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HET GIF VAN HAAT EN LASTER
Haat, laster en leugen
schijnen in dezen tijd de
eenige machten geworden,
die het doen en laten van de
massa des volks bepalen. Zij
vervullen de geestelijke atmosfeer van ons volk als met
giftige dampen, die loodzwaar
wegen op de borst en iedere
ruime ademhaling onmogelijk maken. Nergens is men
er veilig voor, en niemand
vermag zich er tegen te beschutten Booze invloeden
hebben macht gekregen over
velen en zij omringen hen
met een muur van wantrouwen en nijd. die elk goed ge- loof in anderer eerlijke bedoelingen volkomen buitensluit. De inquisitie van vroe»ger eeuwen heeft den wanstaltigen kop weer opgestoken en bedreigt lederen
volksgenoot, die zich ook
maar even buiten deze ommuring van den laster durft
wagen, met uitstooting en
vereenzaming in het hedep
en met heel wat erger nog
in de toekomst. Vuige leugenpraat breekt elke poging,
ons volk in zijn zwaren bestaansstrijd tot een hechte
eenheid te smeden, aan stukken; de haat viert helsche
orgiën in het verbeeldingsleven der blinde massa en
besmet haar fantasie met
voorstellingen van beestachtige wreedheid.
Die haat, die in dezen
loodzwaren tijd ons volk
ontkracht en het maakt tot
een
willoos offer van leugen
e
n laster, komt waarlijk niet
van ónzen kant!
-Wij prediken eenheid en
samenwerking van alle bevolkingskringen voor één
enkel doel — het welzijn der
volksgemeenschap. Wij roepen op tot vestiging van een
maatschappij van gemeenschapszin en onderlinge hulpvaardigheid. Wij bouwen gestaag aan een nieuwen Staat,
en een nieuwe maatschapPij, die socialistisch zullen
zijn. in- dien zin, dat sociale
gerechtigheid er d? plaats zal
innemen van onrecht en willekeur. Wij bestrijden de
alleenheerschappij van het
bezit, om in de plaats daarvan den arbeid te stellen.
Ongeacht
hun godsdienstige
e
n politieke meeningsverscbillen, welke op het gebied
van den arbeid nu eenmaal
pen beteekenis hebben, willen MJ ij de eenheid der werkers
smeden, om straks, als het
Weer.vrede geworden zal zijn,
gereed te zijn. welvaart voor
allen te scheppen. Wij behoeven het niet in het negatieve te zoeken; wij hebben meer dan genoeg positieven arbeid te verrichten
•n denken er niet aan ook maar iemand, die handen aan zijn lijf en hersens
i het hoofd heeft, daarvan uit te sluiten. Wij hebben geen tijd voor* leugen>raat, voor lasterlijke aantijgingen én voor tentoonspreiding van haatgevoeens. Wij hebben beter te doen!
Niet alzoo. blijkbaar, onze tegenstanders.
j waren voorheen niet in staat, een maatschappij tot stand te brengen,
waarin het recht regeerde. Hoewel zij op ieder terrein des leyens de macht
hadden.
Toen zij baas waren in staat en maatschappij, was er overvloed. Zij wisten

met dien overvloed echter
geen raad. Zij waren niet in
staat hem naar behooren
onder de leden van het volk
te verdeelen. De leiders van
het staatkundig en econo-misch leven des volks mochten er al van genieten; de
anderen leden armoede en
gebrek. Voor dezen bestond
er geen overvloed.
De burgerij trok zich daar
echter niets van aan en begon de productie van vele
der kostelijkste 'goederen te
beperken en, wat reeds was
voortgebracht, te vernietigen.
De kreten van protest in de
rijen der misdeelden hadden
daarop niet de minste uitwerking.
Ook priesters en dominees,
aangesteld als ^ hoeders van
de waardevolste schatten der
menschheid. zwegen toentertijd in alle talen daarover.
Zij predikten zelfs berusting
. en onderwerping aan wat zij
lasterlijk Gods wil noemden.
Maar thans, nu hun. wien de
schuld treft van den wantoestand van vroeger, de
regeermacht is ontnomen en
tevens de mogelijkheid z.ich
door georganiseerd optreden
opnieuw die macht te ver-_
schaffen, zijn het diezelfde
priesters en dominees'die in de
actie van leugen en laster
tegen het nieuwe bewind
vooraan gaan. Zooals zij hun
kerken vroeger maakten tot
bolwerken, waarvan de machtigen gebruik maakten om.
zich tegen de door hun wanbeheer getroffenen te verdedigen, zoo maken zij deze
thans tot brandpunten van
haat tegen de zich organiseerende gemeenschap van
het werkende volk^Het kapitalisme en zijn ergste uitwassen namen zij destijds in
bescherming; thans maken
zij het groeiende socialisme
tot voorwerp van hun laster
en de kansels, vanwaar in de
wereld liefde en mededoogen
behoorden uit te stralen en
eerbied voot den wil der
Voorzienigheid1 worden tot
eerezetels van de leugen en
haarden van lijdelijk verzet
Ntegen den maatschappelijken
vooruitgang.
Niet in de laatste plaats
Het Nederlandsche Arbeidsfront is voorwerp van den
stiekemen haat der belanghebbenden bij het oude.
Is het niet Het Nederlandsche Arbeidsfront, dat met
de eenheid aller werkers de
eenige macht smeedt, die de
krachten der duisternis in da
menschelrjke , samenleving

voorgoed ten val kan brengen?
Vandaar die stortvloed van leugens en laster!
Die kan ons echter niet deren!
Want de werkers van Nederland beginnen heen te zien door het weefsel
van leugen en bedrog, dat hen omwikkelt en ontwaren de werkelijkheid,
die daarachter verborgen wordt.
Steeds grooter aantallen vinden den weg naar Het Nederlandsche Arbeidsfront.
Hun groeiende eenheid en hun stage arbeid zullen het zrjn, die strak*
de atmosfeer in ons volk zullen zuiveren.

\

WAT IS TOCH SOCIALISME?
Het NederZandscHe Arbeidsfront draagster van de
socialistische idee in Nederland
Uit' één van de door mij ontvangen
brieven haal ik den volgenden regel
Radiotoespraak van den
aan: „Wat is toch socialisme. Is dat
maar een woord? Of een practisehe
Arbeidsfrontieider op
levensbeschouwing? Daar is al zooveel jaren over gesproken en we zijn
Zondag U October 1942
nog aan het praten". Daarop laat de
schrijver een aantal opmerkingen volgen over thans bestaande toestanden
en vraagt dan opnieuw: „Is dat dan
het socialisme, wat daar heerscht, levensbeschouwing van enkelen of
waar alle rangen en standen zijn van een kleine groep, dan wel een
afgeschaft? In Frankrijk werd de levenshouding van de groote meerder40-urige werkweek afgeschaft en is de heid. Socialisme wordt, om het zoo
48-urige ingevoerd, is dat ook een eens uit te drukken, gemaakt door de
vooruitgang naar het socialisme of houding van^ den eenen mensch
naar het slaventijdperk? Het wordt jegens den anderen. Wanneer ten
tijd, dat er 6 uur per dag gewerkt aanzien van de verhouding, van den
wordt, dan is er voor den arbeider eenen mensch tot den anderen het
nog iets om vreugde na den arbeid te „ik" overweegt, wanneer hij altijd en
overal probeert alsmaar naar-zichgenieten".
Tenslotte wijst de afzender op de toe-te-halen, dan is er geen socialisontbering, die er in breede kringen me mogelijk. Socialisme, ontstaat albestaat en spreekt de meening uit, léén, wanneer de mensch niet dadelijk
dat er nog altijd niet radicaal genoeg zegt „IK", maar „WIJ"; wanneer hij
niet zichzelf als individu op den voorwordt -opgetreden.
Laten wij het hier eens over heb- grond stelt, maar het gezamenlijke als
gemeenschap, wanneer hij niet steeds
ben.
En dan wel eerst over die klemmen- probeert te halen, maar in de eerste
de vraag: „Wat is toch socialisme? plaats bereid is te brengen, te geveti.
Is dat maar een woord of een practi- Want socialisme beteekent in de eerste plaats gemeenschap.
'sche levensbeschouwing"?
Jawel, zegt de schrijver van t|en
Als ik daarop ga .antwoorden, wil
ik er eerst met klem op wijzen, dat hier aangehaalden brief schamperhet socialisme niet wordt afgemeten tjes, maar daar is al zooveel jaren
naar den arbeidstijd, zooals de afzen- over gesproken en we* zijn nog aan
der van den aangehaalden brief blijk- het praten.
Inderdaad, er is al een heele reeks
baar meent. Zelfs is het niet zoo, dat
socialisme beslist welvaart, mate- van jaren over socialisme gesproken.
rieele welvaart, zon moeten beteeke- Dat is begrijpelijk, waar de menschen
nen. Men kan zich een socialistische voelden, dat het met de leer van het
maatschappij denken, waarin iedereen alles overheerschende eigenbelang
niet zes uur per dag, zooals de schrij- scheef ging. De maatschappij kwam
ver van den hier behandelden brief zoo langzamerhand in een chaos te
zich blijkbaar als ideaal voorstelt, verkeeren. Wanneer er allerwegen ge- ,
moet werken, maar zestien uur of brek geleden wordt en er niettemin
meer nog, terwijl een maatschappij, toch kostelijke voedingsmiddelen worwaarin iedereen zes uur per 'dag den vernietigd, en wanneer de voorwerkt, heelemaal nog geen socialisti- aanstaande staatslieden die dit op
sche samenleving behoeft te wezen. hun geweten hebben, als verstandige,
Eveneens kan men zich een socialis*- wijze mannen worden gerespecteerd
tische maatschappij voorstellen, waar- en gehuldigd, ja dan wordt het steeds
in materieele welvaart ontbreekt, ter- grooter groepen duidelijk, dat er iets
wijl men maar' naar het jongste radicaal mis is, dat de maatschappij
verleden behoeft terug te zien om te op het randje van redeloosheid, van
bemerken, dat een maatschappij wel^ krankzinnigheid staat. Men zag dromvarend kan heeten, zooals dat met mels goed in, dat het 'individueele
bet „steenrijke" Nederland, van voor eigenbelang geen goede grondslag
den oorlog, het geval was, zonder dat was, waarop een gezonde menscheer ook maar in de verste verte van lijke samenleving gebouwd kon worden, en men greep naar de gedachte
socialisme gesproken kan worden.
Een socialistische maatschappij is van de gemeenschap, die het éérst geook niet die, waarfn, zooals opgemerkt diend moest worden, zou het allen wél
werd, „alle rangen en standen zijn kunnen gaan, naar de gedachte van
afgeschaft". De vraag is, wat eigenlijk het socialisme. Men propageerde deze
onder rangen en standen moet wor- gedachte, men streed ervoor, menden verstSan. Zoolang er verschil be- bracht offers en leed ervoor. Waarom
staat tusschen de menschen onder- we dan op het oogenblik nog aan het
ling, verschil in ontwikkeling,, in nei- • praten erover zijn? Omdat de socia, gingen, in aard en karakter, zullen er listen van den ouden stempel wel
eveneens in de maatschappij bepaalde hartstochtelijk hun meening verkononderscheidingen bestaan, al zouden digden en voor hun idee wel streden
deze slechts aan den dag treden door- en leden, maar er toch geen begrip
dat menschen van dezelfde ontwik- Van bleken te hebben, dat een gekeling en met gelijke neigingen be- meenschap een bepaalde, kleinere of
paalde omgangskringen gaan vormen. grootere, maar toch in ieder geval een
Neen, al deze dingen hebben met beperkte kring moest zijn, wil zij een
gemeenschap kunnen heeten. Zij ontsocialisme niets te maken!
Socialisme is ook maar niet een kenden zelfs de noodzaak van beperking. Zij hielden er een tegengestelde
woord, of louter een leuze..
En eigenlijk is socialisme ook geen meening op na. Het socialisme, zoo
levensbeschouwing. Socialisme is een zeiden zij, kan slechts internationaal
bepaalde .toestand, waarin de maat- worden verwezenlijkt. Het is de
schappij, de samenleving van de men- menschheid in naar geheel, die sociaBchen, verkeert. Een toestand van ge- listisch worden moet. Vóór de geheele
rechtigheid. Socialisme is minder een menschheid het socialisme als samen-

„We kunnen als volk een gemeenschap vormen. Een arme gemeenschap als het moet, een
rijke als het kan, maar in ieder geval: een
gemeenschap!"

leving aanvaardt, kan er van zijn verwezenlijking geen sprake zijn. Dit
socialisme was een kind van liberalisme en kapitalisme, het was door en
in liberalisme en kapitalisme ontstaan. Liberalisme en kapitalisme
echter waren gegrond op de leer van
het individueele eigenbelang. Volsens
deze leer was de wereld bevolkt met
louter los van elkaar staande individuen, die ieder voor zich slechts hun
eigenbelang hadden na te jagen. In
zulk een levensbeschouwing paste het
internationalisme
volkomen.
Het
socialisme echter stelde tegenover
deze leer van het eigenbelang van het
individu het belang van de gemeenschap. Op de vraag: welke gemeenschap, gaf het echter ten antwoord:
de gemeenschap der menschheid. Het
maakte niet de eenig juiste 'gevolgtrekking uit zijn eigen theorie, dat
gemeenschap alleen beteekenen kan:
het eigene. De menschheid: dat is een
onbepaald, vaag, ontastbaar, ongrijpbaar iets^ets theoretisch, waarover
nevelachtige bespiegelingen mogelijk
zijn, maar dat zich niet laat organiseeren. Daar heb je het: gemeenschap beteekent: organisatie. En
organisatie vooronderstelt op haar
beurt: beperking. Organisatie en
internationalisme echter zijn tegenstellingen. Zij kunnen onmogelijk
onder één hoedje worden gevangen.
Internationalisme is noodzakelijkerwijs wanorde. Organisatie echter beteekent het scheppen van orde, orde
binnen een gemeenschap, binnen de
gemeenschap van het eigene. Deze
eenvoudige waarheid beseften de
socialisten van den ouden stempel
echter niet. Zij begrepen niet, dat hun
hardnekkige pogingen om het door
hen nieuw verworven begrip der gemeenschap te vereenigen me^. het
internationalisme op niets moesten
uitloopen. Dat zij daarmee de kwadratuur van den cirkel probeerden te
verwezenlijken. Geleerd door de mislukking der oude socialisten, wier
strijd, wier offer geen resultaat konden hebben, hebben wij het internationalisme voorgoed los gelaten.
Wij brengen het begrip der gemeenschap, van het gemeenschappelijke
samenleven, van het één voor allen,
en allen voor één, van het dragen van
elkanders lasten binnen de beperking
van het eigene.
Van het eigen volk. Van de natie.
Ons socialisme is geen internationaal
maar <>
nationaal socialisme. Onze gemeër>ü hap is niet de menschheid,
maar' t volk. En binnen het volk
georganiseerd in den Staat, is een
doelmatige organisatie eindelijk mogelijk geworden. Daarom zijn we weliswaar nog steeds bezig met over het
socialisme te praten, maar «rover
praten is waarlijk niet het eenige, wat
we bezig zijn te doen! We zijn bezig,
alle samenlevingsvormen van ons volk
van den grond af te reorganiseren.
We breken daarbinnen alles af, wat
nog vorm geeft aan de oude individualistische gedachte van het eigenbelang, en we bouwen s alles opnieuw
op, op de stevige grondvesten der gemeenschapsgedachte. Eén enkele wet
dient daarbij tot richtsnoer van al
ons handelen, en dat is de wet der
sociale gerechtigheid.
Dat is de levenshouding der socialisten van thans.
Sociale gerechtigheid, dat beteekent,
dat iedereen naar vermogen aan de
volksg-emeenschap geeft en dat ieder
het zijne daarvan ontvangt. Dat beteekent, dat de georganiseerde arbeid
van het volk tot grondslag van het
maatschappelijk Jeven wordt gemaakt. Sociale gerechtigheid beteekent, dat de nationale arbeid doelmatig wotfdt georganiseerd ten dienste der volksgemeenschap
en dat
ie^er zich binnan *: -^Iksgemeensciiap zal geborgen

Dat heeft met arbeidsduur niets
van doen. Wanneer het belang
der Volksgemeenschap, dat is tenslotte het belang van allen gemeenschappelijk, een langen arbeidstijd vereischt, dan - zal ieder zich
daarnaar schikken en dan zal het beginsel van het socialisme, de sociale
gerechtigheid, daar in het minst niet
door worden aangetast. Dat heeft ook
met meerdere of mindere welvaart
niets te maken. Wanneer volgens het
beginsel der sociale gerechtigheid een
ieder, zijn arbeidskracht aan de volksgemeenschap geeft en van haar
terugontvangt wat zijn rechtmatig
deel geacht mag worden, bestaat er
socialisme. Zoolang het beginsel van
de gemeenschap gehandhaafd blijft,
bestaat er socialisme. Zijn we in staat,
gemeenschappelijk veel voort te brengen, dan zullen we welvaart genieten;
kunnen we, door welke omstandigheden ook, slechts weinig tot stand
brengen, dan blijven we allen arm.
Om het met een woord van de redactie van ons weekblad „Arbeid" te zeggen: „We kunnen als volk een gemeenschap vormen. Een arme gemeenschap als het moet, een rijke als hét
kan, maar in ieder geval: een gemeenschap!"
Het Nederlandsche Arbeidsfront nu
bouwt van onderen op aan de arbeids\gemeenschap van het Nederlandsche
' volk. Lid voor lid, steen voor steen.
Geleidelijk groeit het 'bouwwerk,
voortdurend grooter wordt ons ledental; steeds verder breidt zich onze
invloed uit; in voortdurend grooter
mate worden de Nederlandsche werkers zich bewust van hun roeping, als
deelen der volksche arbeidsgemeenschap: steeds krachtiger doet zich de
socialistische gedachte in het maatschappelijk leven reeds gelden. O
neen, wij praten niet alleen, wij doen.
Door steeds meer werkers in het georganiseerde leger van den arbeid te
b'rengen,. door hen voortdurend meer
bewust te maken van de be teekenis
van de taak, die zij in dienst der
volksgemeenschap vervullen, geven
• wij den geestelijken inhoud aan de
nieuwe staatkundige vormen, die in
dezen tijd tot stand komen.
Het Nederlandsche Arbeidsfront
wint de geesten der werkers door de
daad van hun arbeid, niet door vage
theorieën, voor de nieuwe, de socialistische arbeidsgemeenschap des volks.
Daardoor wordt Het Nederlandsche
Arbeidsfront in steeds sterker mate
de draagster van de' socialistische
idee in Nederland.
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LEVENSBOÖME

DIETSCHE /IlMINZUIL OF STEENEN LEVENSB'OOK

Wat ziet mijn oog ?
Wat vindt mijn hand ?
Wat zegt het volk ?
Naar aanleiding van het artikel „Boerenwijsheid" in „Arbeid", nr. 42, zijn er een
paar collega's bij mij gekomen, met vragen: ,",Is dat allemaal waar?" en „Hier in Hilversum zij n ook zulke symbolen" en „Wat er over de Friezen staat geloof ik niet".
Deze reacties hebben mij vreugde berokkend, omdat zij getuigen van leven, belangstelling. Zoolang de lezers reageeren is er hoop! Er zijn zooveel zaken van belang
waarop men tegenwoordig niet reageert.
Is dat allemaal waar?
Kijk, er zijn twee manieren van onderzoeken. B.v.
boeken lezen over runenkunde en zinteekeng, de wijsheid dier boeken in zich opnemen, en dan door dien brü
kijkend de werkelijkheid gaan verkennen en verklaren
naar den uitleg van het boek. Dat heeft zijn nut maar
het is niet onze manier.
Wij beginnen met onzen oogen den kost te geven en
vragen de gewone menschen uit. Of het waar is, wat het
volk ons zegt? Dikwijls is het er naast, want die zinnebeelden zijn uit het bewustzijn van ons volk weggedrongen, maar niet heelemaal. Het volk spreekt b.v. van
„spekhaken" en „wolfshaken", waar het „wolfsangels"
bedoelt. Heeft het volk dan onwaarheid gesproken?
Zeker niet. Het zei onbewust een onjuistheid, want een
wolfshaak is niet geheel hetzelfde als een wol Fsangel.
Deze laatste heeft een schuin dwarsbalkje, overblijfsel
van afgekapte armen.
Een viaamsche volksvertelling „Rimme van Gruuthuuse" bevat b.v. een aanwijzing, in legende-vorm, dat
;r op Walcheren een „Irminzuil" heeft gestaan. De
Naest de, Waegh 1592,
Tooverknoop
wetenschap der volkskunde en der heemkunde weet
,
zulks niet. Is het waar? vraagt alweer de weetgierige
verstandsmensen. En als de wetenschappelijke onderzoekers, die na de ontdekking van
de legende zijn begonnen te onderzoeken, niets vinden, dan zou... deze Irminzuil niet
hebben bestaan? Kom-kom! Zoo aenkt en
voelt het volk niet. Zijn intuïtie zegt
anders.
De boer van Koudekerke — wij spraken
hem in 1938 bij den Dishoeck — deed ons
dingen uiteen, waarover wij toen reeds
eenige jaren nadachten. Naar het voorbeeld van Guido Gezelle hebben wij in
allen eenvoud ernaar gestreefd hier en
daar meer van het volk te vernemen. De
oogst is zeer gering. De tijdgeest was tegen
°ns.
Maar, met de boeken als nuttige wegw
'teers, is het mogelijk de paden te bereiken in het gemoed der eenvoudigen, die
leiden naar het tot dan toe dikwijls onuitgesproken innerlijke weten. Over net
algemeen zijn deze paden grondig versperd, maar niet altijd. Kan men ze be- Een stoep met kiezelmozaïek te Elburg
met de achtpuntige ster
wandelen, met schroomvalligheid en «erbied voor den medemensen, dan bieden
zjj af en toe vruchten, die verrassen. Dit verhindert, dat wij al te zeer vervallen in de
- schabloon-verklaringen die sommige boeken hebben geboden. Het leven is dikwijls
grillig, omdat het verbizonderd is en
plaatselijk heet iets soms anders dan in
heele streken van het land.
Wat is een Irminzuil? Dat is een steenen levensboom. Wij beelden hier enkele
levensboomen af, slechts om een idee te
geven. De kleine typen treft men meestal
in de bovenlichten van straatdeuren. Men
spreekt ook wel van „Irminsul". Het is
een gestyleerde boom. De boom was bij
ons volk, en bij alle andere Germaansche
volken, een religieus zinnebeeld en zoo'n
boom moet er gestaan hebben op het
eiland Walcheren. Dat was op een
„weeme". dat is een gewijde weide. Onze
voorouders gingen daarheen, om in te
keeren tot zichzelf, om na te denken over
den zin des levens, over ontstaan, groei en
vergaan, over den zoogenaamden wereidesch Yggdrasil. Zoo werd de Irminzuil
meestal genoemd in de godenleer onzer
voorouders. Ziet, lezer dat maakt ons
leven rijker, als we zooiets weten Als men
nu in Amsterdam of elders loopt en men
ziet hier en daar eenvoudige, gegoten
levens,boompjes in de bovenlichten aangebracht, dan zegt ons dat iets, terwijl wij
er vroeger aan voorbij gingen, achteloos
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en oneerbiedig.
foto's v. d. Velde.
Onze Walchersche boer sprak over zes-

sterren en achtsterren. Wij wisten toen niet, dat er menschen waren In ons land,
die zulke sterren als versiering legden uit kleine witte keitjes, als steenen vloermat
vóór de deur van hun huis. Maar een jaar daarna, toen wij met enkele vrienden ia
Elburg kwamen, vonden wij daar enkele dezer stoepen met kiezelmozaïek en daaronder
ook een mooie achtpuntige ster. Opeens krijgt zooiets diepere beteekenis.
Wij willen het niet mooier voorstellen dan het is. De bewoners van het huis, wisten
de „beteekenis" niet. Maar laten we hun die beteekenis, die jammer genoeg verloren
ging, herschenken, laten we hun duidelijk maken, dat deze sterren zonnesymbolen zijn.
Eigenlijk is dit een uitnoodiging voor het betreden van het huis: gedenk de zon, het
zonnewiel, het stralende sterrelichaam, zonder hetwelk gij niet zoudt leven!
Religie uit verzonken tijdperken, onafhankelijk van de huidige bekende godsdiensten,
maar in wezen nog altijd waardevol. Wij beelden één der Elburger stoepen af.
Wij lazen in de „Boerenwijsheid" ook over „tooverknoopen". Wij zagen wat een
ing beteekeiide, een liggende (ontvangende) en een staande (geestelijke) ing. In
deze ing-ruimte voltrekt zich „het wonder des levens", het wonder der geboorte, waaraan,
elk boerengezln herinnerd moest worden, wilde het handen op den akker hebben. Een
boer heeft eigen volk noodig. Wat er in den ing gebeurt is het „tooveren" der natuur,
het ondanks alle wetenschap, eeuwig raadselachtige. Is het dan zoo vreemd, dat het
volk twee dóorelkaar geslingerde ingen een „tooverknoop" noemt? Neen toch! Hierbij
een afbeelding van een tooverknoop in Monnikendam gevonden: naast de Waegh ia
een huisje van 1592. Ziedaar een bewijs, dat in de middeleeuwen deze zinnebeelden
nog bekend waren, terwijl ze stammen uit vóórchristelijke tijden.
Wanneer gij er op letten gaat, zult gij overal rechtkruisen, maalkruisen, zonnen, gedeelde jaren, levensboomen, ingen ontdekken. Gemetseld in de muurvlakken van z.g.
„blinde vensters", in geveltoppen, zoowel in hout als ijzer, in deuren gesneden of opgelegd, dikwijls op „onbelangrijke" plaatsen. Wij voegen hier tot slot nog een „gevierendeeld jaar" toe, dat de Amsterdammers kunnen vinden op Prinsengracht 449. Onder
de huisstoep, ja, maar zelfs dit zonnetje is onmisbaar in de kelderruimte van het
betreffende perceel.
Het is nu geen tijd om kieken te maken, want hoe komt men aan materiaal? Maar
deze foto's hadden we nog en zij mogen een bewijs zijn van het feit, dat dit niet zoo
maar toevallige timmermans- en metselaarsversieringen zijn, doch dat deze zinnebeelden een erfenis zijn van een levensbeschouwing, die éénmaal in onze gewesten heelt
bestaan.
En denk u eens in, dat de metselaar die zoo'n zon of jaar metselde onder zijn werk
gedacht zal hebben aan de beteekenis ervan. Dan was zijn arbeid zinrijk en vroomde
zijn leven.
Toch mooi! Is er niet een groote geestelijke waarde uit des arbeiders handen gegleden, toen de laatste vonken van deze kennis zifn gedoofd? Wij gelooven van wel.
MARCEL VAN DE VELDE

| Waar het
„recht"
Ze hadden dan toch maar besloten.
Een zekere voldoening gaf het, toen
van Gust, en z'n vrouw, na de polis
zorgvuldig te hebben? opgevouwen, het
gewichtige stuk op een veilige plaats
hadden opgeborgen. Ach, voor zoo'n
paar dubbeltjes in de week de zekerheid dat je, mocht onverhoopt de dokter over den vloer komen en opname
in een ziekenhuis noodig blijken, alles
gratis had... geen hooge rekeningen,
niets geen gezanik. In een ziekenfonds
waren ze natuurlijk al, maar dit kon
nooit kwaad, had de verzekeringsagent
gezegd. En de maatschappij wikkelde
alles altijd zeer coulant af. Onderdanig groetend was hij weggegaan, z'n
portefeuille en de onafscheidelijke
paraplu onder z'n arm gekneld. Wéér
een postje...! 't Ging niet slecht den
laatsten tijd!
Of het noodlot het zoo wilde: een
paar weken later werd Mevrouw van
Gilst, die bij het onderwijs werkte,
ernstig ziek. Een kleine operatie was
dringend noodig, meende de dokter en
reeds na een paar uur reed de ziekenauto geruischloos de poort van de
inrichting binnen. Alles verliep buiten
verwachting en na een paar hange
dagen hernam het leven al gauw z'n
gewone sleur. Over de kosten van het
ziekenhuis behoefden ze zich geen zorg
te maken. Toch wel gemakkelijk, zoo'a
polis!
Totdat er na eenige weken voor
Mevrouw een briefje van de maatschappij kwam. Wat overigens aan
duidelijkheid — in tegenstelling met
de ellenlange verhalen, die als „Voorwaarden" op de polis stonden afgedrukt — niets te wenschen overliet.
Zóó stond het er: „In verband met
het feit, dat Uw echtgenoot in loondienst is en dus verzekerd is krachtens het Ziekenfondsenbesluit, zullen
de aan de opname* verbonden kosten
door het ziekenfonds, waarbij U is
aangesloten, moeten worden vergoed,
daar U als indirect-verzekerde onder
de verzekering van Uw echtgenoot is
begrepen. De door U bij ons gesloten
verzekering beschouwen wij hiermede
als vervallen". Allebei stonden ze perplex. Inderdaad, ook Mijnheer van
Gilst had een betrekking, maar wat
had dat nu met de ziekenhuisverzekering te maken! 'n Mooie boel! Eerst
drie maanden premie vooruit laten betalen en nu zoo'n boodschap! Enfin,
dan maar eerst bij het fonds aankloppen. Maar daar pasten ze voorloopig... Ze zouden zich wel me,t de
hiaatschappij in verbinding stellen...
afwachten dus maar!

RECHT
wordt
Maar intusschen diende de specialist, die Mevrouw behandeld had z'n
rekening in en, overtuigd, dat die aan
de zaak part nog deel had, betaalden
zij hem, 'n kleine twee honderd gulden... Daarmee was de kwestie echter
niet van de baan en toen het echtpaar lang naar een oplossing had gezocht, kreeg Mevrouw een idee. . Waren ze dan geen lid van het Arbeidsfront"?" „Ja, die bemoeien zich met
zooiets", meende van Gilst; maar 't is
te probeeren.
En Mevrouw ging. Ze vertelde daar
de heele geschiedenis, bracht polis en
verdere paperassen op tafel. Al gauw
hadden ze de zaak bekeken en even
later stond ze weer buiten, opgelucht
bij de gedachte, dat ze het varken
daar wel zouden wasschen. Na ecnige
telefoontjes bleek al dat de maatschappij voet bij stuk hield. Briefwisseling volgde. Mevrouw was indirectverzekerd, beweerde men. Mijnheer is
immers in loondienst en valt dus onder
het Ziekenfondsenbesluit. En dan is
Mevrouw toch onder zijn verzekering
begrepen? Alles goed en wel, zei het
Arbeidsfront, maar volgens de bepalingen van dat besluit kan men alleen
maar indirecM'erzekerd zijn, als de
onderhoudsplicht van den rechtstreeksverzekerde vaststaat. En is in dit geval de man onderhoudsplichtig, nu de
vrouw een eigen inkomen heeft? Zoover hadden ze nog niet lufgedacht. Ja,
als U het zoo beschouwt, zou U bijna
gelijk krijgen. Bijna? Heelemaal gelijk
wou het Arbeidsfront hebben en... het
kreeg gelijk! Opgetogen kwam Mevrouw het later vertellen... alles hadden ze betaald, en een keurige brief
er bij. 't Was een vergissing... wat
overigens menschelijk is'. En hoeveel
het Arbeidsfront nu kreeg voor de
kosten? Nu, dat viel erg mee. Voor
zijn bijstand rekent het N.A .F. nu
eenmaal niets. Maar toen Mevrouw
aanhield en met alle geweld haar
dankbaarheid in klinkende munt wilde
uiten, hebben we haar aan „Winterhulp Nederland" herinnerd. En dat die
met den afloop ook tevreden was,
nemen we met een gerust hart aan!
De geborgenheid in het Arbeidsfront
is toch beter dan vele polissen!
M. G. P.

WAT

DS NIEUWE
LEZER
WETEN MOET:
We hebben kennis gemaakt met
de sleepboot „CTiaron*1,- gammel
gevaren op duizend en één tochten
van Rotterdam naar Mannheim
en omgekeerd.
Bart v. d. Vaart is de reeder.
Varen en verdienen is zijn stelregel.
Van 't Roer is de kapitein en
Klaas Bakker, de man waarmede
we het meest te maken hebben,
de machinist
We hebben gelezen hoe Bart z'n
pech met z'n vloot van ouwe
schuiten niet kan verwerken en
die woede op Klaas wil bekoelen
maar daardoor een ineenstorting
krijgt.
Het wordt het einde van Bart
als reeder, de opbrengst van de
.„Charon' zal als bernlnnn voor de
..Minerva" moeten dienen.
Klaas zoekt na dit alles Henkie
maar eens op. om over al die dingen eens rustig te boomen.
(9)

Schele Korsie was bezig z'n verjaardag te vieren in de vaste overtuiging
dat het dezen keer 'n knal-avond
zou worden. Wat hem betrof, hij had
al lang genoeg naar de zure gezichten van Hannes de Heer en d'n
ouwe Van 't Roer zitten kijken. Het
had weinig gescheeld of hij was ook
zoo'n brave jon-ge-ling geworden
met aanleg voor 'n kippeborst en
twee paar platvoeten. Hem niet meer
gezien in zoo'n knapenvereeniging.
Korsie ging lekker op 'n andere boot
varen met 'n stel ouwe j onges die
ook niet vies waren van 'n biertje.
Z'n nieuwe boot... verrek, hoe heette
dat kreng ook weer? ... enfin, dat
kwam wel goed, maar in elk geval,
die schuit betaalde twee knaken per
week meer dan de vorige. Dat was
per j a a r . . . Gossiemikkie, daar moest
je ook 'n hoofd voor hebben om dat
zoo maar uit te rekenen, 'n Punthoofd
bijvoorbeeld. Vijf piek in 'n week, en
dat gedeeld door zeventien, dat was
zoowat dertig biertjes, zoo ver had
hij 't wel bekeken.
Met dertig biertjes kon je best oud
en nieuw houden, en als ze op waren
pikte je alvast twee knaken van de
volgende week. Dan zat je toch weer
aan den Bovenrijn met 'n dot j e afgekookte piepers en 'n blomkooltje
voor den dorst. Nee, die nieuwe boot
zat wel goed. Jammer dat ie nou niet
op die gekke naam kon komen. Dat
kwam omdat z'n hersens ingedroogd
waren, en dat kon alleen met 'n
groote pils verholpen worden.
Breeduit tegen de tapkast geleund
trachtte Korsie dat euvel te verhelpen door telkens op het zinken blad
te trommelen ten teeken dat er nog
bar veel dorst aanwezig was.
Bij het twaalfde pintje werd hij
gewoonlijk sentimenteel
en was niet
meer te houë van N zachtmoedigheid
en medeleven met de verdrukten.
Ditmaal waren het de parkieten van
den kastelein die Korsie's teederste
zielesnaar deden trillen. „Kastelein,
doe me 'n lol en laat die twee augurkies uit die kooi! Mot je dat stel onrijpe banane zielig zien kijke! Zou
jij 't zoo lollig vinde .. Wacht es effe,
die groenzoeters zitte gewoon uit te
droge! Geef ze ieder 'n pilsie voor
mijn rekening Twee bier voor die
mislukte komkommers, en geef Korsie
ook nog maar 'n druppie!"
De kastelein grinnikte plichtmatig

en draaide nog eens aan de kraan.
Hij vond Korsie wel 'n aardigen klant
als ie maar niet vervelend ging doen.
De. stoker rammelde met zijn glas en
begon weer over de parkieten, 't Was
toch zeker geen werk! Die stomme
dieren.... Kort en goed, hij bood
twee knaken voor 't heele stel, de
iooi incluis.
„Zonder kooi, dat zou gaan!" overwoog de tapbaas.
„Top!" zei Korsie. „Azzie maar wat
geeft om ze in te doen! 'n Schoenedoos of zoo! Aan boord laat ik ze
toch vrij rond tippele!"
Even later laveerde hij met z'n
nieuw verworven pleegkinderen slordig in 'n groote cartonnen doos, verpakt, naar den uitgang.
„Kors, ze gaan 'm tippele!" waarschuwde de kastelein nog, maar het
was al te laat. Kors stond met half
opengezakten mond naar de leege
doos te staren, terwijl de twee vluchtelingen, onder zenuwscheurend gesjirp, de donkere caféruimte doorkruisten, waarmee ze voorgoed aan
Korsie's aandacht ontglipten. Nu ze
zoo ondankbaar waren had hij geen
interesse meer voor vliegende augurken, doch voelde hij zich meer geroepen tot het beschermen en opvoeden van katten. Aan 'n poes had
je meer aanspraak, peinsde de stoker, en hij ruilde ongemerkt z'n parkieten in tegen den goed doorvoeden
kater welke staartzwiepend achter
de kwetterende vluchtelingen aan
rende.
Kors sjorde z'n kartonnen doos, —
waarbinnen, de poes vergeefs een uitweg zocht —, hooger op z'n heup en
zwaaide den donkeren nacht in op
zoek naar z'n nieuwe boot. Verrek,
nou wist ie nóg niet hoe die schuit
heette. Stom! Hij kon den naam honderdmaal noemen. Enfin, dat kwam

later wel goed. Gelukkig had Ie z'n
karpetten ... parketten ... ach nee,
z'n karrepieten ingeruild voor wat
hazepeper in 'n velletje, en dat ging
ie nou aan boord brengen v a n . . .
Hèhè, daar liep ie nou d'n heelen
avond over te piekeren. De Charon,
natuurlijk! Hij voer toch zeker al 'n
paar jaar op de Charon. Daar moest
je nou uitgerekend jarig voor zijn om
dat te vergeten. Twee jaar op dezelfde prauw, en dan de naam vergeten ...!
Met z'n doos stijf onder den arm
geklemd ging hij langs de kade, en
liet zich dan op z'n platte zitvlak over
de schuinliggende loopplank afzakken
naar het dek van de diepliggende
Charon. Ziezoo, dat lukte. Nu ging
ie d'r nog effe bij zitten tot dieschuit 'n beetje kalm bleef liggen, 't
Leek wel of ze op zee waren, zoo lag
die prauw te slingeren. ' Dat kwam
van de biertjes natuurlijk. Nou ja,
morgen ging het beter. Vandaag was
'r zoo'n rare rommel dat je d'r geen
touw aan vast kon maken. Morgen
zou ie... Korsie sliep al.
Hij lag schuin op het tralierooster
gezakt en noch de koude van het
ijzeren dek, noch de neerslaande
mistvlagen konden hem wekken. In
z'n zware dronkenmansroes had hij
er geen weet van dat de Charon dieper en dieper wegzakte naast de
hooge kade. Ook niet dat het schip
meer en meer overhelde naar bakboord om dan, onder hevig geknal
van
wegspringende
staaldraden,
weer recht te vallen. Kors sliep door,
terwijl de voorsteven langzaam wégzwenkte van de kade als ging de
Charon op eigen gelegenheid, koud
en onbemand, als een moderne „Vliegende Hollander" op spookreis naar
onbekende verten.
Fneller en sneller zwaaide de boot
rond op den feilen ebstroom; botste
met hevig gekraak tegen een stilligger langs de kade; helde nog eenmaal zwaar naar stuurboord over,
om dan schuinweg onder hoogopklotsende schuimkoppen, naar de
diepte te verzinken. Toen was Kors
wakker.
Hoe hij van de zinkende Charon
aan den wal gekomen was, kon hij
later moeilijk uitleggen. Ook niet toen
de politie-commissaris hem een zwaar
kruisverhoor afnam waarbij hem, met
telkens andere woerden, tien maal
het zelfde gevraagd werd.
„En toch ben ik d'r afgekomme!"
verklaarde Korsie,- „en azzie me nieit
gloove wil, mot je 't late!" welke opmerking hem al weer een slechte
aanteekening bezorgde. De commissaris geloofde best dat Korsie er af

gekomen was. maar dat was de vraag
niet. Men wilde graag weten hoe hij
er op gekomen was, en met welke
bedoeling. Ja, daar wist de stoker ook
geen antwoord op te geven. Eerlijk
gezegd, was het hem zelf niet erg
duidelijk.
Of meneer Van der Vaart hem opdracht gegeven had aan boord de
bluschkraan open te zetten? Nee,
daar wist Bartje niks van d a t . . .
dat ... eh . . . dat Korsie aan boord
moest zijn om z'n zwarte kat 'in 't
achteronder te brengen. En van die
parkieten zou ie ook wel geen weet
gehad hebben, "t Was 'n raar rommeltje, vond de Schele. D'r was vast
wel 'n luch'ie aan. Maar ja. meneer
de commissaris was zelf link genoeg
om dat uit te knobbele . . . !
„Zijn we mee bezig!" snauwde deze.
„En zoolang jij geen aannemelijke
verklaring kan geven voor je aan
boord zijn op het tijdstip dat de boot
zonk, nemen we aan dat jij die kraan
opengedraaid hebt! Snap je??!!
„O!" zei Korsie, „bedoel je dat? Ja,
nou snap ik et!"
Daar werd de commissaris ook al
niet veel wijzer van. Net zoo min als
van Bartjes verklaring dat hij, Bartje,
heelemaal niet op de Charon geweest
was op den avond voor de ramp. Wel
was hij even gaan kijken of de Charon nog goed gemeerd lag, maar verder . . . nee, aan boord was hij niet
geweest. Wat zou hij aan boord moeten doen? De schuit was al lang niet
meer verzekerd . . dus . . .
„En ik ben tot kwart over elve op
de kaai geweest!" loog Klaas Bakker,
„maar ik heb geen mensch op- of bij
de Charon gezien!"
De commissaris had zelden zoo'n
uitgekookt stel leugenaars onder het
mes gehad. Hij was er heilig van
overtuigd dat ze stuk voor stuk den
boel op 'n ongeloofelijke manier beduvelden, en best wisten wie de boot
had laten zinken, 't Was een complot
zonder weerga, maar licht zou d'r
wel een van de bemanning door de
mand druipen, als ze maar goed aangepakt werden. Wel toevallig dat ze,
net op den dag dat de verzekering
afliep, allemaal even aan boord moesten zijn. Hannes de Heer om 'n vergeten boek te halen; .Henkie was om
spijkers geweest in de machinekamer;
Klaas Bakker om een vuil ketelpak;
Van der Vaart had, volgens verklaring van een schipper, op het dek
heen en weer geloopen; Van 't Roer
had, met nog iemand, lengte en
breedte van het keteldek opgemeten,
en Korsie was . . . Zoek 't maar uit!
Voorloopig ging het heele stel
achter slot en grendel, dan zou de
commissaris wel es zien wie den
langsten adem had.
„Ikke M' juichte Henkie, „as _ik
eiken1 dag maar effe naar huis mag
om c e knijne te voeren."

Lang kanalen en rivieren klopte
de vertraagde polsslag van een stervende maatschappij. De schippers
die "in beter tijden hun schuit schuldenvrij gewerkt hadden, krabbelden
door met gehalveerde vraehtlooiien
en oploopende onkosten; de anderen,
begonnen met geld van solide of
minder solide bankinstellingen, vochten tegen den ondergang en ontkwamen niet. .
Waf onze wereld fezamen houdt
De groote sluizen in het kanaal van
Beukendorp, waar voorheen de RijnIs arbeidsroem, is heidendom
kasten en Kempenaren in sloom geIn nood
drang samendromden, lagen stil en
verlaten. Nog lang na het begin der
En nachf,
Groote Inzinking hadden ze de
schepen bij tientallen weggespuid
In dood
naar de groote rivier, «doch geen van
En schacht:'
deze vele was teruggekomen. Ze
waren weggegaan om in vergeten
Het dorre, valt vanzelve a/ ...
havenhoeken van Rotterdam als
bergplaats te dienen voor de massa's
Wat onze wereld tezamen houdt
goederen, - - d e ..overproductie" van
dezen krankzinnigen tijd — , waaris niet het geld,
naar honderden en duizenden hunis niet het goud!
kerden als naar het leven zelf, doch
welke ver buiten het bereik bleven
Een vertolking naar het Duitsch van f
van hen die, in opdracht van god
Max Barthel door Jfin H. Eekhout.
Plutocratius. terug moesten naar een
(GroottDuitsche Dichtkunst, uitgave „De |
„lager ievensplan".
Schouw".)

(Wordt vervolgd.)

immers zij laat niets van boven af dwingend opleggen in het sociale leven, doch
zij laat alle recht wedervaren juist aan
de wenschen en verlangens die van onder
op. komen. Die wenschen komen allereerst
bij de sociale voorlieden, vervo'aens bij
het N.A.P. en zoo zij deugdelijk en inwil-a;\zijn geKeken zullen zij bevestigd
worden door den Gemachtigde van den
Arbeid, het orgaan waardoor de Staat de
ve-hindin.g
met het sociale Irven. met het
Arbeid 5 ''-ont. onderhoudt.
(Het Nationale Dagblad, 17 Oct. '42>
Voor het eerst sinds de opkomst van de
grootindustrie en het kapitalistisch denken wordt de arbeider verlost van de willekeur, die gelegen was in zijn onderschikking aan het kapitaal en hervindt
hij zijn vrijheid in de dienst aan de gemeenschap, een ideaal, dat de socialisten
altijd voor oogen zweefde. Voor het eerst
kan hij daardoor ook totaal onbevangen
weer zijn geheele ziel leggen in zijn werk,
. omdat hij weet wat hij schept dient om
zijn volk te verrijken. Voor het eerst ook
komt de weg voor ieder weer vrij om volledig zijn gaven te ontplooien en de plaats
in te nemen, waar hij zooveel mogelijk
presteert, omdat de gemeenschap gebaat
is bij een maximale prestatie, terwijl in het
oude systeem slechts het maximaal rendement voor een zekere groep bepalend
was. Werkgever mag voortaan slechts de
gemeenschap zijn en niet meer bet „kapitaal". Hierin ligt het bevrijdende van
de grondwet op de Artteid. hierin ligt ook
de toetssteen, waaruit blijkt dat een nieuw
•tijdperk is aangebroken.
„Deze verordening verstaat onder Betrieb de organisatorische eenheid, binnen
het kader van dewelke een ondernemer en
tenminste één werknemer samenwerken",
zoo luidt het in artikel l van de Verordening. Dit wil zeggen, dat op hetzelfde moment, waarop de eene volksgenoot in onderschikking leeft ' ten aanzien van een
ander, dit slechts geschiedt op de basis
van de gemeenschappelijke dienst aan het
volk. Het beteekent het einde van de
knechtschap van den Arbeid.
Het bedrijf wordt hierdoor het symbool
van de bevrijding van den arbeider. In de
bedrijisgemeenschap, de scheppingskern
van de maatschappij, vinden allen elkaar
in de gemeenschappelijke taak, die hen
voor het welzijn van het volk is opgelegd.
In den gemenschappelijken arbeid vinden
de als zoodanig volkomen gelijkwaardige
volksgenooten elkaar en vormen daardoor
tezamen een oercel waaruit de volksgemeenschap haar levenssappen put. Het
bedrijf, eenmaal verlaagd tot een zielloos
iets, tot een tempel van een Mammon,
krijgt thans een nieuw gezicht, wordt" door
de nieuwe ordening opnieuw eeheiligd.
In den aanvang zeiden wij reeds, dat
de Grondwet op den Arbeid het karakter
van een programma had. De ideeën, die
er in zijn neergelegd, moeten voor een belangrijk deel nog levende werkelijkheid
"worden. Hier ligt de grote taak van het
Arbeidsfront, om steunend op de werkkracht, de overtuigingskracht en het doorzettingsvermogen van de door haar in de
bedrijven ingeschakelde sociale voormannen, alle werkers in het bedrijf en niet in
de laatste plaats de leiding, te doordringen van den nieuwen geest.
(Het Volk, 21 Oct. '42)

De arbeidsbetrekkingen >n een nieuw
licht.
De verordening betreffende de ordening
van den arbeid vormt als grondwet van
den arbeid het ideëele . kader, waarbinnen
de arbeidsbetrekkingen in hun vollen omvang zullen worden geregeld op een geheel' nieuwen grondslag.
Deze nieuwe grondslag is het algemeen
belang.
Tot dusverre werden de arbeidsbetrekkingen, zooals deze bestaaft tusschen
werkgever en werknemer, uitsluitend beschouwd als een persoonlijke overeenkomst. Zij zijn in ons land nader geregeld in het B. W. derde boek „Verbintenissen", titel 7a „Van de overeenkomsten
tot het verrichten van arbeid"- Niet toevallig volgen zij onmiddellijk op de verbintenissen van huur en verhuur, omdat
zij naar hun wezen geheel daarbij aansluiten. De ruilverhouding van prestatie
en contraprestatie ligt in het kapitalisme
ook aan de arbeidsbetrekking ten grondslag.
De nieuwe verordening, die op dit punt
geheel aansluit bij het Duitsche „Gesetz
zur Ordnung der nationalen Arbeit" (,.Arbeitsordnuiigsgesetz" of „A.O.G.'), breekt
principieel met deze opvatting.
In art. 2, dat de ethische kern van de
ordening van den arbeid omvat, stelt de
verordening de oude begrippen „werkgever" en „werknemer" geheel ter zijde.
De persoonlijke en verzakelijkte betrekking tusschen werkgevers en werknemers
maakt plaats voor een maatschappelijke:
„In het Betrieb werken de ondernemer als
Befriebsführer en de werknemers als Gefolgschaft samen ter bereiking van de

doeleinden van het Betrieb en in het belang van de gemeenschap".
De arbeidsbetrekking is hiermede uit -ie
sfeer van de zuiver persoonlijke belangen
direct geplaatst in het algemeene kader
der volksgemeenschap en krijgt hiermede
tevens een publiekrechtelijk karakter.
Het feit, dat het belang van de gemeenschap hier genoemd wordt na de
doeleinden van het bedrijf (dat in dit
verband 'als het sociale aequivalent van
de onderneming als oeconomisch begrip
moet worden beschouwd), beteekent niet,
dat het eerste bij de laatste wordt ar'rter
gesteld. Veel meer moet deze volgorde
worden gezien als vaststelling van het
feit, dat de doeleinden van het bedrijf
moeten samenvallen met de belangen der
gemeenschap, indien het bedrijf aanspraak wil kunnen maken op de waardeering van het volksgetieel, zooals dit in
den Staat is belichaamd, en zonder welke
het bedrijf als cel van de socialistische
maatschappij op den duur geen recht van
bestaan zal hebben.
De verordening betreffende de ordening
van den arbeid geeft den arbeid een hooger doel dan de particuliere belangen,
zooals deze belichaamd zijn in loon en
winst. Zij plaatst daarmede allen, die
arbeid verrichten, hetzij als ondernemer,
hetzij als „werknemer", onder bescherming van den Staat en legt hun tegelijkertijd verplichtingen op jegens den
Staat. .
(Nwe Rott., 21 Oct. '42)

Zonder meer is ook duidelijk, dat deze
nieuwe wet niemendal met eenigen vorm
van staatssocialisme heeft te maken. Zij
staat er integendeel diametraal tegenover;

DELOUPE
Een volle trein.
V aak-voorkomend, voor ieder van ons
duidelijk beeld.
Vol, d.w.z. alle zitplaatsen bezet en alle
staanplaatsen. Alle staanplaatsen: het
aantal dat boven de deuren staat aangegeven en dit vermenigvuldigd 'met 3.
Dus ook in de zijgangen, tusschen de
knieën der zittenden.
..
De zittenden behooren de ouden van
dagen en de vrouwen te zijn. Dus zitten
er meest jonge mannen, die altijd doodop
schijnen en hun oogen gesloten houden.
Zooiets van: niks hooren, niks zien en
niks zeggen. Opstaan doet deze verlepte
bloem der natie uitsluitend voor jonge,
knappe vrouwen
Oudere vrouwen komen niet aan bod
en kunnen staan.
Vandaag dit meegemaakt: Geruimen tijd
nu al stappen er in onzen forgnsentrein
arbeiders. Jongens die zichtbaar den Iteelen dag zwaar gewerkt hebben.
Jongens, die als ze een plaatsje kunnen
bemachtigen als blokken neervallen en
ren prompt insnurken.
Jongens, met handen als mokers.
Vanavond was er geen plaats voor ze
over en we stonden tusschen de knieën.
Zij moesten dus ook staan.
Maar er stond een heer op. Een man,
die zoo zorgvuldig met goedzittende kleeluas omhangen, dat men hem heer
pleegt^ te noemen. Maar deze man was
niet heer alleen in die beteekenis. Want
hij tikte den dichtst bij hem staanden 'arbeider op zijn schouder en bood hem ziin
plaats aan. Kan je begrijpen Dat gezicht
van dien knaap.'
„Ik kan dat kleine rukkie ook nog wel
staan, meneer!" mét verontwaardiging
„Geneer je niet man!" hield de heer
aan, „daar twijfel ik ook geen oogenblik
aan. Maar wat anders is, dat ik 'J..en heelen dag gezeten heb. Dat kleine stukje
kun jij alvast wat uitrustm. Dan kom je
niet zoo moe thuis aan. Da's ooi- niet lollig voor je vrouw!"
Hij zei dat niet allemaal achter mekaar,
en ook niet precies zoo, maar dat zei hij
toch ongeveer.
En de arbeider ging zitten, tikte even
tegen sijn pet en monsterde, alvorens hij
zijn oogen dicht deed, den heer nog even.
Bravo, kameraad! Want al bent u dan
waarschijnlijk niet een van ons, we willen

De 16e October zal in het industrieele
leven in Nederland . geboekstaafd worden
als de dag waarop de socialistische werker
uit zijn verstarring werd gehaald Soor
de verordening van den Rijkscommissaris,
die ee'n nieuwe .basis voor den arbeid in
Nederland legde.
Over deze ..Wet op den nationalen
arbeid", zooals hij reeds in den volksmond wordt genoemd, heeft de leider van
het Nederlandsen Arbeidsfront. Woudenberg, vorige week een uiteenzetting gegeven. waarin hij er allereerst -den nadruk
op legde, dat deze wet weliswaar in 'zekere
mate een cliché is van het Duitsche
„Arbeitsordnungsgesetz", doch dat hij er
van overtuigd was. dat ., Nederland er op
den duur in zal slagen aan deze verordening zijn eigen nationale karakter te
geven.
Overigens bedenke men hierbij dat in
het verleden onze Nederlandsche wetgeving nagenoeg altijd tot stand is gekomen in navolging van buitenlandsche
voorbeelden wat zeker pleit voor de voorzicht'gheid van ons volk. dat eerst eens
liever de kat uit den boom. kijkt, vooraleer het zich tot navolging zet. Het is
echter in het verleden altijd zoo geweest,
dat wij Nederlanders met onze spreekwoordelijke nuchterheid en zin voor de
werkelijkheid er in geslaagd zijn vain
een buitenlandsch* cliché een afdruk te
maken, waarin ons eigen beeld is waar
te nemen.
Daarom hebben wij dan ook nu geen
zorg er voor, dat deze nieuwe wet ons volk,
onze werkers, zal ver-Duitschen. Verre
van dat zelfs!
„Drentsch Dagblad", 21.10.'42
u toch kameraad noemen. U gaf daar een
prachtig lesje in gem-eenschapsbesef. En
dat is juist datgene, dat wii- voorstaan,
waar wij ieder oogenblik op hameren. Wij
allen, u, ik en ook hij waarvoor u opstond,
vormen een gemeenschap. In die gemeenschap zijn wij allen noodig, kan de een
niet zonder den ander. Daarom is het
zaak elkander te helpen, opdat wij samen
door onzen gemeenschappelijken arbeid'
ons land een behoorlijke plaats tusschen
de andere volksgemeenschappen kunnen
geven. Door uw handeling gaf u een stoot
in die richting, kwam u welbewust van
het voetstuk af, waar een door en door
vermolmde democratie u al even welbe-.
wust had geplaatst teneinde volkseenheid
te voorkomen.
Wij winnen terrein.
Ten langen leste zal een ieder die zich
van z'n eigen gezond verstand durft bedienen, zijn plaats in onze gelederen innemen. Misschien hebt u uw plaats om
duizend-en-één onbelangrijke en kleingeestyge redenen nog niet ingenomen.
Maar v. handelt tenminste zooals ieder
van. ons behoort te handelen.
Eri dat is alleen winst!
PETER VAN SANDEVOERDE.

GEBED
Heer God, laaf mij niet
bedelen gaan
Want ik kan zulk brood
niet eten.
Wie niets doet is een lonv
perik,
Dat moogt gij niet vergeten.
Ik heb een vrouw, ik heb
een kind —
En laat Gij mij in 't leven,
Wees mij dan, Heer, zeer
toegezind,
En wil mij arbeid geven.
^ Hans Baumann.
Uit: Groot=Duitsche Dicht:
kunst, een reeks vertolking
gen door Jan H. Eekhout.
Uitgave: „De Schouw".

GOEDE TABAKSOOGST IN HET
DONAULAND
In de tabaksgebieden van het Donattland is na het binnenhalen van den 'gewonen oogst de tabaksoogst in vollen
gang. Het rijpen van de vroege en midcïelvroege soorten werd begunstigd door
het mooie weer van den laatsten tijd. De
oogst 1942 overtrof die van het vorige
jaar wat kwaliteit en. bruikbaarheid betreft.
REGELING

VAN DEN ARBEIDSTIJD
IN SERVIË
De Servische regeering heeft een verordening afgekondigd volgens hetwelk het
aan industrie-ondernemingen verboden is
den arbeidstijd lasjer te stellen dan 10 uur
per dag of 60 uur per week. Deze bepaling geldt zoolang tengevolge van de oor4ogsomstandigheden de uitzonderingspositie gehandhaafd moet blijven. In het
mijnbedrijf mag de werkweek niet meer
zijn dan 48 uren per week. In bijzondere
gevallen kan echter toestemming worden
gegeven voor Zondagsarbeid, waardoor de
werkweek echter toch niet meer dan 55
uren mag -beloopen. Bovendien moet bij
Zondagsarbeid minstens éénmaal per drie
weken een vrije Zondag gegeven worden.
OOK SOCIALE VERZORGING VOOR
DE OOST-LAND-ARBEIDERS
De Duitsche Minister van Arbeid heeft
bepalingen afgekondigd met betrekking
•tot de sociale verzorging van de Oostlandarbeiders. Door deze bepalingen worden
de arbeiders afdoende beschermd bij zich
voordoende ziektegevallen, alsmede voor
de sociale hulp aan het gezin.

Loonen en arbeidsvoorwaarden
in de Baksteenindustrie
landelijk geregeld
Basis, waarop Het Nederlandsche
Arbeidsfront kan voortbouwen.

Reeds jaren geleden werd door de ;
voormalige Nederlandsche Vereeniging van. Fabrieksarbeiders(sters) erop aangestuurd, om voor de werkers
in de Baksteenindustrie een landelijke regeling tot stand te brengen. In dezen bedrijfstak toch, bestond een aantal regionale overeenkomsten, welker voorwaarden zéér
uiteenliepen. Een stoker b.v. verdiende in de streek Brabant en Limburg
zestien tot zeventien gulden en in de
streek der groote rivieren ongeveer
twee en twintig gulden.
Zooals echter met zoovele aangelegenheden voor den oorlog — er
werd druk gepraat, maar tastbaar
resultaat werd niet verkregen. Feitelijk waren alleen in het gebied der
groote rivieren de loonen en arbeidsvoorwaarden behoorlijk geregeld. Het
zal daarom den werkers in de bak- '
steenindustrie tot voldoening stemmen, dat op 12 October j.l. een landelijke regeling in werking is getreden, waarbij de loonen en arbeidsvoorwaarden in de baksteenindustrie
voor het geheele land vrijwel aangepast zijn aan die, welke in het gebied der groote rivieren reeds bestonden.
Bovendien zullen de werkers in dit
bedrijf thans voor elke maand, welke
zij in dienst van een onderneming
zijn, recht hebben op een halven dag
vacantie met behoud van loon, ter*
wijl tevens op erkende Christelijke
feestdagen als regel niet gewerkt zal
worden. Voor deze dagen zal. zóó zij
niet op Zondag vallen, ƒ3.50 per dag
worden uitbetaald.
Deze regeling kwam mede tot stand
door de stuwende kracht van Het
Nederlandsche Arbeidsfront, dat het
thans bereikte niet als een einddoel,
maar als een begin beschouwt; een
basis waarop verder voortgebouwd
kan worden.
Werkers in de Baksteenindustrie:
Bouwt zelf voort op deze basis.
Treedt toe tot Het Nederlandsche
Arbeidsfrontl
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Heusch, we behoeven elkaar niets wijs te maken!
We weten het best. En waarom zouden we de duigen
niet precies zeggen, zooals ze zijn? Dat de vijf nachtvergaderingen voor kellners en andere werkers uit
het hotel-, café- en restaurantpersoneel zoo druk
bezocht waren was werkelijk niet alleen uit belangstelling voor het Nederlandsche Arbeidsfront.
Weineen, voor velen was-het een lolletje. Nu eens
uit te kunnen gaan als anderen binnen moeten blij- '
Ven. Nu eens met collega's samen een biertje te
kunnen gaan drinken als je anders naar huis moet.
Het was weer eens wat anders! En dan was er
bovendien de gelegenheid,' weer eens met andere
vakgenooten onder elkaar te kunnen zijn. Iets. waartoe in dit bedrijf toch al zoo weinig gelegenheid
bestaat en dat vooral de laatste jaren door de
bijzondere tijdsomstandigheden heelemaal .niet
mogelijk was geweest. Van deze gelegenheid moest
dus geprofiteerd worden.
Maar toch was er voor allen nog een extra reden
om te gaan. Och. ze wilden dat natuurlijk niet
allemaal weten. De quasi-onverschilligen zullen
zeker verteld hebbed, dat die nieuwe loonregeling
zelf hun geen laars kon schelen, dat het daarmede
toch niets gedaan was en dat ze dus daarom niet
naar de vergadering gingen. Maar elk van de vijf
vergaderingen, tot dusverre gehouden, heeft ons he.t
tegendeel geleerd.

ACHTEN
HAKEN

het Nederlandsche Arbeidsfront, Is tot stand gekomen. Met gespannen aandacht werden zijn uiteenzettingen gevolgd. Elk van de aanwezigen had een
brochure ontvangen waarin de nieuwe regeling was
opgenomen en wanneer kam. Stam artikel na artikel behandelde, kon men zien, hoe de zaal hem 09
den voet volgde. Maar vooral kwam de belangstelling uit in het groote aantal schriftelijke vragen,
dat telkens in de pauze werd ingediend. Geen nonsens-vragen maar vragen, die werkelijk op de kern
van de zaak ingingen, soms een opbouwende critiek
inhielden (want natuurlijk, op tal van punten kan
de regeling nog verbeterd worden; hoe kan het
anders!), in elk geval het mogelijk maakten tal van
misverstanden weg te nemen, onduidelijkheden op
te helderen en die er zeker het noodige toe zullen
bijdragen, de regeling zoo goed mogelijk uit te
voeren.
In elk van de vijf vergaderingen was het kam.
Stam die de technische uiteenzetting gaf en de
vragen beantwoordde. Op zich zelf al een heele
prestatie. Vijf nachten achter elkander! Overdag
nog wat bureauwerk, dat toch ook door moest gaan,
en dan maar weer naar den trein, op weg naar de
volgende vergadering!

En uit welke overwegingen men nu ook ter vergaHet was een lolletje, goed. Het was voor één dering was gekomen, het is begrijpelijk, dat de aanavond weer eens een herstel van de oude kellners- wezigen, toen zij eenmaal gezien hadden, hoe het
sociëteit, prachtig! Maar het was vooral de nieuwe N.A.F, niet maar wat wil praten, maar ook werkeloonregeling, die de^kellners en de koks en de por- lijk de stuwkracht heeft om iets voor de werkers te
tiers en buffetchefs en de diensters en de kamer- bereiken, ook wel bereid waren te luisteren naar hetmeisjes en wie-er al meer in dit bedrijf werkzaam geen verteld werd over het doel en de beteefcenis
zijn, deed optrekken, in Amsterdam naar de groote van het Arbeidsfront. En zoo zag men in Amsterdam
zaal van Bellevue, in Haarlem naar het gemeente- in Bellevue die meer dan 800 mannen en vrouwen
lijk concertgebouw, in Utrecht naar het N.V. Huis, met steeds toenemende belangstelling luisteren naar
in Den Haag naar Amicitia aan het Westeinde en wat kam. Van Kampen hun vertelde over het doel
in Groningen naar het café Dijkstra aan den Caro- van het Nederlandsche Arbeidsfront, als gemeenlieweg. En hier en daar zagen we ook een enkelen schapsorganisatie, staande lijnrecht tegenover de
gerant of eigenaar. Gelukkig. Want ook zij behoor- vroegere verdeeldheid en tegenover het vroegere
den in deze vergaderingen thuis, ook zij behooren kapitalistische regime, toen de arbeiders werden betot de werkers in dit bedrijf. Weliswaar ging het in schouwd als een stuk gereedschap, dat men gedeze vergaderingen vooral over de materieele be- bruikte, zoolang men het noodig had, in een hoek
langen van het „personeel", maar de belangen van het zette als men het niet meer behoefde of als oud
bedrijf zijn daaraan toch nauw verbonden. Het is roest op zij gooide, als het versleten was. Als hij er
een wisselwerking. Het een bestaat niet zonder het op wijst, hoe er toen organisaties werden opgericht,
ander en het ander niet zonder het één. Een be- die de werkers in de bedrijven verdeelden in twee
drijf kan slechts dan behoorlijk loopen, wanneer kampen, die altijd onderling strijd -moesten voeren,
alle werkers in dat bedrijf er al hun krachten aan met alle gevolgen van dien, hoe door dezen ..klasgeven en kunnen geven, wanneer zij niet den ge- senstrijd" het werkelijke volksbelang in de verdrukheelen dag met zwarte gezichten rondloopen omdat king kwam en hoe alleen door een samenwerking
zij zich afgezet en benadeeld gevoelen, wanneer zij van alle werkers in de bedrijven het gemeenschapsniet altijd in zorgen behoeven te zitten over hun belang het beste kan worden gediend. Dat beteebestaan of hun toekomst, maar, wanneer zij weten, kent, dat de „captains of industry" van hun voetdat er voor hun belangen gezorgd wordt zoo goed stuk afkomen en midden tusschen de arbeiders gaan
als dat maar mogelijk is. En aan den anderen kant staan en met hen samenwerken, en aan den andezal een bedrijf slechts dan in staat zijn behoorlijke ren kant, dat de arbeiders ook begrip hebben voor
loonen te betalen en den werkers een go^le rechts- de moeilijkheden van hun bedrijven. Slechts zoo
positie te verschaffen wanneer door aller mede- kan een werkelijk socialistische gemeenschap worwerking er voor gezorgd wordt, dat het bedrijf zoo den opgebouwd en het geluksverlangen worden
verwezenlijkt, dat in eiken mensch sluimert. Slechts
goed mogelijk rendeert.
zoo zal uiteindelijk het woord van Woudenberg
waar gemaakt kunnen worden, dat voor den Neder Igndschen werker het beste nauwelijks goed genoeg
is.
Misschien is het eenigszins eigenaardig, te spreken
van een loonregeling voor dit bedrijf, waar het
grootste deel van het daarin werkzame personeel
In Den Haag was het kameraad Zwertbroek, de
geen werkelijk loon ontvangt doch zijn inkomsten leider van de afdeeling Propaganda, d'ie de beteekegeniet uit fooien. Maar onder een loonregeling valt nis van hét Arbeidsfront uiteenzette, er op wees, hoe
meer dan het eigenlijke loon in geld. Het is het uit de rru tot stand gekomen regeling blijkt dat wij
geheele complex van arbeidsvoorwaarden, of in het
kort gezegd: de rechtspositie. En in dat opzicht zijn van het Arbeidsfront geen taroodetende profeten zijn,
er voor al de werkers in dit bedrijf behoorlijke ver- maar mannen van den daad. Maar tegelijkertijd
beteringen *bereikt. Ook een kellner zal in de toe- wekte hij de aanwezigen op er toe mede te werken, dat
komst vacantie kunnen genieten zonder dat daar- zich ook in het Nederlandsche volk de geestesvervoor zijn inkomsten stil staan. Hij zal noodzakelijke andering zal voltrekken, die noodig is om tot een
verzuimdagen betaald krijgen. Er is een behoorlijke waarlijk sociale gemeenschap te komen. In Groninregeling getroffen voor wat hem al of niet kan wor- gen was het kameraad Suring, die fel en krachtig
den opgedragen. Door de toekenning van een gering de aanwezigen tot medestrijden aanspoorde. Bn
symbolisch loon zal hij in de toekomst ook als loon- overal zagen wij onder het spreken de gezichten
arbeider-gelden en daardoor onder de sociale wetge- oplichten en was het, alsof wij velen hoorden denving vallen. Waar zgn. op tronc wordt gewerkt
(d.w.z. dat van de klanten een zekere toeslag wordt ken: er zit toch wel iets in!
Dat was vooral het mooie van deze vijf nachten,
gevraagd voor bedieningsgeld, die in één pot komt
voor al het in aanmerking komende personeel teza- dat zoovelen, niet gekomen- uit belangstelling voor
men) is een regeling getroffen, dat de pot ook wer- het N.A.F., tenslotte toch gepakt werden door bekelijk verdeeld wordt onder degenen, die er recht op wondering voor hetgeen het voor hen heeft weten
hebben. En voor andere groepen in het bedrijf zijn te bereiken en door belangstelling voor zijn beginwerkelijk behoorlijke loonen vastgesteld.
selen en doelstellingen. Er is dan ook geen twijfel
Hoezeer er belangstelling voor deze nieuwe loon- aan of vele van deze bezoekers zullen zich als lid
regeling bestaat, bleek wel, wanneer kam. Stam, de aanmelden, teneinde mee te kunnen marcheeren en
onderbedrij f sgroepsleider van het Nederlandsche door die samenwerking van allen met allen een ge.Arbeidsfront voor dit bepaalde bedrijf, een techni- meenschap op te bouwen, waarin arbeid en welvaart
sche uiteenzetting gaf van de beteekenis der rege- is voor iederen werker!
("Foto's A.P.-Griek).
ling, zopals die, mede dank zij de stuwkracht van

Amsterdam
Zaterdag 31 October
Krasiiapolsky. Kaartverkoop: Prins
Hendrikkade 49 en V. en A., Leidscheplein.
Haarlem
Vrijdag 30 Oi'tober
Stadsschouwburg. Kaartverk.: Kruisweg 74.

Filmvoorstelling
TABOE
hun huisgenooten tegen verminderde
prijzen toegang tot de kunstijsbaan in
de Apollotial. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar het vorige
nummer van „Arbeid". Alle verdere ml.
bij Prins Hendrikkade 49 en V. en A.
Leidscheplein.

Kindervoorstelling
DIK TROM

Volkszangcursussen
Deze cursussen zullen o.a. in ASSEN;
HOOGEVEEN: MEPPEL en EMMEN ge^
houden worden. Aanm. en nadere inl.
bij de plaatselijke N.A.F-kantoren.
Amstelveen. Aanm. voor de A.V.V. en
de cursussen Duitsch en Engelsch teri
spoedigste bij het pi. N.A.F.-kantoor,
Moleiiweg 37 en bij de boden.
Arnhem. Voor den cursus Italiaansch
kunnen nog enkele deelnemers worden
ingeschreven. Aanm. en inl. bij Jansbuitensingel 17.
Amsterdam. Op de navolgende cursussen zijn nog enkele plaatsen vrij:
Duitsch (gevorderden). Dinsdagsavonds
van 7.15—8-15 uur m Gebouw ..De Rietwijker". 3e Schinkelstr. 9 en 'sWoensdagsavonds van 8.30—9.3O uur Stadhouderskaüe 139. Belialve voor .deze
beide cursussen Duitsch kan men zich
ook nog aanmelden voor den cursus
Fransen, alsmede voor de A.V.\T.. welke
"s Maandagsavonds van 7.15—9.15 uur in
Gebouw „Het Kraaïermest" Polderweg 8
Oost. wordt gegeven
Amsterdam-Noord. Het ligt iri het
voornemen ook hier een A.V.V., alsmede
een cursus Duitsch en Eng-elsch te orga• niseeren. Leslokaal: Sijsjesweg 20 Men
dient .zich hiervoor ten spoedigste aan
te melden bij Prins Hendrikkade 49 en
bij de boden.
„

Cursussen te Utrecht
De avondscholen voor volwassenen,
talencursussen Franscli. Duitsch, EnSt'lsi'h. ItaliuHiiscb.. E.II.B.O.-eursu.sssen
enz. beginnen'. Meldt u (en spoedigste
aan hij het PI. N.A.F.-kantoor, VredenImrg 10, alwaar tevens alle inl. Ie verkrijsen zijn. Op verzoek wordt een volledig u'inti'rpro.icramma toegezonden.

O N T, S P A N N l N G

Tooneelvoorstelling

„IN DEN OUDEN GAPER"
(Dte erste Geige)
Klucht In vier bedrijven voor Gustav
Wied en Jens Petersen, opgevoerd door
De Schouwspeters o.l.v. Johan Boezer.
Medespelenden: Johan Boezer, Jopie
Koopman, Co van Sprixikhuysen. Ellen
Dui'ieux, Alb. v. Vet'te'^ Adr. Heerings,
Lou Poolman, Tonny Verwey. Toegangsprijs: 50 cent N.A.F .-leden en huisgenooteii en 80 cent nlet-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.
Franeker
Zondag l November
Korenbeurs. Kaartverkoop: Hertog van
Saicenlaan 33.
llarlingeh
Maandag 2 November
Schouwlmrg. Kaartverkoop: Midlumerweg 44a.
Heerenveen
Zaterdag 31 October
Schouwburg. Kaartverkoop: D. Bangma, Korteweg.
Helmond
Zondag 8 November
Flora. Kaartverkoop: Wezelstr. 99.
Nijmegen
Woensdag 4 November
De Harmonie. Kaartverkoop: Berg en
Dalscheweg 38
Roermond
Donderdag 5 November
Royal Theater. Kaartverkoop: Bakkerstraat 20.
•

leden en met-leden, van het N.A.F.
MELDT U AAJS VOOR D£

AVONDSCHOOL VOOR VOLWASSENEN
TALENCURSUSSEN
(Fransen, Duitsch,
cursus of voor de

Engelsch

en Italiaansch), E.H.B.O.-

S^ORTCUfêSUSSEN
(jiu-jitsu. rhythmische gymnastiek, boksen en gymrrasttek).
UITERST LAGE DEELNEMERSPRIJZEN!
Meldt D — om teleurstelling te voorkomen — ten spoedigste aan bij het Plaatselijk N.A.F.-kantoor, Uw N.A.F.-bode
of Uw soc voorman of vraagt aldaar nadere inlichtingen.

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

Sportcursussen
Georganiseerd
worden
cursussen
Gymnastiek, Jiu-Jitsu, Knythmisi-Ue
Gymnastiek en boksen. De deelnemersprijzen zijn uiterst laag, meldt u ten
spoedigste aan of vraagt nadere inl. bij
de pi. N.A.F .-kantoren.
In . Almelo Rotterdam, Schiedam,
Groningen, Leeuwarden, Utrecht. Deventer, Den Haag, Baarn, Amersfoort,
Amsterdam, Arnhem en Haarlem', alsmede in Drente en Zeeland 'worden
reeds sportcursussen georganiseerd.

Bokscursus te Amsterdam
lederen Woensdagavond om -7.30 uur.
Reguliersdwarsstraat 52. Aanm. en inl.
bij Prins Hendrikkade 49 en V. en A.,
Leidscheplein.
Amstelveen. Aanm voor den g'xmnastiekcursus voor dames en heeren apart
bij het pi. N.A.F.-kantoo^, Molenweg 37.

Schaatsenrijden te Amsterdam
Op vertoon van lidmaatschapsboekje
van net N.A.F. hebben N.A.F.-leden en

Een spannende, tragische liefdesgeschiedenis, waarvan alle opnamen op
de Zuidzee-eilanden werden 'gemaakt.
(Tobisfilm. Toegang 14 j a a r ) . Toegangsprijs: 35 cent N.AJF.-leden en
huisgen.; 50 cent niet-leden. In alle
plaatsen om 4.3§ uur n.m. tevens een

Sneek
Dinsdag 3 November
AmlcfWa. Kaartverkoop Stationsstr. 28.
Steenwijk
' Vrijdag 30 October
Wapen van Steenwijk. Kaartverkoop:
Oosterstraat 32.
Veulo
Vrijdag 6 November
De Prins. Kaartverkoop: Vleeschstr. 55
Weert
Zaterdag 7 November
R.H. Huishoudschool • Gezusters Urseline. Kaartverkoop: Hushoveu 154.
Roosendaal
Maandag 9 November
Vlijtzaal. Kaartverkoop: Heuvellaan 50.
Dit programma komt tevens in Schiedam, Gouda en Alphen a/a RUn. Nadere
bijzonderheden in liet volgend nummer
van „Arbeid".

TOONEELVOORSTELLING
'„WATERSPORT1'
(Ariëla)
Blijspel In vier bedrijven van Frledricli Forster; vert. van Jan C. Vos.
Opgevoerd door Het N oord-Hol landscli
Tooneel, Intendant Jan C. de Vos.
Medespelenden: Jan C. de Vos, Willem
van der Veer, Tine Opsoholtens. 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 .rieden en
nulsgen.; 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. Tangen aan om
7.30 uur njn.

de vroolijke Centra-film, bewerkt naar
het alom bekende bqek van C Jdh.
Kievit. Toegangsprijs
kindervoorstelling: 15 cent kinderen en 30 tent
begeleiders.
Voor alle plaatsen tevens kaarten
verkrijgbaar bij N.A.F.-Tx>den, den Soc.
Voorman en vóór 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.nv

Provincie Overijsel
Zwartsluis
Zaterdag 31 October
Nutsgebouw. Kaartverkoop? Sluis 275.

Provincie Friesland
St. Annanarochle
Vrijdag 6 November
Zaal Broekes. Kaartverkoop: PI. N.A.F.kantoor.
Fenverd
Zondag 8 November
Café J. Bosier. Kaartverkoop: pi.
N.A-F.-kantoor.
Koiidum
Maandag 2 November
Het wapen van Friesland. Kaartverkoop: G. Hoekema, Koudum D. 7.
Lieve Vrouwenparochie
Zaterdag 7 November
Zaal v. d. Kerk. Kaartverkoop: E.
Nicolai, St. Jacoba Parochie 117, Het
Bildt.
Makkum
Woensdag 4 November
Hotel de Zwaan. Kaartverkoop: PI.
N.A.F.-Kantoor.
Tjiimiiianim
Donderdag 5 November
Zaal Bonnema. Kaartverkoop: PI.
N.A.F.-kantoor.
Workuin
Dinsdag 3 November
Hotel de Wijnberg. Kaartverkoop: G.
üe Lange, Zuid P. 78.
De overige plaatsen van deze tournee
worden in het volgend nummer van
„Arbeid" bekend gemaakt.

CABARET-REVUÊ
„STEEDS BETER"
Medewerkenden:
Ferry,
Neerlands
meest populaire tekst- en toondichter;
Tiiii Lavell, de bekende revuester;
Pierre Driessen, planist-accordeonnist;
Piet Groenendaal, humorlst; Jopie Keizer, operette-zangeres. Toegangsprijs:
4O cent N.A.F.-leden en hun huisgen.;
60 cent nlet-leden. In alle plaatsen tevens kaarten verkrijgbaar bij de N.A.F.boden, soc. voormannen en voor den
aanvang aan de zaal.
Alle voorstellingen beginnen om 7.3O
uur n_m.

Provincie Noordbrabant
Boxtel
Donderdag 5 November
Concertgebouw. Kaartverkoop: Stationsplein 8.
Dinteloord
Dinsdag 3 November
Hotel de Beurs. Kaartverkoop: N.
Hulshof, Westachterstr. B. 201
Heusden
Zondag 8 November
Wapen van Amsterdam. Kaartverkoop:
Hoogstraat O. 114.
Oistervvljk
Woensdag 4 November
Het Wapen van Oisterwijk. Kaartverkoop: Hoogstraat A. 135.
Oss
Vrijdag 6 November
Luxor Theater. Kaartverkoop: Bossc'hestraat 5.
Valkenswaard
Zaterdag 7 November
Smets-Loos. Kaartverkoop: Valkenierstraat 5.
»
Dit programma komt.tevens in Veshel,
Waalwijk, Bergen op Zoom en Werkendam. Nadere bijzonderheden in het volgend nummer van „Arbeid".

mannen en voor den aanvang aan de
zaai.
Alle voorstellingen beginnen om 7.30
uur n.m.

Provincie Groningen
Blijham
Vrijdag 6 November
Zaal Vrieze. Kaartverkoop: Monge 393.
Iloogezand
Maandag S November
Hotel Faber. Kaartverkoop: Verl.
Hoofdstr. 76.
Nieuwolda
Zondag 8 November
Café Mestje. Kaartverkoop: PI. N.AJF.Kantoor.
Scheemda
Zaterdag 7 November
Hotel Hoen. Kaartverkoop: W. de
Zwijgerlaan -2.
De overige plaatsen van deze tournee
worden til liet volgend nununer van
„Arbeid" bekendgemaakt.

Ca ba ret-Va riété-Re vue

„VAN ALLES WAT"
Medewerkenden: Fred Fagel, humoristconférencier; Tilly van Vliet, de -zingende voordrachtskunstenares; Kené van
Duinen, muzikale clown; Betty en partner, komiscli draadnummer; ? Bozanie ?,
Bobby, de rekenend» en gedachtenlezende
hond; Bep Petersen, piani|t-accordeonnist.
Toegangsprijs: 40 cent voor N.A.F.leden en hun huisgen. en 6O cent nletleden. In alle plaatsen tevens kaarten
verkrijgbaar bij de N.A.F.-boden, soc.
voorman-nen en voor den aanvang aan
de zaal.
Alle voorstellingen vangen aan om 7.30
uur n.m.

Provincie Drente
Coevorden
Maandag 9 November
Schouwburgzaal Huizink. Kaartverkoop: Eendrachtstraat 37.
Emmen
Vrijdag 6 November»
Zaal
Gnxrthuis.
Kaartverkoop:
Kerkhof laan 7.
Enimercompascuum
Zaterdag T Nov,
Zaal Bruinsma. Kaartverkoop: Foxel
50.
Klazienaveen
Zondag 8 November
Zaal Wed. v. Dijk. Kaartverkoop: A.
Wolters. Kazerneweg.
Nieuw Weerdinge
Donderdag 5 Nov.
Zaal Scholtens. Kaartverkoop: H. Tip.

Amsterdam
Zondag l November
City Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Vertoond worden de Ufa-Tobisfilm Nanon met Erna Sack en Johan Heesters.
(Alle leeftijden). Tevens goed verzorgd
rjijprogramma.
Amsterdam
Zondag»» November
City Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Vertoond wordt de TJfa-Tobisfilm Serenade van Willi Forst. Muziek Peter
Kreuder. (Leeftijd 14 jaar l.
Toegangsprijs voor beide voorstellingen
35 cent p.p. Kaartverkoop: Pr. Hendrikkade 49, V. en A., Leidscheplein en d«
overige bekende adressen
Den Haag
Zondag 8 November
Odeon Theater, aanvang 10.3O uur v.m.
Vertoond wordt de Ufa-Tobisfilm Vervaagde Sporen. (Toegang 14 jaar) Op
het
tooneel:
jlu-jitsu-demonstratie.
Kaarten a 35 cent p.p. verkrijgbaar bij
V. en A. Inl bureau a.d. Hofweg en
Dr. Kuip'erstraat 1O.
Rotterdam
Zondag l November
Harmonie Bioscoop, aanvang 10.30 u.
v.m. Vertoond wordt Drie vrouwn en
Verdi met Benjamin» Gigli en Maria
Cebotary. Tevens goed verzorgd bijprogramma. Toegangskaarten a 35 cent
p. .p. verkrijgbaar bij Westzeedijk 78,
Heemraadssingel 163 en de overige bekende adressen, i Toegang 14 jaar).

.BONTE RADIO-AVOND
Den Bosch
Woensdag 11 November
Casino, aanvang 7.30 uur n.m. precies.
Medewerking verleenen o.a.: Het Orkest
o.l.v. Theo Uden Masman en het orkest
o.Lv. Otto Hendriks. Voor zoolang de
voorraad strekt zijn kaarten a 8O et. p.p.
verkrijgbaar bij: van IJsselsteinstraat 18;
N.A.F.-boden en soc. voormannen.
De volg«nde Iladio-avoud is op Woensdag 25 November a,s. in Irene te Kn-

.schede!

CABARET-REVUE
„LACHEN IS LEVEN"
Medewerkenden: Herman Diederiehs,
humorist-conférencier; Suzi Leonardi,
cabarettière; Ellis, danseres; Mr. Gordonni, goochelaar; Pierre Blaauw, pianist-accordeon-virtuoos.
Toegangsprijs: 40 cent N-A.F.-leden en
hun hulsgen, en 60 cent nlet-leden. In
alle plaatsen tevens kaarten verkrijgbaar bij de N.A.F.-boden, soc. voor-

SPAARSYSTEEM
Neemt deel aan het Vreugde en Arbeidspaarsysteem en spaart/reeds thans voor
uw vacantie in het volgende .jaar. Voor
nadere bijzonderheden verwijzen wij u
naar het vorige nummer van „Arbeid".
' Tevens alle inl. bij de plaatselijke en
provinciale N.A.F.-kantoren.

t'
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EMEEHSCHAP
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De gemeenschap houdt trouw
in. Zij is haar levenselement en
blijft de toetssteen voor de echt'
heid van uw bekentenis en de
zuiverheid van uw wil tot ge*
meenschap. Zij is een laatste
bindende kracht in tijden, toen
de gemeenschap van buiten be*
laagd werd en u niet meer kon
steunen, maar toch alles van u
bleef verlangen. Volg haar vanen
op den voet en door weer en
wind. Bewijs uw standvastigheid
in het uur van een beslissing, die
tenslotte ook uw persoon op het
spel kan zetten. Een gemeen»
schap, waarin de trouw vergaan
is. heeft zich zelf ontzenuwd.
Aan dit vergrijp tegen haar aard
gaat zij te gronde.

7.
Gemeenschap zal u niet in de
schaapskooi van haar beschen
ming sluiten noch onder het juk
van een dwang vernederen. U
behoort haar naar eigen goed*
vinden. Men staaft zich in de ge*
meenschap, wanneer men haar
noodzakelijkheid begrepen heeft
en haar eischen tot geboden voor
zichzelf maakt. Alleen hij kan de
hoogere verantwoording in dienst
der gemeenschap dragen, die dewet van haar bestaan bewust bef
tracht. De vreugdevolle oven
gave van allen aan het groote
werk der gemeenschap werkt
steeds machtiger en maakt haar
steeds meer weerbaar als het
ijverigste streven van enkelingen
naar het oogenblikkelijke succes.
Dat is een van de geloofsartikel
len der gemeenschap. Bekommer
u niet te veel over de vraag hoe
het met u af zal loopen, maar
weet wel, dat nu uw plaats in de
genieenschap is.

BOEK EN BODEM

Het vraagstuk van boer en bodem is
niet, in de allereerste plaats een econoi
misch vraagstuk, al zal voor den volkschen, nationaal-socialistischen staat een
gezonde bodemcultuur-grondslag voorwaarde voor zijn bestaan zijn.
Maar de beteekenis van den boerenstand ligt dieper. De boerenbevolking was
de oorspronkelijke- sociale laag van ieder
cultuurvolk; zij was gebonden aan den
bodem, hetgeen beteekent. dat geen enkele
bevolkingslaag dichter bij de natuur
stond. De eeuwige xkringloop der laargetijden bepaalt en regelt haar bestaan;
van het oogenblik dat de kiem vol schep-

OPGELET!
De leden moeten er wel
voor zorgen, dat zij de juiste
contributie betalen, aangezien
zij anders bij eventueele
werkloosheid hiervan schade
rullen ondervinden, daar zij
dan 15% of meer korting op
de uitkeering krijgen!

pende levenspotentie aan de vruchtbare
ontvangende aarde wordt toevertrouwd,
tot aan den rijken oogst, leeft zij het
natuurgebeuren mee en is daarvan een
der medewerkers. Om in den winter, mét
de aarde uiterlijk, te rusten, maar zich toch
voor te bereiden op een nieuwe lente.
Rustig en toch gestadig voortgaand,
scheppend in den rhythrnischen gang der
natuur, vormt de boerenstand in ieder
volk het statische, het behoudende, het
vaste en blijvende element, waarin zijn
bestaan als -volk berust. Uit hoofde van
ziiii arbeid, die ook voor hem de zin van
het leven is, is hij gebonden aan eeuwig
zich gpiijk blijvende waarden — in tegenstelling tot den stedeling, den handwerker of den industrieel, die uit hoofde van
hun arbeid gebonden zijn aan dat wat
eeuwig wisselt en telkens in andere vormen zich zoekt te verwezenlijken.
Dezer dagen is overal in den Isnde het
oogstfeest gevierd. Óók in de steden °n
het heeft daar — naar te voorzien was —
niet overal veel begrip ontmoet.
Dat kon ook niet anders.
Maar langzamerhand zal men, óók in de
stad, het. oogstfeest gaan begrijpen als
een uiting van dankbaarheid voor den
ontvangen vruchtbaren regen, van een
bevolkingsgroep, die niet alleen de sleutelpositie der volkshuishouding in handen
heeft, maar vóór alles dé draagster is
van de kracht en den eigenaard van het
volk. zooals deze door het bloed worden
beoaald.
Dan zal daarmede ook dit oogstfeest
weer zijn oorspronkelijk karakter terug
kunnen krijgen — dat het wezen van alle
Germaansche „feesten" was: een religieuze uiting van het meeleven met het groots
cosmische gebeuren, waaraan leven en
welzijn der volkeren onverbreekbaar verbonden zijn.
(Drs. Goedhuys in „De Waag")
NEDERLAND EN HET OOSTEN

Onder den machtigen «ik van Ghortitza.
onder welken onze voorouders den bodem
voor hun boerenhoeven verdeelden, spelen
thans eenige kinderen, die in hun uiterlijk
het Nederlandsche wezen ongeschonden
uitdraeen. Het grootste deel der mannen
Is verdwenen, weggesleept door de bolsjewistische huurlingen der G.P.U. Deze
vrouwen en kinderen, die overgebleven
zijn. herinneren ons aan onzen plicht.
Enkele duizenden onzer mannen strijden
mee aan het front; enkele duizenden werken in de etappe; doch waar zijn 'de dut~
zenden, die aan den opbouw achte* het
front medewerken? De „Werkdienst Holland" in de Oekraïne telde op het oogenblik van ons bezoek 450 man. doch dit is
tenminste een begin. Onze mannen aan
het front en In de etappe groeien dage^
lüks in getal. Ook hier moet het werk
met volle kracht ter hand worden genomen. Bij ons in Nederland zijn door den
wursrenden greep van den oorlog verschillende bedrijven werkeloos. Kleine smederijen, timmermanswerkplaatsen snakken
naar werk. Naar werk,, dat daér in de
Oekraïne voor het grijpen ligt. Het Is een
harde taak, die ons wacht, doch een taak,
waarvan het allerhardste gedeelte is verricht door Duitsche voortrekkers, die ons
on beschamende wijze aan onzen plicht
herinneren.
Alles, wat ons volk aan organisatie-vermoeen. aan scheppingskracht in de lange
eeuwen van zijn bestaan heeft ontwikkeld
en dat door de bezetting van de overzeeschp gebieden thans op ons kleine gebied
is afepsnoerd, krijgt in dit land der onbegrensde mogelijkheden der Oekraïne of
meer naar het Noorden in Wit-Roethenië
of in titanen de ontzaglijke ontplooiingsmne'pliikheld. waarin de pionier zijn vervu'l'nB fcan vinden en de Nederlandsche
mensoh zijn dienstbetoon voor de groote
gp™ pen=p,happelijke zaak aller Germaansche volken kan verrichten.
(M. M. Rost van Tonningen in
„Volk en Vaderland")
VO» .KSVOORSTEIXING

We hebben al heel lang in verschillende plaatsen van ons' land „volksconcerten", waarvoor de toegangsprijs zoodanig is gesteld, dat vele menschen. die
de anders geheven toegangsprijzen niet
kunnen betalen, tóch kunnen gemeten
van goede muziek.
We krijgen nu ook „volksvoorstellingen" in den schouwburg te Utrecht. De
directeur heeft gemeend te moeten verzoeken, dat personen, die meer dan 3000
gulden per jaar verdienen, van deze
voorstellingen verre zullen blijven!
Waarschijnlijk heeft de goede man
daarmee gedacht te handelen in „den
geest van den nieuwen tijd"
Wij verzekeren hem. dat een dergelijke
nieuwe tijd met nationaal-socialisme héél
weinig te doen heeft
Het is wel erg moeilijk voor hde of
hn'fbakken liberalen of klassenstrijdenthousiasten. om zich in te denken in
wat wij onder volksvoorstellingen zouden
verstaan, ma^r ze rullen het toc'h mootpn
probceren! Ze zullen dan blijkbaar aller-

WERKERS
AANNEME
'k Heb 'n vriend die kellner en 'n fK*\$ jongen is. Eigenlijk is hij
twee beste jongens. Taalkundig is dat natuurlijk je reinste onzin,
maar 't is zoo. Joop de kellner en Joop in privé zijn twee heel verschillende wezens die samen toch dezelfde Joop uitmaken. Om duidelijker te zijn: als kellner is hij voor honderd procent de gedienstige, stijve, onberispelijke; de man die weet hoe 't hoort; keurig
in uitspraak en houding. Maar buiten dienst kan de heele rommel
hem gestolen worden. Thuis neemt hij revanche op alle dc-ftige ingetogenheid door de grootst mogelijke keet te maken, en in z'n eigen
taal te zeggen wat hij van alle maak-deftigheid en kou we branie
denkt.
Joop is een bekwaam tooneelspeler, en hoe kan 't ook anders? In
z'n jarenlange loopbaan als dienaar heeft hij niet anders geleerd...
terwille van den broode... En zooals de acteur vóór het eerste bedrijf zich grimeert en in het uiterlijk kruipt van hem d;en hij
moet uitbeelden, zoo kruipt J,oop 's morgens in het pakje van uw
dw. dienaar: „Blieft _m'neer? Bölleefd monneer!" 'n Ondiepe buiging, want de tip is goed. Of niet. In dat geval is de buieing even
correct, maar Joost hoort hem brommen.
We zitten bij Joop in de zaak, en hij gaat vertellen over den
goeien ouwen tijd. Vertellen en voordragen, waarbij hij de denkbeeldige medespelers voortreffelijk imiteert.
„Ober! Ik zeg: Ober!"
„Blieft meneer.?"
„Eén kleintje koffie!"
„Zeker m'neer. En u, mevrouw?"
Mevrouw wenscht... wat zal ze nemen?... glas water... ja... één
glas water! En de jongeheer van negen, met uilebril en onberispelijke scheiding in het gepomadeerde vlashaar, jengelt om 'n ijsje,
doch grijpt er dezen keer naast omrede „de prees van het ges
exorbitant hoog bevonden wordt".
Joop zwaait z'n bestelling naar het buffet; keurig en onberispelijk als de renbaan op het negenjarige hoofd; „Kleintje koffie...
één water!" en balanceert met het veroverde stijlvol naar z'n afnemers.
„Eén water... blieft mevrouw! Eén koffie... blieft meneer!"
'„Zoo, dat Is gebeurd, en nou gaan we dat stel in de gate houë dat
ze niet met m'n vijftien spie gaan tippele! Gewoonlijk bliive ze wel
'n uurtj'e zitten op zoo'n zware bestelling. En al dien tijd sta je
zoo'n beetje op je eige zenuwe te knauwe, want dat glas water doet
Je de das om... Zit nou niet te grinnike, want et is heusch gebeurd.
Mevrouw Dribbel had voor d'r slappewasjochie ergens bij 'n groenteboer, 'n citroen gehaald op de bonnen, en die zat ze bij ons in de
zaak leeg te knrjpe met d'r mollige kluifies. 'k Zeg tege m'n maat
achter de kist: elf cente voor 'n citroenkwast da's onder et
tarief; we zalle vijf spie rekene voor 't glas water dan is 't nog
'n koopje!
Dat ging gebeure, maar toen was de keet te klein. De baas moest
er aan te pas komme. Nou, je weet, de klant is koning, en Joopie
kreeg ze uitgemete ten overstaan van dat uilebrillejochie die van
de pure lol z'n halfvol glas over 't tafelkleedje mikte. Joopie kon
de boel opdweile, één-twéé-driemaal 'n buiginkie make; „Bölleefd
monneer, dag monneer, dag mevrouw en dag jongeheer zegge, en
stond met vijftien veïtige spieë in z'n kluive, na te rekene dat ie
voor noppes dik drie kwartier in de heupzwaai genome was...!"
„Goed en best, Joop, maar je vergeet dat toch in dien tijd .ie loon
door ging. Je had geen fooi, maar je loon...!"
„Gelijk heb je!" bewilligt Joop, „maar wat ik je vertel, gebeurde
vóór 1-October. Toen hadden we geen loon, geen rechtspositie, niks
van dien aard. In sommige zake moest je geld tóégeve om d'r te
moge werke! En daarom moest je flink slijmerig doen voor de tip.
anders verdiende je heelemaal 't zout in de pap niet. In de goeio
ouwe tijd hadden ze d'r toch al 'n handje van om de vloer met je
aan te dweile! Je weet wel: „Johan, gae es keeke beute of at régant!"
„Ja, Excellentie, et regent!"
„Laet et dan droog wogde, Johan! Hier heb je 'n steuver, maer
verdorie kaerel, laet et droog wogde!"
En dan dee je maar net of ie gek was. Maar vandaag den dag
staan we d'r al anders op. Zonder loon werke is er niet meer bij.
daar heeft 't Nederland.sch Arbeidsfront voor gezorgd, en al die
dinge van loon, werktijd, vrije tijd. kost. kleeding en de heele bismus
is nou wettelijk geregeld en je weet waar ie mee af ben D'r zijn
collega's die net doen of ze van de heele regeling nog geen draad
snappe, maar dat komt wel,goed. Joopie gaat serieus beginne om ze
allemaal lid van 't Nederlandsch Arbeidsfront te make, want 't
wordt hoog tijd dat ze zelf ook es meehelpe om de zaak op poote
te zette. Ze hebbe altijd krom gestaan voor 'n ander, laat ze 't
nou es 'n keer voor d'r eige doen...!"
„Zoo is 't maar nét, Joop...!"
„Aanneme..;!"

eerst tot het besef moeten worden gebracht, dat het onze bedoeling is de menschen niet in te deelen naar het geld,
dat ze toevallig verdienen of krijgen zonder dat ze het verdienen, maar naar
hun taak in de volksgemeenschap.
Ten tweede zullen ze moeten leeren,
dat het medebezit der hoogere kultuurgoederen niet afhankelijk behoort te zijn
•jan de maatschappelijke positie.
Ten derde zal hun duidelijk maeten
worden gemaakt, dat de menschen, die
meer dan drieduizend gulden verdienen,
evengoed tot „het volk" behooren als zij,
die dat inkomen niet bereiken.
Nationaal-socialisme is geen liefdadigheid, maar RECHT voor den werker.
Recht heeft hij op een behoorlijk bestaan, op een menschwaardig loon, op
de mogelijkheid zichzelf deelgenoot te
piafcgn in de hoogere waarden van kunst
•a kuituur.
Recht heeft hij erop als volwaardig
volksgenoot behandeld te worden, als hij
eell zijn plicht vervult.
Recht heeft hij erop als werker geëerbiedigd ? te " worden op dezelfde wijze

als ieder, die beven of onder hem zijn
plicht doet.
Volksvoorstelliiigen kan men organiseeren door dergelijke toegangsprijzen te
heffen, dat het voor iedereen mogelijk
is de voorstellingen te bezoeken.
Volksvoorstellingen bij uitstek zijn die
uitvoeringen, waarbij de werkers uit een
geheel bedrijf, van hoog tot laag, aanwezig zijn, aldus zichtbaar hun saamhoorigheid en de erkenning hunner „gelijkwaardigheid" in dit opzicht tot uitdrukking brengende.
De manier van den Utrechtschen
schouwburg-directeur is averechts verkeerd, anti-socialistisch en geschikt om
oude tegenstellingen levend te houden in
plaats van ze voorgoed te doen verdwijnen!
(De Zwarte Soldaat)

NIEUW ARBEIDSRECHT, aanteekeningen en verklaringen voor de practijk,
door mr. W. C. L. van der Grinten, derde
dvuk. Uitgave van N. Samson N.V., Alphen aan den Rijn, 1942.

Dit handige en zeer duidelijke boekje
geeft een overzicht van de toepassing van
verschillende nieuwe bepalingen in ons
arbeidsrecht, te weten de bepaling van den
werktijd; het ontslagverbod; het verbod
tot loonsverlaging en dat tot loonsverhooging; de arbeidsvoorwaarden voor nieuwe
arbeiders; de verbindendverklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten; de vaststelling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden; staking en uitsluiting; verplichting tot het verrichten van diensten, verandering van betrekking en de aanstelling van werknemers.
Het lijkt ons voor alle functionarissen
van het N.A.P. van bijzondere waarde.

KWARTfSR VAN DEN ARBEID
Zaterdag 31 O<4ober over den zender
Hilversum II van 18 uur tot 18.30 uur
„Met schaar en ellemaat". Een reportage uit een confectie-atelier in Arnhem.
Op Zondag l November spreekt de
Arbeidsfrontleider van 12.30 tot 13.45 uur
over den zender Hilversum II.

A. Pleysier, ROTTERDAMSCHE IDYLLE. Met illustraties van Cor van Kralingen en een groot aantal foto's van Rotterdam, „zooals het vroeger was." Uitgave
van de „Arbeiderspers", ƒ 4.25.
Een vlot geschreven, aantrekkelijk verhaal van twee liefdesgeschiedenissen,
waargenomen en bevorderd door een

reeds bedaagd Rotterdamsch journalist en
zich afspelend in echt-Rotterdamsch
milieu, dat raak ge teekend wordt. Groote
vraagstukken van maatschappij en levensbeschouwing worden er niet in aangeroerd. De „Arbeiderspers" verzorgde de
uitgave op „vooroorlogsch" goede wijze.

Kom
in het rechte spoor
Voorzichtigheid is de moeder der
wijsheid. Dat is een stelregel die
in het zorgzame Nederlandsche
Spoorwegbedrijf steeds

trouwe

toepassing vindt. Hetzelfde geldt
voor U. Leid

Smit-

^Roelof Citroen JUWELIER
AMSTERDAM
Ralverstraat l - Telefoon 37658
OEN HAAG
Hoogstraat 23 - Telefoon 111757

de zorg voor Uw

gezin in het rechte spoor. Sluit
een levensverzekering bij

Opgericht 1850 - Eigen Atelier

„De

Centrale", dat geeft een veilig
gevoel van zekerheid.

Pijnen in de ledematen
verdwenen.
Ik kan weer handelen als
vroeger.

EHTRALE"

Solide

Coulant

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG

Mevrouw M.L. te W. schrijft,
d d. 25-l-'40:
„Sedert jaren leed ik aan scheuten-in de ledematen en pijn in
de kniegewrichten, zóó hevig,
dat ik af en toe een stok gebruiken moest. Reeds
na het gebruik van enkele Ovaaltjes kon ik des
nachts weer slapen en thans na eenige maanden
zijn de pijnen heelemaal verdwenen en kan ik ondanks mijn 62 jaren en 106 K.g. lichaamsgewicht
weer loopen als vroeger."

BOEKHANDEL

Bij rheumatiek, ischias, spit, verkoudheid,
griep, zenuw- en hoofdpijn helpen de Ovaaltjes
van het Tnneral Agentschap Deze hebben geen schadelijken invloed op hart, maag en darmen. Neem direct
de proef! Ongmeele verpakking van 20 tabletten slechts
60 ets. In alle apotheken en drogisterijen verkrijgbaar.

„Hier is 'n schrijver aan het woord, die in romantische verbeeldingskracht voor auteurs als Margaret Mitchell, Hervey
Allen, zeker niet behoeft onder te doeri, die ook als verteller
In geen enkel opzicht hun mindere is en die zijn prachtige
levensechte stof behandelt met grote liefde."
GABRIEL SMIT.
Porm. 25 x 17 cm. DE PRIJS VAN DE EERSTE DRUK IN 3 DELEN WAS ƒ 15.50.
A.
BESTELBILJET.
Ondergetekende wenst franco te ontvangen van
Boekhandel G. J. GRAAUW, Keizersgracht 168, Amsterdam-C., Tel. 443*5,
l'ostgiro 48605, Gein. Giro 2021:
l ex. PETER DÖRFLER,
Allgauertrilogie ƒ 6.90 (keurig gebonden)
en wenst het bedrag te betalen in maand, termijnen van ƒ
,
VOLLEDIG ADRES: ......
NAAM:

Tnneral Agentschap, Nassaukade 373, Amsterdam.!
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J.

GRAAUW, ' KEIZERSGRACHT

168, AMSTERDAM-C.

DE PRACHTIGE TRILOGIE VAN
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PETER PORFIER

over het ruwe boerenleven In het Allgaiierland In het
Beierse hooggebergte.
EEN WERK DAT NIÉT TELEURSTELT!!
Boeiend geschreven.
En laag in prijs!
3 DELEN IN EEN BAND, 740 BLADZIJDEN.

| F». 6.90

C E B O N D TN

„De onhandige huisvrouw"

EGOÏSME

„Maakt u een plaatje, waarop eeu
vrouw met een veel te langen draad zit
te naaien"... Zoo ongeveer luidde de opdracht aan den teekenaar die het prentje
voor onze, in „Arbeid" ~van 2 Oct j.l. gepubliceerde prijsvraag „De onhandige
huisvrouw", ontwierp.
Hij kweet zich op uitnemende wijze van
deze opdracht, want de draad was rijkelijk lang — zóó lang zelfs, dat bijna alle
lezeressen, die ons een oplossing deden
toekomen, in figuurlijken zin over dien
Qraad waren gevallen.
Dat een handig teekenaar overigens
een „onhandige huisvrouw" kan zijn —
dit bewezen de andere fouten op het
plaatje: de vrouw hield n.l. den draad
verkeerd vast, zat in een onjuiste houding,
hield het te repareren kleedingstuk op onpractische wijze vast en liet het nog op
den koop toe naar beneden hangen...
Het is teekenend voor de handigheid
van onze lezeressen, dat velen van haar
al deze fouten 'onmiddellijk ontdekten.
Dat neemt echter niet weg, dat de oplossingen van haar, die alléén den veel-telangen draad als fout opgaven, evengoed
voor» een der prijzen hebben meegeloot.
Die loting nu had het volgende resultaat :
Prijs van f 5 . : Mevr. Burgerjon, Borneostraat 16,- Leiden.
De volgende inzendsters kregen ieder
een troostprijs van 1.—: Mevr. Padding,
Kanaalstraat 26 bis, Utrecht; mej. Pruitje
v. d. Hatert, -Pottumschestraat Y 48,
IJzendoorn; mevr. A. Molenaar. Maastunnelplein 2a, Rotterdam.
De prijzen zullen den betrokkenen zoo
spoedig mogelijk worden toegezonden.
Wij hopen op onze volgende prijsvraag
weer een even .groot aantal goede oplossingen te ontvangen.

O neen, meen niet, dat ik onze vrouwen die steeds maar voorraden van alles heeft
kunnen opdoen, met een triomfantelijk
van egoïsme zal beschuldigen, immers, de
gebaar tegen de andere, die in t „geheel
practijk van eiken dag, en zeker niet het
niets heeft, hierover hooren opsnijden,
minst de practijk van ónze dagen, bewijst, dat de vrouwen tegenover haar terwijl het geen moment in haar opkomt,
omgeving, in den huiselijken kring de de minder bedeelde, geduldige luisteraarster, iets van haar verzamelde schatten
meest onzelfzuehtigen zijn.
aan te bieden en een weinig vreugde te
Hoevele huisvrouwen doen zich zelf
schenken. De burgemeester van Bussum
dagelijks te kort, opdat man en kinderen
deed een goede daad met degenen aan de
toch maar niet te kort zullen komen!
kaak te stellen, die de levensmiddelen
Als de anderen maar tevreden zijn en
liever lieten verrotten of bederven, dan ze
opgewekte gezichten toonen, zij zelf komt
voor hun medemenschen beschikbaar te
in de laatste plaats.
Zelfs wanneer die anderen in het gezin stellen.
Toch zijn bovenaangehaalde vrouwen
niet schijnen op te merken, dat zij zich
de opvoedsters van het jonge geslacht, de
— dikwijls onder een schoonen schijn —
opzettelijk te kort doet, verdraagt zij dj* opvoedsters tot gemeenschapszin, toch
zullen zij den kinderen van jongs af moezwijgend, met een glimlach, al doet het
Inwendig pijn. Het schijnt een ongeschre- ten inprenten, niet alles voor zich op te
ven wet. dat de vrouw in alle moeilijke eischen, maar een even groot deel aan
omstandigheden, de aangewezen persoon zusjes, broertjes of kameraadjes at te
is, zich op te offeren voor degenen» die staan, want zoo alleen kunnen er menschen uit groeien, die de socialistische
haar lief zijn.
, Ook in de kleine dingen van het dage- gedachte in de wereld later tot werkelijklijksch leven, wordt het als vanzelfsprfe- heid zullen maken, kan er sociale gerechkend beschouwd, dat zij iets van het Hare tigheid heersenen, wanneer de gemeengeeft en offert aan en voor de huisge- schapsgedachte in alle lagen der maatnooten, al beschikken deze over een even schappij zal zijn doorgedrongen en niegroot of klein deel als. zij. Wilt ge een mand den ander zijn rechtmatig deel zal
voorbeeld? Wij hebben destijds in de dag- misgunnen.
B. Bulsing—v. Besouw.
bladen kunnen zien hoeveel duizenden
vrouwen haar versnaperingskaarten hebben afgestaan aan mannen en zonen, om
hun zoodoende meer rookgenot te verDe eerbied voor den. arbeid
schaffen.
\Vij willen hopen, dat de mannen dit
is de kracht van een volk
offer, niet. dan onder hevig protest hebben aangenomen, of minstens met een
tegenprestatie beantwoord. Dit neemt echter niets weg van het feit, dat de meeste
middag aangemaakt, dan heeft men een
vrouwen zich gedrongen gevoelen tot
dubbel voordeel: overdag kolen bespaard
offeren, dat het haar als 't ware tot een
en 's avonds, als het gezin weer voltallig
tweede natuur is geworden iets van haar
is, een goed verwarmde kamer. .
eigeil genot of genoegen af te staan aan
Stoken is overigens een kunst op zichde haren.
zelf. Er zijn menschen, die met weinig
Dat al deze offertjes nu niet direct de
kolen wonderen doen, maar er zijn er óók,
waardeering genieten, die /ij verdienen,
die de kolen als het ware door den schoorkunnen we dagelijks constateeren.
Heeft men hier niet destijds een bijzonHet valt toch weer 'méé: eerst scheen steen te jagen, zonder deze in den vorm vo.m
dere ..Moederdag" meenen te moeten het, dat we tot l Januari slechts vijf- warmte rendabel te -maken Dit komt,
instellen, opdat er althans één dag in eenheden brandstoffen
souden krijgen, doordat' men z'n kachel niet op het
juiste moment weet te temperen of... bij
het jaar eer zon bewezen en hulde ge- maar blijkens een officieele
publicatie
ia vullen. Met een beetje goeden wil zal
bra<:ht worden aan haar, de verpersoon- zijn er inmiddels al weer drie nieuwe
men die wetenschap echter spoedig onder
lijking van toewijding en offerzin, die bonnen van onze brandstoffenkaart gelde knie hebben.
alle lasten en zorgen van het gezin op dig verklaard! En dit terwijl wil, dank
Wie een 'kachel van eenvoudige conhaar schouders neemt, die haar taak soms gij , het milde herfstweer, in de eerste
structie heeft, hoeft deze i nctchts niet
met bovenmenschelijke krachtsinspanning helft van Octóber nog zoo goed als niet
door te laten branden. Zulke kachels zijn,
vervult, ook door de moeilijkste tijden hebben gestookt.
gauw warm, zoodat de moeite, haar
heen.
Laten we echter met die acht eenheden
iederen morgen opnieuw aan te maken,
Zooals ik hierboven zeide; egoïsme kolen niet overmoedig worden! We weten
tegenover haar huisgenooten kan men den immers niet, hoeveel brandstoffen we ge- ruimschoots wordt beloond. Met een
haard is dit niet het geval, omdat er
vrouwen zeker niet verwijten, in den hui- durende den geheelen duur van den winseïijken kring komen haar beste eigen- ter zullen krijgen toegewezen en evenmin eenige tijd voor- noodig is, vóór hij
schappen tot uiting. Maar daar buiten is weten we, of we niet weer zoo'n strengen warmte uitstraalt. Bovendien' brandt een
haard pas zuinig, wanneer hij regelmatig
net} of er een verandering met haar winter als verleden jaar voor den boeg
: blijft doorbranden. Het 'telkens opnieuw
hebben,..
plaats grijpt, dan zoekt zij — en ik
aanmaken zou waarschijnlijk nog meer
Ons parool is derhalve: laten we in
SDrepk tra" van dezen oorlogstijd . — bij
ev
entueele leveranciers, vo'ornl bij groen- . ieder geval zoo zuinig mogelijk met onze kolen kosten!
Verder is het van belang, dat de schoor*
tehandelaren zooveel mogelijk naar ztch "kolen omspringen.
toe te halen, ongeacht of er nog heele
Die zuinigheid kan op verschillende steen goed is geveegd, dat de pijpen
goed aaiieensluiten en dat'het regulatuurrijen andere koopsters of koopers na haar manieren worden betracht. Veel hangt
systeem van de kachel goed functionkomen, die ook een bescheiden deel van daarbij af nan de samenstelling van het
de aanwezige voorraden verlangen, zij gezin. Zijn er- b.v. nog kleine kinderen, neert.
zijn in staat — wanneer de leverancier dan zal het niet meevallen de kachel pas
We laten het gaarne aan het goedë~inhier ten minste in toestemt — den getegen den namiddag aan te maken. Voor
zicht onzer lezeressen over, te beoordeaheelen voorraad yan die of die soort op gezinnen zonder kleine kinderen is zulks
len, op welke wijze zij haar huis op de
te kcopen. zoodat de anderen met leege
wél mogelijk, al geven we toe, dat. het
gunstigste manier kunnen verwarmen.
handen naar huis moeten gaan.
voor de huisvrouw ook geen pretje is. den
Vóór alles, moeten zij bezield zijn met de
Er wordt in dezen tijd zoo dikwijls — geheelen dag in een onverwarmd huis gedachte, dat we nu eenmaal zuinig
en nog altijd niet genoeg — gewezen op te moqten vertoeven. Daar staat echter
met de kolen moeten zijn. Wie daar
het gemeenschapsgevoel, want dit zon- tegenover, dat ze meestal practisch toch
geen rekening mee houdt, berokkent niet
digen tegen het gemeenschapsgevoel is, gedurende het grootste deel van den dag
alleen de groote gemeenschap nadeel,
thans iiu het er op aankomt saamhoorig- haar bezigheden in huis heeft en er ook
maar ook, en wel in de eerste plaats, de
heid te. toonen, aan de orde van den dag. wel eens uit moet om boodschappen te
kleine gemeenschap, djie we gezin plegen
Men kan menigmaal de eene huisvrouw, doen. Wordt de kachel eerst in den nate noemen.

Hoe moeten we
stoken?

In ieder geval zuinig zijn!

Besia: Jan Luts.

Mevr. W. S.—v. d. M. te U. —
neer men op eigen bonnen gekochte (en
dus op rechtmatige wijze verkregen/ peulvruchten zoolang mogelijk voor eer* ian
groenten schaarsche periode wil bewaren.
kan o.i. niemand van .jiamsterrn"
spreken Zoo geredeneerd zouden ook zij,
die groenten hebben geweckt o1 ingemaakt, tot de hamsteraars kunnen worden gerekend.
Mevr. A. v. d. W. te A. — Door een
kleine premieverhooging kunt u de verzekering tot een grooter aantaf verpleegdaqen uitbreiden. Kort geleden heeft de
burgemeester van Amsterdam, zulks bekend gemaakt. Vraagt u eens inlichtingen bij uw ziekenfonds.
Mevr. C. J.—W. te Z — Uw melkboer
heeft gelijk: hij hoeft geen taptemèlk te
leveren wanneer er veet karnemelk en
weinig taptemèlk is Het eenige nadeel
van karnemelk is, dat men ze niet voor
de koffie kan gebruiken. Om te drinken
of voor het bereiden van pap is karnemelk echter voedzamer dan taptemèlk.

Hoe men fijn waschgoed moet
behandelen!
WASSCHEN: Niet koken en niet heet
wasschen. Hoogstens mag er een lauwwann zeepsop voor worden gebruikt, waarin het goed herhaaldelijk wordt ondergedompeld en dat er daarna wordt uitgeknepen. Niet wrijven, borstelen of wringen.
SPOELEN: Dadelijk na net wasschen
eenige malen spoelen, totdat het water
helder blijft. Na het spoelen dadelijk drogen. Geweven goederen en kousen kan men
ophangen, maar beter is het ze uit te spreiden of door in- en weer uitrollen in doeken te drogen. Breigoederen.en tricotages
ïnoeten ir den ouden vorm worden opgespannen. Wanneer strijken noodig is. moet
dat in vochtigen toestand gebeuren, met
een matig warm strijkijzer aan den verkeerden kant. terwijl men zacht drukt.

De verzorging van de nagels
der handen
Het verkorten der nagels geschiedt het
beste met een vijl, die buigzaam is, qmö^t
daardoor de huid onder de nagels niet bebeschadigt.
De vorm moet ovaal zijn en integenstelling met de nagels van de teenen,
moeten de hoeken weggevijld worden. Met
een beetje vette crème en een manucurestaafje moet men de nagelranden goed
losmaken en terugduwen, maar niet te
ver. Knip de nagelhuidvelletjes zoo voorzichtig mogelijk weg, deze mogen vooral
niet afgescheurd worden. Want daardoor
ontstaat vaak een leelijke en pijnlijke ont- '
Steking.
De witte puntjes, die men vaak op de
nagels ziet ontstaan meestal door een
slechte verzorging, d.w.z. door een té sterk
terugduwen der huid, of bij' tiet schoonmaken der nagelranden, door deze te sterk
uit te halen. Daardoor raken de nagels der
vingers plaatselijk los, dit zijn witte puntjes.
Hebt ge erg dunne nagels, die gauw breken, masseer dan uw vingers dagelijKs met
een vette crème, van de vingertoppen af
naar de liandpalmen toe.
Dit is niet alleen goed voor de nagels,
maar ook behoudt u daardoor slanke vingers.

Regie en te/cst. N. J. P. Smitn.
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VAN ALLE? WAT

Ons kort-kort verhaal

RONDOM EEN HOED

Dit is niet zoo zeer een krachtprestatie, maar meer een evenwiehtsoefening. ook komt bet er op aan op
de juiste manier en zoo snel mogelijk
te kunnen reageeren op de bewegingen
van de tegenpartij. Men moet er goed
op letten de beenen in een rechte lijn
te plaatsen.

Degenen, die zijn beenen verzet of
valt, is de verliezer. In dit geval verliest de vrouwelijke tegenpartij, maar
dit behoeft lang niet altijd het geval
te zijn, als men handig is en van het
juiste moment gebruik maakt om zijn
tegenstander te doen wank'elen.

Hef was nog een. geluk, dat ik net
panne kreeg in het dorpje ?è!J. Was
het me een paar kilometer verder
overkomen, dan was het erger geweest,
omdat er geen garage in den omtrek,
te bekennen was. Jk liet den wagen
bij den garagehouder achter en stapte
de eenige herberg van het gehucht
binnen. Ik hing m'n hoed aan dan
kapstok c,n bestelde een kop koffie
Het was er gezellig druk, want er
scheen markt te zijn. Ik zat nog nau'welijks of er kwam een groote, grove
vent binnen, die eerst eenig-e stappen
in de richting van het buffet deed,
zich omdraaide, naar m'n hoed keek
en vervolgens hard begon te lachen.
Dan liep hij naar het buffet en wisselde
• eenige woorden met den waard, maakte een beweging met zijn hoofd naar
mijn hoed en nu begonnen ze samen te
grinniken. Even later kwam er een
klein mannetje binnen, die meieen
naar m'n hoed liep, er om heen draaide, 'm van alle kanten bekeek, z'n
schouders ophaalde en ook begon te
giechelen. Ik werd kwaad, stond op en
liep naar den kapstok. Mijn hoed
hing er alleen, vergissing was uitgesloten. Ik bekeek hem nu ook van alle
kanten, maar kon er niets vreemds
aan ontdekken. Een gewone hoed, met
niets^ bijzonders. Vervolgens verscheen
er een lang, bleek jongmensch. Dezelfde bewondering en daarna een schaterlach. De menschen kwamen nu
achter elkaar langs mijn hoed defüeeren. Het leek wel of iederéén ir het
gehucht gewaarschuufi. was, dat er

Onze nieuwe kruiswoos dpuzzle
Ook voor de goede oplossers
van deze puzzle weer prachtige
prijzen, namelijk:
Eerste prijs ƒ 10; tweede prijs
ƒ 5.— en drie prachtige boeken
naar keuze!
Inzendingen moeten . vóór 14
November in ons bezit zijn.
Op de enveloppe alleen vermelden : Kruiswoordraadsel.
Ook op de oplossing naam en
adres.
Inzendingen aan: Redactie
„Arbeid", Postbus 100, A'dam C.
HORIZONTAAL.
46. Vazal
1. Vriend
48. Jongensnaam
8. Reistroep
in
49. Muzieknoot"
woestijn
50. Eiland (N.O.I.)
16. Genotmiddel
52. Nederland
18. Verborgen
(afk.)
20. Laag water
53. Hoefdier
22. Plaats op Eng.
56. De groote onBomeo
bekende
23. Ouderwetsch
57. Zwaarspaat
scheepje
59. Van aderen
25. Loot
voorzien
26. Voorn.woord
61. Rivier in Ned.
27. Dwaas
62 Zwijn
29. Maat
63. Gierigaard
30. Niet -dik
64 Boom
32. Bijwoord
66. Bergplaats
33. Sleepnet
69. Schaaldier
34. Vloeistof
13. Amsterdamscb
36. Ladder
peil (afk.)
37. Telwoord
74. Orgaan
38. Oorlogsgod
75. Inwendig ledig
39. Rijschool
77. Bloem
41. Roosvormig
versiersel
78. Per procuratie
48. Drukte
(afk,)
46. Nauw
79. Visch

81. Vergissing
84. Halskraag van
bont

85. Plaats in Letland
88. Verdieping

een hoed in de herberg hing, die het
bekijken waard was. Ik werd ongeduldig. Ik stond tegenover een groote
overmacht, en kon het best maar doen
of ik niets in de gaten had. Maar
moeite kostte het me. En toen het
kleine, armzalige mannetje weer voor
mijn hoed kwam schuifelen, stil stond
en eens door zijn stoppelbaard harkte,
om dan zijn schouders hoog op te
halen, toen was de maat vol. Met drie
stappen was ik voor 'm.
„En wat is er nu wel voor belachelijks aan dien hoed te zien?" barstte
ik los. „Als jullie in dat gat hier nog
nooit een fatsoenlijken hoed gezien
hebben, dan konden jullie toch zeker
je belangstelling wel een beetje minder onbeleefd demonstreeren! ledereen staat dien hoed aan te gapen. Wat
is er aan dien hoed?"
't Mannetje grinnikte.
„'t Is uw hoed niet, mëheer, hi-hi-hi.
't is de kapstok!* Weet u, voor. ons
stamgasten is dat een beetje ongewoon. Jaar-in, jaar-uit heeft op die
plaats de klok gehangen, ziet-u.
Hi-hi
"
PETER VAN SANDEVOERDB

Geef dit blad na lezing \
aan uw ongeorganiseer- I
den buurman!

89. Plaats in
Drente
91. Taschje
92. Plant
93. Man
94. Losgerafelde
naad

•95. Reis
96. Meisjesnaam
97. Hoofdstad van
Letland
99. Vorm. v. gaan
100. Koor
101. Werktuig

Spreekwoorden en gezegden
EEN BOOM OPZETTEN
D.w.z. gezellig babbelen. Kouten, Kletsen; ook wel: een lang verhaal over iets
iets doen. .Deze uitdrukking is ontleend
aan het kaartspel en wil eigenlijk zeggen:
een spel gaan jassen, een boom jassen.
IN DE BOONEN ZIJN
In de war zijn het spoor bijster zijn;
het mis hebben zir.h vergissen.^jn 't algemeen * verward denken ot handelen. De
verklaring van deze zegswijze moet gezocht worden in het bij oudere en jongere
schrijvers vermelde getuigenis, dat de in
het voorjaar bloeiende bloemen der groote
of roomsche boonen een bedwelmende
uitwerking op den mensch nebben; wie op
of nabii een bloeiend boonenveld zich te
slapen legt ot te lang vertoeft, wordt
daardoor bevangen, duizelig en verward
in het hoofd, of raakt, naar het oude
volksgeloof, geheel aan het malen Zoo
kreeg .„in de boonen" zijn de beteekenis'
van „in de war" zijn. Later toen het geloof
aan die uitwerking der boonen verdween, werd de uitdrukking niet meer
begrepen en werd zij verlengd met: „en
plukt erwten".

DE GEDULDIGE
„Ben jij niet met je chef getrouwd,
waarbij je eerst secretaresse was? Hoelang heb je eigenlijk voor hem gewerkt?"
„Net zoo lang tot ik hem zoover had."
DE WERKER
„Ach, Johannes, wat heerlijk, dat w«
gauw gaan trouwen. Als men zoo verliefd is als wij, kunnen we best van water
en brood leven."
„Zeker, schat, zorg jij dan maar voor
het brood, dan zorg ik voor het water."'
UIT DE CRITIEK
De zangeres, die'zeer heeseh was,
begeleidde zichzelf aan de piano. Daaruit
bleek weer voor den zooveelsten keer, dat
een ongeluk nooit alleen komt.
DE HANDIGE
Oom: „Het is bewezen, dat vele doodsoorzaken haar oorsprong vinden in de
microben, die op het bankpapier. zitten."
Neef: „Och, oompje, ik ben zoo levensmoede, dat u me gerust 'n paar honderd
gulden kunt geven."

102.
104.
105.
107.
108.

Aschhoop
Blind zoogdier
Tijding
Zie 56 horz.
Maatstaf

110. Plaats inOverijsel
112. Plaatsje in Zeeland
113. Plaats in N.Brabant

VERTICAAL.
2. Spil
57. Mond van een
3. Meisjesnaam
• dier
4. Landbouw58. Voorzetsel
werktuig
59. Woonschuit
5. PlaUts in Over60. Zwart
• ijsel
agaatsteen
6. Voorzetsel
65. Plaatsje in
7. Slede •
Gelderland
9.
67. Plaats in Chili
10. Spoedig
68. Schiereiland in
11. Opmerkzaam
Rusland
12. Vogelpluim
70. Slot
13. Meisjesnaam
71. Afstand
tus14. Vorm v. eten
schen twee steun15. Bijzonderheid,
punten
genie
73. Sterk
17. Zwaar, plomp
75. Plaats in
19. Dadelijk
Gelderland
21. Weegschaal
76. Rustplaats
23. Vetgemest
78. Wekken.
haantje
80. Klein goed
24. Afgericht
82. Opnieuw
26. Wroeten
83. Meisjesnaam
28. Sieraad
84. Gereedschap
30 Tijding
86. Onmeetbaar
31. Meisjesnaam
getal
33. Gebogen lijn
87: Spijl
35. Water in
•89. VereenigingsFriesland
tijdschritt
38. Anno mundi
90. Jongensnaam
(Afk.)
96. Vrucht
40. Voldoende ge98. Roofdier
kookt
102. Erg
42. Vlug
103. Seconde
44. Deel van een
105. Heer
koe
106. Iedereen
46. Schatje
108. Meisjesnaam
47. Onderdanig
110. Hoofdingeni50. Signaal
eur (Afk.)
51. Water in N.H.
54. Gewis
111. Water in Fries55. Aardigs, goeds
land
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