaagd, grootere
verscheidenheid, vooral bij bloemen, te
kweken.

SPREEKWOORDEN
EN GEZEGDEN
Eieren kiezen voor zifn geld
De zegswijze, waaraan we thans onze
aandacht wijden, is zóó algemeen gebruikelijk, dat men aan de letterlijke beteekenis er van nimmer denkt, doch uitsluitend aan den figuurlijken zin, dus aan
het op het laatste oogenblik geen doorvoering geven aan een aanvankelijk voor
oogen gesteld plan, omdat men een mislukking vreest. Men wijzigt dus zijn koers.
Om te begrijpen, hoe de uitdrukking ontstaan is, moet men teruggaan naar vroegere eeuwen en vooral naar een tijdperk,
toen eieren als betaalmiddel golden. Onder
Karel V b.v. was de schaarste aan geld
zoo groot, 'dat men in de moeilijkheid
'voorzag, door met eieren te betalen. Destijds golden 32 eieren voor één stuiver. Het
wassen van. de hoofddoeken der rijke
boerinnen kostte één ei. Jan Adr. LeegWater vertelde in 1575, dat in den tijd
van zijn grootmoeder „het Mael-loon vzjn
een sack zaedt was een oortjen: ende die
Luyden en konden .dicwils geen oortjes bij
malkander versamelen, moesten daarom
noch Eyereii uyt het nest nemen om het
Mael-loon daer mede te betalen."
Als men dus eieren voor geld koos, dan
nam men genoegen met minder waarde,
dan men aanvankelijk voornemens was
geweest.

VAN ALLESWAT
Arbeid voor onze puzzelaars!

OUD EN NIEUW
Vier maal honderdduizend menschen
Stonden in ons kleine land
Vele, vele lange jaren
Zonder arbeid aan de kant.
Armoede en pauperisme
Werden hun heet gul'bereid
Door de land- en stadbestuurders
In den... „goeden" ouden tijd.
O, wat konden die gezellig
Kletsen-op-de-lange-baan,
En je hoefde als publiek niet
Naar een lach-revue te gaan,
Want de heeren maakten grappen,
Kostelijk, da's waar... maar ach,
Onze burgerij betaalde
Het gelach en... het gelag.
Ha, „bezuinigen", kijk, dat was
— Voor een ander! — het parool.
En de werkloosheid, die groeide
Daardoor uiteraard als kool.,.
Baat bracht echter wél zoo'n zitting
Zulken heeren in hun kas.
Ofschoon dit meest geen presentieMaar veeleer
presentgeld was!
Wat er verder van te zeggen...?
Het verleden is morsdood,
En we halen dus niet nóg meer
Ouwe 'koeien uit de sloot.
Die antieke dingen komen
Vast gelukkig nooit weerom.'
In een nieuwen zin een oud icoord
Dus: „Doe wel en zie niet om!"
Laat ons liever recht vooruit zien,
Werkers in den nieuwen tijd,
En eendrachtig samemverkén
Daaraan zij elk's kracht gewijd.
Vrienden hoofd- en handarbeiders,
In u leve het besef,
Dat een toekomst van geluk wacht
Door ons aller N.A.F.f
R. IJMER.
(Vervolg spreekwoorden en gezegden)

Daar zal geen. haan. naar
kraaien

Ook voor de goede oplossers
van deze puzzle -weer prachtige
prijzen, namelijk:
Eerste prijs ƒ 10; tweede prijs
ƒ5.— en drie prachtige boeken
naar keuze!
Inzendingen moeten vóór 7
October a.s. in ons bezit zijn.
Op de enveloppe alleen vermelden : Kruiswoordraadsel.
Ook op de oplossing, naam en
adres.
l
Horizontaal
1. Bloedbuis
, 64. Kleine kom5. Hoefdier
•
kommer
11. Stookplaats
65. Roofdier
15. Nakomeling
66 Priem
17 Al
67. Greep, aan18. Deelbaar door
raking
69. Meisjesnaam
20. SP"
71. Plaats in
21.
72 CWtartod
23. Kazend
voom.w.
r,*'

e

24.

25.
26.
28 .Plaats in

W- S£ in N.A.
£0. Lidwoord
81 Munt
Drente
«J. pla
Knaagdier
30. Slaapplaats
^
ats op
32. Stee*
Sumatra
33. Waarborg
86. Lichaam
36. Overbrengen
87. Bestuurder
in een andere
89. Jongensnaam
taal
9* 'Land. met
38, •Vijlwerktuig
bergen
39 Wonder
93. Bezitter
42. Kleurstof
96. Hoefdier
44 Steun
97 Boom
46. Rivier in
99. Familielid
Afrika
47. God der ver100. Eilandgroep
nietiging
in N.O.I.
49. Heilige Schrift
101 ^Werktuig
(Afk.)
102. Span
51. Bergplaats
* 103. Echtgenoot
105 Insect
53. Jong varken
107. Muaieknoot
54. Hoofdstad van
Italië
108 Gemalen
graan
55 Geb. wijs van
gaan
109. Riem
56. Verorberen
m. Soort mijt
58. Meisjesnaam
113. Vrucht
60. Schaal
114. Getand muur61. Reep leer
werk
63. Visch
115. Edelgas
Verticaal
2. Meisjesnaam
9. Voornaam
3. Meisjesnaam
10. Twee opeen4. Waterreservoir
volgende
6. Slede
medeklinkers
7. Honig
11. Sleephelling
8. Plant
12. Afgelegen
„rt

T J J™, -.-.— J

13. Voegwoord
14. Lichaamsdeel
16. Plank
18. Zie 24 horiz.
19. Schoon
20a. Rivier in Dld.
22. Voorheen
(Lat.)
24. Stekelvarken
25. Water
27. Flink
29. Jouw
(Duitsch)
31. Zwijn
32. Grondsoort
34. Plaatsje in
N.-Br.
35. Zwarte kunst
37. Bouwland
40. Deel v. h. geraamte
41. ~Wig
43. Schouwburg
45. Scheepstouwwerk
47. Bank van
Leening
48. Groote veldrat
50. Metaal
52. Godin der
eeuwige jeugd
54. Vlaktemaat
55. Rij
57 Boom
59. Woonschuit
60. Zoogdier
62. Boom
68. Takje

70. Scherpzinnig
72. De keel afsnijden
75. Iemand, die
een erfenis
nalaat
76. Boschmeer
77. Inwoner van
Letland
79. Alle menschen
81 Munteenheid
82. Verzoek
83. Stuurinrichting
85. Staat in Azië
86. Niet vol
87. Vlug
88. Plaats in
Frankrijk
90. Beun
91. Plant
92. Jongensnaam
94. Zoogdier
95 Mestyork
98. Meisjesnaam
99. Metaalverbinding
102. Meer
(Duitsch)
104. Zwart agaatsteen
106. Klein soort
hert
108. Voorn.woord
109 Bergplaats
-110. Voorzetsel
112. Jongensnaam

Oplossing vorige puzzle
Aan de stapel oplossingen op ons
bureau kan je zien. dat de zomer ten
einde loopt. Er is weer volop animo voor
onze kruiswoordraadsels. De prachtige
prijzen, die ditmaal de puzzelaars toe-

Bij het bestudeeren van de herkomst
der tallooze zegswijzen, welke wij zoo in
onzen dagelijkschen omgang met anderen
zelven vaak bezigen, en anderen hooren gebruiken, blijkt herhaaldelijk, dat ook ten
aanzien van de oorspronkelijke beteekenis
van* bepaalde zegswijzen het oude gezegde
van toepassing is, ,.dat de geleerden het
niet eens zijn". Wel heel duidelijk komt dit
aan het licht by de uitdrukking ,,daar zal
geen haan naar kraaien", waarmede men
te kennen wil geven, dat een bepaald feit
niet zal worden oververteld, dat het niet
aan anderen bekend zal worden. Deze uitdrukking, welke reeds in de 17e eeuw
algemeen gebezigd werd (bij Vondel komt
ze o.a. ook voor in „Joseph in Dothan" en
later in van Effen's Spectator) zou, volgens den taaikenner Tuinman haar oorsprong vinden in het bekende verhaal van
de verloochening van Jezus door Petrus.
Ook Laurillard en Zeeman waren van dezelfde meening, doch deze uitlegging is
later weersproken, (o.i. ook zeer terecht),
aangezien volgens het Bijbels verhaal
Petrus zich aan de verloochening schuldig
maakte drie maal vóór het kraaien van
den haan. waarmede te kennen gegeven
werd. dat het verloochenen geschieden
zou vóór het aanbreken van den morgen.
Hieruit volgt reeds dat dit nimmer in verband kan hebben gestaan ,met de betekenis, welke wij hechten^ aan de uitdrukking: „daar zal geen haan naar kraaien".
In zijn „Taalkundige Bijdragen" zegt de
taalgeleerde De Vries, dat men den oorsprong moet zoeken in het volksgeloof,
dat de haan den moordenaar aankraaide,
van wiens aanslag hij getuige was geweest. Woordelijk zegt De Vries: ,,Wanneer dan eene misdaad in alle stilte gepleegd was en men rekende, dat zij
geheim zou blijven, zeide men, dat er geen
haan naar zou kraaien." Eenigszins hiermede in verband staat ook de uitdrukking
„Al zouden de raven het moeten uitbrengen".
lachten, zullen daar wel niet vreemd aan
geweest zijn!
Hoe het ook zij, wij hebben ons door
die „rijstebrij-berg" moeten heenslaan en
zijn er waarlijk in geslaagd
om het
resultaat van dezen arbeid bekend te
kunnen maken.
Eerste prijs, tien gulden: E. Folkcrtsma,
J. C. Kapteijnlaan 16, Groningen.
Tweede prijs, vijf gulden: K. Veenstra,
Wieringen, Haukcs, Poelweg 15.
Derde' prijs, twee gulden vijftig: Mevr.
E. Verstecgh—Vennik, Pansierstraat 43,
Scheveningen.
Vierde prijs, twee gulden vijftig: Antonia van Rijk, Abeelseweg. 5, Souburg-W.

P.V. 1595/1. Verantwoordelijk voor het redacfioneele gedeelte van den inhoud: G. J. Zwertbroek te Bussum (telef. 4283). Verantwoordelijk voor de advertenties:
A. H. Lammers te A'dam. Uitgever. Nederlandsen Arbeidsfront.P. C. Hoofsfstraat 180 te Amsterdam. Drukker: N.V. De Arbeiderspers, Hekelveld 15 te Amsterdam.
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