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IN DEN STORM DER TIJDEN
Een revolutie vaart over
Europa.
Weer is een tijd in de wereldgeschiedenis aangebroken,
waarin de vooruitgang zich
niet langer door klein-men. schelijke traagheid en behoudzucht laat tegenhouden,
maar er met donderend geweld doorheen breekt en de
oude, vermolmde vormen van
een weinig fraai verleden in
puin smijt. Liberalisme en
kapitalisme hebben zichzelf
overleefd en kunnen zich
tegen de eindelijk volgroeide
socialistische idee niet langer
staande houden. De leer der
--.:. alléén-geidigheid van
het
persoonlijk eigenbelang —
het individualisme, waarop
het liberale kapitalisme gebouwd was — is tot op den
draad versleten en wordt
door de tot krachtig leven
gewekte
gemeenschapsgedachte aan flarden gescheurd. De vage droom van
'en week en krachteloos inernationalisme, waarmee de
wereld-phitocratie de meedoogenlooze uitbuiting aller
volken zoo meesterlijk te verbergen wist, heeft plaats gemaakt voor volksch ontwaken.
Deze geweldige revolutie,
deze ómkeermg in de samenleving der menschen, zooals
de geschiedenis er nog geen
heeft gekend, bestrijkt alle
gebieden van het menschelijk leven en doet zoowel op
politiek en cultureel als op
sociaal en economisch gebied
een frisschen wind waaien, in
alle landen, zelfs in de meest
verwijderde. Dat zij dan ook
voor de Nederlandsche grenzen geen halt heeft gehouden, behoeft niet te verwonderen.
Het gezapige Hollandsche
^germannetje echter vindt
dat heelemaal niet aardig
van die revolutie. Heeft hij
• soms om gevraagd? Nee
toch? Nou dan? Wat is dat
aan voor een onrechtmatige
verstoring van zijn rustige
rust!
t kenmerk van het burgermannetje is, dat hij onwrikbaar zit vastgeroest
ui antieke, traditioneele opvattingen en dat hij uitsluitend zichzelf ziet.
>eschouwt zich als het middelpunt der schepping en de dingen zijn bqst,
s nu eenmaal zijn. Veranderingen in den gang van zaken, zooals hij
deze van zijn geboorte af kent, zijn dan ook uit den booze.
ekommerde zich het Hollandsche burgermannetje om den nood van
; in de slavenketenen van het Versailler verdrag geklonken Duitsche volk?
iad hij daar soms last van? Nee* toch saeker? Waarom dan al die drukte
erover?
*
Wat bekommerde hij zich om het leed van de honderdduizenden Nederidsche werkloozen met hun vrouwen en kinderen. Om den langzamen

ondergang van tal van kleine
neringdoenden. Om den hopeloozen toestand, waarin de
plattelandsbevolking verkeerde. Om onze volkscultuur, die
in een sj.op was geraakt. Daar
had Hij toch zeker geen weet
van? Waarom dan al dat geschreeuw van socialisme, van
verlossing uit het proletariaat, van een nieuwe gemeenschap en van geborgen
zijn in eigen volk. Was het
Hollandsche bürgermannetje
dan niet geborgen? Wel nou
dan?!
Dit soort burgermannetjes
vond men niet slechts in één
bepaalden kring. Er waren
kleine renteniers onder hen,
maar ook bankdirecteuren.
Partijpolitiekers vond men er
en groot-industrieelen, maar
ook vakbondsleden en wiezich -met-trots-socialistennoemden. De klein-Hollandsche
burgermannetjesgeest
had alle hokjes en schotjes
doordrongen en zich meester
gemaakt van de gedachten
2n opvattingen van menschen
iran allen mogelijken stand en
richting. Ja, ook van vakbondsleden en zich noemende socialisten! Want hoeveel
van deze burgermannen, in
hun fraaie woningen, met
hun verzekerde posities en
behoorlijke loonen bekommerden zich — niet met leege
woorden, maar met hart en
gemoed! — om wie niét zo'o'n
goed lot in de loterij der kapitalistische
samenleving
hadden
getrokken?
Wat
dachten in 's hemelsnaam
die „socialisten" toch, die zich
van het begrip gemeenscha®
zoo weinig aantrokkéri? Dat
het socialisme zoo-maar-vanzelf zou komen, van vandaag
op morgen, zonder dat zij er
wat van merkten, zonder dat
zij er wat aan zouden moeten
doen en vooral, zonder dat
zij er voor zouden moeten
lijden?! Waren zij dan zoo
totaal vergeten, 'dat, zooals
hun eigen theoretici hun
hadden geleerd, het socialisme op de barricaden bevochten zou moeten worden, zooals dit thans geschiedt?!'
Wat weten burgermannetjes echter van barricaden!
^ze grootsche revolutietijd vindt hen thans in één front met Engelsche en
Amërikaansche plutocraten en kapitalisten. Het eenheidsfront der groote en
kleine burgermannen tegen de geweldigste revolutie, die ooit heeft plaat*
gevonden.
Och arme!
Probeer met je onnoozele parapluietje maar tegen den revolutiestorm op ta
tornen!
Straks ligt het als oud vuil in een hoek gekwakt.
Misschien ben je dan in staat om de werkelijkheid te zien.1

deed dit door een rechtstandige 1itn als
volgt
Deze voorstelling neet:
„het gedeelde jaar". Het
is het , gevolg van het
vaststellen, dat het jaar
uit twee helften bestaat:
Winter en Zomer. Later
maakte men zoogenaamde „gevierendeelde laren", om duidelijk te maken, dat er vier
toestanden waren in een jaar: lente,
zomer, herfst en winter.
Een boer in Koudekerke op Walcheren
zat in een herberg en nam een stuk krijt
Deze zonnen en jaren,
in de hand. De waardin reikte hem een
gedeelde en gevierenlei-van de kaartspelers en hij zette op
deelde, treft men overal
de blauwe schalie twee bogen als volgt:
aan in huizen te lande
en in de stad. Vensters
als een gevierendeeld
jaar komen veel voor.
Op deze .manier was t
kruis ontstaan. De boer noemde dit een
„rechtkruis". Daarna liet men 't kruis
,.een kwartslag omvallen" zei hij. Dat
was om aan te toonen. dat de zon draaide binnen het laar Zoodoende kregen
wij het maalkruis. Later heeft men nog
„Dit zijn de twee oerbogen" liet hij erop volgen. „Neemt men den éénen boog,
verdere verdeelingen gemaakt iri den
zoo is hij als een terp of een graf. De
jaarcirkel om te beduiden, dat de zqnnetweede zinkt door den eersten heen. Mijn
kracht dieper en diener
vader heeft mij geleerd, dat de eerste de
incarneerde in de stot.
aarde voorstelt, de stof, den grond, soms
Men kreeg derwijze zes
het graf. De tweede boog is door den
sterren binnen den cireersten gezonken: .hij zinnebeeld t het
kel en praktisch werd
leven, de zon. den geest, het licht, soms
het figuur een zesspakig
de wieg. Als men wieg en graf pp het oog
rad. Men noemde dit
heeft, beeldt men dit af als hieronder is
„zonnenad" in de verge teekend":
vlogen eeuwen.
Ook het achtkruis ontstond, doordat
men rechtkruis en maalkruis op elkaar
vasthechtte.
.
Dit alles zijn zonneen iaarsymbolen van
vaderlandsche boérenafkomst. die zijn blijven
voortleven in de z.g.
versieringskunst.
Zij
hebben voor oudere boeDeze twee bogen zijn de oer-bogen. Als
ren ook nog wel een
de zon of het licht of het leven in den
wijsgeerig-religieuze beteekenis, want wat
grond, de aarde doordringt, ontstaat een
begint een boer zonder zon op zijn aknieuwe elliptische ruimte. Deze ruimte kers? In de nagelaten papieren van den
noemde de boer „ing", oftewel de plaats
Bruggeling Emiel van Biervliet, in balwaarin geest en stof elkaar doordringen
lingschap in Noord-Nederland gestorven,
of dooreengemengd worden. De „ing" is
baringsholte. Als leven dood doordringt, werd een aanteekening gevonden als volgtals licht schijnt in de duisternisse. als luidend: „de zinnebeeldige teekens door
geest stof doordrenkt, ontstaat er levensambachtslieden aangebrocht in de veimogelijkheid. De ing was volgens dezen
sters en deuren onzer huizen, zijn oorboer een goddelijk zinnebeeld. In overoude
oud. Men zegt. dat zij afkomstig zijn van
tijden moet de uitdrukking bestaan heb- de Friezen. De Friezen zouden een geheel
ben: „in den -ing treden", dit wilde' zegafzonderlijken Germaanschen stam zijn.
gen, trouwen.
sterk afwijkend van alle andere ' GerTrouwen bracht dus den plicht der
maansche stammen, die ons Dietsche
vruchtbaarheid mede.
land zijn komen bevolken, nadat zij de
Nadat de boer dit had verteld, wees
hij erop, dat vele bovenlichten een ing in ' Oostzee verlaten hadden,. De zonnewielen. ruiten, krakelingen, enz waren evenhet vensterglas hadden zitten. „Dat was
goed het bezit der Dietsche Kelten als
de boodschap, die de ouders meegaven
der Dietsche Germanen. Deze symbolen
aan hun kinderen, wanneer zij huwden
zijn heidenser!, maar ooroud. Dit heeft
en 't nieuwe erf betrokken". De ing wordt
mij Guido Gezelle persoonlijk medegedus gevormd doordat de twee oer-bogen
deeld. Hij liet er nog als bij bemerking
(aarde en hemel) elkaar snijden.
op volgen: de Friezen zijn het oudste
Men vindt ingen in vensterruiten aanDietsche volk
gebracht en in deurpaneelen. Eén der
Emiel van Biervliet was onderwijzer
aanwezigen maakte de opmerking, dat de
aan een Enselsche school in Brugge. Hij
ing soms rechtstandig voorkomt. Den boer
woonde geruimen tijd bij Guido Gezelle
was dit bekend: „wij noemen dit wat ik
in huis. Hij schreef verdienstelijke verhier geteekend heb „de liggende of navolgverhalen in de plaatselijke Brugsche
tuurlijke ing". Als een timmerman in een
pers. Dit wat betreft de afstamming dehuisdeur een staande ing aanbrengt, had
dit eertijds eveneens zijn reden: het ge- zer zinteekens
De zonneraderen worden uitgesneden
echiedde meestal als een weduwnaar
hout van geveltoppen. op hekken van
trouwde met een weduwe, in
wei. op gereedschap ingekerfd Zij
waarvan verwacht, kon wor- een
beoogen een stille maning: gedenkt in
den, dat ze geen kinderen alles
de goddelijke zon!
meer kon krijgen. De
Er bestaan zeer veel meer boerenzinne„rechtstandige of geeste- beeldige'figuren. Wij noemen slechts:'den
lijke ing" betoogde, dat het levensboom, het paard, het hert. de bril.
daar wonend echtpaar zijn de
krakeling. de wassenaar, de urn. de
scheppende krachten op den zonnespiraal.
de zonnewervel. de odal.
geest gericht hield. Is dit de ruit. de tooverknoop. enz.
geen schoon zinrijk gebruik
Onze woningen dragen deze symbolen.geweest, dat is uitgestor- die. een taal spreken dewelke wii verven? Als versiering is de
leerd hebben te verstaan Wij hebben
ing blijven voortleven. Tim- evenwel
ontdekt, dat deze taal eetmerpnis
merlieden, schrijnwerkers, aflegt van een heele boerenwijsbpceerte.
' metselaars,
koekebak-kers die sterk religieus geladen is en wij meiemaken traditioneel nog
steeds ingen. doch haast
niemand weet weer, dat
zoo'n figuur een zinnebeeldige beteekenis heeft.
Deze liggende en rechtstandige ingen
behooren tot het volkskundige bezit van
ons Nederlandsch volksgebied Zij maken
deel uit van het vaderlijk erfdeel en zijn
even waardevol, ja misschien zelfs meer,
dan mooie gevelsteenen
De boer veegde zijn oerbogen uit en
nam weer het krijt ter hand.
Hij teekende ditmaal
een ronde schijf en zei:
„Dit is een zon". Oorspronkelijk aanzag men
de Zon als het zichtbare
symbool van God. Wilde
men aan God stilzwijgend herinneren, men
nam een stuk Kalk en teekende een ronde.
Dat wilde zeggen: ..Gedenkt God!" Daar
de zon het jaar regeert, heeft men daarna het jaar ook op gelijke wijze voorgesteld. Al spoedig zag men kans aan te
geven, dat 't een écht jaar was; men

nen, dat het zin heeft daar 't een en
andei op bevattelijke wijze mee te deelen, teneinde deze volkswijsheid weer tot
leven te wekken. Zij vertegenwoordigt een
k-ultuurbezit, dat niet mag verloren gaan.
In een volgende bijdrage zullen wij 't een
en ander mêedeelen over een paar der
andere zinteekens
MARCEL VAN DE VELDE.

EÜRÓPEESCH-E
ARBEIDSVRAAGSTUKKEN.
Nuttige verdeeling der krachten
gewenscht.
De inschakeling van een kwart milliard
arbeidskrachten in het Europeesche bedrijfsleven vindt thans meer en meer
naar de richtlijnen plaats, welke vanuit
een centraal punt worden gegeven. Of
het nu om oorlogvoerende landen, om bezette gebieden of om neutrale landen
gaat, overal grijpt de oorlog zoo diep in
het bedrijfsleven in, dat de inschakeling
van arbeidskrachten niet meer aan het
vrije spel der maatschappelijke krachten
kan worden overgelaten.
; Het gaat hier niet alleen om het onderbrengen van werkloozen doch in het
bijzonder om maatregelen, welke er toe
kunnen leiden om die arbeidskrachten,
welke men in bepaalde Europeesche gebieden tekort komt, naar de brandpunten van het arbeidsproces te .kunnen leiden. Het werkloozenvraagstuk. zooals men
dit in de vooroorlogsche jaren in tal van
landen heeft medegemaakt, heeft in vele
landen plaats gemaakt voor het vraagstuk van een arbeiderstekort. Een en,
ander is oorzaak geweest dat ook in die
landen, waar nog een arbeidersoverschot
geconstateerd werd. dit overschot snel is
afgevloeid naar die landen, waar een tekort aan arbeiders heerschte.
Wil men het Europeesche arbeidsprobleem in zijn geheel zien. dan dient men
óók van een centrale leiding uit te gaan.
Volgens een publicatie van Oberregierungsrat Dr Bergheer in het tijdschrift
„N .S. Sozial Politik" ligt deze centrale
leiding in Duitschland bij den generaalgevolmachtigde voor den arbeid In
Italië bij het Ministerie voor de corporaties en iri Finland bij het Ministerie voor
Arbeid. Engeland. N e d e r l a n d . België,
Noorwegen, Denemarken. Zweden en
Zwitserland hebben alle arbeidsbureaus
als onderafdeelingen van het Ministerie
of Departement van Sociale Zaken ingericht. In alle genoemde landen, incluis
Frankrijk, zijn deze instellingen zonder
meer staatsinstellingen. Slechts in Italië
zijn de arbeidsbureaux ondergeschikt gemaakt aan de corporaties. De Deensche
arbeidsbureaux zijn tot heden nog gemeentelijk ingesteld, terwijl die in Zwit-'
serland óf gemeentelijk óf kantonaal zijn
ingericht. In alle genoemde. landen zijn
de werkloozen aan aanmeldingsplicht onderworpen en dienen zij zich beschikbaar te stellen, zoodra er voor hen arbeid vrij komt. In de eerste plaats moe-,
ten m bijna alle landen onder de huidige
omstandigheden arbeidskrachten vrij gemaakt worden voor den landbouw
In .Duitschland en Italië-zijn reeds gedurende jaren- arbeidsboekje.s voor alle
arbeiders ingevoerd, welk voorbeeld mtusschen ook in andere Europeesche landen navolging vond In andere landen
heeft de registratie . uitsluitend door middel van cartotheken plaats, terwijl Engeland een registratie van de beschikbare
arbeidskrachten naar iaargang heeft
doorgevoerd.
Evenals in Duitschland. Nederland en
Noorwegen mag ook in Engeland het aanstellen en ontslaan van personeel slechts
plaats hebben na het verkrijgen van offi-

ARBEID verhuist
Met ingang van Donderdag 8 OctoH^r 1942
is de redactie van „Arbeid" verhuisd van
Hekelveld 15, Amsterdajn, naar
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cieele toestemming. Dezelfde verplichting
gejdt ook voor den arbeider bij het nemen
van ontslag. In vele landen zijn de bedrijven verplicht hun personeel uitsluitend fia de arbeidsbureaux te betrekken, _
hetgeen in Denemarken en Zweden kor-'
telings nog slechts is ingevoerd bij de
uitvoering van openbare werken door
particuliere ondernemers.
De arbeidsdienstplicht als belangrijke
maatregel voor de inschakeling van alle
jonge arbeidskrachten is thans reeds in
vele Europeesche landen ingevoerd, met
uitzondering echter van Denemarken en
Zweden.
Ten opzichte van deze kwestie zijn de
opvattingen in Europa nog niet eenstemmig.
De arbeidsdienstplicht in Italië,
welke kortelings nieuw geregeld werd. en
waarvan de uitvoering in handen van de
fascistische partij werd gelegd, omvat
alle mannen van 14 tot 70 jaar en alle
vrouwen tot 60 jaren. In Finland is*hij
beperkt tot de jonge arbeidskrachten en
de oudere bevolkingsgroepen, in Engeland
geldt hij voor personen -van 18 tot 51-jarigen leeftijd. Frankrijk kent den arbeidsdienstplicht uitsluitend voor landbouwarbeid voor personen van 21 tot 26 jaren,
terwijl in Zwitserland de arbeidsdienstplicht speciaal voor jonge arbeidskrachten
van 16 tot 20 jaren in het leven is geroepen, terwijl voor de bouwbedrijven,
waarin een groot tekort aan arbeidskrachten bestaat, ook oudere arbeidskrach'en onder den dienstplicht vallen.
Ofschoon het beeld dus tamelijk bont
is. zoo kan toch geconstateerd worden dat
het begrip van den aröeidsdienstpiicht '
overal vasten voet heeft gekregen en
slechts verschil bestaat in de wijze van
uitvoering. Een en ander vormt een belangrijke basis voor de komende ordening
in het Europeesche bedrijfsleven Van een
gedecentraliseerde
arbeidsmarkt
ontstaat in Europa meer en meer een gecentraliseerd arbeidsorgaan. hetwelk de
Europeesche arbeidskrachten op dié plaatsen brengt, waar zij ir. het algemeen
Europeesch belang het meest noodig zijn.

DUITSCHLAND
De cultureele verzorging der buitenlandsche arbeiders in Duitschland.
Het Duitsche Arbeidsfront voert in
nauwe samenwerking met de vakorganisaties uit de landen, vanwaar de arbeiders
komen, talrijke plannen uit voor de cultu-.
reële verzorging der buitenlandsche arbeiders in Duitschland Door opvoeringen
van eigen tooneelstukken films, weten"
schappelijke bijeenkomsten, enz., worden
de cultureele belangen der arbeiders behartigd, Ook door eigen tijdschriften
blijven de buitenlandsche arbeiders in
Duitschland op de hoogte van hetgeen
er m. politiek, sociaal en cultureel opzicht in eigen land omgaat. Zoo verschijnen er voor deze buitenlandsche arbeiders
momenteel 15 weekbladen, terwijl bovendien voor enkele vakgroepen speciale
tijdschriften verschijnen, zooals een mijnwerkersorgaan voor Italiaansche mijn-;
werkers, een landbouworgaan voor land
arbeiders uit Kroatië enz.

ONTSPANNINGSGEBOUW BIJ

CARP
TE HELMOND GEOPEND

BELANGRIJKE AANWINST VOOR
HET PERSONEEL

It

Directie en personeel van de N.V.
Carp's Garenfabrieken te Helmond,
alsmede een aantal genoodigden, zijn
Zaterdag 3 October jl. bijeengekomen
ter gelegenheid van de feestelijke
ingebruikneming van het voor het
personeel gestichte ontspanningsgebouw.
Na een korte openingsceremonie —
het doorknippen van een lint — welke verricht werd door den heer Dr.
Zahn, directeur van dit bedrijf, verzocht deze allen aanwezigen met een
„welaan, ik heb het lint doorgeknipt,
ik noodig U allen uit binnen te treden" uit, deze nieuwe aanwinst voor
het bedrijf voor den eersten keer te
betreden.
Eenige oogenblikken later waren de
oudere en jongere leden van Carp's
fabrieken als één groot gezin binnen
het gebouw vereenigd en dwaalden de
blikken der werkers langs het smaakvol met orchideeën, chrysanten en
primula's versierde podium, langs de
lichte wanden met hun in fresco uitgevoerde muurschilderingen en gekleurde glas-in-lood vensters, waardoor het herfstelijk zonnelicht' getemperd binnenviel.
Na een pittigen marsen van het
mondharmonica-orkest, gevormd uit
leden van het personeel, heette Dr.
Zahn genoodigden en werkers van dit
bedrijf van harte welkom in dit nieuwe ontspanningsgebouw. Na de moei, lijkheden geschetst te hebben, waarvoor dit bedrijf na Mei 1940 kwam te
staan, riep spreker in herinnering, hoe
plannen ontstaan waren om de sociale
toestanden voor het personeel te verbeteren. Plannen ,waren opgekomen
om het personeel een recreatiegebouw
aan te bieden, dat den toets der vergelijking met andere prestaties op dit
gebied zou kunnen doorstaan.
„Velen van U", zoo zei Dr. Zahn,
„zullen dit geschenk met dankbaarheid, anderen met gemengde gevoelens
ontvangen. Wij willen U allen echter
overtuigen van de juistheid van onze
doelstellingen. Dit gebouw zal bevolkt
moeten worden met een gemeenschap
van kameraadschappelijke menschen.
Er zal geen angst moeten zijn opofferingen en vrees om elkaar te helpen.
Aller streven moet er op gericht zijn
de eenheid te bevorderen." In dit verband wees spreker er op, dat reeds
velen in het bedrijf zich vrijwillig
hebben aangesloten bij het Nederlandsche Arbeidsfront.
„Moge dit gebouw", aldus besloot
Dr. Zahn zijn toespraak, „getuige zijn
van de steeds groeiende eensgezindheid van de gemeenschap, dan is de
stichting van dit gebouw daarmede
volkomen verantwoord".
Helder en klaar zijn de stemmen,
die na dit openingswoord opklinken.
Een danklied, gezongen door de sportieve, in witte blouses en blauwe rokjes gekleede jeugdige werksters uit

het bedrijf, vertolkt de dankbaarheid
van allen, die in dit bedrijf werkzaam
zijn. Spontaan en enthousiast, maatvast en zuiver wordt er gezongen en
als het laatste accoord in de ruimte
is opgelost ligt er een trek van voldoening en trots op het gelaat van
menigen werker over de musi'cale prestaties van de jeugdige krachten uit
hun eigen bedrijf. Deze zelfde trek
van voldoening ligt ook op riun gezicht, wanneer de voorzitter van een
commissie uit het personeel namens
allen het ontwerp voor een Delftsch
bord aanbiedt, dat den dank van allen
moet vertolken bij de overdracht van
dit gebouw. Diezelfde trots over wat
eigen werkers kunnen, ligt ook op hun
gezicht, wanneer een keur van fruit
en groenten, gekweekt door de amateur-tuinierclub uit hun bedrijf,"als
blijk van waardeering voor wat hrj
voor de werkers heeft gepresteerd,
aan den heer Dr. Zahn, wordt aangeboden.
Namens het Nederlandsche Arbeidsfront werd nog het woord gevoerd
door den heer J. Ph. van Kampen, die
de eenheidsgedachte, zooals die in dit
Front leeft, vertolkte en er op wees,
dat deze gedachte ook geldt voor de
werkers in dit bedrijf. De heer Van
Kampen deed uitkomen, dat achter de
stichting van dit gebouw de eenheid
oprijst, die alle werkers in het land
vereenigt in één onverbrekelijke gemeenschap, gebonden door de banden
van geest en bloed.
Hierna werd nog een kort slotwoord
gesproken door den vertegenwoordiger van het Deutsche Arbeitsfront.
Het zou niet juist zijn de opening
van dit ontspanningsgebouw slechts
te zien. als een welwillende daad van
de Directie van een bepaald bedrijf
tegenover het personeel. Veel meer
spreekt hieruit de vaste wil om een
hechten band te leggen, die allen, wier
streven er op gericht is, een taak. te
verrichten in dienst van de volksgemeenschap, vecbindt. Voor de werkers in Carp's bedrijf heeft dit gebouw, evenals de douche-installaties,
de waschlokalen en andere hygiënische inrichtingen, die over eenige weken in gebruik zullen worden genomen, een onmiddellijke beteekenis.
Daarbovenuit echter is dit gebouw van
warm roode baksteen opgetrokken,
van binnen zoo zonnig en licht, te zien
als een symbool. Een symbool, dat,
waar in woorden de nieuwe geest in
het Zuiden vaak moeilijk lijkt door te
kunnen breken, als daad klaar en
duidelijk getuigt van dezen nieuwen
geest, die baan breekt, die zich door
niets weerhouden laat om vreugde en
arbeid, in het verleden vaak tegengestelde begrippen, tot één begrip te
maken.
Foto's Arbeid/Griek.

Bof Bouwman

C

WAT HIER AAN VOORAFGING:
We hebben kennis gemaakt met de „Charon", een
drijvende doodkist van een sleepboot, gammel gevaren op duizend en één tochten van Rotterdam
naar Mannheim, heen en terug, heen en terug.
<
We zien den machinist Klaas Bakker met z'n volgepropten plunjezak langs riet mastbosch van schuiten die „Charon" opzoeken, waarmee hij voor het
eerst zal uitvaren.
Bart van der1 Vaart is de trotsche bezitter van een
vloot waartoe behalve de „Charon" nog twee van
die oliezuipers en kolenvreters behooren.
Klaas Bakker durft het nikt aan om met zoo'n
mirakel den Rijn op te gaan Het is onverantwoordelijk. Hef brengt hem in conflict met kapitein
Van 't Roer, die beweert, iat z'n vorige machinist,
— die wegens verwaarloozing van den boel van boord
is getrapt! — er wel mee non varen, en met recder
Bart, die alleen maar aan z'n .Jcontrakkies" denkt
en geen bliksem geeft om de booten en hun bemanningen. Varen en verdienen! Dus begint de
„Charon" ook ditmaal z'n lange zeul naar Mannheim, ongeacht z'n zieke nrhaam en z'n zwakk»
hart, dat steeds den laatste-n slag kan slaan
Een reis die moét spaakloopen want het eene
slechte voorteeken na het arjïere daagt op Musschen op de stang, zwarte kraaien, 'n schele stoker,
een gevallen steenen kan, die heel blijft

(7)

Schijnbaar in diepe rust lagen de kleine huisjes
tegen den hoogen rivierdijk; grillig gestrooid langs
bochtige kruinen,- of saamgedrongen rond grauwverweerde dorpstorens. Soms weken de dijken terug
tot ver achter riet-omzoomde uiterwaarden waar
zwartbont vee, als in gezapig nietsdoen te droomen
stond. Het was alles vrede en rust. In de wijde polders en op de breede rivier die stil en verlaten tusschen de oevers lag. Schijnbare rust. Want de mach-,
tige stroom ging zijn eeuwigen weg; draaide en wentelde om en om; schuurde en schuifeldë"langs oevers
en kleibanken; knaagde en knauwde aan blootgespoelde boomwortels en weggerotte meerpalen...
Zooals de onrust knaagde aan de gemoedsrust van
hen die de wrakgevaren schepen langs uitgeholde
oevers en diep ondermijnde glooiingen loodsten. Uitwendig waren ze kalm, doch in hun binnenste
woelde de angst voor het onvermijdelijke; knaagde
de vrees voor de toekomst waarin geen bestaan en
geen levensvreugde lag.
Ook Klaas Bakker tobde over datgene wat komen
kon, al had hij het druk genoeg met het heden.
Eigenlijk stom van me, overlegde Klaas, om zoo
lang door te harken met dat ouwe kreng. Onverantwoordelijk. Bij een normaal verloop der dingen zou
de ketel van de Charon al lang grondig gerepareerd
zijn. Maar Bart kreeg last van zenuwen als er over
reparatie gesproken werdj „Niks te repareere!" had
ie gebruld, nu drie maanden geleden. En Klaas was
zoo stom geweest om zich te laten overbluffen, en
weer door te varen met dichtgestopte vlampijpen en.
een scheurtje in het ketelfront waaruit het water
wegsiste, eiken dag feller en venijniger. Nog een
of twee weken, misschien een maand dan zou de
wrakke ketel, onder den druk van honderdtwintig
duizend kilogram per vierkante meter, met donderend geweld vaneen scheuren, en de Charon ajs een
in elkaar getrapt conservenblik naar den bodem
zakken.
Tot voor kort was deze berekening van Klaas
nog „graue Theorie". Doch op de laatste reis naar
boven de Ruhr had hij een soortgelijk geval zien gebeuren toen een oer-oude raderboot, met machtig
wielengezwaai hen voofbij .kwam varen, en enkele
kilometers verder als 't ware in rook en damp werd
opgelost. Ze hadden den eenigst overlevende aan
boord vai- de Charon geheschen, en met stijgende
ontzetting geluisterd naar zijn verward relaas over
gebroken steunpijpen en een •ingescheurd ketelfront
waarmee de laatste reis begonnen was. Voor Klaas
was hiermee de kous af.

Nog eenmaal hadden ze hun zware sleep naar de
plaats van bestemming gezeuld, doch dan had de
machinist eigenhandig de dempers voor de vuren
gesmakt en daarbij zoo onbehoorlijk gevloekt dat
zelfs Korsie vol eerbied het hoofd ontblootte. Met
halven stoomdruk op den ketel waren ze terug gevaren.
Met minder dan halven stoomdruk draaiden ze
langs het dorp waar schipper Van Buren zijn domicilie had. De Goede Verwachting moest dringend
naar de werf, het kon geen uitstel lijden. Het waterdichte schot was ontzet, en twee man aan de pomp
konden nauwelijks het instroomende lekwater voorhouden. Maar Van Buren had geen geld voor de
omvangrijke reparatie, en de scheepswerf was geen
philanthropische instelling...
Evenmin als de sleepdienst van Bart van der
Vaart. De kapitein gaf het roer over aan Henkie en
ging over de reeliog hangen om van den schipper
het sleeploon te vragen.
,,'k Heb nog drie kwartjes in de spaarpot van de
kindere", zei vrouw Van Buren. „As 't mot, dan mot
et maar...!"
„Zoowaar zal jij de zenuwe krijge!" verklaarde
Korsie aan Van 't Roer. „Gauw in je hok. of 'k bijt
je strot af! Wou jij de bloedcente van die kooters inpikke?!"
„De baas krijgt de kole ook niet voor niks!" verweerde zich de kapitein. „Hoe mot ik dat verantwoorde...?!"
„Ga nou maar gauw in je hok, anders krijg ik et
weer, en dan begin ik scheel te kijke!" dreigde
Korsie.
Van 't Roer was al weg. Hij pruttelde nog wat na
over rekening sturen en geld overmaken, dan zwaaide de Charon dwars in den stroom om de „Goede
Verwachting" zoo goed en zoo kwaad als het ging,
op een onderwater liggende modderbank te sturen.
„Lekko...! Vol achteruit!... Gaat et zoo, schipper...? 't Beste dan... en de goeie reis...!"
Korsie oogde naar de schippersvrouw die ftand over
hand aan het groote stuurrad draalde. Hij spuwde
over de reeling en herhaalde: „'t Beste dan... en
god help je de brug over...!"
De Charon lag aan den wal gemeerd. Klaas Bakker zat onder den ketel gekropen om het water
daaruit weg te spuien, toen Bart al naar beneden
kwam zakken. De reeder zou het dezen keer eens erg
kalm aanleggen; niet bek-vechten; niet kankeren,
doch gewoon het velletje schrijfpapier in de zwarte
handen van den machinist drukken. Geen boebeleboepies; gewoon 't ontslagbewijs afgeven, verder
niks.
Maar Klaas had geen tijd om briefjes te lezen. De
ketel moest af gespuid en opengelegd; de kar in 't
vet gezet en de buitenboordkranen gesloten worden,
en een beetje gauw. als 't kon, want hij wilde nog
wel eens 'n keer naar huis ook. Hij lette niet eens
op den baas die nerveus op de vloerplaat heen en
weer stapte. Deze was* gelijk alle goede voornemens
vergeten en barstte los: „Hei daar! Ben je belazerd?
Wat leg ie daar nou aan die spuikraan te ouwehoere?! Niks af te spuie! Die boot mot vare om vijf
uur morgenoch'end!!!"
Z'n stem versmoorde in het daverend geweld van
het wegstroomende ketelwater. De vloerplaten trilden en Bart trilde mee van woede en ergernis. De
machinist beduidde dat ze naar boven zouden gaan
om eens rustig te praten. Hij voelde er niets voor
om een debat te beginnen in de machinekamer waar
hooren en zien verging van de herrie. Eigenlijk
voelde hij heelemaal niets voor een debat. Het liep
toch uit op ontslag nemen of krijgen. Wat kon 't
hem ook schelen wat Bart te vertellen had. Hij kon
stikken met z'n heele rotbpot, daar was de kous
mee af. Tegen een reeder met dergelijke opvattingen was toch niet te redeneeren. Plunjezak inpakken; ontslagbriefje vragen; afnokken... dat was wel
de eenvoudigste oplossing.
Maai Bart had z'n leed te. lang verkropt om zoo
maar, zonder slag of stoot, de partij gewonnen te
geven. Hij moest en zou. al z'n. leed over de gammele

Achilles, de gezonken MInerva, en die pestboot van
een Charon uitvloeken tegen den man wiens schuld
het was dat de reederij kapot ging; dat de booten
in den grond en voor den wal lagen. Alle leed, alle
vertwijfeling en angst voor de toekomst welden op
tot krankzinnig begeeren om alles te verpletteren
wat in den weg kwam. Die Klaas... die ellendeling...!
Bart kneep z'n vuist tot een trillende knots, en
haalde ver uit om de vermoeide, gebogen gestalte
• van den vervuilden machinist neer te mokeren tegen
de keien van de Merw^dekaai...!!!"
.„Daaar... Ellendeling...!!!" Dat was de laatste gedachte van Bart van der
Vaart Dan ontstond er een leegte, waarin tijd en
waarneming vertroebelden tot een chaos van klanken en beelden zonder zin of strekking, verward en
niet te begrijpen. Zijn verbrokkelde levensfilm; de
beelden en indrukken, opgedaan in ver achter
liggende jaren, warden dooreen tot een zinlooze
mengelmoes van opnieuw doorleefde zorgvolle tijden.
Hij doorleefde weer brokstukken uit de dagen toen
zijn krijthakkertje dapper door het grauwe rivierwater ploegde, op zoek naar tjalkscheepjes, die met
gestreken- en onklaar gevallen tuigage, ploeterden
tegen wind en stroom onder laagliggende spoorbruggen; voelde weer het geluk stralen uit de enkele
guldens sleeploon, het eerste kapitaal, waarmee hij
een grootsche toekomst ging opbouwen.
Dan was het weer of de dampige rivierlucht zich
kromde tot een lachspiegel van schrikbarende afmetingen, waarin de hakkepoffer gedrongen en gerekt werd tot een schip met vreemde, monsterachtige vormen, dat groeide en groeide tot ver boven
de huizen langs de kaai, en tot ver boven de bruggen, die streng en meedoogenloos de doorvaart afsloten van oever tot oever...
Wekenlang worstelde Bart tegen de demonen van
den waanzin. Dan werden ze minder wreed, minder
afgrijselijk en soms voelde hij even klaar en duidelijk de werkelijkheid, koud en zonder uitzicht...
Hoe lang deze nacht der vertwijfeling duurde wist
hij niet. Dat wist slechts zij, die de huiverende nachten doorwaakte in alles opofferende zorg voor het
leven van haar man dat dreigde weg te glippen naar
onbekende ruimten van vergetelheid of blijvende
verbijstering.
Zij was het, die mee de slagen van het noodlot
incasseerde; in volle nuchterheid en kalm overleg
het hare deed om die slagen al *te wenden, zij het
tevergeefs. Want „ieder voor zich" presenteerde de
nota voor geleverde goederen aan-, en verrichte
werkzaamheden vóór Bartjes reederij. Ieder voor
zich eischte het volle pond, en kwam eens praten
over de rekening. Ook zij moesten hun wissels betalen aan hun leveranciers; hun verplichtingen nakomert en hun rechten verdedigen. Ieder voor zich...
Mevrouw Van der Vaart ontving en rangschikte
den stroom van aanmaningen, dreigementen, dwangbevelen en dagvaardingen, die aangroeide tot'een
lawine van verschrikkingen, waarvan zij Bart onkundig liet, doch, waarin zij zelf, geheel alleen,
dreigde onder te gaan.
De eerste dagen van Bartjes ineenstorting kwamen nog de vormelijke informaties naar den toestand van mijnheer, doch deze belangstelling verstilde als de ebstroom bij het keeren van tiet getij.
En met^dat keeren kwam de vloedgolf van roddelpraatjes en verdachtmakingen en overspoelde de
puinhoopen van Bartjes zoo moeizaam opgebouwde
„goodwill".
De voorzichtiger! namen hun maatregelen. De
Achilles werd hoog op de werf. zwaar onderstopt, te
rusten gezet; het openliggende keteldek slordig weggemoffeld onder half-verteerd zeildoeff, .dat klapperde in den wind, of vies doorweekt en verkreukeld lag onder striemende regenvlagen.
Het opengescheurde casco van de Minerva rustte,
als achteloos neergesmeten op een slijkerige zandbank. Vloed en eb golfden in en uit langs de opgekrulde huidplaten en deden de veelkleurig omrande
vet- en oliebussen binnen de roestige ruimten rondzwerven in dwazen cirkelgang. Tot nader order. Tot
Bart het bergioon betalen kon, en het verdere trans-port naar de werf. Het bergingsloon, dat betaald zou
worden uit de opbrengst van de Charon, welke op
vele aanplakbiljetten achter gaas en horren der
havenkroegen, geprezen werd als „een in zeer goedan staat zijnde Rijnstoomsleepboot" met zeer bijzondere capaciteiten...
Klaas Bakker had, op zijn eindelooze tochten langs
kantoren en havenkroegen, tientallen malen deze
biljetten gelezen, en telkens opnieuw stomverbaasd
gestaan over de verregaande vrijmoedigheid-van den
opsteller der plakkaten, welke in zfln makelaarsonschuld, met kwistige hand de paardekrachten en
bruto-registertonnen in ruime ,mate op het biljet
hadden doen afdrukken,
„Kerel, kerel. Charon. 'k heb nooit geweten, dat
jij zoo'n baas van een boot was!" verzuchtte Klaas.
Je zou d'r zóó inbijten' Driehonderd Indicateur
Paardekracht! Toe maar jonges! Een in zeer goeden
staat zijnde Schotsche stoomketel! Zou ik d'r wel es
een wille zien die in slechten staat was...! Te zien en
te bezichtigen... Dat mankeerde d'r nog maar aan!
Heb je geen zin om 'm te bezien, dan ga je 'm bezichtige... aan de Bomkade!
Arme Charon! 'k Ga kijke of Henkie thuis is!"
(Wordt vervolgd.)

Rumoer rond „De Lastdrager"
Als redactie van het grootste weekblad van 'Nederland krijgen wii uiteraard van alle
moc/dïjke menschen brieven over alle mogelijke onderwerpen. Meestal over onderwerpen die ons blad en de daarin voorkomende artikelen niet of heel weinig aangaan.
De een wil weten over distributie-aangelegenheden, waarom we in rtlaats van zooveel
gram van dit en dat geen zooveel gram krijgen. Een ancter wi>. een en ander weten
over de te verwachten kou in den komenden^winter, hoelang die winter zal duren of
er veel sneeuwval aal ziin en wanneer de hyacinten op het glas gezet moeten worden. Een derde klaagt steen en been over een onmuzikalen kanarievogel. Een vierde —
e?z dat gaat ons weer wel aan — schrijft een anoniemen — natuurlijk! — dreigbrief,
die ons ook al weer geen slapeloozen nacht bezorgt. Een vijfde steekt met zijn vulpen
naar onze borst en brult ons toe „stomme verhaaltjes" te nlaatsen. Daar glimlachen
we"-om: de man is wat onbesuisd, maar geeft blijk onae krant te spellen. Daarom,
zijn we vergevingsgezind en. laten den inzender en den schrijver der „stomme verhaaltjes" het gerezen verschil voor het front van de troepen uitlcnokken
Dan hebben we er immers allemaal wat aan. Er is zóó weinig verschil van meening
tegenwoordig
DIT SCHREEF ONZE LEZER.
Mijne Heeren,
In „Arbeid" wordt den lezers een verhaal voorgezet getiteld „De Lastdrager"
welke naam een sleepbootje voert. Trouwens als lid van de redactie kent u het
verhaal.
Vooral hoofdstuk V is wat wonderlijk.
Die Klaas Bakker, die op één nacht een
stoommachine sloopt, reviseert en weer
monteert dat is werkelijk een wonder.
Ik ben gewoon kantoorbediende en heb
indertijd in mijn werkloosheidsperiode in
Duitschland gewerkt als draaier en kan
daarvan iets weten.
Stuur dien schrijver van dat verhaal nu
'ook eens 4jaar naar een machinefabriek.
Zoo deed TJpton Sinclair ook. En deed hij
dat niet dan raadpleegde hij ten minste
een goede encyclopaedie. Want: de uitgesleten lagers rommelden.
Hebt u wel eens een lager opgezuiverd?
Dat doet men op een draaibank, wanneer
het losse metalen zijn: of hét wordt met
babbit ingegoten en uitgekotterd met
schuifpasser en meetklokje. De stoom siste
door de stopbussen.
Toemaar: eventjes 4 glands met nieuwe
pakking vullen.
Dan even de krukassen opzuiveren,
want versleten lagers leveren meestal onzuivere krukken en krukassen.
De leibanen werdsn heet door gebrek
aan smering.
„O ja" sprak Klaas Bakker „even met
m'n - zakmesje -die leibanen opschaven, *
wacht ik neem een oud „Gillette-mesje
niet houder". „Zoo dat is ook klaar."
„Nu nog even de cylinders uitkotteren en
uithohnen, en even 2 nieuwe zuigers erbij
op maat draaien, ook alweer klaar."
-Bij elkaar gerekend zou deze man noodig hebben:
l Draaibank, l Kurbelwellen drehbank,
Kotterbank(je), ] Hohnmachine. l
Schaafbank of Sterke annschaaf. Verder
vijlen, snij-ijzers, beitels enz. te veel om
op te noemen.
Dat zijn bij elkaar 4 ambachten. Dan
:omt er nog bij het beroep van banklüerfcer maakt 5, en dat van monteur is 6.
r
was hij al reeds stoker is 7. Dat
5
Knap. En dat alles op een sleepbootje.
Die jeugd van tegenwoordig toch. Tjonge,
Tjonge.
Hij maakte deze deelen haarfijn pas,
toemaar, als een metaalbewerker het leest
krijgt hij een stuip. Laat die romanschrijver maar eens een 6 kantje vijlen
aan een moer.
Waar een ander 4 a 5 machines 4- vakbekwaamheid voor noodig heeft dat doet
een actieve zij net ook wat wonderlijke
stoker alleen in één nacht zonder machines met een vijl en een hamer en een
nijptang, en misschien een paar spijkers
en lucifers.
Die stoker zal nu wel. ergens anders
werken want zoo'n man is zijn gewicht
bruine boonen waard per dag, neen' zelfs
per uur.
En die schrijver moest nu maar eens
ergens anders gaan werken, dan wordt
hij z'n 400 gram brood waard, 'als hij
zich ten minste.inspant.
Als u in plaats van zooveelste rangs
verhalen op te disschen wat anders ervoor in dé plaats gaf, reëeler en niettemin
m
et romantiek, dat zou veel beter zijn.
Die stomme verhaaltjes, ze worden toch
nie
t gelezen. Geef wetenschap, of goede
novellen.
Laat Pasteur of Koch eens aan 't woord
Beschrijf den kringloop van de koolstof
(C). Geef economie, of... geef niets.
Ja meneer de redacteur, als i'k heb overdreven, wil ik het erkennen. Dat komt
ervan als een kantoorbediende, die enkel
maar omging met debet en credit, het
journaal en de
per
— rek. courant, en eens ,._
jaar met de balans als arbeider werkt in
een fabriek.
Daarom raad ik u, verhalen critisolrer
te beoordeelen alvorens ze te plaatsen.
Ik schreef erover, maar zoovele anderen die tiet lazen en hun schouders ophaalden, schreven er niet óver
P.S. De gouden standaard heeft min of
tneer afgedaan. Voor den hinkenden stan-

daard is nu geen plaats. De Jiuidige standaard vindt zijn éénheid van waardebepaling in „de bruine boon".
Dus ÏKIU de Ned. Bank geld mogen uitgeven .dat voor de helft is gedekt door
bruine boonen of havermout of tarwe.
EN DIT ANTWOORDDE BAS
BOUWMAN.
Jongeman,
Bij het ontcijferen van uw brief, gedateerd 19 Sept., moest ik onwillekeurig
denken aan een liedje dat wij .45 jaar
geleden op de school leerden:
't Kuikentje sprak tot den haan:
„Maar Papa, is dat nu kraraien?
Wat gekras, wat valsche draaien
'k Zal 't u voordoen, iioor mij aan
!"
Zoo stond daar het pluimloos dier.
Sissend, hijgend, piepend, blazend.
Heel de buurt had pret
verbazend!
En papa had 't meest plezier!
Inderdaad, papa heeft prefom den kantoorbediende die één half jaar als- leerling-draaier in Duitschland aan 'n pro/zeZbankje stond, en daar zooveel kennis
vergaarde over het varen met Rijrisleépbooten dat hij Klaas Bakker en andere
oude Rijnmachinisten' met 30 en meer
werfcjaren, tot bloedens toe mag hoonen.
Deed hij dit als draaiersleerling, het
zou te betreuren zijn.-Doch voor een kantoqrbediende is de zaak erger (lijk). Van
iemand die dagelijks met debet en credit,
journaal en rekening-courant, gouden,
standaard en bruine boonen omgaat, mag
toch minstens verwacht worden dat hij
niet alleen een rekening-courant, doch ook
een gewone courant, zoo ongeveer kan
lezen. • Ik herhaal: LEZEN!
Het gehoonde verhaal heet „De Lastdrager"; niet de sleepboot. Deze heet:
„Charon". Heusch. het staat er.
Hij heeft niet het verhaaltje gelezen
van de heetloopende leibaan. want daar
staat dat Bakker de leibaan smeerde.
NIET dat hij de draaiende machine
dementeerde. WEL dat de heen en weer
flitsende slof hem de smeerkwast uit handen sloeg. NIET dat hij het heetloopende

vlak met een mesje ging bewerken.
NIET dat Klaas Bakker in één nacht
een, machine demonteerde en reviseerde.
WEL dat hij in één nacht óf de één- óf
de andere reparatie verrichtte, en wel in
die mate als elke goede machinist, (geen
oliegieter of leerling), met behulp van
twee flinke stokers, in één nacht doet»
kan.
Er wordt in het verhaal gesproken van
lagers bijstellen, NIET van opzuiveren of
uitdraaien of opgieten met „babbit".
OVaarom'geen witmetaal?) Ook niet van
het opzuiveren van een kruk-as. met behulp
van
een • kurbelwelledrehbank
(Keleertie! Hij kan het gaar niet meer
lasse om Duitsoh te sprasse! Heb ik wel
in de gasse.).
Elke draaiersleerling kan weten dat
laeers bijgesteld worden door het wegnemen van „vullingplaatjes tusschen de
laierhelften. Sterker nog: elke jongstebediende-draaiers-leerling.
wiens hoofd
niet vol zit met gouden-standaard-bruineboonen. en in dienst is om een steeksleutel vast te houden, kan in korten tijd
leeren om pen kruk-as-lager van' een RiinsleeDboot los te nemen. Want zulk een
la<*pr zit vast met zegge en Schrilve: één
moer. Nooit gehoord van trek^-oieën waarmee schuivende lagers worden vastgetrokken?
Het is niet mijn bedoeling hier een cursus in machinebouw te geven. WEL' om
hem die in z'n opgeblazenheid, meent,
met een minimum aan ervaring, oude
vaklieden klakkeloos te mo<?en beleedigen,
niet OD te voeden, doch lezen te leeren.
In hoofdstuk I is geschreven over een
V-vormtee machine met twee cylinders.
Nooit van gehoord? Jammer! Ook nooit
gehoord dat lekkende ftopbussen door het
aandraaien van twee ..5/8" of ..l '2" moeren
dichtgetrokken kunnen worcl°n? Dubbel
jammer!! Want elke stoker die bij Klaas
Bakker elke lekkende ,.gland" ("Knselsche
ziekte?) opnieuw met nieuwe pakking zou
volstoppen. zou net zoo kwiek van boord
geschopt worden als . de veelpraats kantoorbediende uit de draaierij
En hij zal ook-nooit de 7 vakken leeren
van meneer Gouden-standaard-Boon. (verrek, hoe was het ook weer?) van welke
vakken Klaas er één verstond nj. dat van
machinist.
Ik heb hem gekend. Klaas Bakker; ik
ken hem nog (en ik hoop dat je uit z'n
knuisten blijft) en hij wist niet alleen
met een „Hohnbank" maar ook met Hohnende jochies om te gaan. Hij kon ook
pijpen buigen (en kromgezakte ruggegraten). En op het aambeeld slaan (en
ergens 'anders op). Gelukkig, aan boord
had hij ze niet, die Hohners; geen banken
en geen jochies. Om de eenvoudige reden
dat Klaas aan boord machinist was, en
vóór dien tijd als smid. bankwerker,
draaier enz. enz. meer waard was dan de
gespecialiseerde Hohner aan z'n op profiel ingestelde bank.
Want Klaas Bakker heeft zich door het
harde leven gevochten! En het vak geleerd van machinebankwerker voor hij
machinist werd. Let wel: machinebankwerker die geen monteur behoeft te roe-

OUDEN ARM?
Naar authentieke gegevens bewerkt door S.S.
Oud en arm
In z'n jonge jaren
had Bart Timmermans erom gelachen.
Hij zou wel oppassen! Was hij~niet sterk
en gezond? Was hij soms geen flinke
werker? Later, toen hij getrouwd was en
het gezin zijn eischen, ook financieel,
stelde, schoot het hem bij tijd en wijle
wel eens door z'n hoofd.- Oud en arm...
Maar och wat, in de kracht van z'n
leven was hij. Waarom zou hij zich
muizenissen in z'n hoofd halen? Een verzekering afsluiten? Alles goed en- wel,
maar dat zou hem, wilde hij op z'n
ouden dag- iets hebben, een klein kapitaal
aan premie kosten. Enfin, komen die
dagen, komen die plagen
Die dagen kwamen, die plagen kwamen,
Want nadat hij de zes kruisjes was gepasseerd, begon het werk hem zwaarder
te.vallen. Kon hij soms,'vooral wanneer
het wat druk aan liep, plotseling zoo'n
loodzwaar gevoel van moeheid krijgen,
dat hij geen voet meer kon verzetten.
Oud en arm
Want na een langen,
wanhopjgen strijd moest hij het tenslotte
opgeven."
Toen hij z'n ontslag vroeg, was de baas,
waar hij lange jaren gewerkt had, heel
vriendelijk. Waar hij vroeger, met z'n
pet in z'n handen, voor den lessenaar,
waarachter de patroon zetelde, gestaan
had, mocht hij nu gaan zitten, mocht
hij uit het kistje een fijne sigaar uitzoeken. En wenschte de baas hem nog
vele jaren van goede gezondheid... Maar
over een uitkeering, een pensioen, een
lijfrente, daar werd niet over gerept
Bart Timmermans had gewerkt zoolang
het dag was. Dat thans de avond aanbrak — zeker, het was niet ziju schuld,

maar was de firma daar soms debet
aan? •
Een donkere tijd brak voor hem aan. Een
tijd van armoede. Maar ook een tijd van
vernedering — van vragen, omdat het
moest — van dank-je-zeggen, terwijl hij
voelde, dat, wat hij kreeg, hem eigenlijk
niet gegund was. Totdat
?
.Totdat de door het Nederlandsche Arbeidsfront aangestelde sociale voorman
van het bedrijf waar Bart Timmermans
zoolang gewerkt had, van het geval
hoorde. Deze legde, in de nauwste samenwerking met de plaatselijke leiding van
het Nederlandsche Arbeidsfront zelf, de
kwestie aan zijn werkgever voor. En be.toogde, dat het toch niet aanging,
iemand, die tenslotte door z'n leeftijd gedwongen wordt, er het bijltje bij neer
te leggen, nadat hij gedurende langen
tijd toch ook naar beste krachten had
meegewerkt om de zaak te helpen maken
tot dat wat zij nu was, zonder een cent
vergoeding of pensioen naar huis te
sturen en geheel .aan z'n lot over te
laten.
Deze en andere argumenten, die onze
sociale voorman naar voren bracht,
stemden tenslotte ook den patroon tot
nadenken. Wat die voorman hem daar
zoo verteld had, inderdaad, daar zat wat
in, daar zat zelfs een heele hoop in. liet
werd tijd, dat hij de menschen, die in
zijn zaak werkten, eens wat anders ging
bezien. Niet a-Heen als loon- en salariskostende arbeidskrachten, zoo'n beetje de
verlengstukken van z'n machines, maar
als zijn medewerkers, die, net zoo goed
als hij zelf, recht hadden op een billijk
aandeel in de winsten, die er behaald

f mr
EHEEMSCHAP
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Loop een straatje om voor hem
die tegen de gemeenschap is en vertrouw hem niet, die van geen leiding wil weten. Maar als iemand u
naar den zin der gemeenschap vraagt,
kunt ge hem zeggen: „De balk die
in den tuin ligt. is een stuk hout,
maar in het geraamte van het huis
is het een, stut of drager van het
heele bouwwerk. Ook gij als enkeling buiten de gemeenschap zijt niet
meer dan een kluizenaar, een Robinson, in de gemeenschap echter
orgaan of lid van een levend lichaam,
Voelt ge zijn polsslag in uw bloed,
dan zijt ge op uw plaats, dan wordt
ge de bezielende kracht der gemeenschap in uw eigen lichaam gewaar."

5.

Zooals er in den troep een recht
iep en een linker vleugelman is
— de kleinste hier, de grootste
daar —, zoo hebben ook in de
gemeenschap niet allen dezelfde
maat wat betreft bekwaamheid
en innerlijke kracht. Beslissend
is, dat niemand mankeert en dat
ieder zijn mannetje staat. Ook
uw inzet in de gemeenschap kan
niet grooter zijn, dan u zelf bent.
Maar zet u zich ten volle in, dan
is uw inzet groot. In de gemeen»
schap is niemand zonder de am
deren, dat, wat hij is.
Naar het Duitsch van
van Karl Arnhold.
pen om een moer los te draaien. En geen
bruine-boonen-war-hoofden om hem en in
hem het harde leven van den werker te
Hohnen!
Ik zal het misselijke geschrijf NIET aan
.Klaas Bakker laten lezen. Klaas Bakker
DE LASTDRAGER heeft in zijn reine,
eerlijke, opofferende leven al rrieer dan
•genoeg beleedigingen geslikt, hem aangedaan door warhoofden die én als kantoorbediende, én als draaiersleerling, én als
fatsoendelijk mensen... grandioos gestraald zijn!
Sterkte en beterschap!!!
werden. En die dus ook, wanneer de tijd
eenmaal was aangebroken, moesten kunnen rekenen op een pensioen, 't Zou niet
alteen een verbetering voor de menschen
zijn, ook de zaak zelf zou er, zoo had
de voorman betoogd, te zijmer tijd de
goede vruchten van plukken, ,,'n Heldere
kop, die voorman," mompelde de patroon
glimlachend, „zal ik in de gaten houden
"
Het resultaat was tenslotte, dat Bart
Timmermans het bericht thuis kreeg, dat
de zaak hem voortaan een pensioen van
ƒ 10. per week zou uitkeeren. Weliswaar
geen groot bedrag, maar, en ook die zijde
mag hier niet uit het oog verloren worden, tot dusver had de zaak een dergelijken maatregel, welke natuurlijk ook
van het grootste gewicht is voor de menschen, welke thans nog in dienst zijn,
nooit overdacht en een pensioenfonds of
iets dergelijks, waaruit deze uitgaaf kon
worden bestreden, was niet aanwezig. En
in elk geval: voor den ouden Bart Timmermans, die geleerd had rond te komen
van één heel klein beetje, was tien gulflen
in de week meer, toch een heele som, die
het hem heel wat gemakkelijker maakte.
En wat nu het aardige is? Dat mét het
besluit om voor den oudgediende wat te
doen, de onderneming tevens blijk gaf
van waardeering voor de mensehen,
welke nu bij haar werken. 'Want niet
alleen werd voortaan de gelegenheid geboden om 's middags een warm hapje
te eten — wat er tegenwoordig heusch
wel in wil! — tevens ontving iedereen
een belastingvrijen vacantietocslag, ongeveer met een weekloon gelijkstaande!
Een eeresaluut aan onzen voorman, die
metterdaad blijk gaf zijn taak te verstaan. Maar daarnaast een woord van
waardeering aan het adres van de betrokken onderneming, die door daden bewees, iets voor haar „medewerkers" over
te hebben.
S. S.

E E O DE V A N HE
Mag ik, kameraad van de „Arbeid"redactie, enkele kantteekeningen maken naar aanleiding van het korte,
te korte praatje, naast de plaatjes van
m'n „lachenden-collega-bode"? Slechts
enkele kantteekeningen, want wat al
niet te zeggen en schrijvèh zou zijn
over het onderwerp „de bode van het
Arbeidsfront", de papiernood staat
niet toe zoovele pagina's van dit
weekblad te vullen, met tot onderwerp slechts één der vele functionarissen, die op diverse posten van het
Nederlandsche Arbeidsfront geplaatst
zijn, als werkers aan en voor de belangen der Nederlandsche Volksgemeenschap.
Op de eerste plaats moet ik stelling nemen tegen den mogelijk in het
korte praatje naast m'n „lachenden"collega gewekten schijn — en het zal
heusch niet de bedoeling ook geweest
zijn dezen schijn te wekken — dat als
„regel" de leden zich min of meer
voor hun buren zouden schamen lid
te zijn van het Nederlandsche Arbeidsfront. Uit mijn schier onuitputtelijken schat van ervaringen reeds nu,
na enkele maanden Arbeidsfront-bodezijn. zou ik er heel wat kunnen opdiepen die op een geheel andere mentaliteit wijzen. Nemen we de ettelijke
vragen-maar eens naar Arbeidsfrontspeldjes e.d. of bijv. de briefjes bij
diverse leden achter deurraampjes, of
vastgeprikt bij de bel aan bovenhuisdeuren* met: Bode Arbeidsfront wilt
u (hier volgt dan 'n ander nr. of
etage) bellen?" Vooral dat „Bode
Arbeidsfront" is, althans in mijn wijk,
niet toevallig, doch gegroeid. Van den
eersten dag af, dat m'n roep moest
veranderen van bode die of die bond,
in bode van het Nederlandsche Arbeidsfront heb ik het vertikt om te
„Naffen". want dat „Bode Arbeidsfront" ging als vanzelf... en het ging
er over het algemeen in als koek,
slechts een énkele rrfaal als koek-zonder-bon. En nu... als ik — niet zonder opzet — langs de „rij" bij den

groenteboer loop, hoor je midden W Van d
zoo'n rij... hé bode ArbeidsfroOJ v°°r i
wacht es effe, 'k dacht al, hij korf1
wel langs de rij, 'k heb nou m'n bo«' zoo h
met si
kie meegenomen. Zit voor het
oen.
E
kleine zus, met de extra voor mij
bui v
heur haar gestoken twee mooie
over
ken... waarvan 'k er nog steeds
eensk
één heb kunnen krijgen, of
kleine broer den hem al zoo vertrou*' serval
geworden roep, dan hoor ik twee <* zoo g<
drie hoog roepen: Mammie, die ifle nieuw
neer bode Abbesvont is 'tr weer, m Uitzie:
Je l
ik 't boekkie?"
Én bezwaren tegen dien roep... een s
zijn zoo zeldzaam geweest en nu, < t«d i
behooren zooals enkele andere kl< mag
nigheden tot het verleden. Wat i 'uurtji
echter groeiende is en zoozeer de
mij en m'n collega's „bode van ï aan di
Arbeidsfront" gewaardeerd wordt, 3e je
de. toenemende
vertrouwelij kh ei 3e tij
-waarmee ons zoovele mededeelinge leden
worden gedaan, waarvan ze-te-kel zoeke
nen zoo goed is, deze onder-ons ' hoort
bewaren als een kostbaar iets om vfi' kome
der vertrouwelij ken omgang op voort' l wa
,.Ja
bouwen met de dan pas écht „önZ*
"
leden geworden kameraden van Ö*" s*
Arbeidsfront. Een
bode 'k heb <*
vaak
koffie klaar, mot je 'n bakkie",
ons heuseh niet alleen goed om ft* en ds
zeker niet te versmaden „bakki6 öiaar
maar bovenal groeit op deze wijze & Arbei
vertrouwelijkheid, die noodig is, W5* en is
• len wij onze taak als „ArbeidsfroO* het l
man-aan-huis" vervullen zooals * Hij z
toont
dat zoo gaarne doen en zooals de
ding van het Arbeidsfront deze V& zoo
ftisat
ons wenscht: vertrouwen winnen
niet
vertrouwen schenken.
alths
Soms vind je daarbij jezelf tel
er
vt
zittend op een oude wat scheef
inaai
zakte trap, tezamen met 'n oui
kameraad, dien je eens zelf thuis 1
en met wien je tien, twintig jaar ' word
langer dan 'n kwart-eeuw geleden -' zal >
samen hebt opgetrokken, zingend^ Van i
„Sterft gij oude vormen en gedad1 al te
ten", en het doet ons dan beiden g'
te erkennen, dat inderdaad thans v*'

Er valt meer te vertellen over de werkzaamheden van den bode van het Arbeidsfroi1^
'i
ervaringen. Ongetwijfeld Kullen de meeste bodes dezelfde ervaringen hebben en de
dat had ik ook kunnen vertellen!" Hij deed liet niet, omdat hij dacht, dat zijn erv»1.t»
mingen, die we, zoo zij van de voorgaande verschillen, gaarne zullen plaatsen — o*1'
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dden tl'! van die oude vormen gestorven zijn...
idsfroni voor immer... wat gebleven is, is het
nij kofl> socialistisch 'willen, van ons dat wij .
n'n bo« 2°o langzaam-aan, thans vaak zelfs
et raaJ met sprongen, werkelijkheid zien worir mij den. En, terwijl je wacht tot de stort)ie striï bui voorbij getrokken is heb je het
°ver de oude kameraden die zich
:eds
)f hoo* eensklaps ontpopten als hechte consrtrou*' servatieven, die zweren bij die eerst
twee zoo gevloekte oude vormen, omdat de
Weuwe vormen anders zijn, er anders
die
eer, m» Uitzien dan de oude vermolmde...
Je loopt dan 't verdere van den dag
e
en stukje harder om den verloren
oep...
tijd in te halen... „Verloren tijd"...
i nu,
ere kie; mag die genoemd worden, dat half
Wat n uurtje dat we op die trap zaten en
eer d geiden warm liepen bij de gedachte
aan de toekomst. Den volgenden dag zal
van
;
wordt, Je je er niet meer aan bezondigen,
-elijkhei 3e tijd te verpraten, want je aantal
leelinge1 leden moet je op je vasten dag bei-te-kefl zoeken... maar ja... daar bel Je en
hoort... „bode wilt u even boven
r-ons
; om v komen, m'n man is ziek thuis en wilde
) voort U wat vragen."
-Ja, m'n vrouw zei, dat 'r met u
it „önZ<
van B' best te praten viel en dus daarom..."
En wat wij te hooren krijgen, 't zijn
: heb
ie", do< i Vaak beroerde, erg beroerde dingen,
om ö' en dat de tijden zwaar zijn voor nog
„bakktf fciaar o zoo velen... een bode van het
Arbeidsfront weet dat maar al te best
wijze
: is, w*1 en is er heusch de man niet naar, om
idsfron het leelijke en harde goed te praten.
Bij zal veeleer bevestigen om aan te
>oals
toonen hoe noodig het is juist in dezen
Is de
leze va ZOQ zwaren tijd ordening en orgalisatie te brengen in den Arbeid,
jinen
iet alléén om te trachten er nu
'thans het beste 'van te maken wat
If
f voor de werkers van te maken is,
heef
i ou««' maar vooral om dan, als die kleine
huis tr"
Jllekop daar eens man en vader zal
vorden... hij althans zich geborgen
; jaar
ileden .' 2al weten in >n hechte gemeenschap
ingend^ van den Arbeid, zonder den ons maar
te goed uit de voorbije tijden bedden, alle arbeidsvreugde kapotden g
lans v*" öiakenden angst, in het loonzakje het

briefje te vinden, het zoo gevreesde
gedrukte formuliertje: „ontslagen wegens slapte".
En, ook toen, nietwaar moeder de
vrouw, toen die kleine krullekop geboren moest worden in pijn en wee...
toen was de tijd zwaar en moeilijk om
door te komen... doch groot van verwachting en blijde hoop... en deze
krullebol is een levend bewijs van de
gegrondheid van die hoop...
Zoo moet u dezen tijd zien en ook
datgene, wat men al hekelend „nieuwe orde" wil noemen, maar in wezen
verwerkelijking is van de aloude
socialistische idee... de idee... waarvan de verwerkelijking thans de geboorte beleeft. Deze geboorte is niet
eenvoudig! Zij, velen althans, die deze
geboorte hebben gewild, staan thans
met de handen op den rug... af te
wachten... terwijl, zoo ooit, nu in dezen
grooten tijd van het bouwen eener
nieuwe betere gemeenschap... het
„handen uit de mouwen" geboden is...
de tijd is zwaar en lijkt zonder uitzicht, doch wézenlijk-groot vol lichtende hoop op wat komen zal...
komen moet;
'n Grooten tijd maken we mee!
En... kijk als na zoa'n gesprek,
waarbij wij werkers van het Nederlandsche Arbeidsfront de geboden gelegenheii gegrepen hebben een —
heusch niet ten onrechte — somber
gestemden kameraad even een riem
onder het hart te steken... als we de
lichtende toekomst een heel klein tikje ontdaan hebben van den schijndonkeren sluier, welken wij nog met
elkaar weg té trekken hebben... als
we na zoo'n gesprek wéér daar komen
en men hoort aan de trap
bode
Arbeidsfront":.. dan weet je, dat ze
boven toch warempel niet staan ce
Drevelen over 'n niet graag gehoorden
naam, maar dat ze boven weten, daar
staat beneden een oude bekende van
ons, een kameraad van den arblid...
de bode van het Arbeidsfront!

'e<len. En wie zou dat beter kunnen doen dan- de bode zélf. met zijn schat van
W1
J uithoorden zal zeggen bij het lezen van deze ontboezeming: „O, maar
'oo belangrijk waren. Gaarne ontvangen wij echter.nog meer van dergelijke••ontbocPapiernood. Men zij echter niet te breedsprakig!

1. ...o] de briefjes, ~bij diverse leden achter deurraampjes of vastgeprikt bij
de bel...
2. „Ëride wilt u even boven komen, m'n man is ziek thuis en wilde u wat vragen."
3. ,J3ode 'k heb de koffie klaar, moet je 'n bakkie?"
4. ...op een onde, vat schee f gesakte trap, tezamen met 'n ouwen kameraad...
5. Kleine zus, met de extra voor mi? in heur haar gestoken mooie strikken...
6 Zij zullen zich althans geborgen weten in een hechte gemeenschap!
(Foto's: Griek)

Excursie Amsterdam
25 Oct. 11 uur v m. bezoek aan tent.
Stad en Land m het Sted. Museum.
Prijs N.A.F-leden 10.15 per persoon.
Plaats van samenk.: Potterstraat om
10.45 uur v.m Aanm. en Inl. bij Prins
Hendrikkade 49 en V. en A.. Leidscheplein t/m 22 Oct. a..a.
Herhaling dezer excursie op 8 Nov.
a.s.

Cursussen Volksdansen
Bij voldoende belangstelling zullen
m een groot aantal plaatsen cursussen
Volksdansen georganiseerd wo'rden Het
minimum aantal, deelnemers Dedraagt
16. daarvan liefst 8 dames en 8 heeren.
Lesgeld f 0.90 p. mnd.; een les p. wees.
AVONDSCHOLEN VOOR VOLWASSEXEN, TALENCURSUSSEN, CURSUSE.H.B.O. EN CURSUS JTALIAANSCH.
Binnenkort vangen deze aan. Voor
nadere bijzonderheden verwijden wij
naar de agenda van „Arbeid" van
2 Oct. j.l.
Helmond.
Ook hier zal een A.V.V. en bij voldoende belangstelling ook een talencursus worden opgericht. Aanm. en inl. bij
het pi N.A.F-kantoor.
Siddeburenr
Aanm en ml. voor de A.V.V. bij het
pi. N.A.F.-kantoor.

Drente.
Inl omtrent dev in Drente te organiseeren sportcursusseu bij de pi N.A.F.kantoreu. de N. A.F .-boden, de Soc. Voormannen en bij het Prov. N.A.F.-Bureau,
Javastraat 2 te Assen
Boksen te Amsterdam.
*
Inl. over en aanm. voor den bokscursus bij Pr. Hendrikkade 49 en V. en
A., Leidscheplein.

Zwemmen te Gouda
Voortaan lederen Donderdagavond van
6—7 uur voor kinderen t/m 13 jaar en
begeleiders en van 7—8 uur voor personen boven 13 jaar.

Schaafsenrijden te Amsterdarr
' Op vertoon van lidmaatschapsboekje
N.A.F, hebben _N.A.F-leden en hun
huisgen. tegen verminderde prijzen toegang tot de kunstijsbaan in de Apollohal.
De toegangsprijs bedraagt op Zaterdag- en Zondagavond 25 cent p p.: op
deze tijden mag op alle soorten schaatsen worden gereden, uitgezonderd Noren. Op-alle andere rijtijden mag alleen
gebruik gemaakt worden van kunst- ol
hockeyschaatsen en op Woensdagavond
mag uitstallend op Noren worden gereden. De toegangsprijs is dan 45 cent p.
p. en op Zondagochtend 75 cent. Maandagavond mag men uitsluitend op
kunstschaatsen rijden. De baan is geopend op alle werkdagen van 10—12.30
uur; van 13.30—17.30 uur en van 19—
22 uur; op Zondag van 10—13 uur; van
14—17.30 uur en van 19—22 uur
Alle verdere Inl. bij Prins Hendrikkade
49 en V. en A., Leidscheplein.

OPVOEDING
Zwemmen
In ral van plaatsen worden voor
N A.F-leden en huisgenooten goedkoope
rwemavouüen georganiseerd Nadere inlichtingen bij de plaatselijke kantoren.

Spor+cursüssen
De afdeling lichamelijke opvoeding
van v uu A. organiseert in het seizoen
'.942—-1943 cursussen Jiu Jitsu, gymnastiek (dames- en neerengroepeni.
ooKseu. rhythmische gymnastiek t alleen
dames i in alle plaatsen, waar hiervoor _
oeiangstellmg bestaat.
Gyiuna.-tiek (dames- en heerengroeuen i .
Prijs: 't 3.— N A F - l e ü e n en nulsgenooten uei cursus van 3 maanden.
/•4.25 met-leden
•J i u Jitsu. Prijs ƒ 5.50 N.A.F-leden en
huisgenooten per cursus van 4 maanden. ƒ 7.— niet-leden
Hierbij is inbegrepen net examengeki voor net vaaraigheidsdlploma C
van den Ned. Jiu Jitsubond, waarvoor
de normale prijs reeds f b.— bedraagt.
Rhythmlsche
gymnastiek
(alleen
voor damesi Prijs,: / 3.50 N A.F.-leden
en nuisgenooten per cursus van 3
maanden. / 4.75 niet-leüen.
Aanmeldingen en nadere inlichtingen
üij de plaatselijke N.A.F-kantoren
Voor de m Almelo, \im*rsioort. Amsterdam. Baani, Groningen, Deventer,
Den Haag. Leeuwarden, Rotterdam-,
Schiedam en Utrecht te organiseeren,
sportcursussen verwijzen wij u vooi nadere bijzonderheden naar het nummer
van. „Arbeid" van 2 Oct. j.l. Aanm. en
nadere inl bij de pi N.AvF.-kantoren;
mr N.A.F.-bode en Soc. Voorman.

8

ON T S P A N N l N 6

TOONEELVOORSTELLINS
„WATERSPORT"
(Ariëla)
Blijspel In vier bedrijven van Friedrich Forster; vert. van Jan C. de Vos.
Opgevoerd door Het Noord-Hollandscli
Tooneet, Intendant Jan C. de Vos.
Medespelenden: Jan C. de Vos, Willem
van der Veer, Tme Opscholtens, Ton
van Otterloo, Cilly Bach, Carl Veerhoff,
Jean Stapelveld, Alma van Brussel,
Karel Baars, Ton van Aelst, Henk
Sluyter. Jan Jaspers en ' Theo van
Duyn.
Toegangsprijs:" 50 et. N.A.F.-leden en
huisgen.; 80 et. niet-leden. In alle
plaatsen kaarten verkrijgbaar bij de
N.A.F.-boden, de Soc. Voormannen en
voor zoover voorradig 's avonds aan de
zaal.
Alle voorstellingen vangen aan om
7.30 uur n.m.
Arnhem
Vrijdag 16 October
Stadsschouwburg .
Kaartverkoop:
Jansbuitensi'ngel 17.
Breda
Woensdag 21 October
Concordia. Kaartverkoop: Dr., v.
Mierlostraat 37. .
Delft
Vrijdag 23 October
Stadsdoelen.
Kaartverkoop: Oude
Delft 201.
Dordrecht
Donderdag 22 October
Kuiistmin. Kaartverkoop: Singel''162.
Eindhoven
Zondag 18 October
Rembrandttheater, aanvang 10 uur
v.m. Kaartverkoop: Willemsstraat 28.
's-Hertogenboscli Maandag 19 Oetober
Casino. Kaartverkoop: Van IJsselsteinstraat 18.
Leiden
Zaterdag 24 October
Schouwburg. Kaartverkoop: Rapenburg 34.
Maastricht
Zaterdag 17 October
Stadsschouwburg. Kaartverkoop: Kesselkade 4O.
Tilburg
Dinsdag 20 October
Stadsschouwburg. Kaartverkoop: Banningstraat 43.
Dit programma komt, tevens In
Haarlem,
Amsterdam,
Hilversum,
Utrecht en Den Haag. Nadere bijzonderheden in het volgend nummer van
„Arbeid."

Tooneelvoorstelling
„IN DEN OUDEN GAPER"
(Die erste Geige)
.Klucht in vier bedrijven door ~Gustav Wied en Jens Petersen, opgevoerd
door De Schouwspelen o.l.v. Johan
Boezer.
Medespelenden: Johan Boezer, Jopie
Koopman, Co van Sprinkhuysen, Ellen
Durieux, Alb. v. Vegten, Adr. Heerings,

In alle plaatsen tevens kaarten bij
de N.A.F.-boden., Soaiale Voormannen
en eventueel 's avonds aan de zaai
Alle ...voorstellingen vangen aan om
7.30 uur n.m
Heerlen
Woensdag 21 October
Schouwburg.
Kaartverkoop:
PI.
N.A .F.-kantoor.
Kerkrade
Dinsdag 20 October
Zaal Dovermann. Kaartverkoop: PI.
N.A.F.-kantoor.
Sittard
Donderdag 22 October
Forum. Kaartverkoop: PI. N.A.F.kantoor.
Treebeek
Maandag 19 October
Beambten-Casino
Staatsmij nen.
Kaartverkoop: PI N.A.F-kantoor.
Waubath
. Zondag 18 October
Zaal Doren berg. Kaartverkoop: Plaatselijk N.A.F.-kantoor.

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

Kindervoorstelling
DIK TROM
de vroolijke Centra-film, bewerkt naar
het alom bekende boek van. C. Joh.
Kievit. Toegangsprij.s kindervoorstelling: 15 -gent' kinderen . en 30 cent
begeleiders.
Voor alle plaatsen tevens kaarten
verkrijgbaar bij N.A.F.-boden, den Soc.
Voorman en w5ór den aanvang der
voorstelling aan de zaal.
Aanvang filmvoorstelling „Taboe" in alle plaatsen 7.30 n.m.
Aanvang kindervoorstelling Dik
Trom in alle plaatsen 4.30 n:m

Provincie Overifse! '

Volkszangcursussen
De mooie Oud-Nederlandsohe liederen
moeten weüer het levend bezit worden
van ons geheeie volk Op deze cursussen
zal gelegenheid zijn het oude en het
nieuwe volksche lied te beleven In al
zijn schoonheid en eenvoud. De contributie bedraagt 10 et. p. w. voor N A.F.leden en hun huisgen. en 15 et. voor
niet-leden
Bij voldoende belangstelling zullen
cleze cursussen in tal van plaatsen worden -georganiseerd. Aanm ten spoedigste
oij de pi kantoren en de N.A.F.-boden;
ook van hen. die voor begeleiding van
den zang door piano, orgel, fluit, harmonica, enz kunnen zorgdragen.
In Assen. Hoogeveen. Meppel en Eminen zal ten spoedigste met bovengenoemde Volks^anacursussen worden begonnen. Aaum. bij de pi. N.A.F.-kantoren.

Lou Poolman, Tonny Verwey. Toegangsprijs: 50 cent N.A.F.-leden en huisgenooten en 50 cent niet-leden. In alle
plaatsen kaarten verkrijgbaar bij de
N.A.F.-boden, Sociale Voormannen en
voor .zoover voorradig 's avonds aan
de zaal. Alle voorstellingen vangen aan
om 7.30 uur n.m
Alkmaar
Woensdag 21 October
Gulden Vlies. Kaartverkoop: Koningsweg 2
Amersfoort
Zaterdag 24 October
De Valk. Kaartverkoop: Snouckaertlaan 11.
Apeldoorn
Zondag 23 Oktober
Tivoli. Ka'artverkoop: Hoofdstr. 178.
Bussum
Vrijdag 23 October
Concordia. Kaartverkoop: Bijlstr 86.
Zaandam
Donderdag 22 October
Ons
Huis.
Kaartverkoop: Ged.
Gracht 68
De volgende plaatsen van deze tournee worden in het volgend nummer
van „Arbeid" bekendgemaakt.

Denekamp
Donderdag 22 October
Zaal Albrini. Kaartverkoop: PI.
N.A.F.-kantoor. "
Losser
Vrijdag 23 October
Café Schorfhaar. Kaartverkoop: PI.
N.A.F.-kantoor.
Nijverdal
Zaterdag 24 October
Hotel Hofstee. Kaartverkoop: PI.
N.A.F.-kantoor.
-Olst
, Zondag 25 October
Hotel Dalhuizen. Kaartverkoop: PI.
N.AJP.-kantoor.
DE OVERIGE PLAATSEN VAN DEZE
TOURNEE WORDEN IN HET VOLGEND
NUMMER VAN „ARBEID" BEKENDGEMAAKT.

Provincie Zeeland
Burgh
Zaterdag 17 October
Zaal M. C. de Koster. Kaartverkoop:
Achterweg B. 72.
Kortgene
Dinsdag 20 October
Stadswijnkelder. Kaartverkoop: Cal'é
Havenzicht.
Noordgouvve
Vrijdag 16 October
Zaal Cannoo. Kaartverkoop: J. P. v.
d. Bos, K. 95 Kerk-Jj&rve.
Wissekerke
Maandag 19 October
Zaal S. Verburg. Kaartverkoop: Dorpdijk 212.

CABARETVOORSTELLING
„ZIT NIET BIJ DE PAKKEN
NEER"
Provincie Friesland

Medewerkenden: Max Vawin, humorlst-conférencier; Tilly van Vliet, cabaretière; Jo Lenards, pianiste-accordecmiiistë en Bob Steffin, goochelaar-buikspreker.
Toegangsprijs: 40 et. N.A.F.-leden en
huisgenooten: 60 cent nlet-ledên. Voor
alle plaatsen tevens kaarten verkrijgbaar
bij N.A.F.-boden, den Socialen Voorman
en_vóór den aanvang der voorstelling
aan de zaal.
Alle voorstellingen vangen aan om
7.30 uur n.m.
Drachten
'Vrijdag 16 October
Zaal de Phoenix. Kaartverkoop: Noordertauurt 44.
Grouw
Zaterdag 17 Ootober
Hotel Van Stralen. Kaartverkoop: L.
v. d. Hal te Grouw.

CABARET-REVUE
„LACHEN IS LEVEN"
Medewerkenden: Herman Diederichs,
huniorist-conférencier; Suzi Leonardi,
cabaretière; 2 Erica's, zang en dans;
Mr. Gordonni, grootmeester In de
goochelkunst; De Holboms, parterreacrobatlek; De Brions, 2 jolige snuiters
en een ladder; orkest o.l.v. Bert Klasema.
Toegangsprijs.' 40 cent voor N.A.F.leden en huisgenooten en, 60 cent voor
- niet-leden.

Amsterdam
Zondag 18 October
Thalia-Theater, Tolstraat, aanvang
10.30 uur v.m.
Vertoond wordt de' Ufa-Tobisfilm
Moordzaak Franchetti, met Benjamino
Gigli (toegang 18 Jaar). Op het tooneel
de Twee Pico's, accordeon-virtuozen.
Toegangskaarten a 35 cent per persoon verkrijgbaar , bij: Prins Hendrikkade 49, V. en A. Leidscheplein, N.A.F.boden, Sociale Voormannen en voor
zoover voorradig 's morgens aan de
zaal.
Amsterdam
Zondag 18 October
Tivoli-Theater, aanvang 10.3O u. v.m.
Herhaling van- de filmvoorstelling'
van 11 October j.l. ,met de film De
onsterfelijke wals (Joh. Strauss) met
Paul Hörbiger, Hans Holt eii Maria
Andergast. (Toegang alle leeftijden).
Toegangskaarten a 35 et. p. p. zoolang de voorraad strekt verkrijgbaar
bij Prins Hendrikkade 49, V en A.
Leidscheple'a en eventueel 's morgens
aan de zaal.
Den Haag
Zondag 18 October
Asta-Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Vertoond wordt de prachtige film
Kobert Koch met Emil Jannings,
tevens massazang o.l.v. Cor Steyn.
Toegangskaarten è, 35 cent per persoon verkrijgbaar bij Dr. Kuiperstraat
10, V. en A.-ial.bureau a. d. Hofweg,
N.A.F.-taoden, Sociale Voormannen en
voor zoover voorradig 's morgens aan
de zaal.

BONTE RADIO-AVOND,
Rotterdam
Woensdag 28 ; October
Odeon, aanvang 7.30 u. n.rrr. precies.
Medewerking verleenen: Orkest o.l.v.
Theo Uden Masman, De Melodisten
o.l.v. Piet Lustenhouwer; Ans Heidendaal, zang; Frans Vroolijk, conférencier; Luciaiio, mondharmonlca-virtuoos
en-Johan Jong op bet Hammond-orgel
met gemeenschapszang.
Kaarten a 8O cent per persoon verkrijbaar bij de bekende adressen,
N.A.F.-boden, Sociale Voormannen en
voor zoover voorradig 's avonds aan de
zaal.

SPAARSYSTEEM
Nu het vacantleselzoen achter den rug
Is, wordt reeds thans de aandacht gevestigd op het Vreugde en Arbeid-spaarsysteem, teneinde een teder In staat te
stellen, bij het aanbreken van de vacantietijd In het volgend jaar, zijn vacantiedagen aangenaam te kunnen doorbrengen. Met toestemming van overheidswege worden spaarzegels'uitgegeven
ten bedrage, van 25 cent. welke op speciale spaarkaarten geplakt dienen te
worden. Men kan zoowel individueel, als
ook in bedrijfsverband sparen In het
laatste geval is het b.v mogelijk, dat
het bedrijf de spaarzegels gedeeltelijk
betaalt. De mogelijkheden op dit gebied
zijn zeer vele en hieromtrent vrage
men inlichtingen bij de pi. N.A.F .-kantoren De bedragen mogen uitsluitend
voor vacantiedoelelnden worden besteed.
Het meerendeel van de bedrijven, waar
het spaarsysteem toegepast wordt, besteedt de gespaarde bedragen — in
overleg met het personeel — voor het
maken van een reisje in bedrijfsverband, waarvan de organisatie verzorgd
wordt door de afdeeling Reizen en Vacantie van Vreugde en Arbeid.
Bedrijven, die nog niet het spaarsysteem -hebben ingevoerd " en toch het
volgend jaar een één- ol meerdaagsche
reis willen maken,'dienen ten spoedigste tot Invoering van een spaarregeling
over te gaan om hierdoor de vacantlerels. van 1943 te kunnen bekostigen.
Alle nadere inl. worden verstrekt door
de afd. Reizen en Vacantle van het
Centraal Bureau van Vreugde en Arbeid, Amstel 224 te Amsterdam.

ALS VROUWEN RUZIE
MAAKTEN

Medewerking der vrouwelijke
jeugd onmisbaar

Een-zware steen om haat hals,
was c/e straf
In de middeleeuwen had men, naar
onze
begrippen,
zeer
bijzondere
straffen uitgedacht om hen, die gezondigd hadden tegen de wetten, tot
inkeer te brengen. We behoeven
maar te wijzen op de diverse folterwerktuigen. die men b.v. vandaag
nog kan bezichtigen in de Gevangenpoort te Den Haag.
Om de gevangenen tot een bekentenis te brengen, paste men heel
straffe middelen toe. Ook het te kijk

In een van zijn Maandagavondpraatjes, uit de hem toegezonden brieven van de
Nederlandsche jeugd, voorlezend moest
de heer Blokzijl constateeren, dat het
oordeel der jongens over het meewerken
der meisjes aan een nieuwen en beteren
t-'jd, tamelijk geringschattend luidde. Eén
jonge man ging zelfs zoo ver te schrijven, dat de meisjes er maar liever buiten
moesten blijven, daar van die zijde toch
geen goede resultaten te verwachten
waren.
Nog afgezien van het eigengereide oordeel van dezen jongen man en den ietwat
verwaanden toon, moet men zich toch verbazen, dat nu nog in dezen tijd, na al
die jaren, waarin zoovele jonge vrouwen
e
n meisjes op maatschappelijk en sociaal
terrein werkzaam waren,' nauwgezet en
met ijver haar taak en plicht vervullend,
naast en met de jonge mannen, een dergelijk minachtend oordeel kan worden
geveld. Wij zullen dan ook maar dit oordeel als onnadenkend of in ieder geval
als sporadisch voorkomend beschouwen,
want andere meeningen uit deze brieven
wefen weer juist op het tegenovergestelde, waardeerden de enthousiaste medewerking der jonge meisjes en stelden
haar op zeer hoogen prijs, ja zelfs een
belangrijk deel nam den handschoen op
voor de vrouwelijke collega's en sprak zijn
misnoegen uit over de weinige appreciatie, die deze medewerking, dit streven naar
een gelukkiger samenleving en strijden
voor een universeel ideaal ondervond.
Dit, uit den kring der jonge mannen
zelf te mogen beluisteren, is dunkt mij
een verblijdend teeken en veftoént ons
niet het eigenwijze oordeel - van boven
aangehaalden briefschrijver.

Wij hebben ze noodig de jonge meisjes
met veerkrachtigen tred en het licht van
een betere toekomst in de oogeu, haar
hulp en steun zijn onontbeerlijk. Welk
een rijk van onbegrensde mogelijkheden
opent zich voor het vrouwelijk opkomend
geslacht! — met hart en ziel te arbeiden
in dit rijk, is reeds een belooning in
zich zelf.
Haar zelfrespect zal er door winnen en
zij zullen eerbied en bewondering afdwingen van de jonge mannen, waarmede zij
omgaan. De echte kameraadschappelijke
sfeer zal worden geschapen, wanneer
mannelijke en vrouwelijke jeugd zich vrij
tegenover elkaar kan uiten, om samen
een oplossing te trachten te vinden, voor
de moeilijkheden, die zich opwerpen.Misschien zullen de hoofden achter de
gordijntjes, die zich in den loop der jaren
zoo dikwijls veelbeteekenend bij elkaar
staken, wanneer een jongen en een meisje
nog al veel in eikaars gezelschap werden
gezien, bij dezen nieuwen stand van zaken, langzamerhand verdwijnen.
B. BULSING—v. BESOUW.

Beetó- jan Lutz.

Ka relt je Kraan en Oom • Koos vergeten iets

stellen voor het Raadhuis behoorde
in die dagen tot de „opvoedende"
straffen.
In een oude Vlaardingsche Keur uit
de 15de eeuw troffen we de volgende
zinsnede aan:
..Item soo wat wiven schelden,
die verbeuren buiten off zij sellen
die steen dragen om die Poirt."
Een minder vriendelijke gedachtenwisseling tusschen buurvrouwen
kon dus tot gevolg hebben, dat zij
met een zwaren steen om den mals
door de stad moesten wandelen.
't Is maar goed, dat dergelijke
straffen thans niet meer bestaan. Of
zouden dergelijke bepalingen remmend hebben gewerkt?
•MwnninwflimiiiitmiimiiiMiiMiimiil'iii
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Babbeltje van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.
In heb deze week bij het beantwoorden van een brief een domme
streek uitgehaald. Ik zette het carbon
verkeerd in de schrijfmachine, met
het gevolg, dat de zogenaamde doorslag ervan er zó kwam uit te zien:

Belangstelling gevraagd!

beterschap wens, en door Jopie Oorjendijk, m., 10 j., Anna van Saksenstraat 9. Leiden.
Troostprijzen verwierven: A. van
Oeveren, j., 13 j., Argonautenstraat
6-II. Amsterdam Z.; Willem Hoek, j.,
-11 j., Orchideestraat 31, Utrecht; Lena
v. d. Haak, m., 12 j., Dorpsstraat 48,
Zevenhuizen Z.H.; Wim Teigeler, j„
12 j., Eitaerpad 25, Rotterdam Z.; Mary
van Buren, m.. 15 j., Deurloostraat
. 33-1, Amsterdam Z.
Een extra hoofdprijs kreeg Tjeerd
Wijnen, j., 13 j., Sikkelstraat l bov.,

H33 is£>rrO slllrael sd

/SI rtsmmiS «
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jaia
Het is bij jubilea een beetje usance geworden, de echtgenoote van den gehuldigde in het feest te betrekken. Als de
man een bepaald aantal jaren lid is geweest van een of andere vereeniging, dan
zal in de huldigingstoespraak vaak beT9cfo*oO Cl j
leefdheidshalve de echtgenoote naar
voren worden gehaald, om haar — als
men dan heelemaal niets anders weet —
,H9T9n stasd ri'lt
te bedanken voor... het afstaan van
slqitrsli ef> Jab «asmmst, laad susw $38.
Het is een bewijs, dat onze vrouwelijke haar man — om haar hulde te brengen
-93 o;o Jeatf et os 19 robisfl eillwt . eaw ïissd"
fii b\,tt
jeugd niet ontoegankelijk is voor nieuwe voor de stille medewerking, die zij aldus
onsmojfsa e«w gnijfiemnas ni Stiiq rtgg loov
gedachten en stroomingen, voor al de de vereeniging gaf. En alleen de persoon
,ai i(,ili9oni fad i&b «rralIgJaiooy gijbnsvsl os aiaJbna am nejf ?II
problemen, die zich dagelijks opwerpen in quaestie zal weten, of deze woorden
099 9<I . rrei09l2f oA Jefllct H99 ïfijsstlg {,*<* nsvócs Isgv os iasa
en die niet alleen met het eigen leven waarheid of „Dichtung" zijn.
, taani dooi at stfamasmoov t ad ijsfloi , os ïsJbna ab , eiss liw
Want hoeveel vrouwen zijn er niet, die
Biaar ook met dat' der gansche gemeen.tfasswaa Jnecf *eos Jaalq gift iass. a^bllt aaa gillut
schap zoo nauw verband houden. Het is in den meest letterlijken zin van het
j£i ngcf Igiirf 9b nsv Jbnig $ad nee ngsnew absog ab looV
een bewijs, dat velen geen genoegen meer woord „naast" den man leven? Vrouwen,
istfss fsd ai tint lid titilsa tdad et .jftilgiTie^ie 199*
nemen met een leven zonder inhoud, met die geen greintje belangstelling hebben
moO d-sb ,ne*9§isv iaiit sloo Jgom st
Hts goo ^ad
het verbeuzelen van den kostbaren tijd voor alles, wat den man wél belang in«99 Igw Xaitt.
cfeJb doob ,t"iasd roJrfoin ng navga
boezemt — die, de dingen, welke voor
en onbeduidendheden, oppervlakkig ge\ n(,is teel . Jngjf drfoisgg nav ^id alb ,ni,is ginigw isad i&sm 19
snap, modepraatjes en flirt e n . . . wat het haar man van het allergrootste gewicht
zijn, met een minachtend gebaar voorbij- ,iï9Êniv jü/sl moiSjsJb iad uos il „ngfirros 0*0! ngg msd Bib
allerergste was, met geroddel over haaf
ntira ni >ti tros naa .39913! 9ti9.M 099 giJIirt, a^r i°°
medezusters, over wie — we weten het gaan. „Hij ook altijd met z'n vakvereeniging... Wat kan mij die organisatie-ni ngnrnnl JbrualroJiurf gnilgila nas
•naar al te goed — eoo dikwijls lichtvaar„nat do i's.
belangen schelen?
Als ik maar op tijd
dig de staf werd gebroken.
,sn9gnot, uH t
Wellicht was het met enkelen van deze m'n huishoudgeld krijg, dan kan je de
isd
iooJb
laatste categojie, waarmede de jonge rest van mij cadeau krijgen..."
MOO
Vrouwen, die zóó redeneeren — die
man. die vond, dat de meisjes er maar
buiten moesten blijven, heeft kennis ge- noch in het werk, noch in de liefhebbemaakt en werd hem de gelegenheid nog rijen van haar echtgenoot belang stellen
Nu was m'n eerste gedachte: daar Amsterdam O. Tjeerd zond een opn
'et geboden het andere, het betere, het •— vrouwen, die in de -eerste plaats aan zit niets anders op dan dat je het lossing in, verlucht met fraaie penzichzelf denken en er telkens weer naar briefje overtikt. Maar tante Cor zei:
serieuze d«el te leeren kennen.
Van ganscher harte hopen wij. dat de streven, zich zélf in het middelpunt der dat is helemaal niet nodig. Maak er teekenirigen.
belangstelling te plaatsen — zulke vrou- een prijsvraag van — laat je neven
De goede oplossingen waren: Amvrouwelijke jeugd zich steeds meer en
meer zal interesseeren voor den arbeid, wen zijn voor den echtgenoot een blok en nichten eens uitkienen wat er sterdam, Haarlem1, Utrecht, Rotterdie op zoo velerlei terrein nog wacht, dat
aan het been. Zij remmen het streven staat. Dat doe ik nu! De jongen of
zij staande, met beide voeten in het volle,_ van den man. als hij het goede, het meisje, die mij uit de brand helpt en dam, 's-Hertogenbosch, Alkmaar en
veelzijdige leven ernst wil maken om betere voor zichzelf en voor zijn mede- mij opgeeft, wat ik precies had getikt, De Bilt. Het invulraadsel was:
den chaos om te scheppen tot harmonie, werkers wil trachten te bereiken.
heeft de kans op een mooie prijs.
O
om de kennis, gaven en talenten van
Daarom: stel belang in het werk en in
Inzendingen zo spoedig mogelijk, in
v Os
allen — ongeacht meerderen of minderen alles, waarin uw man belang stelt. Mis- elk geval voor 29 October aan Oonvb o Men
maatschappelijke!! toestand tot hun recht schien zult u aanvankelijk eenige belang-, Niek, Postbus 100, Amsterdam: C.
OOMNIEK
te laten komen; dat zij meer en meer stelling moeten veinzen — doch met de
b eI t s
DE HOOFDPRIJZEN
mee zullen werken een gemeenschap op kennis van zaken, zal dit veinzen niet
v Er
te bouwen, waar de zon van welvaart en meer noodig zijn — dan zult u merken, voor de raadsels uit het nummer van
K
geluk tot in de verste hoeken zal kunnen dat zulke belangstelling groeit en ook:
doordringen, waar ieder zijn rechtmatig dat het wederzijdsch begrip vóór elkan- 25 September werden gewonnen door
Allemaal
degroeten
van
deel zal hebben aan de schoonheid en ders ideeën, het elkander beter begrijpen Atie Kuijper, .m., 12 j., Goereeschevolheid der aarde
OOM NIEK.
bevordert. '
straat 28, Scheveningen, die ik tefèns

„Eer. parcyrje
relt je?"

roeien, Ka-

„Stap in, jun

„IK krijg 'm niet voort, oom."

Oom zaï liet eens proberen.

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

Daar yaui-iek

Smeed
het ijzer
als het heet is. Wacht niet te lang,
dart is het moeilijk te hanteeren.
Niet alleen in de werkplaats maar
ook in het gezin is dit van toepassing. Wacht daarom niet langer.
Voorkom mogelijke moeilijkheden
voor Uw gezin, zorg voor een
rustigen levensavond, smeed het
ijzer als het heet is en sluit NU
een levensverzekering bij „De Centrale". ^Bespreek eens de vele
mogelijkheden met' onzen agent.

Smit-

ENTRALE"

Solide

Coulant'

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
PE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28

DEN HAAG.

{Roelof Qltroen JUWELIER
Opgericht 1850 - Eigen Atelier

AMSTERDAM
Kalverstraat l - Telefoon 376S8
JEN HAAG
Hoogstraat 23 • Telefoon 111757

Grootbedryf
Wie het laatst stookt....
stookt het best!
Uw gevoel zegt U op een killen
herfstdag, dat het prettig is uw kachel
aan te maken. Maar uw verstand
raadt U aan: wacht tot het werkelijk
koud is! In dezen tijd dient met
verstand gestookt te worden, anders
zult U het in den winter voelen!
. Zorg daarom ook, dat * uw kamers
tochtvrij zijn en dat de ramen en
,. deuren goed sluiten; dan
voorkomt ge warmteverlies.
Doe ook steeds de deur
achter U dicht.

.in de metaalindustrie in

kan voortdurend voor direct of later vakarbeiders
en arbeiders met eenige ervaring plaatsen in de
onderstaande beroepen:

BANKWERKERS - DRAAIERS - FRAISERS SCHAVERS - LASSCHERS (autogenisch en
electrisch) - SLIJPERS - KOPERSMEDEN ELECTRICIENS en INSTRUMENTMAKERS GEREEDSCHAPMAKERS en GEREEDSCHAPBANKWERKERS - MODELMAKERS en MEUBELMAKERS - RANGEERDERS voor het fabrieksspoorbedrijf. Bovendien arbeiders met
eenige ervaring in het transportbedrijf. Buitendien ZWAKSTROOMELECTRICIENS en
RADIOMONTEURS.
Ver der: I IVO EN I EUR S (voor laboratorium en
voorcalculatie

enz.), T J 3 C H N I K E R S ,

TKCHXISCHK

TEfiKJENARESSEN.
PUBLICATIE v. h. DEPARTEMENT v. HANDEL, NIJVERHEID
EN SCHEEPVAART t b. v. HET RLJKSKOLENBUREAU

PETRUS Makelaars
N. v. - Taxateurs
BRUGGEN
& ZOON
- Experts
REGULIERSGRACHT 33 - AMSTERDAM-CENTRUM
Telefoon 34703 (36941 alleen voor huurzaken)
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Gunstige loonvoorwaarden en goede huisvesting wordt verzekerd. Mond. of schrift, aanmeldingen worden afgewacht:

HIEERENCi R ACHT 38O, AMSTERDAM-C
Bij persoonlijke

aanmelding worden de reiskosten vergoed.

M^

er

Het Arbeidsfront hield een bedrijfsbijeenkomst bi.i de koek- en banketfabriek G..
J. van Buuren en Zonen, Delftweg 84 te
Overschie. gemeente Rotterdam.
Bij de opening van deze bijeenkomst
deed de directeur de heugelijke mededeeling dat hij voor het personeel een pensioenfonds had gesticht en dat het uit te
keeren. bedrag, eventueel voldoende zal
s.rjn om behoorlijk verder te kunnen leven.
Bovendien werd het personeel een radioinstallatie aangeboden, welke in het
schaftlokaal zou wprden geplaatst.
Aan deze middag werd een feestelijk
karakter gegeven en onze afdeeling Vreugde en Arbeid heeft dan ook wel eer van
haar werk gehad.
De stemming onder het personeel was
buitengewoon goed en deze bijeenkomst
zal naar wij hopen voor het Nederlandsche
Arbeidsfront in de toekomst vruchtdragend zijn.
Van Kampen sprak op een bijeenkomst
voor het voltallige gemeente-personeel van
de gemeente Boxtel
Deze week mocht nog het succes geboekt
worden, dat weer 3 bedrijven in Brabant
gesloten tot het N.A.P. zijn toegetreden,
o.a.: Het Cultuur Technisch Bureau fa J.
Slingerland. Eindhoven; firma Ph Rutchên, Carrosseriefabriek te Breda; firma
Hoogma, meubelfabriek te Breda.
In Groningen werden bedrijfsvergaderingen gehouden bij de Tramwegmaatschappij „Oostelijk Groningen" te Winschoten (50 werkers), de asphalt- en chemische fabriek Smid en Hollander te Hoogkerk (50 werkers) en de coöp. stroocartonfabriek „De Halm" te Hoogkerk (180 werkers), waar de kameraden Westra en Velbhuizen het woord voerden. Bij „Oostelijk
Groningen" sprak ook de burgemeester
van Winschoten, kameraad Drerith, als
president-commissaris van de 'maatschappi.! de werkers toe .
Overal werd met aandacht naar de .
boodschap van het Arbeidsfront geluisterd.
Te Rotterdam werd bij de N. V ^Golfkarton- en Papierfabriek „Debee", Nijverheidstraat 39—49 een bedrijfsappel gehouden voor ongeveer 60 personen. In dit beörijf werd een prima cantine aangetroffen waar de bedrijfsbijeenkomst kon worden gehouden. De medewerking was buitengewoon goed en de stemming onder
het. personeel ten opzichte van het Nederlandsche Arbeidsfront was niet slecht te
noemen. Wij hopen hier binnenkort zeer
goede resultaten'te bereiken.
Bij . het Dagblad van Rotterdam, Eendrachtweg 62, bedrijfsleider de heer Pluygers, voor ongeveer 50 personen. In dit bedrijf konden na afloop der vergadering
diverse leden voor het Arbeidsfront geboekt worden, zoodat het spreken hier
vruchtdragend werk heeft verricht
Bij de Ver. Touwfabrieken te Maassluis,
voor ongeveer 200 personen onder ons gehoor. Hier werden enkele klachten verno-.
men, betreffende een premiestelsel welk
v,'as ingetrokken. Direct werd den betrefteuden vakgroepsleider opdracht gegeven
deze zaak met de directie in orde te brengen.
•

• Het .Arbeidsfront was ook vertegenwoordigd bij de N.V. Chocolade- en Cacaofabriek A. Driessen, Rechterrottekade 15,
Rotterdam, voor ongeveer 50 personen.
Ook hier werd het woord van den betreffvnden spreker aandachtig gevolgd.
Bij de fabriek V. d. Hyem, Marnixstraat 65. te Rotterdam, hier waren ongeveer 75 arbeid"ers aanwezig. Deze bedrijfskijeenkomst zal zeker vruchten voor het
Nederlandsche Arbeidsfront afwerpen.

Het Nederlandsch
Arbeidsfront
Het Nederlandsch Arbeidsfront vormt de door den nieuwen staat
erkende belichaming van de ééne arbeidsgemeenschap des volks.
Het N.A.F, omvat alle Nederlandsche werkers, met hoofd of hand.
Werknemers of werkgevers, kleine zelfstandigen en handwerkers,
beoefenaren'" van vrije beroepen," mannen en vrouwen — ieder, die
tot het welzijn van de Nederlandsche volksgemeenschap arbeid
verricht, kan er deel van uitmaken en gelijkelijk deelen in de rechten, die hem krachtens zijn lidmaatschap toekomen.
Het Nederlandsch Arbeidsfront heeft ten doel, den Nederlandschen werkers levenszekerheid te verschaffen en arbeidsvreugde te
doen smaken, zoodat zij zich van de wieg tot het graf in de volksgemeenschap geborgen weten. Hierdoor zal tegelijkertijd de
arbeidsproductiviteit stijgen, waardoor het belang der volksgemeenschap eveneens gediend wordt.
Het N.A.F, biedt zijn leden bijzonderen steun in noodgevallen,
werkloosheidsverzekering, uitkeering bij huwelijk (vrouwelijke
leden), tuberculose-ondersteuningen. overlijdensuitkeering, invaliditeits- en ouderdomsondersteuning, rechtsbescherming en algemeene sociale verzorging, ontspanning en ontwikkeling in en buiten
het bedrijf.
Bij de bestudeering van de tabel der bijdragen dient men in aanmerking te nemen, dat:
Ie. Categorieën van werkers, die niet bij de werkloozenkas aangesloten behoeven te zijn, behoeven dezen toeslag niet te betalen.
2e. Leden met kinderen worden de volgende bijdrage-verlagingen toegestaan:
bij 2 — 3 kinderen l .bijdrgigeklasse lager,
bij 4— 5 kinderen 2 bijdfageklassen lager,
bij 6-^7 kinderen 3 bijdrageklassen lager,
bij meer dan 7 kinderen 4 bijdrageklassen lager.
Klasse

1

Jf

De wekelijksche bijdrage is:
Toeslag WerkWeekloon
Bijdrage
loosheidskas
van—tot
/
fi
ƒ0.05
ƒ0.10
•
J
°- -

„ 6.01—,, 9.—
„0.15
„ 9D1— „ 12.—
„ 0.20
„ 0.25
„12.01—,, 15.—
„ 0.30
„15.01—,, 18.—
„18.01— „ 21.—
„ 0.35
„21.01—,, 24.—
„ 0.40
„24.01—,, 27.—
„ 0.45
„27.01—,, 30.—
„ 0.50
„30.01— „ 33.—
„0.55
„33.01—,, 36.—
„ 0.60
„36.01—,," 42.—
„ 0.70
„42.01—,, 48.—
„ 0.80
„4801—,, 54.—
„1.„54.01-,, 72.—
' „ 1.20
„72.01—,, 90.—
„ 1.50
17
„ 90.01—,, 102.—
„ 1.80
J voor invalide leden ƒ0.30 per maand.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

„ 0.10
„0.15
„0.15
„ 0.20
„ 0.25
„0.30
„0.35
„ 0.40
„0.45
„ 0.50
„ 0.50
„ 0.55
„ 0.70
„ 0.80
„l—
„ 1.20

.

zaken, in Uw ambacht, beroep of
bedrijf?
. •
Schrijf vrat U verhindert het doel
te oereiken, de Dlaats in te nemen,
die eii oJ anderen voor O gedacht
hadden, of welke moeiliikhedPn
zich m Uw- particulier leven in
ambt. oeroep of zaken voordoen.
Of nu Uw wil te zwak is. Uw optreden te weinis beslist. Uw genenden bil tilden faalt Uw eraven van
overtuiging en leiding te korO
schieten dan wel of Uw verbeeldingskracht. Uw organisatie- en
doorzettingsvermogen onvoldoende
zi.1n, of dat Uw opwellingen U de
baas zijn en (of) gij het concentratievermogen, de innerlijke rust1
en het zelfvertrouwen mist. om
onder de moeilijkste omstandigheden niet alleen het hoofd ooven
water te houden, maar ook dan
nog wegen en middelen te vinden'
om te zegevieren, onverschillig op
welk terrein of in welken vorm:
DALMEIJER kan U helpen!

OOK VOOR U IS ER

EEN OPLOSSING!

'Ik k*n U.-nekten d&l J> ihara
e>peoï/(ec/Wim en
fast ben met dr a/otnueir

.
apgekfammen
m?7ef/T zeer goed salaris.
nei<^een tkvocr txn Qfaot deel
heb (e danten aan Oslmeyerls
"

ft/

don}} ih aan &> cursus, en ieder
cèff tets W pres/eefwi m dr
ik aanraden,
vofof eenQjrstia «P

De hier in beeld gebrachte geschiedenis van enkele cursisten Is een
beeld uit duizenden

Totaal
ƒ0.15
„ 0.25
„ 0.35
„ 0.40
„ 0.50
„ 0.60
„ 0.70
„ 0.80
„ 0.90
„1-„ 1-10
„ 1.20
„1.35
„ 1.70
„2—
., 2.50
.. 3.—

Bedenü, dat Daimeijer's Cursussen
reeds' gedurende 30 jaar talioozen
den weg hebbeji gewezen tot, een
gelukkiger leven, maar alleen aan
hen, die beseffen, dat verandering
noodzakelijk is, die werkelijk verbetering wenschen. en die bereid
zijn, daarvoor iets te doen_ Als dit
bij U het geval is. vul dan hieronder Uw naam en adres in: U ontvangt dan gratis en franco volledige inlichtingen over „DALMEUER'S METHODEN" in den
vorm van eenige zéér interessante
brochures.

Inschrijfgeld ƒ0.50

INVULFORMULIER
(Doorhalen wat niet bedoeld wordt.)
Gelieve mij
a. de gratis-brochures van het N.A.F. toe te zenden;
b. als lid in te schrijven van het N.A.F.
man
Naam
,
vrouw
Voornamen

••

'

uaagb cte lijnen uiutmDpei). AJO. 10-42
Na invulling liefst met 15 et In postzegels ienden aan net oureau vaa
DALMEUER'S CURSUSSEN, AId.1
<\RB 10 Koninginneweg 182 A'dam-Z.'

| "7oonplaats

BON

Voor kostelooze toezenline van de
brochures
jvtj jt psvcnuiugibunr memoden tot
ontwikkeling dei PERSOONLIJKHEID
?n der wee nam

l Nader adres
|
! Geboren den
| Werkzaam bij

:

Te
Datum

•

W-fatyt

l Beroep

IN HET „KWARTIER VAN DEN
ARBEID', dat Zaterdagmiddag 17 October om 18.00 uur over den zender' Hilversum II wordt uitgezonden, kan men
een reportage over Noach's fabrieken te
Amersioort beluisteren.

HEBT U
PROBLEMEN?
in Uw leven, in Uw gezin, in uw

1942.

j Als brief op te zenden aan de afdeeling Propaganda van het Neder| landsch Arbeidsfront, P. C. Hooftstraat 180, Amsterdam-Z.

SUCCES EN GELUK
Naam en volledig adres in druklctters
iAanrraoen Kunnen OOK pei bnet geschieciem indien U dit blad niet wilt
pn l
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Niet zoo eenvoudig
als het wel lijkt!

HET LAATSTE BLflp
ALLE? WAT

W/S7 ü

Kameleons kunnen op tietzelfde
oogenblik in twee verschillende
richtingen zien, omdat hun oogappels onafhankelijk van elkaar bewegen.
De meeste soorten spinnen hebben' acht oogen.

Kort kort verhaal

Oogen 'van twee verschillende
kleuren bij een bulldog vormen
een bewijs, dat het dier aan één
kant doof is.

HET BROODJE

1. Men zei ''en emmer tegen den muur,
pakt hem vasi en gaat zoovel van den
muur staan, dat men met het hoofd
tegen den muur moet steunen om niet
te vallen

2. Probeer nu eerst om den emmer op te
tillen — iets wat nog lang, niet meevalt!

3. Vervolgens moet men zich met den
emmer In zijn' handen geheel probeeren
op tv richten. U zult zien hóe verbazend
moeilijk dat nog is!
(Foto's Fellinga)

Geef dit blad na lezing !
aan uw ongeorganiseet- I
den buurman!
r
A

PETER VAN SANDEVOERDE
Met een voet op de treeplank van glans in een nieuwen, vochtigen. Wij ,
den net in beweging gekomen treinen keken geboeid toe. De bloedhond
den anderen voet op het perron, haal- scheen evenzeer geïnteresseerd. Toen
de ik den trein, tuimelde den coupé het broodje zorgvuldig was afgelikt *
binnen en ontdekte:
kon de tweede handeling beginnen.
1. Een kleinen, bleeken man met Deze leek veel dramatischer. Ineen snuivend geluid;
plaats van te • eten, brak hij stukjes
2. Een groote, rosse vrouw met een van het brood af en schoot ze met
papieren zak;
zijn vingers weg.
3. Een druk klein jongetje;
,JDat doet ie prachtig," verklaarde
4. Een zuigen jongen man, die de vrouw. „Zyn vader leerde het
krampachtig de hand van een zielig hem."
„Ping!" zei Bobje.
jong meisje vasthield;
5. Een tangen mageren geestelijke;
Het afgeschoten stukje vloog tegen
het oor van den zieligen jongen, maar
6. Een bloedhond;
7. Een hevig transpireer end indivi- die ging zoo in de liefde op dat hij
het niet merkte. Het volgende slachtdu in een groen pak.
„Nu Bobje maak eens plaats voor offer lette echter beter op.. Het icas
dien meneer!" zei de rosse, vrouw, ter- de bloedhond. Het brokje vloog zijn
wijl ze zelf geen centimeter van haar wijd-geopenden bek binnen en beëinte ruime plaats week. „Ik denk toch digde de reis door het interieur
wel dat die meneer graag zal willen waarschijnlijk in een keelgat, want
het dier begon vervaarlijk te gromzitten."
Die veronderstelling was
treffend men. Bobje genoot. De geestelijke
juist en Bobje schoof een weinig op, schoof nog dichter tegen ons op.
welke manoeuvre ten koste van den
„Het is net een olifant... als in den
geestelijke ging, die, zonder dat hij dierentuin... die had zijn bek open en
daar zelf erg in had tegen den bloed- toen gooide een meneer er een heelen
hond opschoof om daarop met de boom in!" genoot Bobje.
„Als dat dier van u is, mijnheer,"
snelheid van twee hazen weer naar
zei -de geestelijke dapper, „kunt u dan
zijn oude gebied terug te schuiven.
Het gevolg was dat de atmosfeer iets doen om iets dergelijks te verhinderen?"
electrisch geladen raakte. ,
Bobje verbrak
„Eh? Nee! Hij
de stilte: „Wanis
van
hen!"
neer krijg ik mijn
snoof het bleeke
mannetje en wees
broodje
nou?"
„Dadelijk!", zei de
op het hand in
rosse vrouw.
hand
.zittende
„Waarom niet
paar
Elkander te willen
Het was natuurnou, moe?" dreinbegrijpen is de voorde Bobje.
lijk nutteloos, om
„Omdat ik zei
hen te wekken.
waarde om elkander,
dadelijk,"
ant„Nu moet u
blijft er verschil
woordde zij ge.eens naar deze
van
inzicht,
te
keren
duldig.
kijken!"
juichte
verstaan.
„Wanneer is daBobje. Hij peuterdelijk?"
de een volgend
Groen van Prinsterer
„Lieve
help,
projectiel los.
hier eet op en
De bloedhond
houd je mond!"
rook om zoo te
De rosse moezeggen brood en
der diepte uit den
loerde naar Bobje.
bulterigen zakeen
„Ping!" juichte
glirtmend broodBobje.
je. „En netjes eten, zooals je dat ge. „Pong!" antwoordde de bloedhond.
leerd is. Pas op voor het pak van den
Het volgend oogenblik verdween het
meneer, hij is er vast niet op gesteld broodje en bijna ook Boüjes hand in
dat je boven zijn pak eet!"
den bek van het monster.
De rosse vrouw steeg in mijn achAls de bloedhond gelukkig was, dan
ting.
was hij toch nog niet half zoo gelukkig als wij. De eenige ongelukkige was
Men kan broodjes op verschillende Bobje. Terwijl wij opgelucht zuchten
marderen nuttigen. Sommige men- liet hij zijn lip hangen en wij bereidschen eten broodjes bedachtzaam als den ons op tranen voor.
dure koekjes, anderen ontleden ze
„Kom, kom, ik geloof vast niet, dat
voorzichtig. Schooljongens laten ze in de heeren het flink van je zouden
een gr ooien .hap verdwijnen. Bobjes vinden als je gaat huilen," zei zijn
methode was geheel nieuw voor mij. rosse moeder, „bovendien is het niet
Hij begon met den glans er af te lik- noodig dat je huilt!"
ken: of, correcter gesproken, hij verEn, den grooten zak nogmaals opeanderde den oorspronkelijken drogen nend, gaf ze hem één ander broodje...

M'n buurman, Zuur is overstuur.
Hij loopt al langer dan een uur
Op straat te defileeren.
Hij kon het niet meer harden, thuis,
Omdat z'n ega, per abuis,
Twee onbekende heeren,
Die kwamen voor het Arbeidsfront,
Niet recht-vooruit de deur uitzond,
Doch koudweg ging beweren,
Dat buurman Zuur, om kwart voor acht
Zoo ongeveer werd thuis verwacht,
En dat hij dan de heeren
Wel eventjes te woord zou staan.
Ze moesten dus maar verder gaan
Om later wéér te keeren ...

M'n buurman Zuur is overstuur.
'
Hij heeft de 1smoor in, en het zuur.
Men moet bij hem niet komen
Met praatjes over 't Arbeidsfront.
't Is hem te link, te ongezond
En als de heere'n komen,
Dan zal hij zeggen waar 't op staat,
Precies waar 't eigenlijk om gaat,
En willen ze dan boomen,
Dat dit of dat verand'r en moet,
Dan zal hij zeggen: Zeker! Goed!
De eenheid moet er komen.
Maar 'k doe niet mee, ik heb geen zin!
Dat Front daar zit van alles in.
De eene is een sukkel,
De andere is katholiek,
De derde deed aan politiek,
De vierde heef een pukkel,
De vijf/Ie heeft — hoe vin' je dat? —
Pas ruzie met z'n baas gehad
(Daar komt ie voor in 't schuurtje.)
Dus 'k zeg maar zoo, — en 'k blijf terbij —,
't Is niks voor mij, die Fronterij.
Ik ben en blijf... een Zuurtje!

Een telescoop in vergelijking tot
de menschelijke oogen zijn -lie van
de meeste vogels. Een klein zaadje,
dat door iemand op een meter afstand nauwelijks gezien kan worden
wordt door de meeste vogels op een
afstand van honderd meter duidelijk waargenomen.

Mummie in groote stad.
Zoo ongeveer zag de uit alle moppen
welbekende Jansen er uit.
Overal waar wat om te winden was,
zat verband. Een vogelverschrikker.
..Jansen!" zei ik — en heet nu eens
géén Pietersen. „Wat is er met jou gebeurd?"
„Tja!" zei hij, en poogde te lachen.
„Da's een prestige-kwestie!"
,.Ruzie gehad op je kantoor ?"„Dat nu niet precies..."
„Onvoorzichtig geweest?"
„Dat nu niet bepaald..."
^
„Ik ben van de trap gevallen..."
Dat viel mij, die geen Pietersen heet,
eigenlijk danig tegen. Ik had iets heldhaf tigers verwacht. Een ridderlijk opkomen voor een beleedigde juffrouw, tegen
een veel sterkeren kerel. Het met levensgevaar redden van een spelend kind,
argeloos tusschen de rails zittend, den
aanstormenden trein niet bemerkend . . .
Maar niets daarvan: van de trap gevallen. Ordinairder kon het ook wel niet.
„In het donker misgestapt?"
„Nee-eh..."
Hij schaamde zich natuurlijk voor net
alledaagsche van zijn neerstorten.
„Onwel geworden boven aan de trap?"
„Nee, zoo ook niet..."
„Hoe dan wel?! zei ik, aan het einde
van m'n geduld.
Hij, moeizaam den eenen voet voor den
anderen brengend:
„Nu, toen ik gisteravond-..."
„Noodzakelijk naar een heel belangrijke vergadering moest . . "
„Laat me uitpraten!! Zei m'n vrouw.."
„Heel terecht, dat ze er geen bliksem van
geloofde en toen kregen jullie ruzie en
heeft ze je naar beneden geslingerd!
Bah, wat een kerel. Jasses!"
„Toen zei m'n vrouw: Cornelis, wees
voor-zichtie, hoor!"
„ÏJaar jij, stom, was niet voorzichtig..."
„Nee. maar ik ben een man die zich
niet door z'n vrouw op z'n kop laat zitten
en toen ben ik lekker toch niet voorzichtig- geweest en heb me van de trap
laten vallen!!"
Brutaal
Dame (in de tram tot andere dame): —
Heeft u gemerkt, hoe brutaal de conducteur me aankeek, toen hij hier langs
ging? Net alsof ik nog geen Kaartje had.
Andere dame: — Ja, dat zag ik.
Eerste dame: — E» toen heb ik hem
zóó kwaad aangekeken, alsof ik werkelijk
al 'n kaartje had!
HET IS EEN ADONIS.
Adonis was, volgens de Grieksche
sagenleer, een buitengewoon schone
jongeling, die door Aphrodite werd
bemind. Vandaar, dat wij spottend
een mooien jongeman wel eens een
Adonis noemen; ook wordt liet gezegd van een pronker, die zich op
zijn schoonheid laat voorstaan en
overdreven werk van zijn uiterlijk
maakt.

B. B.

1595 l Verantwoordelijk voor net redactioneele gedeelte van den inhoud: G. J. Zwertbroek"te Bussum (telep. 4283). Verantwoordelijk voor de advertenties:
>. Lammers Ie A'aam. Uitgever. Nederlandsch Arbeidsfront,P.C.Hoofststraat 180 te Amsterdam. Drukker: N.V. De Arbeiderspers, Hekelveld 15 te Amsterdam.
Kengetal: K 113.

