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Weg met den klassenstrijd - ook der patroons!
In de nieuwe, socialistische
maatschappij,
die
niet meer op het, bezit, maar
op den arbeid berusten zal,
behoort klassenstrijd tot de
onmogelijkheden. In den
strijd
om het
bestaan,
welken ons volk in zijn geheel heeft te voeren, moet
eendrachtige samenwerking
regel zijn. Onderlinge strijd
kan dien grooten, gezamenlijken kamp tegen den
honger slechts schaden en
moet
daarom
principieel
Worden voorkomen.
Op het oogenblik leven
wij nog niet in zulk een
nieuwe maatschappij. _ Integendeel! Wij zijn pas met
• den bouw ervan aangevangen en zitten nog altijd met
de noodlottige erfenis van
het kapitalistische verleden.
Bovendien is het oorlog,
waardoor het tot de onmogelii kneden behoort alle
veranderingefc aan te brengen, welke wij noodzakelijk
achten. De economische beperkingen van den oorlogstoestand stellen aan dit
streven nauwe grenzen. En
daarom moeten wii voorloopig nog met veel genoegen nemen." dat wij
Saarne anders zouden zien.
Inmiddels echter is de
klassenstrijd voorgoed afgeschaft. Wij kunnen alleen in
de richting van het socialisme
vorderen, wanneer we
er
althans mee beginnen,
aan lederen
onderlinsen
st
rijd
een einde te maken.
m
° in volle eendracht sam»r
te werken aan geheel nieuwe
Vormen op het gebied van
den gezamenlilken arbeid
Door de afschaffing van
den klassenstrijd is de arbeidende bevolking niet in een
nadeeliger positie gekomen
dan waarin zij tevoren verkeerde. De loonvorming en
de totstandkoming van de
algemeene arbeidsvoorwaarden zijn losgemaakt van de
Machtsverhoudingen
tusschen de georganiseerde arbeiders aan de eene en de
georganiseerde patroons aan
de andere zijde maar worden thans vastgesteld door
een onpartijdige gemeenschapsinstantie, met name
door den Gemachtigde voor
den Arbeid, daarbij geadviseerd door Het Nederlandsche
Arbeidsfront,
naar !
recht en billijkheid Dat d
economische
beperkingen .,< u«mEuMtmirr.
Van dezen tijd ook hier nog
vaak tot een achterblijven bil
zulk een recht en billijkheid zullen dwingen, is iets. wat we met leedwezen
m
oeten constateeren, maar waaraan helaas niets te doen is.
Wat wél mogelijk is. en wat dan ook plaats vindt, dat is den Nederland- .
ichen werkers thans de gelegenheid bieden, in het Nederlandsche Arbeidsfront en in de bedrij f sgemeenschappen met hare sociale voormannen op
en grondslag van de Grondwet van den Arbeid den nieuwen tijd voor te
gereiden, opdat het Nederlandsche volk zijn arbeidsgemeenschap gereed zal
nebben zoodra de vrede de gelegenheid zal bieden, op snelle wijze alle resten
van het liberale kapitalisme weg te vagen en socialistische welvaart voor
allen te scheppen.
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De afschaffing van den
klassenstrijd met haar organisaties van werknemers en
werkgevers en de oprichting
van het Nederlandsche Arbeidsfront met zijn geheel
nieuwe doelstellingen, in een '
tijd, waarin het Nederlandsche volk door de politiek
verscheurd is als nooit tevoren, heeft echter een overgangsvorm doen ontstaan,
waarin vele patroons zich
plotseling veel machtiger
wanen dan tevoren het geval was. Er zijn er onder
hen, die, naar Tiet schijnt, de
totaal verkeerde meening
zijn toegedaan, dat de afschaffing van.den klassenstrijd te hunnen bate is geschied en derhalve slechts
de arbeiders treft. Zijzelf,
zoo meenen zij blijkbaar,
kunnen dien klassenstrijd
van h u n kant lustig blijven
doorvoeren! De vroegere ar* beidersvakvereenigmgen met
hun stakingsdreigir.g zijn
weg. Het Nederlandsche Arbeidsfront is nog druk met
zijn organisatie bezig, het
wordt bovendien door tal
van arbeiders nog bestreden
— mijn liefje, wat wil je nog
meer, denken zij! Zij verzetten zich tegen de aanstelling van een socialen
voorman; waar zij dit verzet moesten opgeven, laten
zij hem links liggen; zij
trekken zich van de bestaande contracten, thans
ftindende regelingen, een
bitter beetje aan; zij korten
de loonen en lichten de hand
met de overige arbeidsvoorwaarden — kortom, zij handelen, alsof de vroegere
tijden
van ongebreidelde
kapitalistische patroonswillekeur zijn weergekeerd.
Zoo is het echter niét,
mijne heeren!
De klassenstrijd is afgeschaft, maar voor b e i d a
zij d en!
De wet tot Ordening van
den Arbeid legt ook u zeer
bepaalde plichten op.
Vervult gij die niét; blijft
ge doorvaren op het oude
liberaal-kapitalistische kompas; blijft ge van u w kant
nog
steeds
klassenstrijd
voeren — dan moet ge u
l niet verbazen, dat Het
Nederlandsche
Arbeidsfront
u te eeniger tijd in den nek
grijpt en u opzij slingert, weg
van
de plaats, waar gij eigendunkelijk den opmarsen van
werkend Nederland naar een
nieuwen tijd blijft belemmeren

Vergist u niet, reactiöfmaire patroons!'
En wanhoopt niet, arbeidskameraden, die, vaak in afgelegen of kleine
plaatsen, nog altijd hun juk te torschen hebt!
De revolutie van den arbeid is nog maar pas begonnen!
Eerst n a d e n o o r l o g zal zij op volle kracht kunnen komen en dan is
de tijd daar, dat Het Nederlandsche Arbeidsfront alle reactionnaire elementen
weg zal vagen, om op hun plaatsen mannen te doen stellen, die beseffen wat
de nieuwe wereld, die thans geschapen wordt, van hen eischt.
EN VERGETEN ZAL HET NIETS!
Want het levend-geheugen van het Arbeidsfront — dat zijn de werkers zelf....*

I.
De thans levende generatie staat op den drempel van een nieuwe maatschappij — dat is een
maatschappij met principieel andere verhoudingen
in de productie.
Het .vorige geslacht is opgegroeid in een maatschappij met volkomen vrije productie. Het beleefde den bloeitijd van wat gewoonlijk — en kenmerkend — heet het kapitalisme. Het tegenwoordige geslacht heeft de neergaande periode van dit
productiestelsel gekend. Neergaand, maar vooral
niet omdat zijn productiviteit verminderde. Neergaand, omdat in deze phase het kapitalisme geleidelijk aan op tal van punten zijn hoofdkenmerk
verloor — dat was, en is nog iri menig opzicht, zijn
ongebondenheid.
De nieuwe generatie zal leven in een maatschappij met volkomen gebonden productie. Dat wil zeggen onder een stelsel, waarin het den producent
(den bezitter van het productie-middel: fabriek,
schip, kolenmijn liebron, grond) niet meer vrij
zal staan voort te brengen, wat hem belieft, zooals
het hem belieft, wanneer het hem belieft — of te
doen voortbrengen onder voorwaarden, die hem het
voordeeligst uitkomen. Waarvan de laatste consequentie is, dat het doel der productie zich niet op
de winstvorming richt, maar op de voorziening in
de behoeften der mensehheid.
Het is belangwekkend na te gaan, hoe dit proces
van overgang van den eenen bedrijfsvorm (den ongebonden) in den andeJ^n (den gebonden) zich
tot nu toe heeft voltrokken; waardoor het offer na
of f ei meest brengen aan den toekomenden tijd; en
vooral, waarom hij volkomen van den eenen in den
anderen vorm zal overgaan.
Vooral voor wie eenigen invloed oefent op het
omzettingsprobes is het nuttig en nopcfig te weten,
hoe een zoodanige verandering zich voltrekt en
welke de begeleidingsverschijnselen daarbij zijn.
Alleen door- kennis van de structuren en van de
spanningen, die bij hun overgang optreden, is het
mogelijk de maatschappelijke krachten te lelden,
richting en tempo te beïnvloeden, zóó dat de onvermijdelijke nadeelen tot een minimum worden teruggebracht.
Daartoe is het noodig eerst inzicht te verwerven.
In het oude, waaruit het nieuwe geboren wordt.
Wij gaan het kapitalistische stelsel van voortbrenging ontleden. Zijn wezenskenmerken komen
.het scherpst aan het licht, als wij het in zijn ontwikkeling volgen. Waartoe het noodzakelijk is eerst
een Mik te slaan op de maatschappij, waaruit dit
kapitalisme zich he'eft ontwikkeld.
Daarbij zullen wij gelegenheid hebben tevens vast
te stellen, of het wenschelijk is — en mogelijk —
te streven naar een terugkeer van den goeden,
ouden, vóór-kapftalistischen tijd, dan wel., of het
verstandiger is het nieuwe met goeden wil en vertrouwen tegemoet te treden.
Vóójr er kapitalisme was.
De .vóór-kapitalistische maatschappij ligt nu
ruim een eeuw achter ons. Scherp is de overgang
niet geweest, en dus gaat de genoemde tijdgrens
dwars door eenige tientallen jaren van ontwikkeling
heen.
Kapitaal, geld- en' goederen-kapitaal, was er ook
vóór de negentiende eeuw. Kapitalistische tendenzen zijn er, met name in Nederland (van ouds een
handelsland) al.eeuwen vroeger aan te wijzen. Wat
wij noemen kapitalistische methoden, zijn toegepast,
zoolang het kapitaal een maatschappelijke rol heeft
Bespeeld -- maar het kapitalistische stelsel van
voortbrenging, dat we later nauwkeuriger zullen
omschrijven, doet bij ons eerst in de na-Napoleontische dagen zijn intree. In eenige tientallen jaren
van ontwikkeling heeft het bedrijf na bedrijf, land
na land veroverd, tot het tenslotte de wereld-productie beheerscht en de geheele samenleving van
zijn geest doordringt.
Het eerst opvallende verschil tusschen de vóór-~
kapitalistische productiewijze en die, waaronder wij
zijn opgegroeid, is de bedrijfsomvang Met dit verschil in omvang hangt direct samen het verschil in
inrichting van de bedrijven en de daar weer mee
In verband staande werkwijze, en tenslotte, wat
het belangrijkst is. de verhouding tusschen het
voortbrengsel en den voortbrenger.

Het bedrijf omstreeks 1820.
De kennis van den ^omvang van en der toestanden
in het bedrijfsleven in het begin van de vorige eeuw
danken wij hoofdzakelijk aan de uitkomsten van
een enquête op initiatief der regeerin^ in '1816 en
1820 over geheel Nederland gehouden. Uitvoerige
gegevens ' hierover vindt men bijeengebracht in
Brugmans' „De arbeidende klasse in Nederland in
de 19e eeuw". -Wij ontleenen er het volgende aan':
In Friesland komt in 1819 het groot- en het middelbedrijf (met 40 of meer arbeiders) haast niet
voor, ook niet dan bij uitzondering bij industrietakken, die thans uitsluitend als groot- of middelbedrijf worden uitgeoefend.'
De 24 bierbrouwerijen hadden tezamen 28 arbeiders. In de 69 leerlooierijen zijn 93 arbeiders en
2 k'nderen werkzaam. Slechts één industrie, de
klei-industrie, heieft grootere proporties aangenomen. In de 19 pannebakkerijen werken 163 volwassenen en 145 kinderen. De 17 steenbakkerijen geven
werk aan 432 arbeiders en 13 kinderen. Ook in de
textielindustrie .komen spinnerijen én weverijen
voor met enkele tientallen arbeidskrachten, voor de
helft of meer kindereij. Tech kan hier niet van
middel- of grootbedrij f worden gesproken, omdat
het meerendeel der arbeiders thuis heeft gewerkt.
De Friesche industrie verkeert .dan nog geheel in
het stadium van het handwerk. De patroon werkt
in het technische productieproces nog "mee Als
hulpmiddelen worden slechts eenvoudige werktuigen gebruikt. -De afzet bepaalt zich tot de naaste
omgeving en geschiedt meestal op bestelling. Van
Stoom als beweegkracht is nog geen sprake.
Naar hun aard waren op plaatselijken afzet aangewezen: de broodbakkerijen. smederijen, slagerijen
er; in het algemeen de handwerksnijverheid, .zooals
zij nat nog vaak zijn.
Maar bovendien werken geheel of hoofdzakelijk
voor de locale markt: alle bierbrouwerijen, mouterijen, beddenmakerijen, zwartververijen. goud- en
zilversmederijen en korenmolens; nagenoeg alle
blauwververijen, hoedenmakerijen. jeneverstokerijen,
grutterijen, pelmolens, touwslagerijen, kaarsenmakerijen/ linnenweverijen, mosterdfabrieken, oliesla' gerijen.
Welk een verschil met de bedrijfswereld aan het
einde van dezelfde eeuw.
In 1820 en nog tientallen jaren daarna.-voorziet
iedere stad en ieder stadje, vaak menig groot dorp.

Jn de overgroot* meerderheid van de eigen behoeften en die van de naaste omgeving. De producten
ontstaan in honderden en honderden kleine bedrijfjes, waar ze met de hand en met eenvoudige
hulpmiddelen worden vervaardigd.
Een groote plaats in het bedrijfsleven neemt de
huisindustrie in. De woningtoestanden zijn in de
eerste helft van de vorige eeuw verre van schitterend. Ken deel.van de benauwde woonruimte moet
nog als werkgelegenheid worden Ingeruimd. Daarbij worden ook- de kinderen van de vroegste jeugd
af in den arbeid voor het levensonderhoud betrokken.
Als echte huisindustrie zijn te beschouwen de
breierijen té Leeuwarden; voor de wolkammerijen
werken 100 volwassenen en 150 kinderen thuis.
Het aspect van het Groningsche bedrijfsleven is
geen ander dan het Friesche. In de 442 broodbakkerijen zijn 383 arbeiders tewerkgesteld; de 35
brouwerijen hebben 50 arbeiders in dienst; de 21
kaarsenmakerijen 20. Het heele groot- en middelbedrijf omvat een papierfabriek met 40 volwassenen en 6 kinderen, 19 pannebakkerijen met gemiddeld ieder 7 volwassenen en 2 kinderen, en een
suikerraffinaderij met 12' arbeiders.
In de Overijsselsche katoenspinnerijen waren gemiddeld per fabriek 19 personen werkzaam, waarvan een deei nog thuis bezig was. De zes bombazijnfabrieken te Oldenzaal hebben 11 werklieden in
eigenlijken loondienst, daarnaast zijn er echter nog
288 volwassenen en 95 kinderen, die thuis werken.
In Gelderland in hoofdzaak hetzelfde beeld. Niet
alleen in de ambachten werken de patroons naast
de knechts mee. maar blijkens een rapport betreffende Tiel, ook in de bierbrouwerijen, de zoutmolens, de oliemolens. de leerlooierijen, de lijnbanen,
de hoeden- en. kaarsenmakerijen. .,
Aan de Zaan en in Haarlem is het aantal bedrijven met eenige tientallen arbeiders grooter dan
elders. Een papierfabriek te Wormerveer heeft er
zelfs 80 in dienst. In heel Zuid-Holland echter vermeldt de tabel slechts 4 bedrijven van 40 arbeiders
of meer. Waarbij opgemerkt moet worden, dat in
Leiden reeds een aantal textielondernemingen tegronde gegaan of , ineengeschrompeld waren.
In Brabant valt in het bijzonder het aantal kinderen ^op. dat in de bedrijven is opgenomen. In de
115 lakenfabrieken bijv. naast de 1732 volwassenen
605 jeugdige arbeidskrachten. Van de 330 kantwerksters zijn zelfs 180 kinderen.
Eenige tientallen jaren later is met de mechaniseering van de bedrijven een aanvang gemaakt. Het
overgrootè deel van de kleine, kapitaai-arme, weinig-produceerende, onderneminkjes voert een wanhopigen strijd om het bestaan, waarin zij na een
lang en smartelijk lijden ondergaan. Er behoefde
geen nationale rouw om gedragen te worden; wat
blijken zal, als wij het lot der werkers in de eerste
helft der negentiende eeuw nagaan.
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De Wet tot ordening van den Arbeid in werking!
Vandaag is — eindelijk! — het liberaal-kapitalistisch stelsel voorgoed verslagen?
Vandaag is — eindelijk.' — het socialistisch
beginsel voorgoed verwezenlijkt!
Het is voorgoed gedaan met wat men voorheen de gewoonste zaak van de wereld achtte
— het bedrijfsleven mag niet meer worden aangewend louter om winst te behalen voor enkelen, maar is wettelijk erkend als een aangelegenheid der volksgemeenschap+.en de arbeid is
geen koopwaar meer. maar wettelijk erkend als
'de eenige bron van volkswelvaart, die de
uiterste zorg behoeft.
Het is uit'met de oude opvatting, dat een volk
zou verdeeld zijn in „werkgevers" te eener en
„werknemers" te anderer zijde, die in eeuwigen
belangenstrijd tegenover elkaar staan en wier,
verhouding contractueel moest worden geregeld.
Wettelijk staat thans vast, dat uitsluitend de
volksgemeenschap werkgever kan zijn en dat
elk volksgenoot afzonderlijk, ieder op zijn plaats,
van haar zijn opdracht ontvangt en jegens
haar verantwoordelijk is. Er is voortaan nog
slechts sprake van den bedrijfsvoerder met zijn
manschap, als onderdeel van den eeuwigen

strijd der volksgemeenschap tegen honger en
koude, gebrek en ontbering.
Niet ieder moge de geweldige beteekenis van
deze omwenteling nog inzien — de groote massa
moge er zelfs nog onverschillig aan voorbij gaan
— dat doet geen syllabe af aan deze heerlijke
werkelijkheid — dat de nieuwe Staat van tegenwoordig het Socialisme wettelijk in een geheel
nieuwe arbeidsorde verankerd heeft. En wat de
massa van thans nog niet ziet, dat zullen wij,
van het Arbeidsfront,, haar leeren — door onze
daden.'
De grondslag is gelegd.
Nu kunnen wij gaan bouwen.
„Werkgevers" die geen leider van hun menschen, „werknemers", die geen trouwe en toegewijde medewerkers willen zijn, met elkaar vormend een bedrijfsgerneenschap — zij houden
dien bouw tegen. In het belang der volksgemeenschap zullen wij van het Arbeidsfront hen
trachten té overtuigen of, waar noodig, bestrijden.
_ Want het gaat om het heil, het gaat om de
toekomst der Nederlandsche volksgemeenschap,
die socialistisch zal zijn, of die niét zal zijn!

BIJ DE EERSTE COÖPERATIEVE BEETWORTELSUIKERFABRIEK TE SAS VAN GENT
DRUKKENDE OORLOGSLASTEN WORDEN VERHAALD OP DE ARBEIDSLOONEN.
„DIRECTIE MOET NOODIG EENS TOT DE NIEUWE ORDE GEROEPEN WORDEN."

Tot Vervelens toe worden wij er dagelijks aan
herinnerd, dat de wereld in vuur en vlam staat, en
dat ook Nederland ditmaal den dans niet ontspronSen is. Wij spreken erover, lezen erover, zien het
°m ons heen, kortom ondervinden het letterlijk en
figuurlijk aan den lijve. Letterlijk vooral wat de
voedselpositie betreft. Ons „dagelij ksch brood" is
het gesprek van den dag, meestal in laatdunkende
term i vervat en. . aan kankeren geen gebrek.
In het middelpunt van de Nederlandsche voedselpositie staat de boer. Na jaren van verguizing
en miskenning wordt zijn functie en zijn arbeid,
rui de nood aan een man gekomen is, plotseling
Weer gewaardeerd. Velen worden — misschien voor
't eerst van hun leven — zich ervan bewust, dat
op het oogenblik onze voedselpositie staat „n valt
toet den arbeid van den boer.
Wat velen, wier oogen ten opzichte van den boer
z
ijn opengegaan, echter niet zien, is dat de boer
öiet alleen de voedselvoorziener van het volk, doch
tevens de bloedbron en handhaver der volkskracht
is. Maar aan dit euvel gaan helaas ook vele boeren
g
élf mank. De handel, waaraan Nederland eens
2
ijn grootheid en macht dankte, drukte zijn stempel op het karakter van een groot deel van ons
volk. En ook over de boeren, die onzen waren volksaard het zuiverst bewaarden, werd de handelsgeest
vaardig. Vooral in Westelijk Nederland, waar het
haf
t van het handelsleven altijd geklopt heeft, vergaten vele boeren hun natuurlijke roeping; verloren vele boeren hun waren boerenaard.
Niet langer boeren waren zij doch handelaars.
Handelaars In landbouwproducten, zuivelproducten
enz. De liefde voor den bodem maakte plaats voor
de liefde voor het goud . . .

De lezer zal zich misschien verwonderd afvragen,
°t hij een artikel onder oogen heeft dat eigenlijk
in het orgaan van den Nederlandschen Landstand
thuishoort. Dit is echter niet het geval. Wij schetsten bovenstaanden gang van zaken," opdat de lezer

zich een juist beeld zal kunnen vormen over ergerlijke arbeidstoestanden in een suikerfabriek te Sas
van Gent.
In deze dagen is de suikerbietencampagne in
vollen 'gang. In Zeeuwsen- Vlaanderen, dat ongeveer
14 pet van de Nederlandsche suikerproductie voortbrengt, geeft deze 'campagne weer aan duizenden
handen werk. Zwaar is de arbeid, die verricht moet
worden, voordat de zware met klei besmeurde
peeën omgewerkt zijn tot hagelblanke suiker
Zwaar werk voor den landbouwer en zijn arbeiders,
doch tevens voor de fabrieksarbeiders. Dank zij de
nieuwe regeling van loonen- en arbeidsvoorwaarden in den land- en tuinbouw, verricht de landbouwarbeider zijn zwaren arbeid in het bietenveld
echter in het besef, dat zijn arbeid erkend en beloond wordt.
Wanneer de landbouwer zijn arbeid aan de suikerbieten verricht heeft, gaan in Zeeuwsch- Vlaanderen de meeste bieten naar Sas van Gent, waar
twee suikerfabrieken gevestigd zijn. Ook in deze
fabrieken wordt zware arbeid verricht, die behoorlijk beloond dient te worden Bij een dezer fabrieken mankeert daar echter nogal een en ander 'aan,
en
bij de Eerste Coöperatieve Beetwortelsuïkerfabriek. welke een bron van klachten, afkomstig
van de aldaar werkende arbeiders, vormt.

Alvorens nader op deze klachten in te gaan. willen wij eerst de fabriek zelf nader beschouwen. Zij
werd opgericht door leveranciers van suikerbieten
— voornamelijk boeren — met het doel. een zoo
hoog mogelijken prijs voor de suikerbieten te maken Het bedrijfskapitaal werd verkregen door het
uitgeven van aandeelen Elk aandeel verplicht den
aandeelhouder per campagne 23 tot 35 ton bieten
te Leveren. De uitkeering, die hij voor deze bieten
krijgt is hocger. al naar gelang het verschil tusschen productiekosten en verkoopprijs der producten — suiker, pulp en melasse — grooter is.
Natuurlijk was er niets op tegen. Ja. was het zelfs

te Juichen, dat de boeren op deze wijze hun
suikerbietenteelt meer loonend wisten te maken,
temeer, daar deze teelt gedurende de laatste jaren,
o.m. ten gevolge van de-v concurrentie met de rietsuiker, zöö weinig loonend was, dat van regeeringswege een aanzienlijke teeltpremie verstrekt moest
worden, om den verbouw gaande te houden.
Waar echter wél wat op tegen is, is dat de in dit
bedrijf tewerk gestelde arbeiders geen deel hadden
aan de voordeelen. die deze coöperatie afwierp.
Vooral, nu tengevolge van den oorlog de productiekosten gestegen zijn, dus de uitkeeringen, die de
boeren voor de geleverde bieten krijgen minder
worden, legt men den fabrieksarbeiders de duimschroeven aan en wil blijkbaar op deze wijze de
hoogere - productiekosten eenigszins verhalen. Wij
kregen een schrijven in handen van arbeiders, die
in het seizoen 1940 van f 40 tot f 50 en in het seizoen 1941 ongeveer f 75 minder verdienden dan vóór
den oorlog. Arbeiders, die 's nachts bieten moeten
lossen — een iwaar en gevaarlijk karweitje. — dat
in accoordloon verricht 'wordt — ontvangen na een
volle week geploeter in het donker zegge en schrijve
f 20. De directie voerde tegen de klachten der
arbeiders aan, dat er minder gelost werd dan in
normale tijden, maar dat haalt haar den drommel,
want een kind kan begrijpen, dat in vollen vredestijd, wanneer het nachtwerk bij kunstlicht kan
geschieden, meer gepresteerd wordt dan thans, nu
dit zware en gevaarlijke werk des nachts zonder
verlichting geschieden moet
Tevens komt het voor, dat de arbeiders, die opgeroepen worden om des nachts te lossen, na tevergeefs op den te verwachten bietenaanvoer gewacht
te hebben, zonder eenige vergoeding weer naar huis
— dikwijls uren ver weg — gestuurd worden. Ook
binnen de muren van dit bedrijf zijn de klachten
der arbeiders legio.
Merkwaardigerwijs worden uit de andere, te Sas
van Gent gevestigde suikerfabriek geen klachten
ontvangen, omdat daar de sociale positie van de
arbeiders belangrijk beter is. Het kan dus blijkbaar
wel anders. Maar ja. die fabriek werd ook niet opgericht door een coöperatie van boeren
Men begrijpe ons goed: wij misgunnen den boeren
der coöperatieve fabriek geenszins een hooge opbrengst voor hun suikerbieten. Maar wij nemen ten
scherpste stelling tegen het feit, dat men de drukkende oorlogslasten, welke de baten van het bedrijf, dus de opbrengst van de suikerbieten doen
verminderen, op de artaeidsloonen wil verhalen.
Wanneer de directie van dit bedrijf meent, dat.zi]
den bij deze coöperatie betrokken boeren het
moge srloops vermeld worden, dat dit in het algemeen welgestelde boeren zijn — niet voldoende kan
uitkeeren. dan ligt het op haar weg, zich hiervoor
te vervoegen bij den Nederlandschen Landstand,
inplaats van de moeilijkheden op de ruggen der
arbeiders te laden
Trouwens, gezien de exploitatie-cijfers der laatste
jaren, loopt het wel los met de uitkeeringen, die
de betrokken boeren ontvangen. In 1941 waren die
uitkeeringen tenminste zoodanig, dat de opbrengst,
welke op deze manier voor de suikerbieten verkregen werd. minstens het dubbele' bedroeg van den
prijs, welke J °n boeren, die aan een niet-coöperatieve fabriek leverden, uitbetaald kregen
Dat de directie doof blijft voor de klachten^ der
arbeiders, komt ons zeer begrijpelijk voor. daar da
beide directeuren, de heeren B. A. Plasschaert en
P. A Neeteson. bekend om hun liberalistische koudheid van ziel, tevens ook aandeelhouders zijn.
Het Nederlandsche Arbeidsfront. waartoe velen
van deze arbeiders zich in barren nood gewend
nebben, zal de noodige stappen ondernemen om een
einde te maken aan de wantoestanden, die heersenen in deze reeds lang als burcht van het liberalisme bekend staande fabriek, welks directie, om
met de woorden van een der arbeiders te besluiten,
„noodig eens tot de orde, en wel tot de nieuwe orde
geroepen moet worden".

WAT

DE NIEUWE
LEZER
WETEN MOET:
We hebben kennis gemaakt met
de sleepboot „Charon", 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 bergloon voor, de
.Minerva" moeten dienen.
De crisis komt. Bart gaat naar
den kelder en Klaas wordt werkloos, zooals zooveel varensmannen
en anderen.
.

(10.)

Ze kwamen niet terug in Beukendorp, de kasten en kanen, de oubollige schippers met hun humor-tintelende oogen onder de klep van d'n
Belzen klak; met hun inkoop-zakken
en draagnetten waaraan dit dorp zijn
gezelligheid en welvaart te danken
had. Ze kwamen niet meer in de
café's en schipperskroegen waar ze
voorheen same,ndromden als de boeren op een marktdag in de wereldstad. Ze zaten niet meer uren te
wachten achter hun schuimende
pinten tot ze aan de beurt waren om
op te bellen naar Maasbracht, Vlaardingen of Antwerpen.
Het kanaal lag verstild, zooals het
geheele werkersleven verstild lag in
den krankzinnigste aller tijden.
Klaas Bakker was. hoewel te laat,
tot het inzicht gekomen dat Beukendorp. — gezoogd en gevoed door de
levensader van ons werkend land —
thans verkwijnde in chronische
bloedarmoede en permanente ondervoeding. Hij had na zijn vruchtelooze
pogingen om weer een' boot te
krijgen, alles op één kaart gezet en.
zonder slag of stoot, het langs de
kade te Beukendorp staande café
„Het Gouden Anker" overgenomen en
op zijn naam laten zetten. De enkele
keeren dat hij er geweest was, in den
goeien tijd, hadden hem het vertrouwen geschonken dat met deze overname zijn kostje gekocht, en zijn
verder bestaan ruim verzekerd was.
Wel hadden zijn spaarpenningen
slechts een fractie van den koopprijs
uitgemaakt, doch de ter elfder ure
opgedoken makelaar in effecten en
hypotheken had den, in zaken onervaren Rijnmachinist het land van
melk en honing voorgespiegeld en
aangeboden in ruil voor een simpele
handteekening. 't Kwam wel goed.
Met 'n beetje mazzel was de zaak in
één jaar vrij te werken. Het café was
"n goudmijntje, dat wist meneer Bakker zelf wel, nietwaar? En bovendien
•waren er kapitalen te verdienen met
het verhuren van de groote zaal.
Tegenwoordig met al die vereenigingen en bonden was zoo'n zaal z'n gewicht in goud waard. Driehonderd
zitplaatsen, de kleine zaaltjes niet
meegerekend; 'n pracht van 'n tooneelruimte, en wat niet al. Twintig
gulden per avond met consumptie,
en vijftig voor de club van de
Blauwe Knoop ...

De sjacheraar was onder den Indruk gekomen van z'n eigen gloedvel
betoog. „Gloof me, meneer Bakker, ik
heb et te druk met me zake, anders
had u geen schijn van kans gekregen
om voor zoo'n schimmëtje zoo'n geweldzaak over te nemen. Geen schijn
van kans, meneer Bakker! Dan was
ik er zelf ingekropen, en in twee
jaar ... wat zeg ik? ... in één jaar
schatrijk geworden! Zooiets moet je
bekijke, meneer Bakker!"
•»»
Klaas Bakker had het bekeken. En
na den eersten dag van. zijn installatie als kroegbaas bekeek hij het
weer, doch nu met andere oogen. Er
lagen zes dubbeltjes in de lade, en
drie daarvan waren van een telefoongesprek dat zeer zeker het dubbele
gekost had ...
• En Klaas bekeek het weer, en nog
eens, alle dagen die hij doorbracht
met het wachten op klanten, en hij
stil te peinzen zat achter het raam
dat uitzicht gaf op het uitgestorven
kanaal.
Tot dusver was hij de varensman
geweest die overal was. en overal den
weg wist, doch geen gelegenheid
kreeg om door te dringen in het geheimvolle zwaardoorploeterde leven
der werkers aan den wal. Wel lagen,
diep in zijn onderbewustzijn, de
smartelijke herinneringen aan z'n
eigen zonlooze jeugd toen hij beulen
moest van 's morgens vijf
tot
's avonds acht voor 'n enkelen grijpstuiver, en de armoede grijnsde aan
de wanden van zijn triestig leege
ouderlijke woning.
Wel was hij. jaren terug, in dollen
drift de werkplaats uitgeloopen omdat hij het niet'langer harden kon
'in de verstikkende ruimte, waar, van
den nacht tot den nacht, het helsche
geluid knerpte tusschen de vuil-beroete wanden, en het leven der werkers verschrompelde tot een zielig
daar-zijn zonder uitzicht, zonder
levensvreugde...
Maar er was nadien zoo veel veranderd in het leven aan den wal.
Achturendag en vrije Zaterdagmiddag; dingen waaraan dp de vaart nog
niet gedacht werd. Vaak had hij ze
benijd, de menschen uit fabriek en
werkplaats, die punctueel om vijf uur
naar huis gingen als mannen van
de vaart nog te stompen lagen
tegen den feilen stroom; die lanterfantend langs de dijken hingen als
Klaas op een stillen Zondagmorgen,
half verstikt naar 't dek kroop om de
zwavelzure dampen van half-gebluschte aschhoopen weg te blazen
uit z'n longen die samenkrampfen bij
het vervloekte vuur-schoonmaken.
Met kribbige afgunst had hij gekeken naar de neringdoenden'als ze
met hun transportfiets aan de hand,
in zalig nietsdoen naar de scheepjes
keken tot ze om de rivierbocht verdwenen waren, en dan weer verder
gingen om hier, of daar hun tijd te
verleuteren achter 'n glas bier met
'n sigaar. Hij had zich voorgesteld
hoe zalig het leven was van den zwervenden marskramer, den man over
wien niemand iets te zeggen had,
voor wien tijd, plicht en arbeid, dingen van geen beteekenis waren.
Alles, en toch zoo weinig had hij
gezien van de verborgen wereld
waarin ieder zijn kruis draagt, en
het kreunen ve'rbijt dat naar de lippen stijgt.
Maar in de ledige uren achter het

raam zag en beleefde hij meer dan
op zijn eindelooze zwerftochten langs
de groote rivieren.
Daar sijpelde de ellende langs hem
heen als het eeuwig stroomende water van den Rijn, waarvan hij slechts
het uiterste oppervlak vermocht waar
te nemen, terwijl het geheim der
donkere diepten verborgen bleef als
een onoplosbaar mysterie.
Doch hier, in de stilte van de gelagkamer, proefde hij het leed van
den enkelen bezoeker; voelde hij het
zweet van den arbeid- kleven aan de
enkele centen die, o zoo spaarzaam
binnen kwamen. Dan kon hij grienen
om het leed van anderen wanneer
de bevende vingers van een kromgewerkten schipper de laatste centen
uit de versleten beurs opdiepten tot
betaling van vergeefs gemaakte telefoonkosten. Dan voelde hij een wilden haat opbruisen tegen het stelsel waaraan de samenleving kapot
ging; tegen de machthebbers die met
zoetzalvgnd gevlei, eigen baanr en
toekomst veilig stelden; praatten en
zwamden over economie en hoogere
levenswetten, en de voortbrengers der
rijkdommen lieten verrekken door ze
weg te dringen van den levenstrog
waarin het kostbare voedsel verzuurde tot drek en vuiligheid.
Soms kon hij bezinnend zich afvragen of het goed was te piekeren
over alles wat het leven beroerde,
waar ging hij heen? Was hij op weg
om communist, anarchist, nihilist te
worden? Was hij bezig aanhanger te
worden van Henkiesf verwarde theorieën, gebaseerd op „oog om oog, en
tand om tand?", „Weg met de kapitaliste" en wat er verder volgde in de
litanie van de leer der vereffening,
waarbij niet de heiligheid van het
leven, doch de domheid van de
wraakgedachte domineerde. Neen,
Henkie was er naast. De kapitalisten
waren evengoed slachtoffer van hun
eigen stelsel en gingen er mee ten
gronde; raakten bedolven onder het
puin van hun eigen bouwsel dat reeds
wankelde op de vermolmde fundamenten. Doch intusschen werd reeds
gewerkt aan het nieuwe gebouw derToekomst, hecht gefundeerd op den
redelijken volkswil; op het nuchter
verstand der groote massa, welke
medezeggenschap zou krijgen in alles
wat het belang der samenleving
raakte. De vrije mensch met een
vrijen wil. Opvoeding als middel om
te geraken tot een hooger levensplan.
Klaas piekerde door over de vele
problemen van zijn tijd, zonder zich
bewust te zijn dat al déze theorieën,
stellingen en beginselen niet de vruchten waren van eigen, hecht gefundeerde overtuiging, doch slechts te
hooi en te gras waren opgedaan op de
vele vergaderingen welke hij bijwoonde in de groote achterzaal, waar de
politieke stroomingen een uitweg
zochten in goed gekozen bewoordingen en 'felle, vaak kant noch wal
rakende debatten. Nog weifelde hij
tusschen deze en gene richting. Bij
het vlammende betoog van den revolutionnair geraakte hij in geestdrift,
om enkele dagen later alïe aangewaaide leuzen weer overboord te/mikken, en ruimte te maken voor een
rustiger levensbeschouwing welke
hecht leek, en zonder gebreken.
En weer aanvaardde hij de theorie
dat het volk slechts gelukkig kon
zijn, eens „als, na onwetendheid en
vrees, verstandzon aan de kimme
rees." Ééns... in de wijde verten,
wanneer gcd weet hoevele geslachten
zouden zijn ondergegaan in den
maalstroom der vernietiging. Was de
wereld daarmee geholpen? Met een
wissel op de verre toekomst? Moest
daar schipper Van Buren op wachten
nu hij zonder huisraad of kleeren
van z'n schip was gezet? En z'n
vrouw en kinderen die ziek en onderVoed samenhokten in een der onbewoonbaar verklaarde woningen van
Beukendorp? Moesten zij wachten tot
de gemeenteraad om was, en de regenten die zulke toestanden tolereerden, door de macht van het stembiljet, gedwongen werden hun warme
zetels af te staan aan hen die. behalve verstand, ook nog een hart in
d'r lazerij hadden? Neen, ook de man

Van de verstandstheorie was er naast.
Als de massa 'n draadje van dat veelgeprezen gezond verstand bezat zouden ze den geachten spreker van*
dezen avond laten broekloopen over
het podium, en langs den modderigen
weg terug" naar het station vanwaar
hij gekomen was, per rijtuig, en gewapend met een kwitantie van dertig
piek voor nog te leveren rotsmoesjes.
Want de Van Burens konden niet
wachten, geen dag en geen uur, en
zeker niet tot den tijd dat de massa
net zoo luik was als de kwitantieman-spreker van dezen avond. De
Van Burens moesten geholpen worden, nu en direct, voor ze één voor.,
één ontzield van den steenen vloer
geraapt werden. Lieve god, wat was
dat voor 'n stelletje klapperj a vanen
die de Zorg voor de Armen op zich
genomen hadden, en ze koelbloedig
lieten krepeeren op den steenen vloer
van een gewezen paardestal?
Klaas wond zich meer en meer op.
Was Ie eigenlijk ook geen lammeling
om doodrustig achter z'n raam te
blijven koekeloeren terwijl ginds en
overal de ellende walmde uit de stinkende woonkrotten, en de regenten
met een grijns op d'r farizee'ërsgezicht
beschikten over leven en sterven van
de verworpenen der aarde?
Geheel in gedachten verdiept stond
hij op en ging de groote zaal rond,
waar de donkere ruimte gaapte in
trieste ledigheid. Op het podium
stonden nog de bordpapieren pruldingen, moeizaam beklodderd met
vlammende leuzen, als zielige overblijfselen van een pas verloren veldslag. Hier in het halfdonker waarde
nog de geest van Henkie: Weg met
dit en weg met dat! Op voor dit en
op voor wat anders! Bordpapieren
leuzen, neergeklodderd in on-hollandsche bewoordingen met gruwelijke
spelfouten en letters in armoedig
aandoend spiegelschrift. Waren dat
de . eerste verschijnselen van een
stralende toekomst?
Bakker schopte den rommel naar
een hoek, waar andere slagzinnen en
wijsheden van weer andere geestesrichtingen in slordïgen haast bijeengeveegd waren. Hij moest kotsen
van de he,ele muffe stinkbe weging;
van hei zielige gedoe; het blufferige
tegen elkaar opbieden met daverende
volzinnen en hol gezwam in de
ruimte. Het werd hem te benauwd
in de zaal, en hij vluchtte naar buiten
om in de stilte langs den havenkant
het schrikbeeld van den tijd te doen
verwaaien in de koelte van den
herfstwind.
Onwillekeurig gingen z'n gedachten
terug naar den tijd toen het volle
leven rumoerde in het nu uitgestorven kanaal. Toen was daar het
stuwend gedrang van langzaam
malende 'sleepbooten; diep geladen,
tot den denneboom overspoelde rijnkasten; driftig poffende motorbooten
en moeizaam aan de jaaglijn voortgezeulde tjalken.
Toen warrelde de havenkant van
haastig komende en gaande schippers, sjouwende aan hun volbeladen
inkoopzakken, de volle bierfleschjes
slordig weggepropt in uitpuilende
broekzakken. Toen was daar het
nooit verstillende rumoer der luidruchtige varensgasten.
Nu lag alles dood en verlaten. De
door honderden touwen en staaldraden diep ingevreten- meerpalen
stonden als vergeten wrakhout in
het gore gras, dat woekerde tusschen
de" onbetreden keien, 'n Enkele meeuw
zat droomerig ineengedoken op een
der witgekopte palen, zeilde dan weer
weg in bange vlucht voor naderende
voetstappen.
Een gebogen gestalte ging .aarzelend langs den kant, als zoekende
naar iets dat verloren was.
„Zeg buurman
heb jij soms de
„Cornelia" van Waspik voorbij zien
gaan? Hij is al twee dage
"
Klaas schrok van een bekend geluid. Naast hem stond Bartje. als een
schim uit het verleden. Bartje, zooals hij reilde en zeilde, met jekker
en dophoed, doch niet de zelfbewuste
reeder van voorheen.
(Wordt vervolgd.)

OP BEZOEK BIJ

D. J. VAN DER VEN

„DEN OLDEN VOS
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BIJ DEN NESTOR VAN HET NEDERLANDSCHE
KUNSTAMBACHT
Op 19rOctober j.l. des. middags te vijf uur is Egbert de Weerd overleden, de
populaire Staphorster spinnenwieldraaier, die meer bekend stond onder zijn bij»
naam „den -olden Vos". De nestor van het Nederlandsche kunstambacht bereikte
cfen gezegenden ouderdom van een^en^negentig winters. Aan dezen handwerker
van den ouden, onvervalschten stempel wijdt de folklorist D. J. van der Ven
hier een artikel, waarin hij zijn hetinneringerf aan De Weert op onderhoudende
wijze weergeeft

De „Olden Vos" schept in zijn volkswerk producten
van volkskunst.
fFoto archief-Van der Ven)
De eerste relatie met Egbert de Weerd knoopte ik
aan tijdens de voorbereiding van het Vaderlandsch
Historisch Volksfeest te Arnhem in 1919, waar hij
zijn volkskunst gedemonstreerd heeft
Het deed mij genoegen, dat hij deze gloriedagen in
zijn bestaan zich nog op zijn 90sten verjaardag
(16 Augustus 1941) herinnerde, zooals ik afleidde
uit' het verslag van den Zwolschen Telegraafcorrespondent: „ia. Arnhem, dat waren een paar
öiooie dagen", zegt Vossiën met een ondeugende
flikkering in zijn oogen. „Eiken dag twee gulden
Vieftig en eten en drinken, zooveul als je wilde.
Zes ministers bint er op lenen dag bie mie 'ewest!"
Dikwijls heb ik hem in zijn werkplaats opgezocht
®& ik zie hem neg voor mij. hoe hij mij als kwieke
tachtigjarige op het erf je voor zijn met roode doodekopverf
beschilderde werkplaats verwelkomde, zijn
e
?hte old-Stappersche pet op half zeven en een
Oïibeschrijflijken joligen trek op zijn boerengezicht.
"^ Waren er ook zeven jaren verloopen sedert mijn
voorlaatste'
bezoek.. hiKherkende me toch dadelijk
611
klopte me vertrouwelijk op- den schouder. Namoest ik binnenkomen in zijn werkplaats
t al het gereedschap en de stellen halfafgewerkte

U
DE FRANSGHE

ARBEIDSPROBLEMEN.
Doorvoering van den
arbeidsdienst-plicht.

Op het gebied van de inschakeling van
lle beschikbare krachten in het Fransche arbeidsproces hebben zich de laatste
Weken Belangrijke wijzigingen voltrokken,.
Door een nieuwe wet zijn thans alle
Franscnen, die in staat zijn een bepaald
beroep of ambacht uit te oefenen, verPlicht een betrekking te aanvaarden.
Tot dusverre stond het — enkele uitzonderingen, zooals voor jongere werkkrachten, daargelaten —, nog vrij een bepaalde betrekking te aanvaarden of al te
wijzen. Uit de practijk is inmiddels duiieüjk komen vast te staan, dat de wederopbouw van het Pransche bedrijfsleven
hiet door te voeren is, indien 'en aanzien
van de inschakeling van alle beschikbare
arbeidskrachten geen strenge bepalingen
worden doorgevoerd. Deswege zijn thans
al
le rharmen van 18 tot 50 jaren en alle
vrouwen van 21 tot 35 jaren verplicht geWorden gehoor te geven aan de aanwij&

knopstoelen, spinwieltjes, „kamenetten" en klaptaf els.
Wat zou een modern binnenhuisarchitect, die een
zoo practisch mogelijk gebruik moet maken van de
beschikbare ruimte, hier veel kunnen leeren! Welke
navolgbare voorbeelden ,aan meubelcombinaties
biedt het ouderwetsche boerenïyiisraad in kastbanken, stoèlkastjes en klaptafels?
De Weerd zet met een zekeren trots^de electrische
draaimachine aan. en gonzend zoemt het in het
kleine vertrek. Maar allerminst was hij slaaf, van
- zijn motor geworden, al had hij op zijn ouden dag,
meegaande met „den neien tied" als een zelfbewuste handwerksman den motor in dienst genomen
voor W9t ruwe werk. dat hem daardoor uit de hand
gespaard werd. Naast het venster was immers allerminst de ouderwetsche draaibank op. non-activiteit
gesteld!
Deze draaibank wordt gevormd door twee latten
op staande houten kolommen, waartusschen een
paar korte stijlen verschoven kunnen worden Een
lange veerkrachtige esschenla*t is zoodanig aan de
roWen bevestigd, dat het vrije uiteinde juist' boven
de draaibank hangt. Vandaar loopt een stevig
koord naar de trapplank, „het wupholt" geheeten,
en wanneer De Weerd nu eerst op het snij blok en
vervolgens met het hakmes of een klein bijltje het
te draaien voorwerp in ruwe trekken in het hout
heeft gehouwen, dan wordt het tusschen de kolommen van zijn bank gezet, het touw slaat hij er een
paar keer om en dan geldt het parool: trap je niet,
zoo heb je niet.
Met kennersblik en door jarenlange oefening geschoolde hand weet ónze kunstenaar dan overal de
holle groeven, randen en bolle kanten in het
spaakje te tooveren. Met de eerlijke vreugde van
den scheppenden kunstenaar over heel zijn wezen,
liet hij mij zijn nieuwste werk zien. fraai-besneden
houten figuren, die hij zelf in het stugge eikenhout
beitelde, gelijk hij de eerwaardige buikige „kammenets" met hun laden eveneens bij tientallen, in
zijn lang en werkzaam leven had gemaakt. Maar
die moest en zou ik bij hem thuis bewonderen.
Hij wenkte mij al door den „goaren" naar het
voorhuis, maar bedacht zich plotseling en liep op een
sukkeldraf j e terug in de werkplaatsen er uit een

zingen, welke de Arbeidïbureau's ten aan• zien van hun inschakeling in het arbeidsproces geven.
Het inschakelen van arbeidskrachten in
het Pransche bedrijfsleven zal geschieden aan de hand van urgentie-bepalingen,
welke gericht zijn op den wederopbouw
van het Franscrre bedrijfsleven Allereerst
zullen d i e bedrijven van werkkrachten
worden voorzien, welke van primaire beteekenis voor de volkshuishouding zijji.
Eerst daarna komen de "edrijven aan de
beurt, welke producten vervaardigen.
welke momenteel mm of meer als luxe
producten kunnen gelden Door deze
maatregelen heeft Frankrijk zich in de
rij dier landen geplaatst, waar de gebonden economie de richtlijnen aangeeft
voor het bedrijfsleven Dit is echter met
de eenigsi,e wijziging, welke de regeering
Laval heeft doorgevoerd Kortelings zijn
n.l ook bepalingen afgekondigd met be•f
ng tot de z.g. accoord- en premieloonen. Het treffen van loonaccoorden
dient volgens de nieuwe verordeningen
uitsluitend gericht te zijn op een verhooging der arbeidsprestatie en öenoodigt
de goedkeuring der daartoe aangewezen
autoriteiten.
Dit werken In accoord en het uitbetalen
v'an prestatie-premies is in lijnrechten
strijd met de vroegere politiek, welke in
Frankrijk gevoerd werd, en welke heeft
geleid tot de 36- en 40-unge werkweek in

half afgewerkte spindekast een „bromkloot" tevoorschijn te halen.-die hij mij in de gulheid van zijn
Zondagsche stemming als folkloristisch souvenir
present deed. Dit geschenk heeft intusschen zijn
weg gevonden naar het Nederlandsch Openlucl\tmuseum, waar het tot in de lengte van jaren de
herinnering zal blijven wekken aan het „oldStappertsche" jongensspel met den bromkloot.
Maar ik moet bij Vossiën binnenkomen. Gul en
hartelijk, gastvrij en vriendelijk. zijn er de Staphorsters altijd voor mij geweest en niet alleen Voor
mij. maar voor een ieder, die met dit werkelijk niet
stugge en niet nurksche volk vertrouwd is geraakt.
. In Vossiën's woonkamer, waarvan -alle wanden van
den vloer tot den zolder met glimmende witte
tegels, onderbroken 'door verschillende bonte tegeltableau's. waren bekleed, bewonderde ik het prachtige kabinet met de 'gebeeldhouwde klossen. Bij het
openzetten van dit pronkstuk der pronkstukken,
dat mijn gastheer nog voor geen twee honderd en
vijftig gulden wilde verkoopen, naar hij zeide, zag
ik, hoe het van onderen tot boven was gevuld met
kleedingstukken en rollen linnen, terwijl de geur
van een drietal karmijn-roode appelen zich dadelijk
door het geheele vertrek verspreidde.
Maar ik moest nog meer zien! In een ongebruikte
bedstee stonden eenige schipperswieltiens en in dé
bij kamer had Vossiën ' een tweede kabinet met'
koperen beslag staan, dat nog de sporen droeg van
eerst kort geleden te zijn afgewerkt. Op het witte
hout van den binnenwand stond in potloodcij fers
met beverige hand het jaartal 1929 geschreven. Op
zijn 90sten verjaardag zeide hij tot een verslaggever op de vraag: „Verkoop je deze kabinetten niet
meer?": „As het kan wel, behalve deze drie, want
ik ebbe drie nazoaten en a'k dood binne, dan krieg
ze zoo ok gien ruzie."
Als een jonge kerel zoo klom oude Vossiën de
ladder op, die naar het „magazijn" voerde. Ik hem
achterna en daar zag ik al maar spinnewielen, fraaigedraaide haspels, garenkronen; „olde Stappertsche"
knopstoelen, een groot kabinet in drieën langs den
schuinen dakwand opgesteld, een prachtigen standaard voor een schemerlamp en veel ander draaien snijwerk, dat er in de stilte van dezen weinigbetreden zolder getuigde van Vossiën's jarenlangen
onvermoeiden handwerksarbeid.
Ge zult bemerkt hebben, dat ik meermalen reeda
mijn thans ontslapen vriend De Weerd heb genoemd bij zijn bijnaam „Vossiën", wat veel vertrouwelijker klinkt dan zijn in den burgerlijken
stand ingeschreven stadhuisnaam „De Weerd". en
zoo stond hij ook in heel Ötaphorst en wijde omgeving bekend. Over het geven van bijnamen ook
onder beoefenaars van nering en ambacht, hoop ik
nog wel eens wat meer te zeggen. Genoeg zij het,
dat Vossiën in dien naam de herinnering voortdroeg aan zijn grootvader, die in 1863 reeds het
bedrijf uitoefende en bij wien de wees-geworden
twaalfjarige kleinzoon Egbert in de leer kwam.
De jonge Egbert nam later grootvaders zaak over
en in de volkssprake vereenzelvigde de jonge ir. in
zich met den „olden Vos"! Zoo heeft hij feitelijk
naamloos als een echte volkskunstenaar jarenlang
geleefd en gewerkt. Alleen maar op een bescheiden
plaatsje op de schuin-oploopende bank zijner zelfgedraaide spinnewielen heeft hij het meester-teeken
E ' DW gesneden
Spinnewielen zijn uit de Staphorster werkplaats gegaan naar de vele gewesten en niet alleen in de musea
van Europa, maar zelfs in Amerika kan men werkstukken van dezen handswerksman aantreffen, die
u zoo terloops vertelde: „D'r is er eentje noar
Amerikoa gegoan en ok is er eentje noa Indië en
eentje noa den Transvoal".

tal Van bedrijven en het uitbetalen van
toeslag op de. niet-gewerkte uren tot 45
uren per week toe. Het Fransche bedrijfsleven heeft van deze productie-beperkingsmaatregelen heel wat last" en hinder
ondervonden, temeer waar duizend-en-eén
clausules bestonden voor het tijdelijk
onderbreken van den arbeid. De regeering
Laval schijnt thans echter besloten te
zijn de erfenis van de Volksfrontregeering
geheel uit den weg te ruimen en in plaats
daarvan een welstandspolitiek te voeren,
welke er allereerst OD gericht is door een
rationaliseering van den inzet der beschikbare arbeidskrachten een productieapparaat in het leven te roepen, hetwelk
met een minimaal verlies aan arbeid een
maximum prestatie geeft, zonder daarbij
echter de sociale belangen der arbeiders
over het hoofd te zien Er wordt in
hoofdzaak naar gestreefd alle beschikbare arbeidskrachten op die plaatsen te
stellen, waar zij in het belang van de
Fïansche productie tot de beste prestaties in staat zijn. Door al deze maatregelen is Frankrijk van een eiland der
roestende rust tot een land vol bedrijvigheid en arbeidstempo geworden De Fransche ondernemers zijn over de genomen
maatregelen zeer tevreden, aangezien
daardoor hun productie verzekerd wordt,
terwijl door een regelmatige herziening
der loonen in de verschillende beroepen
en vakken ook de arbeiders meer en meer

gaan Inzien, dat een hoos arbeidstempo
de eenigste weg is om uit de economische impasse, waarin Frankrijk geraakt
was, te komen. Vanzelfsprekend heeft ook
Frankrijk met grondstoffenproblemen te
kampen, doch bij een verhooging van het
arbeidstempo kunnen reeds vele moeilijkheden overwonnen worden
Sociale maatregelen in Frankrijk.
De Pransche regeering heeft Kortelings
nieuwe sociale maatregelen aangekondigd,
welke o.m. de vacantie en de vacSntietoeslagen regelen Ten deze heerschte er
In Frankrijk in vergelijking met andere
Europeesche staten een groote achterstand. Volgens de nieuwe wet heeft elke
Fransche arbeider na vier maanden ar• beid recht op vacantie gedurende eenmaal
per jaar en wel voo? elke ar&eidsmaand
één dag Gedurende deze vacantie dient
het loon' te worden doorbetaald. Voor
elke vijf jaren, dat de arbeider m een bedrijf werkzaam (s. wordt de uacantie met
één ' dag verhoogd, doch mag de grens
van 18 dagen per Jaar niet overschrijden.
Belgische arbeiders naar Duitschland.
Het aantal Belgische arbeiders, dat in
Duitschland werk heeft gevonden, is de
laatste weken wederom sterk gestegen.
Vooral industrie-arbeiders zijn in groote
groepen naar Duitschland vertrokken en
vinden daar -loonend werk.

VAN
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MOEILIJKE DOCH SCHOONE TAAK
Onder leiding van een sportleidster zijn
enige tientallen jongere en oudere vrouwen
bezig rhythmische oefeningen uit te
voeren. Lenig buigen ze in .hun luchtige
sportkleeding, die helder afsteekt tegen het
donkere sparregroen op den achtergrond,
voorover, achterover en zijwaarts Zij
maken diepe kiiiebuigingen en volvoeren
allerlei oefeningen, maat-vast en met een
zekerheid, die doet zien, dat ze dit vandaag
niet voor den eersten keer doen.
Dit is echter niet de eeiiige bezigheid,
waarmee deze turnsters hun dag vullen.
Dezelfde groep, die thans nog onder den
zonnigen najaarshemel de spieren loswerkt,
zit straks gebogen over boeken en schriften
om met hetzelfde enthousiasme sociale •
problemen te bestudeeren en zich in maatschappelijke Vraagstukken te verdiepen.
Ook wordt e~én deel van den tijd gevuld
met het verrichten van meer -huiselijke
bezigheden als bedden opmaken, kamers
schoonmaken en dergelijke. Dit alles bij
elkaar is echter nog slechts maar een
klein onderdeel van het uitgebreide programma dat op „Bosch en Hei" temidden
van bouw- en heiflféland; sparren en dennen de dagen van deze sociale werksters
in spe vult.
Sociale werksters in spe, want dat zijn
al deze vrouwen van jong tot oud, die zich
op „Bosch en Hei" te Uddel in een omgeving, die zich bij uitstek leent voor een
rustige concentratie, bezig houden met vele
maatschappelijke en sociale problemen en
dan voornamelijk die problemen, welke
samenhangen met „de vrouw in het bedrijf".
Het is het Nederlandsche Arbeidsfront,
dat bij de vele taken, die het tenliehoeve
van de Nederlandse werkers heeft vervuld,
ook deze opleiding op zich genomen heeft.
De opleiding namelijk van sociale werkster? en sociale verzorgsters in de bedrijven. Het opdoen van denoodige kennis om
deze taak straks te kunnen aanvangen —
dat is dan ook de belangrijkste opgave,
die aan de deelneemster van dezen drie
maanden durenden cursus te Uddel wordt
Besteld.
Natuurlijk is het bezit van deze kennis
niet het eenige, dat van hen verlangd wordt.
In de eerste plaats moet bij allen, die als
sociale verzorgster in een bedrijf willen
werken, een sterk sociaal gevoel aanwezig •
zijn Het is zelfs duidelijk, dat, wie daar
niet over beschikt, voor zichzelf en voor

anderen goed doet een dergelijke taak n'e'
op de schouders te nemen.
Dit sociale gevoel is echter, ook wann*e'
het aanwezig is, niet voldoende. Wel
tuigt het van de aanwezigheid van
voor dit werk noodzakelijke!! aanleg.
deze aanleg moet ontwikkeld worden efl
zich leeren richten op practische wel*"
zaamheden. De vrouw in het bedrijf heef'
haar eigen problemen meegebracht.
blemen, waarom het verleden zich, in l>e
algemeen gesproken, weinig heeft bekom'
merd, doch waarvan in de toekomst
verdubbelde aandacht kennis moet worde*
genomen om dit verzuim, in het
van ons gehcele volk, te herstellen.
Meer nog dan voor den man geldt vo*f
de vrouw in het bedrijf, dat zij niet all**"
een schakel is in het productieproces. Mee'
nog dan bij den man rijst achter ha»f
taak als werkster in het bedrijf haar Pe*'
soonlijk leven op, dat zoo nauw verbond*'
is met de roeping, die zij straks
als vrouw en moeder te vervullen
Doch ook afgezien daarvan, neemt ^*
vrouw en het jonge meisje in het bedrij*
een bijzondere plaats in, die haar v#a
behoefte doet gevoelen aan een vraagba»*
en raadgeefster, die haar moeilijkhed*11
niet alleen intuïtief aanvoelt, doch er o«'
met kennis van zaken over oordcelen ka*
Een vraagbaak in den ruimsten zin va'
het woord, dat zullen dan ook deze socia''
verzorgsters moeten zijn. Voor hen zulle'
geen onoplosbare problemen meer moge'
bestaan en zij zullen tact en beziel'"*
moeten paren aan het vermogen om nud*'
ter en objectief te oordeelen.

RGSTERS TE UDDEL
HET NEDERLAND.SCHE
Op „Bosch en Hei" wordt dagelijks door
een stat van deskundigen alles gedaan om
de vrouwen en meisjes, die aan den oproep
van de afdeeling „vrouwen" van het Nederlandsche Arbeidsfront gehoor hebben gegeven, gereed te maken voor deze dankbare, doch tevens verantwoordelijke en
moeilijke taak. Wie er een bezoek brengt,
vindt een enthousiaste leiding en even
enthousiaste leerlingen. Bovendien maakt
hij er kennis mejl een leerplan, dat een
hechte basis vormt om op voort te werken,
zoowel voor degenen, die -slechts een
lagere-schoolopleiding hebben genoten, als
voor hen, die Mulo-schooi of H.B.S. hebben doorloopcn.
Wat hier geleerd wordt, omvat het geheele terrein van den arbeid, ja, grijpt nog
verder, alles ter bereiking van het gestelde
doel. Wat de vakopleiding betreft, houdt
bet leerplan zich bezig met huishoudkunde,
naaien, voedingsleer, volks- en gezinshuishouding, arbeidspsychologie, bedrijfs-technische kennis. Op het gebied van de „algeWeenc ontwikkeling" vraagt het leerprogramma aandacht voor natuurkennis,
lichte administratie, heemkunde, volkszang
en volksdans. Het zijn alle „vakken",
waarin onderwezen wordt. In de practijk
zal het eene vak in het andere grijpen om
niet elkaar een geheel te vormen, waaruit
de sociale verzorgster bij haar veelomvattende taak putten kan. Om haar nog meer
gereed te doen zijn voor die taak, wordt
het theoretische gedeeïte van den cursus
aangevuld met een practisch gedeelte. Op
excursie^ en rondleidingen zal iedere cursiste zich, voor zoover haar dat al niet

ARBEIDSFRONT

door haar practische ervaring in het verleden mogelijk was, een duidelijk denkbeeld van het begrip „bedrijf" kunnen vormen. Onmiddellijk op de practijk gericht
is b.v. ook hpt cursuswerk, dat zich bezig
houdt met naaien, knippen en verstellen.
In de betrekkelijk korte spanne tijds, die
de cursisten hiervoor hebben, zullen zij in
de geheimen van dit vrouwelijk handwerk
worden ingeleid en zoo zullen zij straks
ook in dit opzicht als bedreven krachten
den weg naar de practijk kunnen'inslaan.
Wat hierboven van den cursus te Uddel
wefd medegedeeld, bevat slechts een vluchtig beeld van hetgeen daar te zien is. Wie
alles tot in de kleinste bijzonderheden zou
willen weten, zou dit slechts kunnen bereiken, door drie maanden lang dezen cursus mee te maken. Door met de cursisten
mee gebogen over het werk te zitten, door
met hen deel te nemen aan de gezamenlijke avondbesprekingen, die o.a. de gebeurtenissen, die ons werelddeel thans beroeren, tot onderwerp hebben Slechts door
de cursisten te vergezellen op hun wandelingen" over het schoonste deel van de
Veluwe, aan te zitten aan hun gemeenschappelijke maaltijden, zal het mogelijk
zijn den geest van kameraadschap ten
volle te leeren kennen, dien al deze jongere en oudere vrouwen bezielt. Doch ook
wie hier slechts een enkelen dag mocht
rondzien, neemt de overtuiging met zich
mee, dat op Uddel onder leiding van de
schoolleidster, mevrouw A. M. C. Kooper,
die in nauwe samenwerking met mejuffrouw L. J. Chardon, leidster van de afdeeling Vrouwen van het Nederlandsche
Arbeidsfront, haar taak vervult, een belangrijk werk wordt verricht. He.t kan dan
ook niet anders dan velen honderden werksters in onze bedrijven ten goede komen,
wanneer straks- door hen, die thans nog
als leerlingen hier bij elkander zitten, de
geest van kameraadschap en de blijmoedige sfeer, die hier heersenen, wordt overgedragen op „de bedrijven, waarin deze
sociale verzorgsters hun taak zullen vervullen.

Foto Units onder: Mej. Chardon,
leidster afd. Vrouwen van het Nederlandsche Arbeidsfront (links) en
mevrouw Kooper, leidster van de
cursus op Bos en Hei.
(Foto's

A.P.-Archief)

mannen en voor den aanvang aan de
zaal
Alle voorstellingen Beginnen om 7.30
uur n.m.

Roosendaal

Amstelveen. Aanm. voor ae A V V en
de cursussen Duitseh en Engelsch ten
spoedigste oij Het pi. N.A.F-kantoor,
Molenweg 37 en bü de boden
Arnhem. Voor aen cursus Italiaansch
Kunnen nog ehkele deelnemers worden
Ingeschreven Aanm en ml bij Jansbuitensingél n
Amsterdam. Op de navolgende cursussen zij n nog enkele plaatsen vrij:
Dultsch c gevorderden l Dinsdagsavorids
van 7.15—8 15 uur in Gebouw ..De Rietwijker". 3e Schinkels» 9 en 's Woensd.agsavonds van 8.30—9.30 uur Stadhouderskade • 139 Behalve voor deze
oeide cursussen Duitscb kan men zien
ook nog aanmelden voor den cursus
Pransch. alsmede voor de A V V., welke
's Maandagsavonds van 7.15—9.15 uur in
Gebouw ..Het Kraaiennest" Polderweg 8
Oost. wordt gegeven
Amsterdam-Noord. Het ligt in net
voornemen ook hier een-A V V., alsmede
een cursus- Duitsch en Engelsch te organlseeren Leslokaal: Sijsjesweg 20 Men
dient zien hiervoor ten spoedigste aan
te melden bij Prins Hendrikkade 49 en
oij de boden
Cursussen .te Utrecht
De cursussen Dyltsch voor
beginners en gevorderden, ItaUaansch, Engelsch voor beginners,
E.H B.O. en de A.V.V. zijn zoo
juist begonnen. U kunt zich nog
aanmelden bij het pi. N.A.F.kantoor. Vredenourg lp. alwaar
tevens alle tnl. betr tijd. plaats,
enz te verkrijgen zijn. Op verzoek wordt een volledig winterprogramma toegezonden.
Amersfoort.

De cursus Duitsch voor beginners
wordt lederen Woensdagavond van 8.15
—9.15 uur in het Volksgebouw gehouden. Men kan zich hiervoor nog aanmelden bij het pi. N.A_F.-kantoor.

Maandag 9 November.

Vlijtzaal Kaartverkoop: Heuvellaan 50.
Schiedam
Dinsdag 10 November
Musis Sacrum Kaartverkoop: W. de
Zwijgerlaan 24.
Venlo
Vrijdag 6 November
De Prins. Kaartverkoop: Vleeschstr 55.
Weert
Zaterdag 7 November
R.K. Huishoudschool Gez Ursulinen.
Kaartverkoop: Hushoven 154.
:

Filmvoorstelling

TABOE
Een spannende, tragische liefdesgeschiedenis, waarvan alle opnamen op
de Zuidzee-eilanden werden gemaakt.
iTobisfilm. Toegang, 14 jaar) Toegangsprijs: 35 cent. .. N.A.F-leden en'
huisgen.; 5(X cent nlet-leden In alle
plaatsen om 4.30 'uur n.m. tevens een

Kindervoorstelling
DIK TROM
de vrooiijke Centra-film, bewerkt naar
het alom bekende boek van C Job.'
Kievit. Toegangsprijs kindervoorstelling:, 15 cent kinderen en 30 cent
begeleiders.
Voor alle plaatsen tevens •^kaarten
verkrijgbaar bij N.A.P.-boden, den Sóc.
Voorman en vóór den aanvang der voorstelling aan de zaal
Aanvang filmvoorstelling „Taboe" in alle plaatsen 7.30 n.m.
Aanvang kindervoorstelling bik
Trom in alle plaatsen 4.30 n.m.

Provincie Friesland
Ferwerd

Bokscursus te Amsterdam
lederen. Woensdagavond om 7.3O uur.
Reguliersc warsstraat 52. Aanm. en ml.
bij Prins Hendrikkade 4$ en V en A..
Leidschepiem
Amstelveen. Aanm voor den gyrnnastlekcursus voor dames en heeren apart
bit het D! N.A.P.-kantoor. Molenweg 37.

Zondag 8 November

Café J. Bosler. Kaartverkoop: PI.
N-A.F.-kantoor.
Metslawier
Maandag 9 November
Zaal Hlemstra. Kaartverkoop: PI.
N.A,P -kantoor.
Wartena
Dinsdag 10 November
Zaal Langhout. Kaartverkoop: PI.
N.A.F.-kantoor.
Wommels
Woensdag 11 November
Zaai Gerbens, Kaartverkoop: PI.
N A.F.-kantoor.
Provincie Groningen
Meeden

Zwemmen
.
*
In tal van plaatsen worden voor
N.A.P -leden en huisgenooten goedkoope
zwemavonden georganiseerd Nadere inlichtingen bij de plaatselijke Kantoren.

.

Zaterdag 14 Noventfier

Zaal B. Abee. Kaartverkoop: PI. N.A.F.kantoor.
Nieuwe Peftela
Vrijdag 13 November
Zaal te Bas. Kaartverkoop: PI. N.A.F.kantoor.
Wedde
Zondag 15 November
Hotel Westerwolde. Kindervoorstelling
vangt hier aan om 2 uur n.m. Kaartverkoop: Weddermarke A. 249.
De overige plaatsen van deze tournee worden in het volgende nummer
van „Arbeid" bekend gemaakt.

CABARET-REVUE
„STEEDS BETER"
Medewerkenden: Ferry, Neerlands
meest populaire tekst- en toondichter;
Tini Lavell, de bekende revuester;
Pierre Drirssen, pianist-accordeor.ist;
Piet Groenenrtaal. humorist, Jopie Keiler, operpttc-xanseres. Toegangsprijs:
40 cent N.A.P.-leden en hun hulsgen.;
6O cent niet-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 7.30
uur n.m.
Provincie Noordbrabant

i ooneelvoorstelling

„IN DEN OUDEN GAPER"
( Die erste Ueige)

Klucnt in vier bedrtiven door Gustav
Wied en Jens Per.ersen opgevoerd door
De Sohouwsprlers o.l.v Johan Boezer.
Medespelenden Johan Boezer. Jople
Koopman. Co van Spnnkhuysen Ellen
Durieux. Alb v Vegten. Adr Heerings,
Lou Poolman. Tonny Verwey Toegangsprijs 50, cent N A.F-leden en nuisgenooten en 80 cent niet-ieden. In alle
plaatsen kaarten verkrijgbaar bij de •
N.A.P -boden, sociale voormannen en
voor zoover voorradig 's avonds aan de
zaal Alle voorstellingen vangen aan om
7.30 uur n.m
A l n heb a. d Uijn
Donderdag 12 N'ov.
Nutsgebouw
Kaartverkoop: Leliestraat 16. ,
Gouda
Woensdag n November
Schouw burg-Bioscoop Kaartverkoop:
Westhaven 46
Helmond
Zondag 8 November
Flora. Kaartverkoop: Wezelstraat ' 99.

8

Bergen op Zoom

Woensdag 11 Nov.

Hotel de Koornbeurs. Kaartverkoop:
Lange Parkstraat 7
Heusden
Zondag S November
Wapen van Amsterdam. Kaartverkoop:
Hoogstraat 0. 114
Veghel
Maandag 9 November
Scala. Kaartverkoop: Molenstraat 16.
Waalwijk
Dinsdag 10 November
Musis Sacrum. Kaartverkoop: PI.
N.A.F.-kantoor.
Werkendam
Donderdag 12 Nov.'
Nutstzaal. Kaartverkoop: Visschersdijk 10.

CABARET-REVUE
. „LACHEN IS LEVEN"
Medeweri^nden: Herman Diederichs,
humortst-conférenclér; Suzi Leonardi,
cabarettiére; Ellis. danseres: Mr. Gordonnl, goochelaar; Pierre Blaauw, plamst-accordeon-vlrtuoos.
Toegangsprijs: 40 cent N.A.F.-ieden en
hun hulsgen, en 6O cent niet-leden. In
alle plaatsen tevens kaarten verkrijgbaar bij de N.A.F .-boden, soc. voor-

Provincie Groningen
Blijham
Vrijdag 6 November
Zaal Vrieze Kaartverkoop: Monge 393.
Hoogezand
Maandag 9 November
Hotel Faber. Kaartverkoop: Verl.
Hoofdstraat 76.
Hoogkerk
Zaterdag 14 November
Café Vos Kaartverkoop: Middenweg 6.
Leek
Zondag 15 November
Zaal Reintjes Kaartverkoop: Hoofddiep A 203.
Nieuwolda
Zondag 8 November.
Café Mestje. Kaartverkoop: PI. N.A.F.kantoor
Stadskanaal
Woensdag 11 November
Zaal Dijkstra. Kaartverkoop: SemsstrG 163
Schildwolde
Vrijdag 13 November
Hotel
Spanninga.
Kaartverkoop:
Meenteweg C. 351.
Scheemda
Zaterdag 7 November
Hotel Hoen. Kaartverkoop: W. de
Zwijgerlaan 2.
Ter Apel
Donderdag 12 November
Concertzaal Schot Kaartverkoop: PI.
N.A.F.-kantoor.
Veendam
Dinsdag 10 November
VeenUist. Kaartverkoop: P. Gruppelaar,
D 240 Wlldervank en J. Woltjes. Ben..
Verlaat 71. Veendam.

Ca ba ret-Va riété- Revue
„VAN ALLES

WAT"

Medewerkenden: Fred FalTel. humorlstconférencler; Tilly van Vliet, de zingende voordrachtskunstenares: René van
Duinen, muzikale clown: Betty en partner, komisch draadnummer; ? Bozanie ?.
Bobby, de rekenende en gedachtenlezende
hond; Bep Petersen. pianist-accordeonlst.
Toegangsprijs: 40 cent voor N.A-P.leden en hun hulsgen, en 6O cent nletleden In alle plaatsen tevens kaarten
verkrijgbaar bij de N.A.F.-taoden. soc.
voormannen en voor den aanvang aan
de zaal
Alle voorstellingen vangen aan om 7.30
uur n.m.
Provincie Drente
tfmmen

Vrijdag 6 November

Zaal Groothuls. Kaartverkoop: Kerkhoflaan 7.
Emmercompascuum
Zaterdag 7 Nov.
Zaal Bruinsma. Kaartverkoop: Foxel 50.
Coevorden
Maajidag 9 November
Schouwburgzaal Hinzink. Kaartverkoop: Bendrachtstraat 37.
Nieuw Weerdinge Zondag 8 November
Zaal Scholtens. Kaartverkoop :• H Tip.

VARIÉTÉ EN KLEINKUNST- VOORSTELLING
«

Medewerkenden: Jan van Laar, humorist; Truus van Laar, cabarettiére. Harrison.' komisch Jongleur; Dina Boelen
met miniatuurtheater; Wille van Holten, pianist-accordeonist; Luron, moderne goochelkunst. Toegangsprijs: 4O cent
N.A.P.-leden en hun huisgenooten en
6O cent niet-leden
In alle plaatsen tevens kaarten verkrijgbaar bij de N.A.P.-boden. Soc. Voormannen en vóór den aanvang aan de
zaal.
t
Alle voorstellingen vangen aan om
7.30 uur n.rh.
Provincie Zuïd-Holland
Alblasserdam
Vrijdag 13 November
Café Vogelesang. Kaartverkoop: Waalsmondelaan 28
Dlrksland
Zaterdag 14 November
Zaal Meyer te Middelharnts. Kaartverkoop: PI. N.A.F.-kanïoor
Middelha/nis
Zondag 15 November
Zaal Meyer Kaartverkoop: PI N.A.P.kantoor
Nieuw Lekkerland
Woensdag U Nov.
Zaan Van Vliet. Kaartverkoop: C. J.
de Jager. Gem. Secr. Kinderdijk.
Schoonhoven
ninsdag 10 November
Zaal Oskamp. Kaartverkoop: zie de
atfiches.
Sliedrecht
Donderdag 12 November
Thalia. Kaartverkoop: PI. N.A.P.kantoor.
Stolwijk
Maandag 9 November
Zaal Noomen. Kaartverkoop: PI.
N A.P.-kantoor.
Dit programma komt tevens in Pijnacker, Zoetermeer en Naaldwijk. Nadere
bijzonderheden in het volgende nummer
van „Arbeid."

CABARET-VARIÉTÉ
VOORSTELLING
Medewerkenden: Max van Laarhoven»
humortst-conférencler, Tilly van Vliet,
de zingende voordrachtskunstenaras;
Lou Marti, het muzikale wonder; Charles, Jongleur op den rollenden kogel;
Bep Petersen, planist-accordeonist.
Toegangsprijs: 40 cent vóór N.A.F.leden en hun huisgenooten en 60 cent
voor nlet-leden.
In alle plaatsen zijn tevens kaarten
verkrijgbaar bij d« N_A.F.-boden, de
Soc Voormannen en vóór den aanvang
aan de zaal.
Alle voorstellingen vangen aan om
7.30 uur n.m.

Provincie Noord-Hofland
Beverwijk i'
Woensdag 11 November

Kennemer-Theater aanvang 7.15 uur
n.m. Kaartverkoop: MunniKenweg 19.
Halfweg
Zaterdag 14 November
Modern. Kaartverkoop: de
heer
Lammers
Krommenie
Zondag 15 November
Ons Genoegen Kaartverkoop: Dorps-straat'812 AssendeHt en Zuiderhoofdstr.
11.7 Krommenie
Zandvoort
Vrijdag 13 November
Monopole-Theater ' Kaartverkoop: PI.
N A.F -kantoor en Stationsplein 7.
De overige plaatsen van deze tournee worden in het volgende nummer
van „Arbeid" bekendgemaakt.

OPERETTEVOORSTELLING
door de Kameropera. Regie Alb. May
Orkest o.l.v. Wim Quispel. Groot aantal medewerkenden! Opgevoerd wordt:
Der Frühling van Franz Léhar en Die
schone Oalathee van Pranz von Suppé '
Toegangsprijs: 50 cent voor N A.P.leden en hun huisgenooten en 80 cent
voor niet- teüen
In alle plaatsen zijn tevens kaarten
verkrijgbaar bij de N.A.P-boden, de Soc.
Voormannen en vóór den aanvang aan
de zaal
Alle voorstellingen vangen aan om
7.30 uur n.m
Assen
Donderdag 12 November
Coiicerthuls. Kaartverkoop: Brink 28.
Groningen
Woensdag 11 November
Schouwburg. Kaartverkoop: Turfsingel 75
Enschede
Zaterdag 14 November
Irene. Kaartverkoop: Molenstraat 46.
Leeuwarden
Dinsdag .10 November
Harmonie. Kaartverko'op:— Nieuwekade 84.
Zwolle
Vrijdag 13 November
Odeon. Kaartverkoop:-Eekwal 29a.
De Bverige plaatsen van deze tournee worden in het volgend nummer van
„Arbeid" bekend gemaaSt.

BALLETVOORSTELLING
door De Haassrlie.Dansgroep. Choreographie: Jan de Ruyter Groot aantal medewerkenden Kameropera-orkest oJ.v.
Wim Quispel. Uitgevoerd wordt o.a.
Eapparitionz. ballet In 3 bedrijven van
Pranz Liszt.
Toegangsprijs 50 -cent voor N.A.P.leden en hun huisgenooten en 80 cent
voor niet-leden.
Tevens, kaarten verkrijgbaar bij het
plaatselijk N.A.P'.-kantoor, de N.A.F.botten. de Soc Voormannen en voor
zoover voorradig 's avonds aan de zaal.
Almelo
, Zondag 15 November
't Groenendal, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop- Wierdenschestraat 22.
Dit programma komt tevens in Tilburg en Delft op resp. 20 en 25 November a.s.

Amsterdam
Zondag 8 November
City-Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Vertoond wordt de Ufa-Tobisfilm
.•„Serenade" van Wllli" Forst, muziek Peter Kreuder. (Leeftijd 14 jaar).
Amsterdam
Zondag 15 November
KrasnapolsKy. aanvang 10.30 uur v.ra.
Vertoond wordt de Ufa-Tobisfilm
„Trcnck tle Pandoer" met Hans Albers.
(Toegang alle leeftijden).
Apollo-Theater, aanvang 10.30 u. v.m.
Vertoond wordt de Üfa-Tobisfilm „De
onsterfelijke Wals" (Joh. Straüss) met
Paul Hörbiger, Hans Holt en Maria
Aiidergast.
Toegangsprijs van deze voorstellingen
35 cent p p
Kaartverkoop: Prins Hendrikkade 49,
V en A. Leidscheplein en de overige
bekende adressen'
Den Haag
Zondag 8 Novomber
Odeon Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Vertoond wordt de Ufa-Toblsfilm Vervaagde Sporen. (Toegang 14 jaar) Op
het
tooneel:
jiu-Jitsu-demonstratle.
Kaarten a 35 cent p.p. verkrijgbaar bij
V. en A. Inl bureau a.d Hofweg en
Dr Kuiperstraat 1O
Rotterdam
Zondag 8 November
Prinses-Theater, aanvang 10.30 u. v.m.
Vertoonfl wordt de Ufa-Tobisfilm
„Treiick de Pandoer" met Hans Albers.
(Toegang alle leeftijden)
Kaarten a 35 cent p. p. o.a. verkrijgbaar bij Heemraadssmgel 163.
Rotterdam
Zondag 15 November
Arena-Theater, aanvang 10.30 u. v.m.
Vertoond wordt de Ufa-Toblsfllm
„Butterfly" met Maria Cebotary. (Leeftijd 18 jaar i. Tevens massazang o.l.v.
Cor St«?n.

BONTE RADIO-AVOND
Den Bosch

,

Woensdag 11 November

Casino, aanvang 7.3O uur n.m. precies.
Medewerking verleenen o.a.: Het Orkest
o.l.v. Theo Uden Masman en net orkest
o.l v Otto Hendriks. Voor zoolang de
voorraad strekt zijn kaarten a 80 et. p.p.
verkrijgbaar bij: van IJsselstelnstraat 18;
N.A.P.-boden en soc voormannen.
De volgende lladlo-avond Is op Woengdag 25 November a.s. in Irene te Enschedei

De macht wordt grootc r

B. A. ALOFS,

Leider van de Hoofdafdeeling
van het N.A.F.

Geldzaken

Het Nederlandsche Arbeidsfront groeit, gestadig en in een tempo, dat de meest optimistische verwachtingen overtreft. Niettegenstaande de reactie, welke over het algemeen achter
de schermen werkzaam is, kan een zeer sterke
aanwas van het ledental worden waargenomen.
Een verslaggever van het dagblad „Het Volk"
heeft dezer dagen een onderhoud gehad met
den man, die zich' wel zeer in het bijzonder
met de financieel-technische en administratieve
vraagstukken van het Nederlandsche Arbeidsfront bezig houdt. Wij ontlenen aan zijn verslag
de volgende passages.
„Bij den huldigen groei zal het Nederlandsche
Arbeidsfront over enkele maanden een ledental
heltben, dat het dubbele is van dat van het
vroegere N.V.V..
Deze belangrijke verklaring kon Alofs, leider
Van de Hoofdafdeeling Geldzaken van het
N.A.F., voor ons afleggen, toen wij eens met
hem gingen spreken over de functie van zijn
Hoofdafdeeling in het Arbeidsfront.
Ondanks alle tegenwerking en ondanks de
moeilijke omstandigheden, waaronder gewerkt
moet worden zal dus het Arbeidsfront over enkele maanden twee maal zooveel leden hebben
als het N.V.V. vroeger heeft gehad. Dat wil dus
zeggen, dat er dan in het N.A.P. reeds evenveel
werkers georganiseerd zullen zijn als er ooit in
Nederland in de ontelbare organisaties vereenigd
waren.
De enorme groei van het N.A.F, in de laatste
maanden wijst op een terugkeerend vertrouwen.
Natuurlijk heeft het Generaal Pardon op dezen
groei invloed gehad, maar veelzeggend is, dat na
beëindiging van dit Generaal Pardon de groei
onverminderd doorgaat.
Alofs heeft om deze ledenmassa op te kunnen
vangen een geweldig apparaat moeten opbouwen. Tot op l Mei van dit jaar waren er een
dertig bonden, die ieder een eigen financieel
apparaat hadden, die ieder op hun eigen manier
incasseerden, die ieder verschillende formulieren hadden, enz., enz. Toen op l Mei een gecentraliseerd financieel apparaat moest gaan functionneren, voelde deze hoofdafdeelingsleider zich
als een circusartist, op het moment, dat de muziek zwijgt en hij onder dof tromgeroffel een
krachttoer moet gaan uitvoeren. Zou het lukken? Het is inderdaad gelukt. Natuurlijk zijn er
fouten gemaakt, maar in het algemeen is de

centralisatie boven verwachting gelukt.
Tot dit slagen hebben in belangrijke mate
bijgedragen de bodes van het N.A.F...Wij moeten
hen, aldus Alofs, niet enkel als incasso-agenten
zien. Zij zijn veel meer. Zij zijn de vertrouwensmannen, die geregeld contact met de leden
hebben en die een belangrijk contact leggen
tusschen de leden en de plaatselijke bureaux.
Zij zijn de voelhoorns van het N.A.F. Wat de
sociale voorman in het bedrijf is, dat zijn de
bodes eenigszins buiten het bedrijf.
Maar nu zijn er nog steeds menschen, .die zich
reeds in Mei of Juni als lid van het N.A.F, hebben aangemeld en bij wie deze belangrijke functionaris nog niet aan de deur is geweest. Men
moet daarbij bedenken — aldus Alofs — dat
tallooze formulieren onvolledig, onleesbaar of
op een andere manier niet juist zijn ingevuld.
Op ieder bureau vindt men stapels formulieren,
waaruit geen wijs is.te worden. Met een groot
aantal formulieren is men naar den burgerlijken stand moeten gaan om achter de adressen
te komen. Ook zijn er wel formulieren verloren
gegaan. Wanneer men niet spoedig iets hoort
na een aanmelding als lid, moet men zich liefst
tot het betreffende provinciaal bureau van het
N.A.F. wenden.
Van niet minder groot belangj is voor de ontwikkeling van de laatste maanden het werk der
plaatselijke leiders der geldzaken geweest. Dit

zijn voor het allergrootste deel onbezoldigde
krachten, die niet over een bureau beschikken,
maar hun werk thuis onder moeilijke omstandigheden moeten doen. Zij hebben een stroom^
van formulieren en voorschriften moeten verwerken. Zij hebben in kleine plaatsen dikwijls
enorme afstanden moeten afleggen om de leden
te bereiken. Gedragen door idealisme en strijdlust hebben zij. enorme moeilijkheden overwonnen."
Tot zoover hebben wij het woord gelaten aan
kameraad Alofs. Bij hem zijn de financieele
teugels in vaste handen. Met zijn talrijke medewerkers in het land verricht hij een zeer belangrijk werk. En dit werk wordt, evenals dat
van de andere functionarissen van het Nederlandsche Arbeidsfront, in de centrale in Amsterdam, op de provinciale en plaatselijke bureaux verricht ten behoeve van den Nederlandschen werker, ook voor hen, die den. weg naar
het Nederlandsche Arbeidsfront nog niet hebben
gevonden. Wij weten het, er moeten nog vele
weerstanden worden overwonnen. Dat het Nederlandsche Arbeidsfront niettegenstaande de
vele door zijn tegenstanders opgeworpen barricaden toch in een zoo snel tempo groeit, vormt het bewijs, dat steeds meer Nederlandsche werkers de doelstellingen van het Nederlandsche
Arbeidsfront begrijpen en onderschrijven.
Het Arbeidsfront is metterdaad op weg te
worden tot die groote gemeenschapsorganisatie
van den arbeid, welke onder leiding van Woudenberg, een van de voornaamste pijlers vormt,
welke de Nederlandsche volksgemeenschap
schraagt.

riTI
Waar het recht RECHT wordt
haar het geval uit, doopte een paar maal in, veegde
In het heldere schaftlokaaltje, waar Janus de Wit
en z'n arbeidskameraden ach lederen middag de
een haartje aan z'n boezeroen en begon, 't Viel niet
meegebrachte, boterhammen goed lieten smaken, wer- mee, wat hem aanging stond ie liever aan z'n bank.
Toch kwam het voor elkaar en drie dagen later al
den altijd de verbeteringen, die aan invoering of
had hij antwoord: Geen extra-premie betalen. Dus
wijziging van de sociale wetten vastzaten, uit en ter
na besproken. Vandaag was de verplichte' ziekenfonds- had Barend tóch gelijk gehad! „En die centen, die
verzekering op het tapijt gekomen. Het bleek, dat op je teveel betaald heb, krijgen we natuurlijk terug,"
tommige punten de meeningen nogal uit elkaar meende .zij Dat sprak vanzelf, vond ie en wreef vergenoegd z'n handen. Pienter wijf had ie toch maar,
liepen, wat ook al een gevolg was van het feit, dat
ze de in den loop der tijd verschenen krantenberich- daar zou hij nou geeneens aan gedacht hebben!
's Maandag kwam de bode weer en subiet kreeg-ie
ten danig door elkander haalden.
Als gewoonlijk
voerde Ouwe Barend t hoogste woord, z"n ijzeren den brief van het Arbeidsfront onder z'n neus. Hij
brilletje halverwege den neus. „Do's nou juist het zou Het op kantoor zeggen, maar geloofde niet, dat
groote voordeel van die verzekering, dat je gezins- ze het bij het rechte eind hadden. „Dat moesten ze
leden' er ook onder vallen", betoogde hij. En tot dan maar uitzoeken", vond vrouw De Wit, „maar
Janus: „Voor jouw vader en moeder, die bij je in betalen doe ik vanaf deze week niet meer. En wat
huis zijn, hoef je nou geen' zieken)'ondspremie meer te we teveel betaald hebben, zou 'k graag volgende week
betalen, die zijn zooveel als onder jouw verzekering terug hebben. Wil u 't vragen?"
De andere week kwam de bode zeggen, dat het in
begrepen, vat je?" Maar Janus vatte! het niet heelemaal! Ja, Barend, die mist zulk soort dingen zóó orde was. Er hoefde geen premie meer te *worden
aardig te .vertellen. Die spelde niet voor niks lederen betaald, maar aan terugbetalen kon het fonds niet
denken, 't Speet hem werkelijk, zoo-ie beweerde tenavond z'n krant heelemaal uit!
minste.
Toen ze na t schaften weer aan de draaibank
stonden, piekerde Janus er nog over na, terwijl zijn
Toen Janus 's avonds thuiskwam werd het verhaal
rappe handen onfeilbaar tusschen de vele radertjes en hem in geuren en kleuren verteld. Eerst werd-ie een
wieltjes bewogen. Geen aparte premie meer betalen... beetje nijdig, maar al gauw Kreeg z'n goeie humeur
dat beteekendé iedere week twee kwartjes meer in weer de overhand. „Dan meer loeer een lettertje
naar 'i Arbeidsfront. Ze gaan me daar nou al beetje
z'n vrouw's portemonnaie: En die hoefde waarachtig
kennen.. En die knappen dat voor Janus wel op",
niet te verzinnen, waar ze die aan besteden zou. D'r
hij. Weer kwam het schrij/gerëi op tafel en
kwam al genoeg kijken tegenwoordig! Hij zou z'n meende
toen hij, na een laatsten krampachtigen haal, de pen
vrouw zeggen, dat ze 't eens aan den fondsbode moest
neerlei, veegde hij met z'n zakdoek over z'n voorvragen. Die zou het nog wel secuurder weten als Ouwe hoofd en zuchtte voldaan.
Barend, dat stond vast!
Het Arbeidsfront begon zich 'tot het fonds te wenMaar toen 's Maandags de bode kwam en het hem den, wees er op, dat de bode onjuiste inlichtingen
gevraagd werd, bleek al gauw, dat t anders was. „Uw had gegeven en verzocht om terugbetaling van de teouders hebben toch steun, niet? Nou, dan kunnen
veel betaalde premie. Maar het fonds voelde daar
ze nooit indirect-verzekerd zijn, was zijn bescheid. En weinig voor. De Wit had zich maar persoonlijk aan
het kantoor moeten vervoegen, toen hij twijfelde,
daarmee was de zaak af. Prompt elke week, als de
bode 'de ziekenfondscoupon van Janus kwam halen, meende men. Maar het Arbeidsfront voerde aan, dat
bode, als vertegenwoordiger van de maatschappij,
werden de vijftig cent premie voor Vader en Moeder de
toch wel op de hoogte diende te zijn. Dat die de
betaald en de kaarten afgestempeld.
menschen verkeerd voorlichtte, kon toch moeilijk aanToen, een paar maanden later, Ouwe Barend weer leiding zijn om de daardoor ontstane schade niet te
eens z"n wijsheid over een of andere aangelegenheid
vergoeden. Het fonds hield echter voet bij stuk, zoodat
luchtte, kon Janus toch niet nalaten hem onder z'n er niets anders overbleef dan het „hoogerop" te zoeneus te wrijven, dat hij destijds met die verplichte ken. De kwestie werd, uitvoerig omgeschreven, aan
verzekering de plank toch maar leelijk misgeslagen de bevoegde instantie voorgelegd en de uitspraak liet
niet lang op zich wachten. Het fonds kreeg opdracht,
had! Maar toen Barend hoorde, hoe de zaken er bij
stonden, was ie werkelijk beleedigd. ,,'k Weet zeker, tot terugbetaling over te gaan. Vier en twintig weken
è 0.50, twaalf gulden, telde de bode een paar dagen
dat ik gelijk heb, zei hij. Weet je wat, Janus, we later
op tafel uit. „'t Wordt tijd, dal jouw baas je
schrijven naar 't Arbeidsfront. We zijn toch zeker eens wat beter inlicht, maat", vond vrouw De Wit,
niet voor niks lid, wel? En daar roeten ze ^ het je waarop de bode echter niet verder inging.
ook wel te vertellen."
Dien avond ging het laatste velletje postpapier er
Dienzelfden avond nog vroeg Janus', tot groote ver- • aan. ,J)riemaal scheepsrecht". dacht Janus, en in
basing van z"n vrouw, om jpen en papier". Wat gaan wel' wat onduidelijk geschreven, maar daarom niet
we nou Tcrijge, ga je je testament "maken?", vroeg ze, minder welgemeende woorden betuigde hij het Arbeidsfront z'n dank.
M. C. P.
hem het gevraagde aanreikend. Maar Janus legde
ÜUIUUUIIIIIIIIIIUII»

^Roelof Citroen
AMSTERÖAM
Kalverstraat l
Telefoon 37658
DEN HAAG
Hoogstraat 23 • Telefoon U1757

OpgerichM850 - Eigen Atelier

Zet
het goed vast
Goed werk mag niet op losse
schroeven staan. Daar komen
ongelukken van. Zoo is het in
de montagewerkplaats en zoo
is het ook in Uw gezin. Zet de
toekomst van Uw naasten goed
vast. Sluit een levensverzekering
af bij „De Centrale", - de maatschappij voor Werkend Nederland - dan hebt U de zekerheid
dat ook onverwachte gebeurtenissen in het leven Uw gezin
niet onnoodig zullen schaden.

Alle pijn verdwenen!
Ik gevoelde mij
als herboren.

De Heer O.M. te K. schrijft,
d d. 23-l-'4l:

Solide

Coulant

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING

RIJNSTRAAT 28

„Met mijn 83 jaren leed ik aan een
buitengewoon pijnlijken aanval
van ischias. Niets hielp, zoodat ïk
tenslotte alleen nog kromgebogen, leunende op een
stok, rondkroop. Van slapen was geen sprake. Toen
nam ik Uw Ovaaltjes: reeds den eersten dag verminderden de pijnen en sliep ik 6 uren. Ik gevoelde mij den volgenden morgen als herboren en
reeds na 8 dagen bemerkte ik niets meer. Uit
voorzorg neem ik ook verder nog Ovaaltjes ea
beveel deze iedereen ten zeerste aan."
Bij rheumatick, ischias, spit, verkoudheid,
griep, zenuw- en hoofdpijn helpen de Ovaaltjes
van het Trineral Agentschap. Deze hebben geen schadelijken invloed op hart, maag en darmen. Neem direct
de proef! Origineele verpakking van 20 tabletten slechts
60 ets. In alle apotheken en drogisterijen verkrijgbaar.
Trineral Agentschap, Nassaukade 373, Amsterdam.

Groofe onderneming - metaalindustrie -'in

M I D D E N - D U I T SC H L A N D
kan voortdurend, direct of later de
volgende arbeidskrachten plaatsen:

INGENIEURS (voor laboratorium en voorcalculatie enz.),
CONSTRUCTEURS en ONDERDEELCONSTRUCTEURS, die
reeds in den vliegtuig-, motoren-en algemeenen machinebouw ervaring hebben. Eveneens TECHNISCHE TEEKENAARS en TEEKENARESSEN. Bovendien VAKARBEIDERS
uit alle beroepen der metaalindustrie.
>

Gunstige loonvoorwaarden en goede huisvesting wordt verzekerd.
Mondelinge of schriftelijke aanmeldingen worden afgewacht:

Waarschuwing
voor luchthartige
verbruikers.
Het zal zoo'n vaart niet loopen met
dat afsnijden, denken nog al te veel
huisvrouwen. Maar die zó§ denken,
hebben het mis. In het algemeen belang wordt er thans straf opgetreden
tegen oververbruikers van gas eu
electriciteit. Betracht dus de uiterste
zuinigheid! Kom niet boven het
voor U vastgestelde rantsoen^ andera
berokkent Gij uw gezin allerlei onaangenaamheden.
Controleer het verbruik
geregeld, dan komt U niet
voor verrassingen te staan,
dan kunt V tijdig zelf ingrijpen.

H E E R E N G R A C H T 380 — A M S T E R D A M - C .
Bij persoonlijke aanmelding worden de reiskosten vergoed.
PUBLICATIE v. h. DEPARTEMENT v HANDEL. NIJVERHEID
EN SCHEEPVAART b b. ». HEI RUKSKOLENBUREAU
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DEN HAAG

Inmaken van zuurkool en
roode kool
Nu de tijd van de snij- en spercieboonen
voorbij is» en we voor dezen win t er voorraad hebben gezorgd, komen de koolsoorten onze speciale aandacht vragen.
De meest bekende is de zuurkool, die in
tegenstelling met de inmaak van boonen
en andijvie in het zout, door de inelkzure
gisting licht verteerbaar is Bovendien
blijft haar voedingswaarde behouden.
Zuurkool is rijk-'aan vitamine C. Dit zi.in
factoren, waar wij vooral in den winter
terdege rekening mee moeten houden.
Voor de inmaak wordt witte- en savoyekool gebruikt, in de verhouding één deel
savoyekool tegen twee deelen witte kool.
Per kg. kool gebruikt men.. 12 gram zout.
Kan men nog ergens peperkorrels, en ieneverbessen krijgen, dan zal de kool veel
smakelijker zijn. wanneer per kilo kool_ ï
Peperkorrels en 4 jeneverbessen worden
gebruikt. Noodig is deze bijvoeging echter
niet. De kool wordt van de buitenste bladeren ontdaan en dan zeer fijn gesneden
of geschaafd.
Daarna wordt de'kool zoo lang met het
zout gekneed tot ze tiegint te schuimen en
funk vochtig wordt.
Nu wordt de zuurkool in het vat' gedaan
en stevig ingestampt. De kool bedekt men
niet eenige koolbladen, die men daartoe
heeft achtergehouden Daaroverheen legt
men een doekje, waarop een plankje
wordt gelegd. Een zware steen zorgt er
voor, dat de kool onder de pekel blijft.
Mocht er toch niet voldoende pekel op
de kool komen, dan kan men r-r wat slapp<?
pekel aan toevoegen (op één liter 3 gr
zout).
In het begin de inmaak iedere week nakijken. De steen en het plankje afboenen
en de doek uitspoelen. Later is deze controle eens in de veertien dagen of drie
weken voldoende.
De kool is na ongeveer 7 of 8 weken
goed. Om het zuur worden te bespoedigen,
kan men per kg. kool bij het kneden een
scheutje karnemelk toevoegen.
ZURE ROODE KOOL
Roode kool wordt op dezelfde manier ali
öc zuurkool behandeld. Hierbij is eet echter noodzakelijk bij het kneden per kg.
k
ool een scheutje karnemelk te voegen.
CHINEESCHE KOOL
Op de vele aanvragen, die wij kregen of
toen Ohineesche kool kan inmaken kunden wij het volgende antwoorden:
Chineesche kool is voor het inmaJcen in
het zout niet geschikt. De groente is veel
** waterig.
°e eenige manier is deze groente te
we
cken. Ook gedroogd kan men deze
Eroente bewaren. Zij wordt dan net als
andijvie in fijne reepjes gesneden en in
een lauwen oven gedroogd.

Het is niet noodig dat ik
leef, maar wél dat ik werkzaam ben.
Frederik de Sroote

: Jan Lutz.

„Schiet op — ik kan je
ip missen/."

peper, peterselie, een klein uitje of preitje
en een stukje boter.
Bereiding: aardappelen fijn maken. De
mosselen in kleine • stukjes snijden en met
de aardappelen vermengen. Met de melk
of het water het gesnipperde uitje, de fijn
gehakte peterselie, peper en zout .een stevig mengsel maken. Van dit mengsel één
groote of meer kleine balletjes vormen.
De boter in de koekepan flink heet laten
worden en daarin de balletjes mooi bruin
braden.

VROUWEN EN WELDADIGHEID
De winter staat voor de denr. Wij, vrouwen, hebben de extra-zorgen voor
inmaak en wintervoorraad voor het grootste gedeelte achter den rug en wij
doen ons best, het barre getij zoo goed mogelijk door te komen. Wij zijn —
Vooral dit jaar — extra zuinig met onze brandstoffen en als 'we dan het geluk
hebben, dat de winter niet al te streng wordt, dan kunnen wij, dank zij de
bijzondere maatregelen .die we hebben genomen om met een minimum aan
rantsoen een maximum warmte te verkrijgen, optimistisch getuigen: het zal
ook ditmaal wel weer gaan.
.
.
En t zal z e k e r gaan, als de man en vader voldoende verdient om alles wat
op den bon verkrijgbaar wordt gesteld, te kunnen koopen — als er voldoende
blceding en voldoende dekking is.
Helaas zijn er nog te veel gezinnen in ons land, wier inkomsten van dien
aard zijn, dat het, ondanks de wonderen' die de huisvrouwen met haar geld
weten te verrichten, niet mogelijk is, zonder extra-hulp den winter dóór te
komen.
Ook in ons land is het verleenen van de noodige hulp gecentraliseerd* waardoor met de-kleinst mogelijke kosten het grootst mogelijke effect kan worden
gesorteerd.
Wat voor de vakvereeniging geldt, is ook van toepassing op wat men voorheen
„weldadigheid" noemde: er is eenheid gekomen. De- tijd' van individualisme en
van hokjesgeest is ook daar voorbij. Men zou kunnen, zeggen, dat naast het
Arbeidsfrö'nt er een Weldadighéidsfront is gevormd, dat in Winterhulp en in
den Nederlai\dschen Volksdienst zijn belichaming vindt. Bij honderden trekken
dezen winter mannen en vrouwen er 'op uit om ervoor te zorgen, t dat het dit
Weldadighéidsfront niet aan middelen zal ontbreken om behoeftige volksgenooteri althans met het meest noodige te helpen.
En nu hebben de vrouwen van de mannen die inzagen, 'dat slechts door eenheid ui den arbeid iets grootsch en iets goeds is te bereiken ten deze een bijzondere taak.
De meeste vrouwen hebben een vast bedrag waarmede zij wekelijks moeten
zien rond te komen. De een gelukt dit beter dan de ander en toegegeven zij,
dat wij allen er in dezen tijd dikwijls groote moeite mee hebben. En toch...
tóch moet het mogelijk zijn, van het huishoudgeld een kleinigheid af te zonderen voor onze nog minderbedeelde landgenooten — voor de moeders en voor
de kinderen, die zonder Winterhulp kommer en gebrek zouden lijden... Probeer
het, wij zijn er zeker van dat het zal lukken, als de w i l er is.
|
Gelukkig zijn er onder onze vrouwen heel velen, die inzagen, dat zij haar
krachten aan het mooie Winterhulpwerk moesten geven — vrouwen, die er zelf
met de roode bus op uit trekken — idealisten, die aldus het belang v.an de
groote volksgemeenschap tijdelijk ^telden boven dat van de kleine gemeenschap,
het eigen gezin, zonder nochtans dit eigen gezin te kort te doen. Er zijn
vrouwen van onze leden, die behalve haar geld óók haar eigen werkkracht
geven en enthousiaste werksters voor N.V.D. • en Winterhulp zijn.
Maar als de kleine gemeenschap, het gezin, ziklke groote eisenen stelt, dat
het ondanks goeden wil niét mogelijk is persoonlijk hulp te verleenen — laat
u er* dan niet van weerhouden, de weldadigheid te betrachten omdat u bang
zou zijn voor de een of andere roddelende buurvrouw, die niet graag zou zien,
dat u Winterhulp bevoordeelde.,
Houdt voor oogcn, dat we mét elkaar den winter doormoeten: u met uw gezin
— maar ook uw minder bedeelde zuster, die het zonder wat extra hulp helaas
nog niet kan stellen.

J
Nog eens mosselen
STAMPPOT VAN KOOL MET
MOSSELEN
Een savoye kool, 2 kgv aardappelen, ong.
500 gr. gekookte mosselen, een pakje soep
of wat -bowillonblokjes, wat zout, boter of
vet.
Bereiding: De aardappelen schcoii boenen en in stukken snijden. De kooJ wasschen en schaven of in kleine reepjes
snijden. Kool en aardappelen mét een
klein bodempje water en zout gaar koken
(ong. half uur). Gebruikt men een pakje
soep, dan kan dit worden aangemaakt en
met ong. J liter water worden meegekookt.
Bij gebruik van bouillonblokjes worden
deze opgelost en bij het stampen doorgeroerd. Daarna pas worden vet of boter en.

mosselen toegevoegd. Alles nog even door
en door warm laten worden.
MOSSELKNSLA
500 gr; gekookte mosselen, een of twee
zure appelen, een struik andijvie, l kleine
biet, 2 kg. koude gekookte aardappelen,
wat mosselenbouillon, uitjes en augurkjes,
azijn en zout.
Bereiding: De aardappelen in plakjes
snijden, de appelen en biet raspen op een
rauwkost-rasp, uitjes, augurkjes en andijvie fijn snijden. Alles goed dooreen roeren
en vermengen met de azijn, het zout "en
de mosselenbouillon, tot een smeuig mengsel is verkregen.
MOSSELENGEHAKT
500 gr. gekookte mosselen, 150 ?jr. aardappelen, iets taptemelk of water zout.

Mevr. D. H. te W. — Het valt niet mee
om in dezen tijd van zeepschaarschte d«
luiers helder te wasschen. U moet u daar
dan ook maar geen zorg over maken
Het bonlooze zèepproduct kunt u echter beter voor de groote wasch gebruiken
en voor de luiers de soorten op den bon.
Zorgt u er echter vooral voor de luiers
heel goed na te spoelen, zoodat geen zeepresten kunnen achterblijven. U kunt ook
papieren servetjes in de luiers leggen, vóór
u deze de kleine .aandoet. Er sullen dan
veel minder leelijke vlekken in de luiers
komen, zoodat deze dan ook gemakkelijker zijn schoon te houden
Mevr. v. d. A. te H. — U doét het beste
de, kalkvlekken op het marmer eerst zooveel mogelijk met een güette-mesie te verwijderen. Daarna het marmer afnemen
met een doekje, waarop een scheut azijn
is gedaan. Met schoon water nasp^elen.
Ook de spatten op de ramen kunt u met
een scheermesje verwijderen. Als v niet
meer in het bezit bent van een ztemlap.
kunnen de ruiten eerst met een vovhtigen
doek 'worden afgenomen. Dan ~net een
schoonen doek of, als u nog spiritus heeft,
met een doek met spiritus.
Mevr. A. F. te Sch: — Tule kunt u stijven in Arabische gom. Per liter koud water wordt 3 gram gom opgelost. Zooveel
koud water toevoegen tot de tule gemakkelijk doorgehaald kan worden. De tule
direct na de behandeling tusschen doeken
droog strijken.
*
Mevr. M. J. v. d. P. te A. — De wasch. ketel waur roestvlekken inzitten K,unt u
opnieuw laten verzinken.,In winkel*, waar
huishoudelijke artikelen worden nerkocht,
neemt men in de meeste gevallen dergelijk werk wel aan.
Mevr. Th v. S.—G., te H. — Gezien de»v
gezondheidstoestand van uw dochtertje
lijkt het ook ongewenscht gedurenden den
winter met uw gezin in de klein* kamer
te huizen. Heeft u den dokter al geraadpleegd? Het beste kunt u zich ov diens
advies verlaten.
Mevr H. J S. te U — Tot onz? spijt
kunnen wij u het gevraagd" adres niet
verstrekken. .Wil meenen trouwens, dat
het verboden is zonder vergunning ruwe
schapenwol te spinnen.
Mevr. N. G.—v. W. te A. — Wn raden
u aan een schrijven te richten tot het
hoofd van den plaatselrjken distributiedienst. In den brief vooral goed laten uitkomen dat uw beide zoons één paar
schoenen samen moeten deelen!

KARELTJE KRAAN HIELP TOCH. .

Ha!... wacht eens!-

Gauw de stofzuiger e

Zoo "blaast-ie als ".en or
kaan.

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

..Ho".i/.„ Wat
nou?!"

Hebben we
11

Nieuw HoLlandscke
Wijsheid
De coft gaat voor het N.A.F. uit.
Het is zaliger aan Winterhulp te
geven, dan te ontvangen.
Wie niet sterk is, moet aan spori
gaan doen.
Na gedanen arbeid is 't goed van
de radio genieten.
Wie volksverdeeldheid zaait, zal
storm oogsten.
Al is 't „gerucht" ook nog zoo snel,
De waarheid achterhaalt het wel.
In de studio kijkt men niet op
een mopje.
Werkloosheid is des duivels oorTaissen.
Zoo d'ouden zongen,
Wordt 't niet gedaan door de
jongen.
Waar een wil is, is een invloedrijk Arbeidsfront, te maken.
De oude-tijd-kruik gaat te water
tot ze breekt.
Voorzichtigheid is de moeder van
't hedendaagsch verkeer.
Steungeld is zilver, arbeid is
goud.
Beter ten halve gekeerd, dan ten
heele buiten het N.A.F, gebleven.
De oude tijd is dood, leve de
nieuwe.'
Hoe later op den Zaterdagavond,
hoe schooner het volk!
Auto's, die een lakje verdienen,
krijgen het niet.
Twaalf ambachten, dertien werkloozen was het in de oude orde.
Vele kleintjes maken een belastingaanslag.
Berouw komt na het bedanken
voor het N.A.F.
In 't land der verblinden is de
volksmisleider koning.
Bezint eer ge 'n zwart, handeltje
begint.
In het donker zijn alle gordijnen
goed dicht!
Het eind der Zuiderzee-drooglegging zal het werk kronen1.
In den nood 'leert men het Nederlandsche Arbeidsfront kennen.
Als de nood het hoogst is, i»"
Winterhulp het meest nabij.

HÉT LAATSTE SLAP

VAN ALLES WAT

Kort verhaal

MYSTERIEUS GEVAL

Dat verscherpt de aandacht nog
Als men het over visschen heeft, het
werkwoord visschen, dan pleegt men en men neemt de politiemannen op
aan die werkwijze te denken, aie be- die zoo dadelijk het geheim zullen
oogt visschen middels een net of een ontsluieren, 't Zijn gewone, dood-getouw-met-een-haakje van elementen wone Amsterdamsche agenten^ in
niets van de honderden anderen verte doen veranderen.
In gedachten ziet men een geduldig schillend. Maar toch bereiken deze
man tusschen het riet naar een nietig, politie-schippers dat men even gaat
dansend brok kurk kijken, dat men in stilstaan bij hun beroep. De dreg is
vakkringen met „dobber" aanduidt. toch nog onder water en ploegt den
Men denke aan het gezegde „een gracht-bodem om.
't Zijn toch flinke kerels, ze moeten
zware dobber" hebben," wat naar irë
ten stelligste meen beduidt dat iets niet voor een klein geruchtje vervaard
niet heelemaal goed gaat. En daar sta zijn. Ze kunnen ieder oogenbiik van
ik dan hevig verbaasd over. want wat aangezicht tot aangezicht met de
wil men nu meer dan een zware dob- meest verschrikkelijke dingen komen.
ber? Verraadt zoo'n zware, dus onder Bij nacht en ontij staan zij den burwater schietende dobber niet, dat er ger ten dienste. Zij behoeden de veieindelijk een argeloos vischje is komen ligheid. Men kan gerust slapen. Ja 't
aanzetten, dat den opzet van het zijn wel f linke-kerels.
Maar daar wordt de dreg andermaal
haakje-met-lekkers
begrepen heeft
(van zijn standpunt bezien heelemaal gehaald — een fietswiel.
„Ach..." zucht de ontevreden menigniet begrepen heeft!)? Zoo ziet men
hoe het woord visscherslatijn ontstaan te. Ontevreden, maar aan den anderen
kant toch ook wel weer blij dat het
is: men begrijpt er geen jota van. —
Na deze kleine uiteenzetting zal men niet iets verschrikkelijks is. want
begrijpen, dat het werkwoord visschen, eigenlijk...
altijd iets met het zelfstandig naamEn andermaal plonst de dreg te
woord visschen te maken heeft.
water.
Zeker, het heeft ook wel wat met
Het is goed vischwater hier, dat
een doelverdediger te maken maar dat blijkt uit de vangst op het achlerdekis grof plagiaat.
je. Alle soorten oud-roest. Er volgen
Daarom aarzel ik met het werk- een teil, een fietsframe, zoowaar een
woord voor de volgende handeling.lampekap, een stoel — maar die gaat
Het gebeurde op een middag zoo prompt weer terug. En zoo groeit de
R. YMELAAR.
tegen vijven. Een saaie middag met ijzerberg gestaag. Maar de menigte
een hinderlijke wind. Maar eensklaps weet van geen wijken, integendeel de
loopt het volk te hoop op een brug. gelederen groeien nog steeds. Eenmaal
Men denkt dat er een hoed te water is reeds heeft een tramconducteur luidgeraakt. Dat zou niets verwonderlijks bellend zijn komst moeten melden,
zijn met zoo'n stormwind.. Van verre wilden er geen ongelukken van komen.
Van onderstaande tien personen is door hoort men de luide kreten van de En daar komt zelfs een vastewal poliomwisseling van de letters van naam én jeugd. Je loopt ook naar de brug en tieagent, om den rijweg vrij te maadres het beroep te vinden, dat zij uit- dringt je door de massa heen. Een ken. Ja, het is wel een opwindend
oefenen.
'werkje daar in het groezelige, windgratis vertooning...
bewogen, schuimende grachtioater.
Maar
in
het
wild
bewogen
grachtli R. Mate, Beesd.
Dan geschiedt het fatale...
water danst geen' hoedje, maar schom2. P. Kasper, Edam.
De agenten op het schuitje beginnen
melt een grijze politieboot. Er wordt
3. G. Kazem, Laren.
gedregd en een stilte valt over de •— wie weet waarom te lachen. Hin4. P. Tarfopar, Goes.
menschen die reikhalzend naar de derlijk luid te lachen. Zoo dat de
plaats kijken waar de kabel in het ruimte onder de brug het bulderend
5. Oorrie Cheket, Lent.
weerkaatst. Maar dat is ongehoord!
water verdijnt.
6. G. Wougu, Biervliet.
,Jiebbie al tuk?" waagt een joch. Een menigte van wel driehonderd man
7. N. Wouter, Hees.
Maar de bestraffende blik van de om- kijkt in gepasten ernst naar een toch
8. O: H. Drijfzo, Woerden.
ernstig bedrijf als dit en daar zullen
standers legt hem het zwijgen op.
9. A. B. Balmanit, Gasteren.
Dreggen heeft altijd iets bijzonders me zoo'n paar agenten-zonder-hart10. Bert Kaaphoeder, Wijhe.
en toch ook iets opwindends. Een op- . in-hun-lichaam, gaan lachen!
En de aandachtige stilte verandert
winding die in nauw verband staat
Iedereen kent waarschijnlijk het raad- met de oer-bezigheden van den in een dreigende stilte, zoo een waarsel van den boer die met een vos, een mensch: jacht en visscherij. Opwin- van men zegt dat zij den storm vooraf
geit en een kool een rivier moest over- ding die iederen visscher eigen is. Zoo gaat.
steken. Voor een dergelijke moeilijkheid is ook deze sta schouwende menigte
En in die stilte komt hoog de stem
werden drie blanken gesteld die met drie opgewonden, al houdt zij üe adem in. van een joch: „Kömmop Kaoreltje, die
koppensnellers een tocht door een oer- Zij vischt niet. Zij schouwt slechts smerisse zoeke oud aaser!"
woud maakten. Zij moesten een rivier toe, m.dar toch neemt zij ingespannen
Dat valt als een looden kogel op de
oversteken in een bootje dat niet meer deel aan deze vangst, want in gedach- schare sensatie-lustigen. Warempel,
dan twee personen kon dragen. Om geen ten staat ieder aan dek van dat heen datr kan waar zijn, want kijkdjen berg
risico te loopen wilden de blanken nooit en weer gaande grijze politievaartuig- daar nu op het achterdek. Die zijn d'r
in minderheid in aantal zijn tegenover je. Nieuwsgierigheid brengt nieuwe niet op uit om naar andere dingen
hun reisgenoten. Hoe moest de overtoclit toeschouwers naderbij, op de brug en dan oud-roest te dr eg gen!
geschieden?
En de ondankbare menigte begint
op de wallekanten — als gold het een
roeiwedstrijd. Ernstig staan de ge- zich te roeren. Dat is dom, want men
Oplossingen uiterlijk 18 November. On- zichten van de politiemannen, ernstig heeft zich zelf in zijn lust naar geder de goede oplossingen worden eenige ook de gezichten van de meevisschen- heimzinnigheden bedot. Men heeft
zich een half uur lang best vermaakt
de menigte.
boeken verloot.
Dan gaat er een schok door allen, en nu verwijt men... Men stormt aan
Van de puzzle in No. 41 zijn goede oplos- er wordt opgehaald. Men houdt den het einde van een filmvoorstelling
singen ingekomen.
adem in. Ik zei het reeds, dit soort toch ook niet naar den theater-exploivisschen is wel griezelig. Men kan niet tant, woedend omdat men tot de ontweten waar de scherpe haken van de dekking is gekomen, dat het toch.
dreg in geslagen zijn.
„maar" film was!
En nu is de menigte ook veranderd
Een zucht ontsnapt aan één reusOVER. GEMEENSCHAP achtigen
borst, want er wordt een als een spiegelglad meer, waarover
emmer opgehaald. En weer slaat de eensklaps een rukwind schoot.
W eest nummer eenvals de ge- dreg
Bij iedere nieuwe oud-roest vangst
kringen in het water. De spanmeenschap 'persoonlijken
inzet ning wordt ondragelijk, men springt barst een hoongelach boven het
verlangt en ge kunt laten zien 'dat eens van het eene op het andere been. scheepje los... En ziet, daar plonsen
gemeenschap voor _u geen holle Men neemt elkaar eens op, men wis- vlak boven de dreg niet te definieeren
eenige woorden met elkaar. Zijn voorwerpen in het water. Het water
phrase is. Maar denk niet, dat selt
wij niet allen kinderen van één groot verdwijnt uit de gracht op de unifor~
anderen eerst dan sullen volgen gezin? Men bemerkt dat bij zulke toe- men der agenten.
als gij het goede voorbeeld gegeven vallige gebeurtenissen als men een geHet schuitje vlucht onder de brug.
hebt. Het moet u genoeg zijn, aZs meenschappelijke belangstelling heeft. maar nu rukken de vas.te-wal agenpraten steensjouwers met boek- ten aan en ontruimen de tribunes.
u hen voor het werk der gemeen- Daar
De zitting gaat achter gesloten deuhouders, slagers met advocaten Er is
schap wint. De toezegging van een geen rem, men kan ongedwongen pra- ren verder.
ander ontslaat u niet van den ten. En men vertelt elkaar heel erge
Wégloopend, hoort men het gedienst aan de gemeenschap. Het verhalen van nooit meegemaakte tjoemp van het grijze bootje, dat on'en men krijgt rillingen der de brug vandaan komt, en het
verplicht u alleen tot nog hooge- dreg-partijen
bij het aanhooren van die verschrik- vischwater .weer opzoekt.
ren inzet.
PETER VAN SANDEVOERDE.
kelijke geschiedenissen. Brr.

JAN VAN ZUREN
De kleine Jan van Zuren heeft,
(Als je hem hoort) al veel beleefd.
Hij telt pas twintig jaren.'
Maar in dien tijd beleefde hij
Van allerlei, en heeft daarbij
Ontzettend veel ervaren.
Hij werkte eerst op een fabriek,
— Een halve week —, en werd toen kwiek
Het laantje uitgezonden.
Toen kwam hij bij een winkelier,
Hij gapte wat, en werd ook bier
Al gauw te duur bevonden.
>

Van 't zelfde bij den groenteman.
Daar moest al gauw de Zure Jan
Het pakhuis op gaan ruimen.
Hij zat daarbij, en at daarbij
Van druiven, en ook jatte hij
De perziken en pruimen.
Van orde heeft ie nooit gehoord.
Bij alles voert ie 't hoogste woord.
Een vak wil hij niet leeren.
Dan was hij hier, en dan weer daar,
Een dag, een week, dan was 't weer klaar
En kon hij opmarcheeren.
Hij raakt bij ieder uitgespit.
Maar niettemin, hij hakt .en vit
En heeft steeds wat te kladden
Op werkers die voor hun gezin
De kost verdienen, en nog in
Het NAF vertrouwen hadden.
Hij scheldt en keft, de kankerpit,
Op menschcn waar nog pit in zit
En op zich zelf vertrouwen.
„Ik zeg maar zoo", zegt Zure" Jan.
Ik sluit me nerreges bij an.
Ik wil mijn vrijheid houë...'."
We vinden 't goed... en voor de rest...
Zoo'n keffer kan men maar het best
Voor goed de deur uit douwe...!

B. B.

Huwelijk op hoog bevel
In 1811 schreef de Onderprefect van
het arrondissement Rotterdam aan den
Maire van Vlaardingen, dat de minister
van Binnenlandse Zaken had besloten,
teneinde den kroningsverjaardag van den
Keizer.meer luister bij te zetten, dat alle
gemeenten, die meer dan 10.000 francs
inkomen hadden, „een arm en deugdzaam
meisje met 600 franc moesten begiftigen
en haar uithuwen £an een oud-militair,
in zijn haardstede teruggekeerd."
Alvorens den raad bijeen te roepen, vergewiste de Maire zich «rvan, in hoeverre
aan dit bevel kon worden voldaan. Het
werd hem gemakkelijk gemaakt, want
het resultaat van ^ijn onderzoek maakte
het onnodig, den raad voor een dergelijke
;taak te plaatsen. De Maire antwoordde
dan ook: „Om te voldoen aan Uwe geëerde van den 8en dezer, heb ik den eenigen
ongehuwde militair Beinier Reinders,
welke 60 jaar oud en gepensionneerd is,
gerequireerd en gevraagd of hij de genegenheid had, enz. enz. De oude Reinier
had echter te verstaan gegeven „geen
genegenheid te hebben, vermits hij niet
gaarne in zijn hoogen ouderdom aan 't
wiegetouw wilde zitten
"

yUegtüigbenzine uit
Javasaiker
Het probleem van het suikeroverschot in de zuidelijke gebieden zal
volgens berichten uit Japansche
bron worden opgelost door gebruik
te maken van suiker bij de productie van benzine met een hoog
octaangehalte. Hoewel de alcoholproductie uit suiker reeds sinds jaren door de suikerindustrie van Formosa wordt toegepast, bleek bij onlangs ingestelde onderzoekingen,
dat bij de analyse van suiker tegelijkertijd butanol vrijkomt, dat tot
dusver slechts uit stijfsel werd gewonnen. Dit product is nu echter
van groote beteekenis geworden,
daar men ontdekt heeft, dat het
geschikt is als uitgangsstof voor
octaan. Met behulp van bepaalde
nieuw ontdekte bacteriën wordt butanol omgezet. Door deze uitvinding wordt mogelijk gemaakt, dat
de suikercultuur en industrie zinder beperkingen kunnen blijven bestaan. Dit geldt in het bijzonder
voor de suikercultuur op Java, terwijl, zooals reeds werd gemeld, de
suikercultuur op de Philippijnen
ten gunste van den katoenverbouio
zal worden ingekrompen.
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