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OPROEP
v

van den Arbeidsfrontleider
betreffende
een Kerstgratificatie
Aan de Betriebsführer in Nederland
Mede dank zij den stappen die Het Neder landsche Arbeidsfront heef t
gedaan, is door den Gemachtigde voor den Arbeid aan de Betriebsführer een algemeene vergunning verleend, om hun Gefolgschaft een
gratificatie toe te kennen.
Hiermede is voldaan aan het verzoek, dat vele Betriebsführer tot
Het Nederlandsche Arbeidsfront hebben gericht.
Als Leider van het Arbeidsfront doe ik door dezen thans een beroep
op hen allen om - voorzoover zij van de verleende vergunning nog
geen gebruik hebben gemaakt — dit in de komende dagen te doen.
Het zal dan allen werkers in Nederland mogelijk zijn, ook onder de
gegeven omstandigheden, de naderende Kerstdagen met hun huisgenooten tot feestdagen te maken. Bovendien echter zal de te verleenen
gratificatie metterdaad de bevestiging kunnen zijn van den wil van alle
Nederlandsche Betriebsführer, de sociale belangen te behartigen van
de werkers, die aan hun leiding zijn toevertrouwd.
Met nadruk doe ik dus dit beroep, zoowel op particulieren als op de
openbare lichamen.

H. J. WOUDENBERG*

VI.
- In de negentiende eeuw is de ondernemer de belangrijkste figuur in de ontwikkeling van het bedrijfsleven. In den industrieelen ondernemer — den
bezitter van fabriek, kolenmijn, oliebron, hoogoven,
schip of ander transportmiddel — hebben wij in de
eerste plaats den bouwer er organisator van de
moderne kapitalistische maatschappij te zien.
Als stuwende en beheerschende (tevens kapitaal-,
vormende) macht weten dé zelfstandige en persoonlijk leiding gevende groot-industrieelen zich twee of
drie generaties te handhaven. Dan komt het
mom-ent, waarop menigeen de onderneming boven
het hoofd gaat groeien. Deze neemt dermate toe in
omvang, er worden zoo ontzaglijke kapitalen in geïnvesteerd, haar belangen geraken zoo nauw verweven met die van andere in de nijverheid, handel,
het transportwezen, of met die van het bankkapitaal,
dat de individueélè ondernemer geleidelijk plaats
,maakt voor een groep beheerders van de.gemeenschappelijke belangen van geldb^Jeggers^ Hij raakt
óp den achtergrond, als de onpersoonlijke Naamlooze Vennootschap, de Trust, het Kartel, de ondernemersfuncties geheel of gedeeltelijk overnemen. ,
Deze belangrijke wijziging in het aspect van het
economisch leven is ook in Nederland te constateeren. Maar het treedt hier minder markant aan
den dag dan in de groote landen. De voorwaarden
zijn daar gunstiger voor de ontwikkeling tot^ mammoet-bedrijven. De primaire industrie (die niet voor
den consument rechtstreeks, maar voor de bedrijven
werkt) neemt er een veel belangrijker plaats in.
Waarbij komt, dat de moderne bedrij f smethoden
eerst laat in Nederland toepassing vonden.
Voorbeelden van dezen gang van zaken in ons
land vindt men bijvoorbeeld in de reederijen. Den
reeder, die eigen schepen in de vaart heeft, kennen
we haast niet meer. Het zijn de Mij. Nederland, de
H:A.L., en dergelijke, ^ie het zeetransport beheerschen. Sommige herinneren nog in hun naam aan
de stichters, die reeders waren in het vroeg-kapitalistische tifdperk.

Z°oo is in Nederland ook de bankier op den achtergrond geraakt. Zijn functie wordt waargenomen
door de Rotterdamsche Bank, de Amsterdamsche
Bank, en andere dergelijke instellingen. Alle —
evenals de scheepvaartmaatschappijen —• bestuurd
door een directorium, o«der toezicht van een Raad
van Commissarissen. De „bezitters" zijn onbekende
aandeelhouders, aan wie voor den vorm op de jaarlijksche Algemeene Vergadering een verslag van den
toestand der Vennootschap wordt uitgebracht, terwijl de goedkeuring van het beleid der bezoldigde
zaakwaarnemers bij voorbaat vaststaat.
De eigenlijke „bezitter", de aandeelhouder, heeft
niet de minste notie van- het beheer der onderneming. Zijn belangstelling gaat uit naar het jaarlijksch dividend en naar den daarmee verhoud houdende koers der aandeelen op de beurs.
De grootste industrieele ondernemingen in Nederland, bijvoorbeeld de Limburgsche Steenkoolmijnen,
de Hoogovens te IJmuiden, wier stichting of ontwikkeling tot grootbedrij f in de twintigste eeuw valt,
hebben den individueelen ondernemer niet of nauwelijks gekend. Een persoonlijk stempel op het bedrijf ligt nog bij de Philips-fabrieken te Eindhoven
en in de groote kunstzijdefabriek. Het zijn tusschenvormen geworden, die over eenige jaren zich volledig
bij den modernen beheersvorm zullen aanpassen. In
de margarine-industrie is het al zoo ver. De grootst* ondernemingen, die van Jurgens en Van den
Bergh, zijn zelfs in internationaal verband opgenomen.

drijf; in ieder geval, zonder uitzondering, inmenging van derden ten aanzien van de inrichting van
fabriek of werkplaats, den arbeidsduur in het bedrijf, de vaststelling van het loon der arbeiders, hun
verzekering tegen ongevallen en werkloosheid, enz.,
enz., gereedelijk aanvaarflden?
Neen, — de technische ontwikkeling, waaraan het
ondernemersgeslacht zijn opkomst had te dajiken,
was het voornamelijk, die in een verder stadium de
scheiding bracht tusschen de onderneming en den
ondernemer, en dit vaak zoo radicaal, dat het eenige
punt va^i aanraking bij de winstverdeeling werd gevonden. De technische ontwikkeling leidde er toe,
dat de absolute monarch in het bedrijf tot den rang
van constitutioneel vorst afdaalde, wien in bepaalde
gevallen, evenals zijn collega op politiek gebied, nog
slechts een schijn van macht bleef.
Waar deze ontwikkeling door afwijkende omstandigheden niet sterk genoeg aan -den dag trad, bijvoorbeeld in de textiel-industrie, wist menige ondernemersfamilie zich tot den jongsten dag door een of
meer harer leden aan het hoofd der onderneming te
handhaven; zij het ook niet meer in het volle bezit
Tier heerSchersrechten, waaraan de stamvader zoo
krampachtig pleegde vast te houden.
i

PC groel-dwang
Van de omstandigheden, ,die, hoe uiteenloopend
van aard, alle medewerkten aan de geschetste
evolutie in de leiding van het economisch apparaat,
is de voornaamste die, welke we den groei-dwang
van het kapitalistisch bedrijf kunnen noemen, Wij
zullen het verschijnsel en zijn oorzaken aan eenige
voorbeelden demonstreeren
De eerste margarinefabrikanten in ons land waren
boterhandelaars, die het nationale zuivelproduct
opkochten en naar Engeland exporterden.
De eerste Jurgens' en Van den Berghs' reden met
hun karretjes de Brabantsche boerderijen af. Ze
dreven een ruilhandel in katoen t j es en boter. De

katoentjes waren, het betaalmiddel voor de boter.
Zoo sneed het-mes aan twee kanten.
Omstreeks het midden van de vorige eeuw begonnen de Engelsche arbeiders in heel bescheiden mate
mee te profiteeren van den voorsprong, die de
machines aan het Engelsche bedrijf verschaften,
toen elders het handwerk nog regel was. Ze maakten
• een wat hoogeren levensstandaard mogelijk voor de
arbeidersfamilies, wier kinderen in het gemechaniseerde bedrijf een (betrekkelijk) hoog loon verdien|den. De Engelsche arbeider verlangde .al boter,
althans een op boter lijkend smeersel op zijn brood,
toen de Nederlandsehe arbeider zich jnet gesmolten
vet, maar vaker met droog brood vergenoegen moest.
Jurgens en Van den Bergh kwamen aan dit verlangen tegemoet. De zuivere,- maar voor de lagere
klasse wat kostbare boter werd met goedkooper dierlijk vet gemengd en geëxporteerd.
Deze behandeling maakte de inrichting van een
bedrijfje noodig. De handelaar begaf zich op den
Industrieelen weg.
Groote opgang kwam, toen men er in slaagde vet
zoo te bewerken en kleuren dat de toevoeging van
boter overbodig werd — behalve dan voor den goeden smaak.. En nog wijder 'perspectieven openden
zich, toen de chemische wetenschap er in slaagde,
plantaardige vetten in een op boter gelijkend product om te zetten. Het bedrijf van de boter-mengers
kon grootbedrij f worden. Dat de 'boterhandelaars
zich van de bereiding van het nieuwe product meester maakten, behoeft niet te verwonderen. Zij kenden de kanalen, waarlangs de voordeeligste afzet
mogelijk was, en de afnemers van het nieuwe product kenden hen vanouds.
De uitbreiding van afzet in Engeland maakte de
stichting van een afzetcentrale daar wenschelijk. De
Nederlandsehe 'firma's vestigden nederzettingen in
Engeland. Daar werden de tropische grondstoffen
voor hun bedrijf aangevoerd Het lag- voor de hand
een deel der productie zelf naar de andere zijde van
de Noordzee te verplaatsen.
Ook in Duitschland von£ de Nederlandsche margarine koopers. Maar de bescherming aan het Duitsche product verleend, maakte de concurrentie
moeilijk. Dus: voor den Duitschen afzet moest een
fabriek in Duitschland worden gebouwd.
Deze uitbreidingen waren gedwongen. Men kon ze
niet nalaten zonder gevaar te loopen een afzetgebied
en dus een winstbron ,te verliezen.
Weldra zou de groeidwang zich niet tot deze
horizontale uitbreidingen bepalen.

WERKERS
ONS HARMKE

Ons Harmke van den Zuidpolder. is 'n stille in den
lande. Hij zegt er niet veel. In den vroegen morgen gaat
hij, — de spade onder den arm geklemd —, door den
blubber van het polderland waar de wielen der zwaarbeladen bietenwagens hun knie-diepe sporen trokken, en
het slingerende voetpad verzonken ligt onder drabbig slijk
van omgeploegde graszoden. Dan zoekt hij z'n weg
tusschen gaten en kuilen, rustig en bedachtzaam stap
voor stap. Hij weet waar het voetpad drassig en onbegaanbaar is, eii waar de wielsporen verzonken liggen
onder vuil en bagger.
Harmke gaat zijn weg door den polder, volmaakt rustig,
zooals hij door het leven gegaan/ is, nu bijkans vijftig
jaren. Zooals hij achter de ploeg liep, wanneer deze den
akker aan reepen scheurde en omwentejde tot de vette
kleibrokken in eindelooze rij te glimmen lagen onder het
koude licht van den triesten najaarshemel.
Hij gaat langs den akker, en weer liggen de kleibrokken
gekanteld onder het grauwe licht van den traag kliinmenden morgen, doch ditmaal was het niet zijn hand die
»
het driespan en den ploeg bestuurde. Dat is te zien aan
De absolute bedrijf smonarchie
den akker: aan de slingerende voren welke zigzag naar
In den glorietijd van de kapitalistische, aera is de den einder kruipen, en aan -Harmke wiens blik slechts
ondernemer absoluut monarch. Het bedrijf is van een enkele maal wegdwaalt over het hand Waar hij zijn
hem. Ook als anderen er eenig kapitaal hebben leven sleet in nauwgezette plichtsbetrachting.
Het doet hem pijn, zijn akker te zien als mishandeld
Ingestoken is hij en hij alleen de baas, die uitslui-'
tend tegenover zichzelf en zijn geweten verantwoor- in ruwe haast en slordige onverschilligheid; En het
kruipt hem in de keel nu hij terugdenkt aan den dag
ding schuldig is.
Niemand kent hij het rejcht van meespreken toe toen hij verdreven werd van het land dat hem zoo lief
In zijn zaak. Niet aan de bank, van wier diensten hij geworden was. Met hem was het gegaan zooals met vele
gebruik maakt. Niet aan de arbeiders, wier werk- andere voor wien plichtsbesef niet enkel bestond in het
gever — en dus in eigen waardeering: weldoener — leveren van onberispelijk werk, doch ook in het eisenen
hij is. Niet aan den Staat, dien hij met zijn belas- van datgene wat voor hun onderhoud, en dat van hun
tingpenningen in de gelegenheid stelt om de rust en kinderen, niet gemist kon worden.
„Harmke' ge zijt 'ne rooie!" had, de baas gezegd. „En
de orde en de veiligheid van bezit te verdedigen.
Heeft de ondernemer deze positie vrijwillig prijs- ge gaot d'r uut, zoowaor iek de baos zij! Ge zijt 'nen
gegeven? Liet de derde generatie van ondernemers oproerkraaier, gij!"
Die woorden hadden Harmke zwaar gegriefd. Hij was
zich de alleen-zeggenschap uit gemakzucht ontglippen? Was het gebrek aan energie, die er toe leidde, zich niet bewust 'n oproerkraaier te zijn. En 'ne rooie?
dat zij zich in vele gevallen met een ondergeschikte, Nee, 'ne rooie was Harmke niet. Nooit van z'n levensdagen
zij het ook goed betaalde, positie tevreden stelden; had hij aan politiek gedaan. Wel. had hij getracht de
soms zelfs lieten afdalen tot uitsluitend parasitair kameraden uit den polder saam te brengen in den
rentetrekker uit het .vaderlijk of grootvaderlijk be- * vakbond, omdat hij leefde in de overtuiging dat dit de

eenige weg was welke den werkers overbleef om te ge-raken tot een mensonwaardig bestaan.
• Avond voor avond was -hij er op uitgetrokken, dag na
dag had hij gewerkt voor dat eene groote doel. Het had
niet mogen zijn. Sneller dan de bezadigde stap van
Harmke ging het f luistergerucht van dorp tot dorp \, „Pas
op voor Harmke! Hij is 'ne rooie!"
Wanneer hij dan in een .of andere stulp de deur naar
binnen zwaaide, gelijk met z'n openhartige groet: „de
goeien aovend saome!" dan verstilde het gesprek rond
de platte buis tot kribbig stilzwijgen, en vergat men
hem den goeien aovend terug te wenschen. Dan voelde
hij de vijandschap welke daar stond als een muur tusschen hem en de afgesloofde arbeids^ameraden.
Pas toen Harmke, 'lijk 'nen schurftigen bedelaar van
het erf_ gejasigd en verstooten werd, leefden de fluisterstemmen op tot een nauw' onderdrukten jubel: „Hedde
't al gebeurd? Harmke ies weggejoge omdat 'm 'ne rooie
ies!"
Sindsdien zijn er v«le jareri weggeschoven- over het
wijde polderland. Vele levensstormen zijn gegaan over
den stoeren kop van ons Harmke, doch hij is dezelfde
gebleven, kalm en bedachtzaam, stoer en onverzettelijk.
In den vroegen morgen gaat hij langs het'karrespoor dat
zwaar en moeilijk is gelijk zijn levensweg. Daags steekt
hij de zware kleibrokken uit den stuggen bodem; smijt
ze met rhythmisch armbeweeg in de lomp groote kipkarren welke af en aanrijden in hoog opgevoerd tempo.
En als de lange werkdag ten einde is; de krpmgewerkte
ruggen gestrekt worden in manhaftig pogen om recht te
gaan, en later, de pijnlijke lichamen der werkers lusteloos
weggezakt zitten bij den huiselijken haard... dan zwaait
hier of daar 'n deur naar binnen, gelijk met ons Harnike:
„de goeien aovend saome!" en zet hij zich neer om niet
de werkers van onzen tijd te spreken over verleden en
toekomst. Het verleden dat zwaar ging van o*recht en
verdrukking; de toekomst waarin het leven goed zal zijn
omdat de werkers, — dank zij de vele Harmkes in den
lande —, geacht en gewaardeerd zullen worden op de
plaats welke hun toekomt...
Als hij dan bedachtzaam door den donkeren avond huiswaarts gaat, gloeit in hem de voldoening; de vreugde
van den arbeid, omdat hij, met succes, werkzaam mocht
zijn voor het eene groote doel: de vereeniging van alle
kameraden in Het Nederlandsche Arbeidslront.
't Is 'ne goeic, ons Harnike!
B. B.

SAMENWERKING EN STRIJD
Zondajï 6 December j.l. hield de leider van het
Nederlandsche Arbeidsfront, H. J. Woudenberg, de
volgende radiotoespraak:
Als men er eens goed over nadenkt, is het eigenlijk bevreemdend, dat het begrip van samemoerking
zoo weinig levend is bij de menschen in het algemeen. In de plaats van samenwerking evenwel, is
er slechts sprake van strijd.. Strijd tusschen alle
mogelijke verschillende bevolkingsgroepen, strijd op
alle mogelijke levensgebieden'. Deze strijd was een
logisch gevolg van de liberale grondstelling, dat de
mensch in volle vrijheid moest probeeren zijn eigenbelang na te jagen. Die vrijheid waarvan het liberalisme sprak, daar zit het hem"juist in! Het is n.l.
een feit, dat wanneer men den mensch volkomen
vrij laat, in de eerste plaats zijn Slechtste eigenschappen tot uitdrukking komen. Men kan dit betreuren, doch men moet erkennen, dat het zoo is.
Zoo was het tijdperk van het liberalisme het meest
fatale in de menschheid-geschiedenis. Principieel.
werden alle remmen opgeheven, werd de persoonlijke vrijheid van den enkeling als het ware tot afgod gemaakt. Niét het belang van den ander, niét
het belang» van de gemeenschap, maar het belang
van het „ik" was het begin en het einde van alle
wijsheid.
Wanneer de mensch wordt vrijgelaten, ongebonden zijn eigen belang na te jagen, moet er vanzelfsprekend strijd ontstaan. Een vreedzame verhouding, harmonische samenwerking van den een met
den ander, is dan uitgesloten. De mensch probeert
zooveel mogelijk naar zich toe te halen; eerbied
voor anderen is daarbij uitgesloten. Er is dan alleen
sprake van rechten, niet meer van plichten. En zoo
kende het liberale kapitalisme uitsluitend strijd.
Strijd van de arbeiders tegen de kapitalisten, strijd
van de verschillende ondernemers tegen elkaar,
strijd van de bevolking van de steden tegen die van
het platteland, letterlijk op alle gebied stond de
mensch in een strijdpositie en het was letterlijk
zoo, dat de mensch een wolf was.
Eigenlijk is het verwonderlijk, dat^e menschelijke
samenleving aldus tot een strijdperk is geworden,
want het is toch waar, dat wij allen, wie wij ook
zijn en wat wij in de maatschappij ook doen, wat
voor positie wij ook innemen, dat wij allen tenslotte
^slechts een enkel belang hebben. Dat belang is:
'een zoo groot mogelijke welvaart te genieten. Stoffelijke welvaart zoowel als geestelijke welvaart. En
deze welvaart kan niet worden verkregen door
tegen elkaar te strijden, maar alleen 'door met
elkaar samen te werken voor dat eene, gemeenschappelijke doel: welvaart voor allen. Het is toch
waar, dat wij allen een gemeenschappelijken vijand
hebben; die vijand is niet voor den arbeider de kapitalist, voor den ondernemer de andere ondernemer,
voor den boer de stedeling en -voor den stedeling
de boer, maar die eene gemeenschappelijken vijand,
dien wij, allen hebben, dat is de honger. Honger,
koude, armoede, ontbering, dat zijn de gemeenschappelijke vijanden van alle menschen en het zijn
'deze vijanden, die wij moeten bestrijden. Het zijn
deze vijanden, die wij moeten overwinnen. Het is
op deze'vijaöden, dat wij welvaart moeten zien te
veroveren. Wanneer er dus sprake _is van strijd,
dan is dit geen strijd tegen elkander, maar dan is
dit geme'enschappelijke strijd-tegen een. gemeenschappelijken vijand. Dan is dit de strijd om het
bestaan, dien wjj allen hebben te voeren en in' dien
strijd is sle'chts één enkel wapen van nut. Niet het
wapen van leugen, van haat, van nijd, van achterklap, van het afbreken van elkander, maar het eene
wapen van den arbeid. Alleen door van dit wapen
gebruik te maken, alleen door onzen arbeid op de
meest doelmatige wijze aan te wenden, kunnen wij
in den strijd om het bestaaii overwinnaar blijven.
Het is op het oogenblik oorlog en het is daarom
vanzelfsprekend, dat wij grijpen naar beelden, die
aan dezen oorlogstoestand zijn ontleend. Welnu,
ook een modern leger heeft een strijd te strijden.
Nemen wij b.V. de Duitsche weermacht, of zoo men
wil de Engelsche of Amerikaansche legers, of denk
eens, als men dat liever doet, aan het Nederlandsche
leger, dat in de Meidagen strijd voerde. Men moge
daartegenover staan zoo men wil, men moge een
fel pacifist zijn of niet, dat doet er tenslotte niet
toe, één ding zal nien moeten erkennen en dat is,
dat, wil een dergelijk leger zijn vijand kunnen overwinnen, de grootst mogelijke eenheid geboden is. De
Duitsche weermacht, het Nederlandsche leger, de
legers van Engeland, van Amerika, van Frankrijk,
zij kennen geen van alle verschülende onderdeelen
van afzonderlijke politieke of godsdienstige kleur.
, Nergens ter wereld vindt men een Katholieke infanterie, een Protestantsche tankafdeeling, een SociaalDemocratisch vliegerkorps of een neutrale pioniersafdeeling, die dan nog, in plaats van tegen den gemeenschappelijken vijand, tegen elkaar strijden!
Neen, waarde luisteraars, iets dergelijks is bij een
leger volkomen onmogelijk! Zelfs de veronderstelling is al belachelijk. Maar wanneer dit zoo is, en
u zult toch allen moeten beamen, dat het zoo is,
waarom doet men dan in den strijd om het bestaan
wel 200 dwaas? Zelfs het leger van den arbeid,

Radiotoespraak van den.
A rbeidsfrontleider
zooals* men de vroegere vakbeweging noemen kon,
was verdeeld in verschillende groepen naar religie
en politieke overtuiging. Zij hadden, naar zij zeiden,
slechts een gemeenschappelijken vijand, n.l. «feet
kapitalistische stelsel. Dezen vijand wilden zij overwinnen. Om -riem te overwinnen was eenheid noódig. Maar er was geen eenheid, er was verdeeldheid.
De verschillende vakorganisaties verspilden hun
kracht en energie maar al te zeer in strijd tegen elkander en menige staking b.v. is daardoor verloren
gegaan. Hoe men over dien vroegeren tijd ook moge
denken, één ding is zeker en dat is, dat de beweging der georganiseerde arbeiders veel grooter resultaten zou hebben kunnen bereiken, als zij één was
geweest en niet verdeeld.
Een leger, dat in zichzelf verdeeld is, moet den
slag verliezen. Dat geldt in den gewonen oorlog, dat
geldt ook in den strijd om het bestaan. Het liberalisme heeft ons doen zien, dat dit ook inderdaad zoo
is. Het doel van alle menschen, een zoo groot mogelijke welvaart, had reeds lang bereikt kunnen zijn,
wanneer de technische hulpmiddelen, die ieder volk
ter beschikking heeft, in gemeenschappelijken
arbeid zouden .zij'n aangewend. Er was echter geen
sprake van gemeenschappelijken arbeid, er was
slechts sprake van strijd tegen elkander. Daardoor
konden de honger, de koude, de armoede, het gebrek
niet worden geweerd uit de woningen van duizenden en tienduizenden. Daardoor ontstond de c.haos,
welke ons maatschappelijk leven tot nu toe heeft
gekenmerkt.
Juist in dat tijdperk van den felsten onderlingen
strijd is langzamerhand het'begrip geboren, dat het
roer zou moeten omgeworpen. Steeds duidelijker
ging men beseffen, dat ook in den strijd om het
bestaan geen verdeeldheid kan Worden geduld, omdat deze noodzakelijkerwijze de nederlaag tengevolge moet hebben.
Wat Nederland betreft, is het resultaat van deze
langzaam veld winnende erkenning: Het Nederlandsche Arbeidsfront.
Men heeft ons wel verweten, dat de naam „Front"
ook al weer een militairistische term zou zijn. Dit
moge wezen zoo het wil: hij is in ieder geval volkomen juist! In den bestaansstrijd moet ons volk
tegen honger en koude, ontbering en gebrek één
enkel hecht front vormen, eendrachtig, onverdeeld,
goed georganiseerd, met gebruikmaking van alle
middelen, die het in de arbeidskracht van de volksgenooten en in de ter beschikking staande werktuigen bezit. Eén front: het front van den arbeid.
Het Nederlandsche Arbeidsfront.
Er.zijn er, die dit eene Nederlandsche Arbeids-

froni, dit saamgesloten leger van den arbeid, dat
in het belang der Nederlandsche Volksgemeenschap
den strijd aanbindt tegen de gemeenschappelijke
vijanden van het Nederlandsche Volk, den honger,
de koude, het gebrek, er. zijn er, die dit Nederlandsche Arbeidsfront verwijten, dat het de verdeeldheid heeft opgeheven, en die het daarom zoo
sterk mogelijk tegenwerken. Dit is in het bijzonder
het geval in dé katholieke streken van ons land.
De geestelijkheid acht het noodig de katholiek»
werkers te noodzaken zich buiten het Nederlandsche
Arbeidsfront te houden, en daar, waar zij weer zijn
toegetreden, worden zij met allerlei dreigementen,
die voor katholieken nu eenmaal veel gewicht in
de schaal leggen, gedwongen, weer uit te treden. Ik
moet daartegen zeer ernstig waarschuwen. De geestelijkheid begeeft zich "hierdoor namelijk op een
terrein, dat niet het hare is. Er staat" geschreven,
dat aan God moet worden gegeven, wat Godes ia
en aan den keizer, wat des keizers is. Te zorgen
voor het voortbestaan van het volk, te zorgen voor
den materieelen grondslag van dit bestaan, is zaak
van de overheid. De Nederlandsche overheid heeft
deze taak in handen gelegd van het Nederlandsche
Arbeidsfront.
Wanneer dan de katholieke geestelijkheid zich
hiertegen keert, is zij het, die den Godsdienst brengt
op een terrein, waar hij niet hoort en waar hij licht
in moeilijkheden komen kan. Indien deae moeilijkheden komen, ik zeg dit met nadruk, is dat niet
onze schuld, maar de schuld van de katholieke
geestelijkheid, die de Nederlandsche Overheid wil
. beletten den arbeid van het volk op de meest juist*
en doelmatige wijze te organiseeren.
Wij vallen den goedsdienst niet aan, wij bemoeien ons niet met godsdienstige -vraagstukken,
wij lateit de leden van het Nederlandsche Arbeidsfront vrij, op hun manier zalig te worden. Wij laten
het aan de geestelijken van alle richtingen gaarne
over te zorgen voor het geestelijk heil hunner volksgenooten. Zij dienen het echter aan het Nederlandsche Arbeidsfront over te laten, hoe dit de
arbeidskracht van ons volk het best in den strijd
om het bestaan^van dit volk wil aanwenden. Om
voor alle volksgenooten in alle omstandigheden d»
grootst mogelijke welvaart te kunnen verkrijgen, om
voor de toekomst het materieele voortbestaan van
ons volk te kunnen waarborgen, is het noodig, dat
ons volk één gesloten arbeidsgemeenschap vormt.'
Men moet wel bedenken, dat, wie zich, om welke
reden dan ook, buiten deze "gesloten vplksgemeenschap blijft plaatsen, niet tot dit volk kan blijven
behooren.' Wie zichzelf uitsluit, moet niet verwonderd zijn, wanneer hij vandaag of morgen door d*
Nederlandsche Volksgemeenschap zou worden uitgestoten. Dit is nu eenmaal onvermijdelijk.
Want het Nederlandsche volk wil niet ondergaan,
in onderlinge verdeeldheid, in onderlingen strijd, in
onderling geharrewar, maar het Nederlandsche volk
wil leven. Daartoe zijn eenheid en samenwerking een
eerste vereischte en deze eenheid en samenwerking
zal het Nederlandsche Arbeidsfront tot stand brengen. Wij kunnen niet anders, wij mogen niet
anders!

Het N.A.F, in de bedrijven

Kerstgratificaties
Duitschland

in

Ook .büitenlandsche arbeiders kunnen
hiervoor in aanmerking komen
. Evenals in Nederland is ook in Duitschland een
regeling afgekondigd met betrekking tot de uitke,ering van Kerstgratificaties. Ondanks de loonstop is
het toegestaan deze Kerstgratificaties uit te keeren.
Bijzondere toestemming der autoriteiten is voor de
uitkeering eener Kerstgratificatie niet noodig indien
het uit te keeren bedrag minder is dan een weekloon of niet meer is dan een vierde van het maandloon. Een daling van de uit te keeren gratificatie
in verhouding tot 1941 is niet toegestaan,De Generaal-G'evolmachtigde voor den Arbeid
wijst er ten overvloede nog op, dat de Kerstgratificatie beschouwd dient te worden als een premie
op de trouw van de arbeiders van hoofd en hand
aan het bedrijf, waarin zij werkzaam zijn. Ontbreekt
het in een enkel geval aan plichtsgetrouwheid, dan
heeft de ondernemer het recht de" gratificatie in te
houden, ook al^s hij aan de uitkeering daarvan
onder normale omstandigheden rechtens gebonden.
Ook buitenlondsche arbeiders, die in Duitsche
bedrijven Werken; kunnen voor een Kerstgratificalie
in aanmerking komen.

In de afgeloopen week legde Het Nederlandsche Arbeidsfront een groote activiteit in het bedrijfsleven
aan den dag. Uit alle provinciën kwamen talrij te*
verslagen van bedrijfsbijeenkomsten binnen. Uit alle
verslagen blijkt, dat de belangstelling voor het ^Arbeidsfront voortdurend toeneemt.
Tijdens onderscheidene bijeenkomsten werd een
sociale voorman aangesteld. Plaatsgebrek verhindert
ons uitvoerig op de bijeenkomsteft der afgeloopen
week in te gaan.
\

MEDEDEEWNGEN *
In ons nummer van 6-November j.l. werd een
artikel gepubliceerd over wantoestanden bij de
Eerste Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek te Sa»
van Gent. Ter verluchting van dit artikel drukten
wij een aantal foto's af. Naar thans blijkt, zijn
eenige dezer foto's genomen van een ander bedrijf
dan dat te Sas van Gent. Dit wil natuurlijk geenszins zeggen, dat de 'grieven, welke in bedoeld artikel
tegen de directie van de suikerfabriek te Sas van
Gent aangevoerd werden, ook op andere bedrijven
van toepassing zouden zijn.

Dé gemachtigde voor den Arbeid
Naar aanleiding van vele vragen, deelen wij
mede, dat ingevolge de per l November 19-H
afgekondigde Verordening betreffende „Ordening van den Arbeid", ïoorloopig' als Gemachtigde voor cfen Arbeid optreedt de heer Ir,
A. R. Verwey.
Het College van Rijksbemiddelaars heeft op
bovengenoemden datum zijn werkzaamheden
beëindigd.

was met de Minerva. Volgens de verklaring van 'n
zekeren meneer Van der Moer, of Van. 't Roer of zooiets, had .hij de machine „vol vooruit" laten draaien
terwijl de kapitein zeer uitdrukkelijk „vol achteruit" gecommandeerd had, met als onvermijdelijk
gevolg dak voornoemde sleepboot, genaamd de
Minerva, in aanvaring was gekomen met een door
mechanische kracht voortbewogen motorschuit genaamd „De Goede Verwachting" waardoor voornoemde sleepboot was lek geworden en gezonken..
Klopte dat?
' Nee, dat klopte niet!
Zoo, nu ja, uit betrouwbare inlichtingen bleek dat
Bakker K. niet van de eerste leugen was gebarsten.
Er stond nog heel wat meer voor 'm in-'t vet.
Uit wraak voor. een, hem door den reeder Van
der Vaart, Egberthus toegediende klap, had hij aan
boord van de sleepboot Charon, onbeheerd liggende
en gelegen aan de kade te Merwestad, zoodanige
handelingen verricht dat voornoemde' sleepboot als
gevolg van voornoemde handelingen was vervold
en .gezonken. Volgde nog een dosjs juridische
nonsens over gevaar voor leven en eigendom der
opvarenden, dan was het woord aan Bakker.
De Commissaris ging er eens gemakkelijk bij zit(14).
en bereidde zich voor op een uitvoerig pleidooi
Klaas had zich vergist en hij voelde zich verlicht ten,
van
den
ex-machinist welke zeer zeker alle beschulomdat niet datgene gekomen was dat hij wenschte
strikt van de hand zou wijzen.
' en vreesde tegelijk. En toch kon hij niet ontkomen digingen
„Ziezoo, lepel maar es op!"
aan een gevoel van bitterheid en schrijnende teleur„Ik heb niks te lepele!" begon Klaas, „Te Wou
stelling. Gedurende het slot van de vergadering, en
ook tijdens den qpmarsch naar het huis van BlomV alleen maar es vrage of je nou uitgerekend vanmers had het gelesen of hier iets grootsch ging ge- avond met die rotsmoesies voor den draad mot
beuren; of de verhongerden en misdeelden hun af- komme? De Charon en de Minerva zijn allang dood
rekening begonnen met al. wat behoorde tot de . en begrave, maar jullie hale ze uit d'r graf om mijn
kaste der onderdrukkers, en of het redelijk willen ' 'n hak te zette omdat ik bezig ben. recht te vrage
dat over de aarde stroomde zou aanzwellen tot een voor de werkelooze schippers die....!"
„Geen donder mee te make!" viel de Baas in de
machtige vloedgolf waardoor alle onrecht en gerede. „Agent, laat getuige Van der Vaart E. es eve
meenheid voor goed zou worden verzwolgen ...
Het redelijk willen h^,d het niet verder gebracht hier kome!"
Even later stond Bart te knipperen tegen het
dan tot een schuchter samenscholen in liet straatje
van Blommers. Het was geworden tot een bibberend schelle licht dat onbarmhartig in de kale ruimte
vragen, een zwijgend smesken om gerechtigheid. straalde.
„Ha die Klaas!" groette hij. „Ook 'n keertje in de
Want weer-was het zwaartepunt • gelegd op de gevolgen, en niet op de oorzaken van ale wanverhou- kuif gepikt? Hou je maar taai....!"
„Koppe dicht!" gelastte de commissaris. „Hoe is
dingen. En zonder grondige veranderingen der, oorzaken zoudeg de gevolgen blijven... tot in eeuwig- uw naam!"
„De zenewe!" antwoordde Bart. „Mag ik effies
heid.
Ze waren samengekomen, om hun nood te doen gaan zitte?"
„Staan blijve!"'snauwde de Baas.
lenigen door anderen, en geen van hen had de
,,'k Zal ét 'm ... ik zallet.... 'm .... zegge .. . !"
- mouwen opgestroopt om mee te werken aan het
fundament waarboven een nieuwe\ samenleving kon beloofde de ex-reeder. Klaas schoot toe om den beworden opgetrokken. Ze kwamen om te vragen, niet zwijmenden zwerver op te Vangen, doch te laat.
Bart zakte neer op den wegschuivenden stoel; plofte
om te o f f e r e n . . .
Diep in gedachten verzonken - ging Klaas terug dan dwarsweg op den kalen tegelvloer.
„Water!!" schreeuwde een der agenten.
door de straten waarin de laatste voetstappen der
„Brood, godver. . . . M ! " vloekte Klaas. „Zie je dan
sameRscholers reeds lang verklonken waren. Nog
maalde in zijn geda^Jaten het lied der opstandigheid, niet, dondersche kozak....!!!/'
Weer worstelde hij met de pootige agenten tot
doch het leek of het rhythme vertraagde tot de
sleepende maat van één luguberen doodenmarsch. hij machteloos neergewrongen lag achter de zware
Bouwers van den Nieuwen Tijd," ach waar bleven deur van de stikdonkere cel. Hier vloekte hij z'n
ze? Zouden de verworpenen dan stuk voor stuk ergernis uit in onbeheerschte woede; hier voelde
ondergaan in een zee van ellende, enkel omdat ze hij het leed der menschenwereld als opkruipen langs
te beroerd waren zelf de armen uit te slaan?
de kale wanden; hier snikte hij om de ellende van
Voor de deur van het Gouden Anker deinsde hij Bart j e wiens hart te hoog zat om een aalmoes te
terug voor het schelle licht van een aanflitsende vragen bij zijn klassegenooten welke, behagélijk
raklantaarn. „K. Bakker, in naam- der wet, je bent weggedoken in hun warme crapauds. hem genadem'n arrestant! Kalm meegaan of Je krijgt 'n gum- loos lieten sterven in den grimmiger! winternacht..
miknuppel in je nek! De baas wou je graag es
Lieve god, was er dan niemand dje een poot uitspreke! Lóópe!!!"
stak om den geerden reeder van weleer van den
Hetxwas niet de eerste keer in zijn leven dat hij algeheelen ondergang te redden? Moest hij, straks
gearresteerd werd. En niet 'de eerste maal dat hij na zijn straftijd, als zwerver zonder middelen van
twee agenten over de straatkeien timmerde. Het bestaan,.worden opgeborgen in den krententuin van
•was al eerder gebeurd, doch ook ditmaal moest hij Veenhuizen? 't Mocht niet gebeuren, bij god, het
het afleggen tegen de dienaren van Hermandad. zou niet gebeuren zoolang Klaas nog één hap eten
Drie, hoogstens vier minuten duurde de ongelijke te deelen had....
«trijd, dan was het pleit beslecht en strompelde hij
Bart had er verkeerd aan gedaan om de ruit van
met op den rug gedraaide armen, in de richting ^Blommers in scherven te smijten, maar mocht'het
van het politiebureau. Daar zat de Baas om hem te * hem kwalijk genomen worden dft hij, gesard, gespreken. Niet alleen over de demonstratie en de plaagd en uitgeworpen, het wapen der barbaren
poging tot oproer waarvan hij de aanstichter was, • hanteerde orn zich te wreken op de geheele gnuidoch ook over andere dingen waarin de Baas zoo vende kaste welke zijn ondergang bewerkte? Had
bijzonder veel belang stelde.
'hij niet zes maanden gezeten enkel op het bloote,
Bakker moest maar es vertellen hoe dat gegaan door niets gestaafde, vermoeden dat hij de Charon
WA?1 ÖE NIEUWE LEZER WETEN MOET.
We heboen kennis gemaakt met de sleepboot
„Charon", gammel gevaren op duizend en een
tochten van Rotterdam naar Mannheim en -omgekeerd',
v
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. Henk, de stuurman, en de stoker Kors
komen er ook in voor
We hebben gelezen hoe Bart z'n pech met z'n
vloot van oude schuiten niet kan verwerken en
die woede op Klaas wil bekoelen maar daardoor
een ineenstorting krijgt.
De crisis komt. Bart gaat naar den kelder en
Klaas wordt werkloos, zooals zooveel varensmannen
en anderen. Hij koopt in Beukendorp voor zijn
spaarcenten het café „Het Gouden Anker", dat
echter ook geen goudmijn meer is.' De schippers,
werkloos geworden, lijden groeten nood. Na een
bijeenkomst in „Het Gouden Anker", waarbij ook
Bart, thans verzekeringsagent, aanwezig was, scholen de scliippers samen voor het huis van den armmeester, maar de politie jaagt de demonstranten
uiteen.
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had laten zinken? En had men hem niet gemeden
als 'n schurftigen hond juist om die zes maanden?
Voor Bart was er geen weg terug, tenzij een
krachtige vriendenhand hem vastgreep op den rand
van den afgrond om hem terug te plaatsen in de
volheid van het leven. Hij moest, én zou niet onder
gaan
En dus trommelde Klaas met de hakken tegen
de celdeur teneinde een begin van uitvoering te
geven aan een vaag omlijnd plan dat meer en meer
vorm en gestalte nam in z'n malenden gedachtengang.
Ten tweeden male zat hij onder het vijandige licht
In de kale bureauruimte, en thans was hij het die.
den commissaris overblufte met scherp geformuleerde vragen en snel gegeven antwoorden.
Hij erkende de vergadering belegd, toegesproken
en opgehitst te hebben tot het houden van een demonstratie voor het huis van den B.A. penningmeester. Ook dat hij in een scherpe woordenwisseling geraakt was met het zalfje Blommers, en hem
gedreigd had met algeheele vernietiging wanneer
deze de verhongerd^ schippers onverrichterzake
terug durfde sturen. Zejcer. er waren harde woorden gevallen, doch Klaas had z'n handen niet vuil
gemaakt aan het stuk yullis. Daar was ie voor bewaard gebleven, maar hij kon er niet voor instaan
dat het 'n volgenden keer weer zoo goed zou afloopen. En a^ voorschot op de volgende ontmoeting,
.had ie alvast 'n keisteentje door de ruiten gekeild.
>Ja zeker, dat had hij gedaan, en niemand anders!
De commissaris kreeg de gewaarwording of hij
bezig was een open deur in te trappen. Het was te
mooi om waar te zijn. Zat me daar die kastelein
"n acte van zelfbeschuld.iging op te stellen om van
te duizelen. Ophitsing, samenscholing, bedreiging,
.vernieling, 's Jongejonge, meer dan voldoende om
den raddraaier 'n half jaartje op té-bergen, en daar
was het toch eigenlijk maar om begonnen, 'n Mensch
kon maar boffen. Hij kon volstaan met het geheele
verhaal zóó op/ te schrijven en dan mochten, die
, aan de haren er bij gesleepte sleepbooten .gevoegelijk weer ter ruste gelegd worden. Met hun gesjochten reeder er bij. Die vent was ook al met het
verhaaltje gekomen dat hij de ruit van Blommers
had in getikt, maar dat 'was kennelijk het door
zwervers meest gebruikte handigheidje om onderdak te verkrijgen. De commissaris geloofde geen
laars van die heele ruitengeschiedenis. Hij had er
Blommers over opgebeld, doch deze wist nergens
van. Wel had hij glasgerinkel gehoord
Enfin,
de Baas voelde zich allerminst geroepen om het
raadsel van de ingegooide doch onbeschadigde ruft
op te lossen. Daar waren tenslotte de advocaten
voor. Hoofdzaak was dat de oproerkraaiende kastelein voorloopig de doos in ging, en z'n maat met
den dophoed uitgeschreven kon worden. Het recht
moest z'n beloop hebben, doch hij zat niet bepaald
om gratis logeergasten verlegen. •
En dus hoorde Klaas voor de zooveelste maal de
celdeur achter zich dicht vallen, en schuifelde
Bartje, duizelig en verkleumd, door de kildonkere
stegen van Beukendorp, de gulden vrijheid tegemoet. ...
Bar was de winter, en eindeloos lang. Hoopen
koolasch en modderige voetstappen deden de, dikke
ijskorst in het kanaal vervuilen tot een groezeligen
verkeersweg alsof het ten eeuwigen dage zoo blijven
zou. De schippers zochten nog dagelijks hun opperdje, in de zon, en uit den wind, doch hun rumoerende stemmen waren verstild gelijk het leven
zelf. Der gewoonte getrouw keken, ze, na eiken doelloozen heen en weergang, nog even naar vleugel of
wind vaantje dat als vastgevroren leek in den azuren
vrieshemel. Soms kwam "er beweging in en volgde
het aarzelend de windrichting van Noordoost naar
Noordwest; 'n enkelen keer tot West of Zuidwest,
om tegen den avond weer onverbiddelijk weg te
draaien naar den duizendmaal vervloekten vrieshoek
Het leek of Moeder Natuur meedeed aan het
menschenspelletje van opbouwen en afbreken,
voortbrengen en vernietigen, en of Zij 'n slag vóór
wilde blijven in den kringloop van dit krankzinnige
gedoe. Het leek of Moeder Natuur, zonder woorden
doch met vreeselijk harde daden de verdwaasde
wereld trachtte aan te toonen hoe het wel en hoe
het niet moest. Of Zij de^krankzinnige daden harer
kinderen tot in het belachelijke „vergrootte 'om hen
duidelijk te maken hoe dwaas zij waren
Want wat had het voor zin dat in den zomer het
warme levenwekkende zonlicht intens over de aarde
zinderde en de golvende graanvelden rijp stoofde
tot geel en goud, wanneer de mensen, voor wien dit
alles geschapen was, vloekend op den rijken oogst,
het brood liet verrotten, op de velden, of er den
brand in stak terwille van_ de alleenzaligmakende
productiebeperking?
j
Wat baatte het den mensch dat de schatkameren
van het land tot berstens toe gevuld waren, en hij
zelf verhongerde voor de gesloten deuren der voorraadschnren? Wat baatte het den mensch dat hij
overtollige werkkrachten aanwendde om moerassen
droog te leggen en heidevelden te ontginnen tot
schrale akkers wanneer de vruchtbare kleipolders,
onbewerkt en onbebouwd, verzuurden onder wuivende distels? Het had geen zin.
(Wordt vervolgd.)

Hef geestesleven van den
vroegeren ambachtsman
In den tijd van het handwerk
zijn de zinteekens ontstaan. Zij zijn
regelrechte uitdrukking van het
geestesleven van den toenmaligen
werkman. Deze zinteekens bewijzen, dat het hier gaat om „geéactiteleven", niet om „bedachte symbolen of zinnebeelden", niet om het
tot uitdrukking brengen van een
bepaalde wijsbegeerte, neen, om
dat alles ging het onzen werklieden
niet. Zij verrieden in hun timmeren houtsnijwerk een brok oerlevens- en wereldbeschouwing, iets,
dat hun in het bloed zat, en heusch
niet uitsluitend het bezit was van
ons Nederlanders.
Reizigers t hebben vastgesteld,
dat de zinteekens, die wij behandelen, ook voorkomen in andere
itreken: zoowel Keltische als Germaansche, ja ook Slavische en nog
andere gebieden onzer wereld. Maar
hun haard ligt in Skandinavië.
Van de Noordpoolgebieden uit,
waar. het er vroeger anders uitzag
dan nu, lezer!, hebben deze zonneraderen, ingen, kruisen, sterren.
wolfsangels, enz., een reis .aanvaard over onzen aardbol. Dat zij
dus op IJsland net zoo voorkomen
als op huizen in .Denemarken,
Noorwegen, Zweden, Finland, Nederland, Vlaanderen. Noord-Frankrijk, in Groot-Duitschland en in
de zoogenaamde randstaten (Lijf' land, Koerland, Estland, Letland,
Littauen, Polen, Roethenië, Oekraïna, dat zij in Duitsch-Zwitserland
aangetroffen worden en in de Keltische landen Bretagne, Ierland,
Wales, Cornwall en Schotland, op
de Far-öër en op Groenland, dat
alles moet normaal geacht worden.
Maar, lezer, wij droegen ze ook
dwars door de Russische en Mongoolsche steppe naar China en
Zuid-Oost-Azië, in een tijdperk
toen we nog Indo-Germanen waren/ toen we, nog slechts bekend
stonden als de samenkoppeling van
de Noorderlingen uit het schiereiland Europa..
Of ook wij boekengeleerdheid
•willen brengen, en onz.en eenvoudigen boer uit Koudekerke hebben
vergeten? Geenszins! Maar de reizigers in die landen kwamen daar
dezelfde teekens tegen als in hun
vaderland. En de fotografen hebben het ons eveneens verraden: de
kieken uit die landen bewijzen het
ons. Als in Littauen molens staan/

beelden af, geput uit den schat,
die ons eigen land oplevert. Allereerst een zonnespira'al te Duivendrecht. De Zon was het zichtbaar

symbool van God in de schepping.
De Zon giet haar kracht uit over
de woonsteden der menschen. De
top van het huis ving de zonnekracht op. De daklijn leidde haar
naar omlaag. De zonnespiraal
boven de dakgoot verzinnebeeldt,
dat zij de opgevangen zonnekracht
wil bewaren. Het is een inkeeringsmotief.- De zon wil niet doelloos
wegvloeien. Zij probeert - dus uit
eigen kracht, in zichzelf te keeren.
Het begrip inkeeren en uitstulpen
speelt bij de volksche zinteekens
een grqote rol.
In het Saksische gedeelte van
ons land ziet men veel rieten daken. Soms kan men daarop een

omgekeerden boender aantreffen,
vastzittend in het dak. In de borstels van zoo'n boender steekt dan
een stokje met een windweepje
aan. Zie de afbeelding. Dat windweepje is afgeleid van' het zonnewiel. De boer ziet aan den stand
van zijn weepje hoe het met den
wind is gesteld. Echt een voortbrengsel van des werkers handen!
Wij laten verder zien een geveltopteeken *uït Geestereii, n.l. een
maalkrr.is. Daarboven uit rijst een
rechtkruis. De boer, die dit op zijn
dak zette, gaf daarmee te kennen:

U)<uyiaft.am.t&n jtó
t
die naar Hollandsch-Vlaamsch
model gemaakt zijn, dan behoeven'
wij er ons niet over te verwonderen, dat er op den kop van de naaf
van de wieken bleekblauwe zessterren staan geschilderd, zooals
wij ze ook in het land van Cadzand
aantreffen. Onze geest vloog' over
de aarde. Onze geest verbreidde de
zinteekens
onzer voorvaderlijke
wereldbeschouwing.
Dit
zullen
zeker de Amsterdamsche arbeiders
begrijpen, want zij hebben de
eeuwen door bewezen, dat zij een
ruimen wereldblik bezitten.
Wij beelden hier nieuwe voor-

Een <a<z Het -stond.

te.
het christenkruis heeft gezegevierd
over het heidensch kruis. Volkskundigen, noemen dat: „een gekertend maalkruis". Het gelijkarmige
kruis is Germaansch van oorsprong. Het kruis, bestaande uit

een langen paal met korter dwarsnout, is uit Klein-Azié afkomstig.
In Blaricum bezochten wij een
boerenwoning vorigen zomer. Het
was Zondagnamiddag en felle zon.
Boer en boerin zaten in de pronkkamer. De blinden waren dicht. In
de luiken was echter een zonnewieltje uitgesneden. Dit zonnewieltje ontdekten wij, doordat het op
den. houten vloer siond; beschenen
door de zon van buiten, die door
het wieltje in de blinden doordrong. De boer rookte zijn pijp. En
zat te mijmeren. Hij „mediteerde".
De boerin had in haar kerkboek
gelezen en zat nu in gedachten. Zij
tuurde naar het zonoewiel op den

Wanneer de zon een stuk land
beschijnt, wordt dit land: „een
zonneleen", immers alles wat dit
land wordt, is geleend van en ontleend aan de zon. In dien zin bekeken, heeft de Boer feitelijk een
zonneleen in bewerking. Hij helpt
de zon haar taak volvoeren. Hij
kweekt tastbare zon op onze wereld. Het begrip odal en zonneleen
staan met elkaar in verband. Bij
een andere gelegenheid hopen wij
dit nader uit te werken. Het zou
nu, in dit artikel, teveel ruimte
vragen.
De odal-s, zooals afgebeeld op
het huis'bij Hoorn, is een zeer veel
voorkomend zinteeken, dat afgeleid is van de odal, of beide zonnen. Een boereman uit Amstelveen
wist mij te vertellen: „meneer, die
s stelt midzomèrzonnewende en
midwinterzonnewende voor. Aanvankelijk waren dat twee dichte
cirkels, de eene uitrollend, de
andere mkrinkelend."
Het is
logisch, dat hier twee zonnetoestanden zijn weergegeven: de eene

'- lormewéet w» *»nl

vloer. Ziedaar het beeld der werkelijkheid. In Harmelen troffen
wij eenige jaren terug (1938) eveneens een luik, met precies eenzelfde zonnewieltje uitgespaard.
Wij beelden het laatste" hier af.
Niet waardeloos naar men- ziet! Dit
is religie.
Tenslotte de odal-rune. Het is
heel jammer, maar daarover vernamen we van boerenkant regelrecht niets. Wel vertelde ons een
Arnsterdamsche onderwijzeres, dat
er de volgende verklaring aan werd
gegeven: „Er zijn twee zonnen:
een geestelijke (onzichtbare) zon
•en een stoffelijke (zichtbare) zon.
Eigenlijk was dit met alles zoo. Op
het onzienlijke gebied ligt de oorzaak van het zienlijke. Ieder voorwerp is de stoffelijke neerslag van
iets, dat geestelijk bestaat. Ook
Goethe heeft dit al beweerd. De
stoffelijke zon, die wij zien, is dus
— volgens deze redeneering — de
vertegenwoordigster • van de on*
zienlijke, geestelijke zon." — Deze
twee zonnen zitten organisch aan
elkaar vast. Eigenlijk geloof jkzelf,
dat er één zon is, die twee aanzichten heeft, welke twee aanzichten
hier in beeld zijn gebracht.

„Volk en Vaderland" van 4 December
bevat een zeer lezenswaardig artikel:
„Het front van den Arbeid", waarin
Nederlander, werkzaam bij de Organi• • ' Tod t, een en ander vertelt van
Nederlandsche mannen, die- aan «e
f'ransche Westkust zijn ingezet als sol: 'den Arbeid.
„Voor velen beteekent het arbeiden in
den vreemde nog slechts een strijd om
het naakte bestaan zonder méér", aldus
de schrijver. „Daarom zijn "ook voor hen
de geestelijke zoowel, als de materieele
moeilijkheden menigmaal zwaarder te
ïejj. Zij beseffen nog niet. dat het
ook hun revolutie is tegen de oude 'uitbuiters, die van ' de overzijde hetzen en
stoken en waartegen zij - mede een
hechten dam helpen opwerpen. Het licht
;-->'t echt-er ook hier reeds door, zij het
dan nog slechts zeer flauw en sp
zaatn. Naar het oude wil w.el geen d
alle doelen van het vaderland hier
bijeengekomen mannen ter
De schrijver geeft
..? een uitvoerige beschouwing over het leven van
deze soldaten van den Arbeid, en zegt
daarin o.a.: „Hier leert men ook de
practische waarheid erkennen, dat het
overgroote deel van ons volk niet

toestand zit weer organisch aan
den anderen vas,t.
We moeten dus niet denken, dat
wij tegenwoordig zulke geweldige
denkers zijn bij vroegere eeuwen
vergeleken. Neen, ook in onze oudheld waren er diepdenkende men-*
schen, die ook nog geprobeerd hebben hun inzichten vast te leggen
in gesneden figuren, die zij tot
vermaan gaarne plaatsen op den
nok van hun woning.
Dat was kuituur. Wij hebben
slechts nagebootst. Laten wij tot
het volk gaan en nederig zijn.wijsheid met een dankbaar hart in
ontvangst nemen.
MARCEL VAN-DE VELDE.
slecht, niet gedegenereerd is. Tusschen
duizenderlei moeilijkheden van allerlei
aard leeren wij hier trotsch zijn op
onzen Nederlandschen arbeider. Zeker,
hij is menigmaal deksels lastig, hij staat
op zijn allerkleinste rechten als een bok
op de haverkist, doch: hij bezit fierheid,
gevoel voor humor en gezonde werkknuisten."
In „Wij van den Omroep", het bedrijfsorgaan van den Nederlandschen
Omroep van December komt. een artikel
„Socialisme" voor, waarin o.m. de doelstellingen van het Nederlandsche Arbeidsfront, alsmede de functie van den
socialen' voorman van het Arbeidsfront
belicht worden.
Hoewel er aan de goede bedoelingen
vaVi den schrijver niet getwijfeld kan
worden, is het toch te hopen, dat hij
zich t>ij een volgende beschouwing over
het Arbeidsfront eerst tot de AfdeeUngen
Pers en propaganda dezer organisatie zal
richten, hetgeen de juistheid en de helderheid van zijn betoog alsdan' zeer
zeker ten goede zal komen.
„Storm" - van 4 , December rakelt nog
eens de toestanden in den Ncord-Oostpolder op. Het blad wijst erop, dat het
Arbeidsfront reeds een aantal grieven,
die in een vorig' artikel naar voren werden gebracht, uit de wereld gehol. heeft, doch dat er niettemin nog veel te
verbeteren oveï blijft. Het kan er echter
' o p . rekenen, dat het Arbeidsfron* ..
stil zit en nu deze zaak- eenmaal ter
hand genomen is. naar een definitieve
oplossing zal streven
C. W. Hzn.

ff—

* /n alle dorpen, ook in de nieuw ontgonnen gebieden trefien we enkele fabrieken aan

De losse turf wordt met /omes aangevoerd en machinaal binnen de fabriek gebracht, waar zii bewerkt wordt en ten slotte als
tur t strooisel in balen geperst

Op primitieve wijze wordt 'in ae turrcokesbedrijven de met schepen aangevoerde turl tot

.cokes" verwerkt.

Zooals de cokes uit de .mnlers" komt w zii nog niet voor oenruik gereed Eerst moft zit nog worden gebroken Op de toto's eeniqe
zakken met het h,al}-sereed product Waar on» natu de brekerij te worden vervoera. Ot> aen achtergrond een oedeelte van den
wintervoorraad.
(Foto's Arbeid-f' J. Griek (6)

Wanneer men In het Drentsche
rondkijken, dan moet men niet reken
of bus. Want dan komt men niet ver. V'
het oogenblik, nu de omstandigheden
opleggen in elk opzicht. Dus is de fiets
wezen verbindingsmiddel, voor ingeboren1
ker. En op een kilometertje meer of
men niet kijken. Dat wordt niet 1
maai- eens den weg naar dit of dat b
men u antwoordt, dat ge er vlak bij
maar. dat het nog een halfuurtje
Zoo zijn wij ook op de fiets gestegen
dagen achter elkander de .geheele veenS1
gereden, van noord naar zuid en vafl
west. En zoo rondrijdend Is er é<
sterk opvalt, n.l. het ' groote aan
schoorsteenen, dat men op zijn weg oO
alleen in het oude Groningsche veengebi'6
eigenlijke veenderij al lang is af geloop
bepaalde plaatsen, b.v. Veendam, zich bjl
industriecentra hebben ontwikkeld. 0<*
Drentsche land, met name in het zuid *9
de vervening nog volop aan den gang*
bijna in elk dorp een paar fabrieken a*

Twee redenen zijn er, -waardoor in
zooveel industrieën zijn gevestigd. De
is met drie woorden gekarakteriseerd:
goedkoopte. In, ander verband komen
terug. En de and.ere reden is de
turf. Deze reden is' zeker niet van ro^
want een groot aantal der bedrijven
of andere wijze met de turfleverantie of
het veengebied verband.
Natuurlijk geldt dat voor de tallooze
fabrieken, die men overal aantreft, en
trekkelijk eenvoudige wijze de turf toÈn
wordt en dan weer tot groote pakken sl
en met ijzerdraden bij elkander gehotfj
aan de afnemers te worden gezonden. *
strooisel gabruiken voor stalvloeren. voO1
ken van planten teneinde bevriezen te
enz.
• Minder sterk spreekt het voor de aa 'eu
fabrieken, die men overal in de veenstï'
ten getale aantreft. Want men zou zoo
aardappelen vindt men overal, dus wa'
industrie juist in deze streek zoozeer W
ten komen. Toch is dit-zeer eenvoudig
veengronden zijn van oudsher zeer veel6
verbouwd, aardappelen die voor gewon
minder geschikt zijn, maar daarenteg^
geschikt om tot aardappelmeel te wor
de zgn. fabrieksaardappelen. Dus is üM
dat deze nijverheid juist hier zich am
wikkelen.
Het is een eigenaardig bedrijf, die
aardappelmeel Eigenlijk is het een
ces van wasschen, zeven en bezinken.*
al direct als. de aardappelen, die mtt y
worden aangevoerd, met grijpers binnq|
worden gebracht Wasschen en nog eeJl*v
opdat al het vuil van het land en vaf oer
er van verwijderd zal zijn als de aaf
verdere bewerking ondergaan; intuss^1
langs automatischen weg voortdurend "j( hrKetrokken om de dualiteit van de aardapP,
veelheid zetmeel, enz. vast te stell^'
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waschwater wordt geregeld afgevoerd. De schoongewasschen aardappelen worden nu automatisch
naar verschillende raspen gebracht, waar zij worden fijngeraspt en daarmede vangt dan pas het
eigenlijke proces aan. Het rasp"el wordt met water
vermengd en dan gezeefd; de meeldeelen gaan met
het water (het meelwater) door de zeef en worden
beneden opgevangen, terwijl het overblijvende gedeelte, de veaels, op een andere wijze worden verzameld; die vezels worden gedroogd, gemalen', met
water vermengd en weer opnieuw gezeefd, en dit tot
drie, viermaal toe, totdat men mag aannemen, dat
deze vezels geen meeldeelen meer bevatten en ze •
' worden afgevoerd om als veevoeder of anderszins te
worden gebruikt. Het meelw-ater wor^f intusschen
in groote bezinkbakken verzameld, waar het meel
bezinkt en aldus het nog vuile aardappelmeel oplevert. Nu begint weer' een nieuw proces van wasschen
en zeven om het meel van alle vuil en ongerechtigheden te zuiveren, waarna het tenslotte wordt
gedroogd en in balen verpakt.
Wat lijkt dat eenvoudig, zoo in enkele woorden
geschetst, maar zoo eenvoudig is het natuurlijk niet.
Het is een wirwar van pompen en Jaeotasladders en
weer nieuwe pompen. Voortdurend moet er hard
aangepakt worden en geen oOgenblik kan men het
bedrijf in den steek laten. Natuurlijk is het een
continubedrijf en vooral de arbeiders, die belast zijn
met hét leegscheppen van de bezinkbakken of van
de bezinktaf els ^of tenslotte van de bloemtafels (die
het schóone product opleveren), kunnen eigenlijk
geen oogenblik rusten. Voortdurend .moeten zij met
dit zware werk doorgaan.

Wie In de venen rondrijdt en zich op de hoogte
stelt van de sociale toestanden onder de arbeiders,
staat soms toch wel even vreemd te kijken. Want
wat hier als normaal en nog heel behoorlijk geldt, zou in andere streken van het land
schandelijk worden genoemd. Wanneer b.v. een getrouwde arbeider, met een paar kinderen, met een
loon van f 22,— a ƒ 23,— naar huis gaat, dan vindt
hij dat heelemaal niet erg. Integendeel, hij acht
zich nog behoorlijk betaald.
Natuurlijk moet men rekening houden met de
omstandigheden waaronder deze menschen ook
overigens leven. Zoo goed als allen verbouwen hun
eigen aardappelen, hun eigen boonen, steken hun
eigen turf.
Maar toch mag men dit alles ook weer niet al te
sterk laten gelden. Want de loonen als hier genoemd
zijn maxima en velen blijven daar belangrijk beneden. En het gevaar dreigt, dat, terwijl de bedrijven,
waarin zij werken, bijzonder goede zaken maken, als
nog maar zelden of nooit het geval is geweest, de
arbeiders, die nacht en dag het zware werk moeten
doen, hoe .langer hoe meer verarmen. Vooral ook
omdat deze fabrieken slechts gedurende een gedeelte
van het jaar werken, gedurende de zgn. aardappelcampagne. Voor de rest van den tijd liggen zij stil.
Dan zijn er slechts enkele werklieden noodig voor
het onderhouden en in orde brengen van fabriek en
machines, maar de anderen moeten elders zien aan
den kost te komen.
Gelukkig blijkt het, dat de arbeiders ook in deze
bedrijven weten, tot wie zij zich moeten wenden
als hun belangen bedreigd worden of als zij moeilijkheden hebben. Reeds is gebleken, dat verschilv
•

lende sociale voormannen goed werk konden doen.
En toen wij een van deze fabrieken bezochten in gezelschap 'Van den plaatselij ken leider van het Nederlandsche Arbeidsfront, werden wij telkens aangehouden door groepjes werklieden, die onzen kameraad „eens wat wilden vragen". Maar ook de bedrijfsleider, die ons had rondgeleid, had zijn moeilijkheden, die hij met ons wenschte te bespreken.
Zoo moet het zijn. Het Nederlandsche Arbeidsfront
waakt voor de belangen van alle werkers, zoowel
voor die van hen, die leiding geven als voor hen,
die het ruwe werk doen. En zij allen behooren in
het Nederlandsche Arbeidsfront mede te strijden
om zoo ons aller belangen op de beste wijze te
dienen.

Er is nog een typische veenindustrie, die hier wel
even speciaal genoemd mag worden. Dat is de turfcokesfabrieage. Dit,is een eigenaardig soort industrie. Eigenlijk staat zij nog in haar kinderschoenen,
maar zij biedt groote mogelijkheden, ook voor de
toekomst. Tot dusverre ontdekten we drie van dergelijke bedrijven, maar wellicht zijn er nog meer.
Zooals gezegd, de industrie staat eigenlijk nog in
haar kinderschoenen..De bedrijfjes zijn dan ook zeer
primitief. Hun ontstaan hebben zij min of meer te
danken aan het in gebruik nemen van zoo vele gasgeneratoren voor automobielen en vooral voor autobussen, waarvoor de turfcokes een zeer geschikte
brandstof schijnt te zijn. Een van de bedrijven, die
wij bezochten, vormt althans een onderdeel van een
fabriek die dergelijke gasgeneratoren levert en een
ander scheen er zeer nauwe relaties mee te onderhouden.
Het is geen eigenlijke fabrieksarbeid, dat stoken
van turfeokes, want bijna al het benoodigde werk
geschiedt in de open lucht. Althans bij de primitieve
inrichting van thans. Het werk valt eigenlijk het
beste te vergelijken met het branden van houtskool.
Als we het veld opkomen, zien we een groot aantal
kegelvormige gedaanten, hetzij van ijzer, hetzij van
steen. Men noemt ze „mijlers". Daarin wordt op een
bepaalde wijze turf opgestapeld zoodanig, dat het
vuur, dat bovenin gebracht wordt, de turven niet
verbrandt maar. verkoolt, zoodat er tenslotte de
cokes overblijft.
Is het niet vreemd? Het product, dat bij de gewone
gasfabriek als bijproduct geldt, de cokes, is hier dé
hoofdzaak geworden, terwijl hier van deruanderen
kant gas en teer bijproducten zouden zijn, indien
ze konden worden opgevangen en verzameld. Maar
juist/de primitieve inrichting der bedrijven maakt
dit-onmogelijk. Wellicht biedt de toekomst in dit
opzicht nog groote mogelijkheden.
Het is een vuil werkje, dat stoken van turfcokes.
De mannen en meisjes, die hier werkzaam zijn, zijn
zonder uitzondering zwart als roet. Hoe kan het ook
anders Den geheelen dag verkeeren zij tusschen die
zwarte cokes en bovendien tusschen de gas- en teerdampen dié bij het smoken der mijlers door uitlaatpijpen worden afgevoerd. Waar de mijlers van i^zer
zijn. zijn de omstandigheden voor de arbeiders nog
iets gunstiger, dan waar men steenen mijlers heeft;
de ijzeren mijlers n.l. bestaan uit twee gedeelten en
het bovenstuk kan er na beëindiging van het stook proces worden afgelieht. zoodat het ledigen er van
in de open lucht kas geschieden; als de millersSran
steen zijn, is dit ni»rt mogelijk en moeten de arbei-

ders zich binnenin deze benauwde gevaarten begeven
om hun werk te verrichten.
. .
Men krijgt eenigszins een idee van den omvang
van deze bedrijven, als men weet, dat bij één daarvan, waar 94 arbeiders, meisjes en mannen, werkzaam zijn, per dag 80.000 turven Worden verstookt.
Tevens is een groote voorraad turven opgeslagen
(circa 6 millioen stuks) om gedekt te zijn, wanneer
de winter streng mocht worden en de vaarten dientengevolge lang dicht zouden blijven.

De sociale positia van de arbeiders bij deze bedrijfjes is heel verschillend. Hier blijkt duidelijk,
welke bedrijfsleiders wél en welke niet de verplichting begrijpen, die hun thans door .de wet is opgelegd, ook de belangen van de arbeiders te verzorgen.
Algemeene regelingen bestaan hier natuurlijk niet;
het zijn alles onderlinge afspraken en overeenkomsten.
In een van de bedrijven leken de arbeidsvoorwaarden betrekkelijk gunstig. De loonen waren niet
hoog, maar voor deze streek normaal. En vooral:
vast. De arbeiders werken er niet op tarief, maar
krijgen een vast dagloon, dat neerkomt op ƒ24.—
per week, terwijl regen verlet wordt doorbetaald. In
een ander bedrijf echter, waar men onder precies
dezelfde omstandigheden werkte (neen, eigenlijk
waren zij slechter, want de mijlers waren hier van
steen in plaats van ijzer) zijn de loonen heel anders.
Hier werkt men niet in uurloon, maar op tarief, en
terwijl de bedrijfsleider vertelde, dat de arbeiders
gemakkelijk tot een loos van ƒ28.— konden komen,
vertelden dezen zelf ons, dat zij bij heel hard werken
nauwelijks de ƒ21.— konden halen. Ja, verschillenden kwamen niet hooger dan tot ƒ 18.—! Opvallend
was hier de moeilijkheid om de arbeiders aan het
praten te krijgen; zeer duidelijk was de angst, later
moeilijkheden te zullen krijgen als ze klachten durfden uiten.
Er was ook nog een ander verschil en dat mogen
de arbeiders in deze bedrijven wel eens bedenken.
In het eerste bedrijf was een sociale voorman, die
door zijn optreden al spoedig het vertrouwen van
zijn medearbeiders heeft gewonnen. Als zij grieven
hebben, wenden zij zich onmiddellijk tot hem en in
den regel brengt hij de zaak in orde. Aan de onderlinge toonregeling voor dit bedrijf ontbrak een
vacantieregeling en ook dit is door den socialen
voorman in orde gemaakt, zoodat al deze menschen
thans recht hebben op zes dagen vacantie per Jaar
met behoud van loon. In het andere bedrijf ontbrak
de sociale voorman nog steeds.
Het verschil is duidelijk. Waar het Nederlandsche
Arbeidsfront door zijn socialen voorman gelegenheid
heeft op te treden, wordt er voor gezorgd, dat de
sociale positie der arbeiders zoo goed wordt als zij,
gegeven de omstandigheden, kan worden. De leiders
der bedrijven hebben den plicht de belangen van
de arbeiders naar beste vermogen te behartigen,
maar wij weten te goed. hoe weinigen die verplichting begrijpen. Het Nederlandsche Arbeidsfront zal
daarop toezien en het kan dit te beter doen naar' mate meer arbeiders toetreden. Moge de tijd niet ver
meer zijn, dat alle arbeiders dit verstaan en inzien,
dat zij in het Nederlandsche Ai-beidsfront- moeten
medestrijden. voor hun eieen toekomst en voor de
toekomst van hun kinderen.

Roosendaal
Zondag 2*,Deeemoer
Vlijtzaal, aanvang 2.3O uur. Kaartverkoop: Heuvellaan 50.
Dit programma komt tevens In Schiedam, Alphen a.d. Rijn en Gouda. Nadere
bijzonderheden in het volgende nummer
Van „Arbeid".
Voor de «kinderen wordt in "ónderstaande plaatsen een voorstelling georganiseer^.
f
Bert Brugman's Poppenspelen brengt

DE GELAARSDE KAT

Vrouwene u rsussen
BIJ voldoende belangstelling organiseert de afd. Volksontwikkeling voor Ue
vrouwen ui de bedrijven, evenals voor
de huisvrouwen speciale cursussen in:
knippen en naaien, koken, ziekenverpleging m huis. zuigeling- en kinderverzorging, alsmede opvoedkunde en iiandarbeid. Aarim. en inl. bij de PI. NJV.P>ren.

Filmvoorstelling
TABOE
Een spannende tragische liefdesgeschiedenis, waarvan, alle opnamen op de
Zuidzee-eilanden wferden gemaakt. (Toblsfilm. Toeg-ïiig 14 Jaar). Toegangsprijs
30 cent N.A.F.-leden en huisgeiiooten;
45 cent niet-leden. In alle plaatsen om
4.30 n.m. tevens een -

Kindervoorstelling

DIK TROM

'Ue volksgeoruisen ia een volk zijn
de spiegels van den volksgeest, o.a.:
1. Peesten in verband met den jaarkringloop m het mensehelijk leven, Meifeest. Zomeiv.oniiewende, Oosstfeest,
envMUlwmterzonnewende
2 Volksmuziek en Volkslied
3.. Kinderlied en kinderspel
4. Volksdans en Volksspel.
.5. Volkskunst en Volksdrachten
tiet is ae taak van de Afd. Volksgebruiken den arbeidenden mensch weer
• voor de Ned. Volkskultuur bij te
brengen, omdat wij trots kunnen zijn
op onze historische en kultureele waarde~n
Als eerste zullen wij den Volksdans ter
hand nemen. • Om den Volksdans de
plaats te doen Herkrijgen, die hem binnen de Volksgemeenschap toekomt zal
de Ned jeugd, die in de_ achter ons
liggende ja-ren van vele Volksgebruiken
was vervreemd, de beteekenis van den
Volksdans wederom moeten Worden bij.ge'oracnjt.
De herleving van den Volksdans zal tiet
einde beteékenen van een soort schijnbeschaving. die onze jeugd hopeloos had
vervreemd van de natuur. En in de
plaats van een wankultuur, die den
geest van de Ned. Jeugd dreigde te misvormen en verstikken, zal een wezenlijke
Volkskultuur groeien.
Opnieuw 73! ons volk leeren dansen
en zingen
Onverschilligheid jegens al datgene,
verband houdt met de wezenlijke
uitingen van onzen aard. 'zal onder den
Invloed varj de terugkeerende volksgebruiken, waaronder 'de Volksdans
zeker niet de laatste plaats inneemt,
onze jeuatl vrij maken, verheffen, zijn
fierheid hergeven. Alle Vblksciie levensuitingen dus ook de dans kunnen eerst
dan ten volle ' tot ontplooiing komen,
wanneer zij niet het uitsluitend bezit
van enkelen zijn. doch uitgaan van de
geheele Volksgemeenschap' Een volk dat
/.ichzelt
respecteert, bewaart
zijn
kultuuv. In vele provincies zijn reeds
Volksdansgroepen «opgericht, wij roepen
de Ned jeugd dan ook op zich voor nadere inlichtingen te melden bij de
plaatselijke of provinciale N.A.P-kantore n

OPVOtOWB
lüwemmefi
In tal van plaatsen worden voor
N.A.F.-leden en huisgenooten goedkbope
zwen:
re inlichtingen bij de plaatselijke kantoren.
Wij '.vijzen er nogmaals op. dat ook
het N.A.F. ~oiize goedkoope zweraavonder. kunnen bezoeken,
'il. wonneor zij geïntroduce?rcJ worden door led^n van
M.A.F. De pr:js per- bad. voor niet-l
bedraagt: Vóór kinderen beneden de
13 jaar 15 cent en voor personen boven
cent.
RETIFICATIE!
Leeuwarden
Van 10 November j.l. af "bestaat ter
-•mmen in
de (..
.; en wel
lederen .Donderdag!!»
1O—II u.
voor de darr.?s en eventueel kinderen
vaa de led
iet N.A.F. Nadere ml.
bij het Plaatselijke N.A.F.-kantoor. Nieu-t
wekade 84.'
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de vroolijke Cèntra-film bewerkt naar
het' alom bekende boek van ,C. Jon.
Kievit. Toegansprijs kindervoorstelling
15 cent kinderen en 3O cent begeleiders.
Voor alle plaatsen tevens kaarten verkrijgbaar bij N.A.F.-boden, den Socialen
Voorman en vóór den aanvang der voorstelling aan de zaal
Aanvang filmvoorstelling „Taboe" in alle plaatsen 7.30 n.m.
Aanvang kindervoorstelling Dik
l'rom In alle plaatsen 4.30 n.m.
Provincie Nóordrfolland
Winkel
Vrijdag 11 December
Café Bruin. Kaartverkoop: Langereeis
A.50 N.Niedorp.
Schoort
Zaterdag 12 December
De rustende jager. Kaartverkoop:
Heerenweg A.110 te Groet.
Provincie Zuid-Holland
Strljcii
Maandag 14 December
Kruithof Kaal. Kaartverkoop: WeelschedijK 43.
Numa'nsdorp
Dinsdag 15 December
Zaal de Jongste. Kaartverkoop: Havenstraat 45.
/
Nw. Beyerland Woensdag 16 December
Café Quist. Kaartverkoop: H. Molendijk, A.131.
Klaaswaal
Donderdóg 17 December
ZaaL Koster. Kaartverkoop: Oudesluis 484.
Goudswaard
Vrijdag 18 December
Zaal Mastenbroek. Kaartverkoop: PL
N_A.F.-Kantoor, Havenstraat 45 te Numansdorp.
De volgende plaatsen van deze tournee worden in liet eerstkomende nummer van „Arbeid" bekendgemaakt.

KINDERTOONEELVOORSTELLINGEN

-

Opgevoerd wordt

DE LOTGEVALLEN VAN EEN
HOLLANDSCHEN JONGEN
een kinderklucht 4n vier bedrijven door
In-t
.-yin.sterdainsclie
Kïndrrtoonoel;
regie KiVli We*t.
De toegangsprijs voor deze voorstelling bedraagt: 2O cent voor kinderen
en 40 cent voor begeleiders. ,^
In alle plaatsen tevens kaarten verkrijgbaar bij de N.A.F.-boden; soc. voormannen ei) vóór den aanvang der voorstellingen aan de zaal.
Heerenveen
Vrijdag 11 December
Het Posthuis, aanvang 4.15 u. Kaartverkoop: Dracht 23
•Sneek
Zaterdag 13 December
Amicitia, aanvang 2.30 uxir. Kaartverkoop: Stationstraat 28.
Üarlingen
Zondag 13 December
Schouwburg, aanvang 2.30 uur. Kaartverkoop: Midlumerweg 44a.
Fraiit-ker
Maandag 14 December
Koornbeurs, aanvang 4.15 uur. Kaartverkoop: Hertog van Saxenlaan 33.
Nijmegen
Dinsdag 15 December
De Harmonie, aanvang 2.30 u. Kaartverkoop: Berg en Dalscheweg 38.
Veülo
Woensdag 16 December
De Prins, aanvang 2.30 uur. Kaïtrtverkoop: Vleeschstr. 55
Roermond
Donderdag 17 December
Royal The'ater, aanvang 2.30 uur.
Kaartverkoop: B
. 20.
.Weert
Vrijdag l» December
Apollo, aanvang 2.3O u. Kaartverkoop:
Hushoven 154.
Helmond
Zaterdag 19 December
Flora, Theater, aanvang 2.30 u. Kaartverkoop: Wezelstr. '99.

De toegangsprijs voor deze voorstellingen bedraagt 20. cent voor kinderen
en 40 cent voor begeleiders.
In alle plaatsen tevens kaarten verkrijgbaar bij de N.A.F.-boden; sociai>
voormannen en vóór den aanvang der
voorstellingen aan de zaal.
's Hertogenbosch Vrijdag 11 December
Casino, aanvang 2.30 uur. Kaartverkoop: v. IJsselsteinstr. 18.
Tilburg
Zaterdag l? Dectumber
Amicitia, aanvang 2.30 uur. Kaartverkoop: Veemarktstraat 25.
Breda
Zondag 13 December
Graanbeurs, aanvang 3 uur. Kaartverkoop: Dr. v. Mierlostraa/{ 37.
Dordrecht
Maandag 14 December
Amerlcam, aanvang 2.30 uur. Kaartverkoop: Singel 162.
Rotterdam
Dinsdag 15 December
Odeon, aanvang 2.30 uur. Kaartverkoop: Westzeedijk
78 en Heetnraadsingel 163.
Delft
Woensdag 16 December
Stadsdoelen, aanvang 4.3O mir. Kaartverkoop:' Oude Delft 201.
Leiden
Donderdag 17 December
Stadsgehoorzaal, aanvang 4.30 uur.
Kaartverkoop: Rapenburg 34.
's-G raven ha ge
Vrijdag' 18 D,ecembcr
Geb. K. en W., aanvang 2.3O uur.
Kaartverkoop: Dr. Kuiperstraat 10 en
V. en A.-Inl.bureau a.d Hofweg.
Haarlem
Zaterdag l!) December
Haarlemsche Kegelbond. aanvang 2.30
uur. Kaartverkoop:'Kruisweg 74.
Amsterdam
Zondag 2(1 December
Bellevue — ingang Leidschekade —
aanveng 2 uur. Kaartverkoop: Prins
Heridrtkkade 49 en V. en A.-Inl.bureau
op het Leidscheplein.
Hilversum
Maandag 21 December
Gooiland, aanvang 5 uur. Kaartverkoop: Stationsstraat 8.
Op Zondag 20 "December wordt In
zaal Meijer te Middeliiarnis een cabaretrevue Lachen -is Leven gegeven, waaraan
medewerken Herman Diederichs. conférencier; Willy Nus, cabarettiére; ' De
Twee Erica's, danspaar; Mr. Gordonnl,
"goochelaar; Paula & Gino, parterreacrobaten en Pierre Blaatiw_, prtanistaccordeonvirtuoos. De toegangsprijs voor
deze voorstelling bedraagt: 40 cent voor
leden van het N.A.F, en 60 cent voor
nlèt-leden. Kaartverkoop: Nieuwstr.. 8b.

BONT AMUSEMENTSPROGRAMMA
Provincie Limburg
Medewerkenden: Max Vavvin, humortst-confèrencier; Tilly van Vliet, de
zingende voordrachtskunstenares; Bob
Steffin, goochelaar;
Fred Jobnson,
kunstwielrijder;- W. v. Holten, pianistaccordeoiinist en een Orkest o.l.v. Jo .
Leenaars.
Toegangsprijs: 40 cent voor leden va<L
het N.A.F, en 60 cent voor niet-leden.
Alle voorstellingen vangen" aan om
7.30 n.m. In alle plaatsen tevens kaarten verkrijgbaar bij de N.A.F.-boden en
Soc. Voormannen en.eventueel vóór den
aanvang der voorstelling aan de zaal.
Kerkrade
Zondag 13 December
Zaal Doverman. Kaartverk.: Markt 11.
Waubach
Maandag 14 December
Zaal Dörenberg.' Kaartverkoop: PI.
N.A.F.-Kantoor, Hekelerweg 25, DDaCh
o. WorniS'.
Treebeek
Dinsdag 15 December
Beambten Casino Staatsmijnen. Kaarfcverkoop: 'Torenstr. 72, Brunssum.
Heerlen
Woensdag 16 December
Schouwburg. Kaartverk.: Nieirwstr. 7.
Sittard Donderdag 17 December
Forum Theater. Kaartverkoop: PI.
N.A.F.-Kantoor, Paardenstr. 9.

CABARET-REVUE

„EEN AVONDJE
ECHT UIT"
Provincie Zuid-Holland
Medewerkenden: Tommy Leonardi;
Riki Leonardi; Fantasto: Rcinhrandtina;
Dan Louis; Kiki Leonardi en .Johan
Beekman.
Aanvang der voorstellingen 7.3O uur.
Tevens des middags om 4.30 een speciaal verzorgd kinderprogramma! De
toegangsprijs der avondvoorstelling bedraagt: 40 cent voor N.A.F.-leden én
60 cent voor niet-leden; voor de kindervoorstelling: 15 cent voor kinderen en
30 cent voor begeleiders.
Tevens in alle plaatsen kaarten ver-

krijgbaar bij de N.A.F.-bocien en Sociale
Voormannen eu eventueel vóór den aanvang der voorstellingen aan de zaal.
Gorinchcin
Dinsdag 15 December
De Doele. Kaartverkoop: Haarstr 98.
Bodegraven
Woensdag 16 December
Zaal v. Rossum. Kaartverkoop: PI.
N.A.F.-Kantoor.
Hlllegiuii
Donderdag 17 December
Café Flora. Kaartverkoop: Jhr. Mackfcade '1.
NoordHljk
Vrijdag 18 December
Zaal K. Vink,. Voorstr. 123. Kaartverkoop: Piet Heinstraat 6.
Uriclle
Zaterdag 19 December
Zaal Dedert Kaartverk.: Venkelstr. 24.

CABARET-REVUE
„WINTERKLANKEN"
Provincie Drente
Medewerkenden. Nol van Dijk, conferencier; Suzl Leonardi, cabarettiére;
Han Verne, humorist-zanger; Tonio
Manti. komisch jongleur; -Kmil Morettl.
goochelaar en l'iet S|«-lde, pianist-accordeonniót.
Aanvang der voorstellingen 7.30 uur.
Toegangsprijs: 40 cent voor leden van
het N.A.F, en 6O cent voor niet-leden,
Tevens in alle plaatsen kaarten verkrijgbaar bU de N.A.F.-boden, Sociale
Voormannen en eventueel vóór den
aanvang der voorstelling aan d/e zaal.
Smilde
Dinsdag 15 December
Zaal Frummel. Kaartverkoop: Evert
Hendriks wij k B.77.
Bellen
Woensdag l G December
Zaal Prakken. Kaartverkoop: Molenstraat 63.
Ruinen
\ Donderdag 17 December
Zaal Hees. Kaartverk.: Witteveen A.217
Hoogeveeii
Vrijdag 18 December
Zaal Mulder Kaartverkoop: J. L. Bakker, Stuifzandscheweg.
Zuidwolde
Zatcnluï 19 Dcci-mlx-r
Zaal Kroes Kaartverkoop: H. Zantüig,
Steenbergen' A.128a.

KINDERVARIÉTÉVOORSTELÜNGEN
Met persoonlijk bexock van St. Nicolaas!
Medewerkenden: II<»t Eerste Ned. Maridnettenthcater: Bobby, de sprekende
hond; Ken Zerp'bellenjongleur; Klik en
Flok op het slappe koord en Figaro, de
muzikale clown.
Toegansprijs: 10 cent voor kinderen
en 25 cent voor begeleiders. In alle
plaatsen zijn tevens kaarten verkrijgbaar bij de N.A.F.-boden: sociale voormannen en vóór den aanvang der voorstellingen aan de zaal.
Alle voorstellingen vangen aan om
2 uur njn.
Provincie Drente
Zuidwolde Vrijdag 11 December
Zaal Kipes. Kaartverkoop: H. Zanting,
A 128a.
Ruinen
Zaterdag 13 December
Zaal Hees, Kaartverkoop: Wifteveen
A 217.
Bcilen
Zondag 13 December
Café Veehandel Brink. Kaartverkoop:
Molenstraat 63.
Smilde
Maandag 14 December
Zaal Frummel. • Kaartverkoop: Evejrt
Hendrikswijk B.77.
Diever .
Dinsdag 15 December
Zaal Blok. Kaartverkoop: Hoofdst.r. 1.

SINT NICOLAASVOORSTELLINGEN
Provincie Limburg
Medewerking verleenen: Bob Steffin,
de komiek Sandro, d« pianist Kees Borry
Aanvang der voorstellingen des middags om half drie! Sint Nicolaas '/al
deze-voorstellingen persoonlijk bezoekeji.
De toegangsprijs voor deze voorstellingen bedraagt: 10 cent voor kinderen
en 25 cent voor begeleiders.
Kaarten zijn verkrijgbaar' bij de
N.AJP.-boden, Soc. Voormannen en eventueel vóór den aanvang der voorstelling
aan de zaal.
Spekholzcrheide
Vrijdag 11 December
Zaal Römsens, Akerstr. Kaartverkoop:
Kaspereiistr. 88
Sittard
Zaterdag 12 December
Oberbayem. Kaartverkoop: PI. N.A.F.Kantoor, Paardenstr. 9.

op. Zondag 13'December In het City
Theater te Amsterdam. Vertoond wordt
de Ufi Tobisfilm ,.Haar privé-secretaris"
met Guatav, Fröhlich, Maria Andergast
en Theo Lingen (Toegang alle leeftijden).
Cor Steyn zal de gemeenschapszang
leiden en begeleiden.
Toegrtngskaarten a 35 cent zijn veiv
krijgbaar bij. Pr. Hendrikkade 49 en TgfA
V. en A.-Inl.bureau op het Leidscheplein.

Onvergetelijk St. Nicolaasfeest voor
Amsterdamsche kinderen
Het zit er alweer op, het wekenlang met spanning
verbeide feest van den 5en December, Het is achter
den rug en de oogen zijn. thans gericht op de snel
naderende Kerstdagen. Toch willen wij nog even
Stilstaan bij de St. Nicolaasfeesten van. „Vreugde
en Arbeid" in het Amster-damsche „Carré", want
zij waren al te mooi om er stilzwijgend aan voorbij
te gaan. Een beteren greep had „Vreugde en Arbeid"
moeilijk kunnen doen. Een St. Nicolaasfeest met een
complete circusvoorstelling! Het glanzende aureool,
dat den Goedheiligman voor alle kinderen ook in

Babbeltje van Gom Niek
M'n beste neven en nichten.
Ik kan me levendig voorstellen, dat
jullie dadelijk zult zeggen: „Nou, die
Oom Niek is óók een mooie! Eerst vraagtie ons, zoveel mogelijk brieven te sturen
en als wij dat doen — als wij hem allemaal de teken plaat toesturen,, dan
kan-ie niet tegen de stroom oproeien!
Dan komt-ie niet eens klaar met het
nakijken!"
En ik kan me verder voorstellen, dat
er sommige neven en nichten zullen zijn,
die hartelijk zullen lachen en die zullen
roepen: „sliep uit! Daar staat-ie met z'n
mond vol tanden!"
Ja! Daar sta ik nu — of liever, daar
zit ik nu
met jullie werk, dat...... nu
mijn werk is geworden. En jullie weten
nog niet eens, dat ik hulp heb gehad bij
het openmaken van de brieven en zelfs
bij het netjes op-stapeltjes-leggen van de
ingekomen tekeningen en kleurplaten. Ik
houd er helemaal niet van, m'n eigen
werk door anderen te laten opknappen.
Alles wat, je zélf kunt doen, mag je niet
een ander 9pdragen, — óók het maken
van straf regels niet! — maar de brieven' berg werd zó hoog, dat tante Cor zei:
„dat wordt nog een lè.wine — daar kom
Je nooit helemaal-a'lleen-in-je-eentje doorheen. Als we hebben gegeten, helpen we
met elkaar een handje om die brieven
open te maken. Dan zal je eens zien, hoe
vlug we klaar zijn!"
Ja, dat is nu eenmaal zo: vele handen
maken licht werk en in betrekkelijk korte
tijd hadden de grote zoons en dochters
van oom Niek de post voor hun vader
geopend en de. platen en briefjes keurig
op een stapel gezet. Reg sn Ron wilden
natuurlijk óók met de .brieven helpen,
maar dat ging ïuet. Wel heb ik de.twee
kleintjes geleerd, hoe "ze de platen konden openvouwen. Het was een plezier om
te zien, hoe voorzichtig en met hoeveel
zorg ze die opdracht Vervulden. Bij eiken

dezen oorlogstijd met onverminderde schittering
omstraalt, leek er van te verbleekeii. Behalve toen
de Kindervriend in hoogst eigen persoon de piste
binnenreed. Toen bevestigde St. Nicolaas op treffende wijze zijn glans en glorie en werd het circus
op slag naar den achtergrond verdrongen. Toen
moest de aantrekkingskracht der beste circusclowns het loodje leggen tegen die der beide zwarte
Pieten, die den Sint begeleidden.
Klokslag 10 uur was ^Carré" tot in de nok gevuld en na een kort woord van begroeting nam het
bonte circusprogramma een aanvang. Wat vertoond
werd moet de stoutste verwachtingen van de meeste
kinderen overtroffen hebben. Na. de beklemmende
stilte tijd'ens het openingsnummer" met grommende,
griezelig-groote tijgers, waren de opgewonden kreten van instemming niet van de lucht. En vooral
bij het optreden van de clowns steeg de uitbundige
vreugde-stemming ten top. Wel nimm-er zullen de
circusartisten zulk- een dankbaar publiek rondom
de piste hebben meegemaakt. Zóó intens was de
belangstelling, dat wij ernstig begonnen te vreezen
voor het prestige van St. Nicolaas. wiens komst
voor het begin der voorstelling aangekondigd was.
Onze vrees bleek echter ongegrond, want toen de.
goede Sint, gezeten, op een prachtigen schimmel en
begeleid door twee zwarte Pieten, de piste binnenreed, werd hij zoo geestdriftig verwelkomd, dat de
circusartisten er jaloersch van zouden zijn geworden, wanneer zij niet geweten zouden hebben, hoeveel St. Nicolaas voor de Nederlandsche jeugd beteekent.
De kapelmeester zette het traditioneele „Zie ginds
komt de stoomboot" in, dat door de verrukte kinderen prompt werd overgenomen. Aan het einde
van het eerste couplet, dacht de. kapelmeester, dat
het zoo welletjes was, maar hij hsfd buiten het enthousiasme van de1 kinderen gerekend, die heusch
de kapel niet noodig hadden, om uit volle borst hef,
tweede couplet in te zetten
Een der functionarissen yan het Arbeid-sfront
heette namens de kinderen den Stat hartelijk v/elkom. Sint richtte zich in korte bewoordingen — hij

Sinterklaas en bij eiken zwarten Piet
die Ronnie uit z'n youwen haalde, riep
hij verrukt: „kijk eens, papa, wat .een
mooie Sinteklaas!'
Je begrijpt, dat papa tóch wel keek,
omdat hij ervoor wilde waken, dat de
kleintjes op de een of andere manier
jullie werk zoudsBi bederven, maar dat
was niet eens nodig — zó ernstig vatten
zij hun taal» op.
Al zijn we dan nu zo ver, dat de platen
keurig netjes zijn uitgezocht en op leeftijd gelegd, het voornaamste werk, het
beoordelen van de Inzendingen moet nog
l|Hnen en dat wil Ik heel rustig en op
mijn gemak doen. Voor rustig bekijken
en beoordelen is in deze Sinterklaasweek
jammer genoeg geen tijd. Elk ogenblik
wordt oom Niek bij het een of andere
gedicht geroepen om een rijmwoord te
geven of
om zélf een heel gedicht te"
maken. Oom Niek te net als de meeste
mensen: alleen een paar dagen vóór Sinterklaas ziet hij kans om rijmpjes te
maken. Daarna Ugt de dichtader het
gehele jaar weer droog
Een prettige tijd anders, die. SÏnterklaastijd. Reg en Ron hebben des avonds
in bed hele verhalen over den Sint en
over Zwarten Piet. en als ik. vertel, &at
ik een van die twee in dé stad ben tegengekomen, vragen ze me honderd uit.
Als jullie dit te lezen krijgen, is het
feest al weer afgelopen, maar. terwijl ik
dit schrijf, zijn wij allen nog vol verwachting. Onze twee kleintjes mogen
heel misschien mee naar hè t grote kinderfeest, dat te Amsterdam wordt gegeven.
Tante Cor heeft wel wat bezwaren, omdat Reg alleen maar klompen heeft, maar
ik vind, dat je op zulke kleinigheden niet
mag letten. .Een jongen is een jongen en
het geeft niemendal, of hij op klompen
loopt. Sinterklaas zal daar ook niet op
letten — dat weet Ik zeker, heb ik al
gezegd. Als het feest doorgaat — dat wil
zeggen, als oom Niek er met de jongens
naar toe kan gaan, dan vertelt hij daar
Jnisschien de volgende week wel over.
Jullie -mag er óók over schrijven. •
Daarom schrijf Ik TOOT deze keer een
Opstelwedstrijd

uit. Gevraagd wordt een opstel te schrijven over het onderwerp: Mijn Sinterklaasfeest 'Je mag een der grote feesten
van het N.A.P. beschrijven, maar Je,mag
ook van het Sinterklaasfeest, dat Je thuis

f Foto's- „Arbeid"}.

had nog zoo veel te doen! — tot de Kinderen en
deelde tot aller vreugde mede,' dat hij voor ieder
een cadeau had meegenomen. Nadat "hij ten afscheid luidkeels toegezongen was met het smeeklie'd
„Sinterklaas kapoentje, gooi wat in m'n schoentje",
ontruimde de grijze Sint met zijn gevolg de piste
weer voor de circusartisten, die her tym.p programma voortzetten.
Zoo heeft het Arbeidsfront doqr imdüt:! van zijn
Hoofdafdeeling „Vreugde en Arbeid" duizenden Amsterdamsche kinderen en ongetelde duizenden kinderen In talrijke andere steden een onvergetelijk St.
Nicolaasfeest bereid. „Tot volgend jaar", zei St Nicolaas bij zijn afscheid. Wij zijn er van overtuigd, dat
er dan geen enkele dezer kinderen zal willen
breken!

vierde, vertellen. Ik verheug me nu al schien geen van mijn neven of nichten
op de prettige uurtjes, die^ik met het met alle tien fouten komt aandragen, heb
nakijken van die opstellen 'zal hebben ik nu al besloten, dat inzenders met
Maak het opstel niet te- lang. Een schrif- minder fouten ook een goede kans kuntevelletje of een drie kwart volgeschreven nen maken. Wie het tot tien fouten
bloc-nootvel is voldoende.. Zend je opstel brengt, maar dingen opgeeft die goed
zo spoedig mogelijk, maar in elk geval zijn, krijgt een punt minder omdat hij
vóór 24 December aan Oom .Niek, Post- of zij zich een keer vergiste. Als dus een
bus 100, Amsterdam C.
neef of nicht zes echte fouten heeft ontDe tweede wedstrijd waar jullie alle- dekt en daarbij nog twee dingen heeft
maal aan kunt meedoen is
• opgegeven, die goed waren, krijgt hij als
cijfer zes min twee is vier. Een ander,
De fouten-zoekwedstrijd
die zeven echte fouten heeft opgegeven
Op bovenstaande plaat heeft de teke- zonder meer, krijgt een zeven. Wie het
naar met moedwil tien fouten getekend. hoogst aantal punten heeft behaald, is
Let op wat ik zeg: hij heeft tien dingen de winnaar van de hoofdprijs, een mooi
expres verkeerd getekend. Als je dus op- jongens- of meisjesboek.
merkt, dat Kareltje geen spaken in zijn '
Ik ben benieuwd naar het aantal opfiets heeft, dan heb je geen fout ontdekt, gaven dat ik ontvang. Nummer je gevonwant die spaken zijn niet getekend. Ook den fouten en zend ze zo spoedig mogehoef je niet te vertellen, dat het huisje lijk, maar in elk geval 'vóór 24 December
te klein is. Dat lijkt zo door de afstand aan
OOM NIEK,
waarop het staat. Tien echte fouten kan
Postbus 100,
Je ontdekken, als je heel scherpzinnig
Amsterdam-O.
bent. Maar omdat ik nu al weet, dat mis-
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Fabriek van
rijwieliantaarns

en kleinmotoren

electnscke apparaten, stofzuigers

Verlang
het zwart op wit.

A8STEDERDIJK 131, TELEFOON 16565 (2 LIJNEN]
„Een schriftelijk bewijs houdt den
prijs", zegt de voorzichtige zakenman. Zoo ook een polis van „De
Centrale", de levensverzekering '
maatschappij voor Werkend Nederland. Die verzekert zwart op
wit dat Ge tijdig gezorgd hebt •
voor den ouden dag en voor Uw
gezin. Vraag"eens om een gesprek
met een onzer agenten. Een passend advies verplicht U tot niets.

J a r e n l a n g hevige
rheumatiek.
Nu kan ik weer
De Heer C.C. te B. schrijft,
d d. 19-H-'40:
„Jarenlang^ leed ik aan hevige
rheumatiek. Soms kon ik heelemaal niéf meer loopen en dik- *
wijls alleen met behulp van eea
stok. Ovaaltjes hielpen mij zoo goed, dat ik reeds
na enkele tabletten weer gaan kon en nu ook weet
mijn beroep kan uitoefenen.. Ik ben nu heelemaal
gezond, maar heb steeds Ovaaltjes bij de hand ea
kart ze iederen lijder aanbevelen."
x*
Bij- rheumatiek, ischias, spit, verkoudheid,
griep, zenuw- en hoofdpijn helpen de Ovaaltjes
van het Trineral Agentschap. Deze hebben geen schadelijken invloed op hart, maag en darmen. Neern direct
de proef! Origineele verpakking van 20 tabletten slechts
60 ets. In alle apotheken en drogisterijen verkrijgbaar.
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Zij bespaart veel stroom en gas l
' Geef uw hooikïst eea eereplaats ia
crw keuken, nj helpt (J uit te komen
met uw rantsoen gas en electriciteit.
Vergeet haar niet! Gebruik, als het
maar even kan, de hooikist, want
tegeu overschrijding van uw rantsoen
gas en electriciteit moet thans, in
het algemeen en uw eigen belang,
straf worden opgetrederi. Breng uvr
«ten voortaan slechts aan de kook
en daarna meteen in de hooikist.
Wikkel, om spijzen warm
te houden, deze in enkele
oud« kranten, een eenvoudoch probaat middeL
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JYOO.B- ON2
Ik zal het aan Vader zeggen"
„Pas op hoor, ik zal het aan Vader
«eggen!" — Hoe dikwijls wordt deze be,dre;ging — ook nu nog — geuit door
moeders, die ten einde raad zijn, tegenover ondeugende of ongehoorzame kinderen.
Al haar verbieden, vermaningen, heftige verontwaardiging, zelfs straffen konden de jeugdige boosdoeners geen ontzag
inboezemen, dus als laatste, doch altijd
bij de hand zijnde redmiddel moet de
afwezige vader hier uitkomst brengen
en als „boeman" dienst doen.
Ofschoon elke vader lang geen boeman
Is, doch in heel veel gevallem bij zijn
thuiskomst door de kinderen met uitbundig gejuich wordt begroet, is hij evenwel
bij de moeilijkheden der paedagogie het
hooger beroep, de laatste instantie of wel
de sterke man, die ze wel eens eventjes
recht zal zetten, die z'n macht als hoofd
van 't gezin zal demonstreeren, hij is de
aangewezen persoon om de wederspannigen tot onderwerping te brengen.
En toch is het dikwijls een genot, vaders te zien omspringen met hun* kinderen. GfJ kunt dit waarnemen in tram,
trein, op straat of elders, met hoeveel
geduld zij de schier eindelooze vragen der
kleintjes beantwoorden. Waar dikwijls
moeders geen bescheid geven, wrevelig
worden of zich er met een „wees toch
niet zoo lastig" afmaken, daar 'heb ik
vaders liefdevol zien overbuigen naar
zoontje of dochtertje om al da^/ onbegrijpelijke op de duidelijkste en bcvattelijkste manier voor de kleintjes uit te leggen. Is het wonder, dat zij. vader gaan
beschouwen als hun trouwsten en besten
vriend, aan wien je nou gewoon-weg alles
kunt vragen? Treft de moeders niet een
weinig schuld, wanneer de kinderen met
hun vele vragen liever tot vader, dan tot
moeder gaan? En al zijn er uitzonderingen van vaders, die weinig belangstellen
in de kleine dingen der kinderen, die
toch hun heele wereldje uitmaken, vaders,
die strenger dan , noodig is, optreden, .
toch blijkt het altijd een irriteerend gehoor, „pas op, ik zal het aan vader zeggen!"
Dringt het nooit tot dergelijke moeders
door, dat deze telkens terugkeerendé bedreiging aan haar prestige tegenover de
kleinen afbreuk doet? Zij erkennen immers hierdoor haar eigen onmaeht om als
gezaghebbende op te treden en stellen den
vader voor, als een soort „inquisiteur™.
Wordt door deze opvoedingsmethode geen
verwarring gesticht in het jonge brein,
dat zoo gewend is op alles te reageeren
en over alles na te denken? Het kind zal
moeder^gaan beschouwen als pas komende
in de tweede plaats; zoo krijgt men den
funesten toestand, dat moeder niet voor
^,vol" wordt aangezien of „au sêrieux" genomen. Moet zulk een methode, gespeend
van elke harmonie, geen schipbreuk
lijden?
Als de moeder zich niet zooveel gezag
weet eigen te maken als de vader, die
bovendien nog den meesten tijd van huis
Is, zal dit gemis een voortdurende bron
van ongenoegen voor haar zelf en haar
omgeving zijn. Ook de vader, als hij misschien vermoeid thuis komt en wellicht ontmoedigd
is/door teleurstellingen in zijn beroep, zal
het verre van aangenaam vinden met alle
mogelijke jammerklachten bestormd te
worden; liever zal hij luisteren naar het
verhaal van de leuke invallen, die we uit
den kindermond zoo vaak hooren en die
ons een beeld geven van hun oprechte, nog
onbedorven natuur. En hoe zal hij een
rechtvaardig oordeel kunnen vellen over
het gebeurde, /dat hij niet heeft gezien
en waarvan de omstandigheden niet altijd
op de juiste wijze verteld worden!
Zooals goede harmonie en -juiste sfeer
bevorderlijk zijn voor de goede orde der
dingen, zoo zal er bij man en vrouw ook
eenheid en overeenstemming moeten zijn
t.a.v. de gezamenlijke opvoeding der kinderen, wil er een kracht ten goede van
uitgaan.
Als dit „pas op, ik zal het aan vader
«•f gen" niet zoo dikwijls werd herhaald,
en de moeder zelf de orde handhaafde en
haar waardigheid deed gelden, zonder

woedende bedreigingen van straffen van
allerlei aard, waaronder vaak de meest
onpaedagogische, als 'zij kalm en beheerscht haar ge'zag handhaafde, zon zij
een voornamer plaats innemen in de harten harer kinderen, zij zouden haar hoogachten en respecteeren en in hun voor.
indrukken zoo vatbaar gemoed, zou het
evenwicht bewaard blijven.

Het is een bekend feit, dat leeraren of
leeraressen, die zich steeds tot drift laten
vervoeren tegenover de leerlingen, de
meest ongeordende klassen hebben, waar
men zich niet aan hem stoort of eenvoudig een loopje met hem neemt, terwijl
zij, die hun kalmte weten te bewaren, ook
bij de grootste conflicten, met een juist
gekozen, * tactvol woord menigmaal zelfs
met één blik hun gezag weten te handhaven" en het evenwicht herstellen.
En meer dan ooit, hebben we in dezen
tijd menschen noodig, die recht en zelfbewust op hun doel afgaan, zich niet op
zijpaden laten leiden door gestook en
roddelarij. Wanneer man en vrouw naast
elkaar, in dezen geest de jeugd opvoeden,.
elkander hierbij eensgezind sterkend en
steunend, dan zal ook de ontredderde wereld haar evenwicht herwinnen.
B. BULSING—v. BESOUW.

Het komt op het oogenblik wel eens
voor dat onze leverancier ons op onze
peulvruchtenbonnen, alleen maar erwten
kan leveren. Nu kunnen we met dit uitstekende voedsel veel. verschillende gerechten maken, heeft u echter'wel eens
„erwtengehakt"
gemaakt?
Hieronder
volgt het recept; wij hebben hiervoor
noodig:
*
350 gram gekookte groene erwten (koud),
l fijn gesnipperde ui, l eetlepel fijngehakte peterselie, 25 gram boter, een paar
gekookte aardappelen, wat peper, zout,
paneermeel, vet of boter om te bakken...
eventueel een ei.
De erwten worden met de schillen fijngemalen en met de fijngewreven aardappelen, (het ei), het gesnipperde en gefruite uitje, de peterselie, peper en zout
en een scheutje bouillonaroma vermengd.
Van déze massa vormt men balletjes, die
men even door paneermeel' wentelt en
daarna in heete boter of vet bruin bakt.
De jus wordt met een scheutje water
afgemaakt, desverkiezende voegt men"
een scheutje tomatenpuree er bij.
EEN FRISCH SLAATJE.
Hiervoor hebben we noodig: wat wortelen (groote of kleine), l prei, l uitje,
peterselie, kwark.
*

HET BOOZE GERUCHT
Het is kleedjeskloptijd.
TJit bijna alle huizen van de arbeiders-wijk zijn de vrouwen met haar kletden,
loopers en matjes naar buiten gekomen;
zij hebben haar trapleer neergezet, den
.looper of het kleed, er met vereende
krachten overheen gewerkt en nu roffelen de slagen van de mattenkloppers in
ongelijk rhythme door de 'ochtendstilte.
van de straat.
Met doffe dreunen komt 'de klopper
neer op het zware karpet, dat neg van
voor den oorlog is; met lichte knetterslaagjes wordt het moderne matje uit de
slaapkamer bewerkt
het gaat aïles
zooals het m o e t gaan.
Zou er een ander tijdstip van den dag
te noemen zijn. waarop de eenheid van
de werkersvrouwen in de straat zich zoo
treffend demonstreert als juist gedurende dit klopuurtje? Buurvrouwen van
links en van rechts — van eenhoog vóór
en van tweehoog 'achter helpen elkaar
.de kleeden stofvrij te slaan.
Ook de mannen laten zich niet ouoetuigd.
,
Den avond tevoren heeft moeder van
haar besluit mededeeling ge.d*aan, dat de
kleeden óp moeten — dat het noodig is,
dat de looper van de trap gaat.
Je hebt tegenwoordig wel een stofzuiger, maar een rechtgeaarde huisvrouw
is van meening, dat je er toch niet buiten kan, van tijd tot tijd te kloppen.
En vader helpt moeder en als vader al
heel vroeg weg was, dan helpt buurvrouw.
Eendrachtig en eensgezind wordt in de
werkerswij k geklopt, tot kort vóór of —
haast-je-rep-je! — kort na den tijd dat
het kloppen is verboden.
Dan achten velen het oogenblik gekomen om een buurpraatje te maken.
Zoolang er werk was, gunde men zich
daar den tijd niet voor, maar nu
nu
zijn de kleeden stofvrij — nu is er even
tijd voor een praatje.
- „Heeft u al gehoord buurvrouw?"......
De buurvrouw, met den mattenklopper
nog in de hand, staat op het punt naar
binnen te gaan.
„Heeft u al gehoord?"
O, ze dacht het al
Juffrouw Kwebbel heeft weer een nieuwtje!
Juffrouw Kwebbel heeft altijd nieuwtjes. Die wordt niet voor niets het loopend nieuwsblad van de straat genoemd.
Had ze haar maar niet gevraagd, even
het kleed vast te houden, terwijl zij klopte, maar ze zag zoo gauw niemand anders
en nu komt juffrouw Kwebbel haar

Alles schoonmaken, snipperen en fijn
hakken. Doe nu in een glazen kom een
paar eetlepels kwark. een beetje suiker, •
wat citroensap, een snuifje zout.
Meng dit goed dooreen en roer- er do
gehakte groenten door. Ge kunt dtt
slaatje aelf op allerlei wijze varieeren.
PEULVRUCHTEN GEHAKT.
250 gr. erwten, boonen, capucijners of
linzén, l uitje peterselie, tomatenpurée,
paneermeel. bloem en boter.
De -peulvruchten gaar koken en laten
uitlekken op een vergiet. De peulvruchten fijn maken, b.v. met een vork, geraspte ui, peterselie, tomatenpuree toevoegen en van het mengsel ballen maken.
Een papje maken van bloem en water en
hierdoor de ballen wentelen en deze daarna door het paneermeel halen. Het gehakt bruin braden en .zoolang ,doorwarrnen, z o n d e r deksel op de pan. tot het
van binnen goed warm is!
Van het peulvruchtennat maken we
dan een lekkere bruine tomaten- of
uiensaus, als volgt: i liter boonenwater,
l ui, wat boter. 40 gr. bloem, azijn
(peper en zout)
De. gesnipperde ui, of tomaat goudbruin bakken met de boter, de bloem
toevoegen en nog even mee bakken. Onder voortdurend ~roeren het boonen wat er
bijvoegen en de saus op smaak afmaken
met azijn.
Deze gerechten zijn zeer voedzaam en
vernoegen aanmerkelijk de waarde van
een maaltijd.

BBIÉFWSJElDuT

dacht vragen als tegenprestatie voor de
zooeven verleende hulp*— haar aandacht
én haar kostbaren tijd. Want het zal
Mevr. S. W. te H. — Inderdaad kan
weer groote moeite kosten, van die altijd
kwebbelende en altijd wauwelende vrouw •men kapotte overschoenen laten vuleaniseeren. Als dit goed gebeurt, gaan aldus
af te komen
gerepareerde overschoenen nog een flink
„Heef? u het al gehoord?"
tijdje mee.
Och, het hart van de buurvrouw aan
Mevr. A. van G.—W. te d, H. — De
'wie deze vraag wordt gesteld, is eoea
genoeg om ten antwoord te geven: „Nee, roetvlekken op'uw tapijt kunt u, het beste
ik heb het nog niet gehoord, maar ik heb met warm water verwijderen. Voorzichtig
nu geen tijd voor klets- en- roddel- toch met die kachelringen! Als ze erg
praatjes". Doch de buurvrouw meent ten heet zijn, kunnen ze 'oofc brandplekken
onrechte, dat zij dit na de zoo goedgun- geven. En die zijn niet zoo gemakkelijk
stig verleende klop-hulp niet kan zeegen weg te werken!
Mevr. A. v.- D. te Z — Vroeg oj laat
en geduldig zal ze naar het laatste
nieuws van juffrouw Kwebbel luisteren. zult u op het door u ingeleverde formulier een schoenenbon ontvangen. Heeft
„Heeft u het al gehoord?"
men u bij de inlevering van het formulier
De buurvrouw moet plotseling denken
aan dien eenen ochtend, toen ze juist een ontvangstbewijs verstrekt?
Mevr. W. F.—J te U. Heel merkwaardig,
aan den kwebbellust van de juffrouw
was ontkomen — toen een ander, die ook dat 'de winterjas slechts één door de motniet goed durfde, haar prooi was gewor- tenlarven aangevreten plekje vertoont.
Heelt u de jas wel goed nagekeken? Inden. Telkens -had ze even uit het raam
formeer eens bij een stoppage-inrichting
gekeken als zé weer wat af had; ze had
de kamer gestoft
juffrouw Kwebbsl o/ oofc ratiné Onzichtbaar kan worden
stond er nog; ze had gezuigerd en de 'gestopt.
Mevr. F. de V. te W. — Gezien de
vaat gewasschen en; telkens als ze even
uit het raam keek, had ze gezien, dat de ziektegevallen in uw gezin zal men u de
juf nog steeds stond te praten — dat ze overschrijding van uw gasrantsoen verhaar tïjd stond te verkletsen, terwijl zij moedelijk wel niet euvel duiden. U. had
echter beter tijdelijk verhooging van het
juist zoo lekker opschoot.
rantsoen kunnen vragen.
„Heeft u gehoord?"
Mevr. H. W. van Z. te R. — Dat men
Als juffrouw Kwebbel zich maar niet
steeds met dingen bemoeide, waar -ze verzuimt steeds de kaïnerdeur achter zich
sluiten, is natuurlijk niet anders dan
geen verstand van had — als ze maar te
gemakzucht Als uw kinderen het maar
niet altijd alles becritiseerde en berod- niet leeren willen, kan een trekveer u van
delde zonder het te kennen
Er waren
..open-deur^politiek" bevrijden. Zulke
eigenlijk tegenwoordig zoo veel juffrou- deze
veeren zijn in iederen ijzerwinKel te koop.
wen, die Kwebbel konden rieten
-Te Men zal u wel vertellen hoe-ze moeten
kwam ze* overal tegen
.Ie moest ze nu
worden bevestigd.
eens hier. dan weer daar. in een ri.i of in
Mevr. v. G. te O. — De ketelsteen toatt
een winkel aanhoorefi
u
verwijderen door wat zout en azijn ta
„Heeft, u al gehoord, dat de man ^an
den
ketel te koken.
buurvrouw Bograarts — u weet wel. ^ie
Mevr. J. H. v. L. te S. — Zeemlederen
van den hoek. lid is eeworden van dai
handschoenen kunt u zelf wasschen. Trek
Arbeidsfront?
Vast en zeker óók
~ &e aan en wasch de gqJiandschoende haiiN.S.B.-ers!"
den in een zeepsopje. Niet naspoelen,
Juffrouw Kwebbel -keek triomfantelijk
^anders wordt het zeenileer hard.
bij deze valsche veronderstelling.
Mevr. K. S. te A. — In het weekwater
Maar de buurvrouw vergat plotseling,
voor de U'asch kunt u in plaats van soda
dat' juffrouw Kwebbel haar kort tevoren
dien fclopdienst had bewezen. Ze keerde Kout doen.
Mevr. D. v. K. te Z. — U heeft, waarzich kalm om en zei: ..Zoo. is Bogaarts
_schijnlijk kokend water in, de papieróók lid van het N.A.F, geworden?
Dan is-ie véél verstandiger dnn ik dacht. maché afiuaschbak gedaan. Daar kan dit •
Dat zal mijn man plezier doen
die materieel niet tegen. Het wordt daardoor
,
had zich al dadelijk aaneesloteh. Nog poreus.
Mevr. C. P. te D. — De, ivoren beestjes
één ding. juffrouw Kwebbel: met de poworden veel mooier als u ze in waterstóflitiek heeft het Arbeidsfront niets ;e
superoxyde laat bleeken en ze daarna
maken. Het is maar. dat r, '•"'t weet!"
met een zacht doekje opwrijft.
Toen viel de deur in het slot!
11

Wetenswaardigheden

«ET LAATSTE BLAP

Een stof 3500 keer zwaarder
dan lood
Die vindt men niet op aarde, maar wel
aan den hemel. De bekende schitterende
ster Sirius heef p als begeleider een klein
sterretje. Dat is niet veel grooter-dan onze
aarde, maar bijna even zwaar als de zon.
Dat sterretje moet dus uit een fabelachtig zware stof bestaan, zoo zwaar, dat
de geleerden hun berekeningen eerst niet
vertrouwden en aan een fout dachten. Het
staat nu echter onomstotelijk vast. dat
het wonderlijke en ongelooflijke resultaat
hunner berekeningen inderdaad juist was.
Een kubieke decimeter van de stof, waaralt dwt sterretje bestaat, weegt niet mindor dan 40.000 kilo. Een blok lood van
dezelfde afmeting weegt ruim 11 kilo. die
stof is dus 3500 keer zwaarder dan lood.
Wanneer men een lucifersdoosje er mede
zou vullen, zou dat bijna 1000 kilo wegen.
Wat een vulkaan kan uitwerpen
Bij de groote uitbarsting van Krakatau
in 1883 werd door den vulkaan 18 kubieke
kilometers vaste stoffen uitgeworpen, in
hoofdzaak vulkanische asch. Dat is een
hoeveelheid, die over ons heele land uitgespreid een laag zou vormen van een
halven meter dik.

VAN ALLE? WAT

staat uit een dood dier, dan wordt de
weg daarheen langzamerhand verbeterd
door speciale mieren.
Proeven hebben bewezen, dat de eerste
mier zeer goed onthoudt waar het voedsel ligt. Het spoor, dat zij achterliet,
waarschijnlijk een reukspoor, houdt niet
langer dan acht minuten. In een _root
jachtgebied, dat de mier niet in acht
minuten kan bestrijken, berust het traceeren van' eer, nieuwen weg Jus op het
oriëntatievermogen van een enkele mier.
Eén schakel in de geschiedenis van den
wegaanleg hebben wij tot nog toe onbesproken gelaten. Hoe heeft de eerste
mier, die met voedsel het nest binnenkwam, haar medemieren gewaarschuwd,
dat er ergens wat te halen was? Met
haar sprieten heeft zij de sprieten betrommeld van mieren, die werkloos rondliepen in het, nest. Het schijnt, dat dit
een soort taal der mieren i«, in ieder
geval wordt op de.ze wijze het bericht
van het gevonden voedsel overgebracht
en de betrommelde mieren worden opgewekt het spoor van den voedselvinder te

gaan volgen. Wanneer na den eersten
tocht blijkt, dat er nog meer mieren
noodig zijn, dan worden ook deze opgetrommeld.
Zoo- ontstaan door het dennebosch de
lange wegen die vanuit een mierenkolonie
naar de voedselgebiedan voeren.

Jacob van der Wind
Redde visschersvloot van
wissen ondergang
In 1780 raakte ons land in oorlog met
Engeland. Het was den 26sten December
toen aan Nederland de oorlog verklaard
werd. Hierbij viel iets voor, dat altijd gedenkwaardig zal blijven in de geschiedenis
van de stad Vlaardingen. Er waren dat
jaar meer schepen ter beugvisscherij uitgerust dan gewoonlijk. De vloot, die in het
begin van de maand December zeewaar ts
stevende was maar even 82 zeilen sterk.
Toen daar onverwachts weer oorlog kwam.
vreesde men dat de Engelschen spoedig
onze visschers zouden overvallen en de
schepen als een goeden buit in hun bezit
zouden nemen. Kon men de schepen maar
waarschuwen.
Van Scheveningen zeilden spoedig vier
bommen uit, om de visschers van dia
plaats kennis te geven van den oorlog.

Ook in Vlaardingen en Maassluis vond
men het dringend noodig zooiets te doen
en zoodoende te redden wat er nog te
redden viel. De heer Assendelft de Coningh, bij iedereen te Vlaardingen bekend,
booö tot dit doel een van zijn schepen,
„De Roode Roos" genaamd, aan. In allerijl
werd dit schip voor het vertrek gereed
gemaakt en met den bekenden Vlaardmgschen schipper Jacob van der Wind voer
het reeds den 29sten December uit. Al
spoedig kwamen 11 schepen, die het bericht ontvangen hadden, binnen. Van der
Wind zeilde onverschrokken verder en
koerste naar die p"laatsen, waar hij dacht
Vlaardingsche en Maassluissche schepen
Het geluk was met hem. Hij
geplakt bij wijze van „voering". We te vinden.
oor velen, die reeds vroeger aan
de schepen en alle haastten zich. om
„leerarbeid" hebben gedaan en kunnen het papier ook beplakken met trof
vaderland te bereiken. 52 schepen
voor anderen," die zich de techniek andere materialen als zijde, ge- het
kwamen de eerste dagen van Januari binvan dezen arheid hadden willen eigen bloemde stof, een stukje van een oude nen,
waarvan 35 Vlaardingers. Groot was
maken, omdat er zulke , bijzonder leeren of glacé handschoen of een de vreugde
de '* Vlaardingsche en
fraaie resultaten mee zijn te bereiken, restje voeringleer - (skiver). Daarna Maassluissche van
rederijen. 11 Januari kwam
is het wel jammer, dat het materiaal worden de beide stukken nauwkeurig
daarvoor thans practisch niet meer te uitgeknipt. Op de beide helften plak- Jacob van der Wind binnen en nij
bekomen is. Men motee dan nog wel ken we nu een bandje blauw „leer- smaakte het genoegen zijn vaderstad voor
eens de beschikking hebben over een papier", dat is papier, dat in persing een groote ramp behoed te hebben. Zeven
schepen bleven weg. maar er kwamen bepaar oude stukjes suède of over afval- en kleuren aan echt leer doet denken;
stukjes van enkele leersoorten, van zulk 'papier wordt ook vaak voor richten, dat ze behouden- andere havens
een stelselmatige beoefening van de boekbanden gebruikt. Indien ge een waren binnengelopen. Drie schepen werleerbewerking kan natuurlijk in onze af valstukje echt leer of suède kunt den een prooi van den vijand. De'ze merkmachtig worden, is dat natuurlijk nog waardige gebeurtenis werd door ds. H.
dagen geen sprake zijn.
t
Varvant in een plechtige godsdienstoefeEn toch... er is in denzelfden geest beter.
voor .onze huisvlijtbeoefenaars heusch
Toen het geheel goed droog was, ning herdacht, terwijl Van der Wind een
werden met de gaatjestang óp en fraaie zilveren penning mocht ontvangen.
nog wel iets te doen.
Ook zonder „echt" leer zijn er — naast de blauwe strook op regelmatige In later jaren werd een straat naar hém
genoemd. Zoo leeft thans de naam 'nog
natuurlijk met vervangingsmaterialen afstanden gaatjes geknipt en hier— nog bijzonder aardige voorwerpjes door werd vervolgens rood imitatie- . voort van een moedig -man, die een viste vervaardigen, die in bearbeiding leerband geregen. Dit is een plant- schersvloot van een wisse ondergang redde
aardig product van Duitsche her- in lang vervlogen jaren.
en in resultaat volkomen herinneren
aan de leerbewerking, zooals die voor komst, dat zeer veel gelijkt op echt
enkele jaren steeds meer in zwang leerband; het is dunner dan dit laatkwam.
ste, aan één zijde gekleurd en in vele
Te wapen tegen gedachtentinten verkrijgbaar. In plaats daarAls voorbeeld geven we hierbij de van kunnen we ook gebruiken: echt
teekeningen van een schaar.-éfui, dat raffia, kunstraffia, papiertouw, dat
looze energieverspilling
gemaakt Is v a n . . . . lampekappen- we zelf kleuren, koord, veterband,
Kolen
en de daaruit gewonnen energie
papier. Dit materiaal is in zeer veel wolresten e.d.
voorzien evenals de voeding in de belangpersingen en kleuren nog vrij algeDoor middel van een weinig lijm of
meen te bekomen. Het is tamelijk velpon worden de beide helften aan rijkste levensbehoeftei\. Het moest dan
sterk en door de behandeling met de randen even aan elkaar gekleefd ook eigenlijk geen nader betoog behoeven,
lijnolie taai en buigbaar geworden. en daarna worden langs de randen de dat uit elke ton kolen, elk kilowattuur en
Voor het afgebeelde voorwerp gebenoodigde gaatjes geknipt. Hierdoor eiken kubieken meter gas het grootst
bruikten we een stukje lampekappenwordt weer band, touw of raffia ge- mogelijke rendement .dient te worden gepapier in naturelkleur met een lijn- regen. Tenslotte wordt nog een druk- haalt». Dit geldt zoowel voor de huishoupersing. Allereerst werden op het knoop aangebracht op de juiste ding, als voor het verkeer en het bepapier geteekend de voor.- en achter- plaats. Dat er met lampekappen- drijfsleven.
De grootste'vijand van een nuttige toezijde (met overslag) in de maten, die papier of imitatie-perkament nog geheel andere en practische voorwerpen passing van gas en electriciteit is .het geop de teekening zijn aangegeven.
Vervolgens werd aan de achterzijde zijn te vervaardigen, zullen we in een dachtelooze verbruik, dat' afbreuk doet aan
van het napier een lapje wit katoen volgend artikel laten zien.
ieder economisch belang. Dit „gedachtelooze verbruik" doet'zich overal voor, zoo• wel zichtbaar als onzichtbaar en zelfs
nauwgezette menschen worden er het
slachtoffer van. Men is dikwijls zóó in
zijn werk verdiept, dat men nauwelijks op
het energie-verbruik let, machines onbelast laat loopen of licht onnoodig laat
branden. Overal en altijd zullen er oogenblikken zijn, waarop onnoodig- energie
wordt verbruikt. Al moge het gedachtelooze energie-verbruik op zichzelf gering
'schijnen, in totaal komt het neer op getallen, waarvan men zich nauwelijks een
voorstelling kan maken. Men bedenke
welke hoeveelheden energie men zelfs in
een klein arbeidsgebied kan besparen, door
slechts het „gedachtelooze verbruik" uit
te bannen. Deze hoeveelheden, berekend
over het geheele Nederlandsche bedrijfsleven, tezamen met het onnoodige verbruik
in de huishouding, toonen aan, welk een
energie er ook thans nog in het algemeen
wordt verspild. Wat op een kantoor of in
een fabriek overdag overbodig door den
meter vliegt, is zelfs zóó groot, dat een
normaal gezin er voldoende aan heeft om
SCHAARBTÜI.
er een maandlang genot van te hebben.
«—2,3—*•.
Strijdt daarom tegen de energieverspilling: het is uw eigen belang!

Leerarbeid zonder leer

Lang voordat de mensch zijn paden
hakte door het oerwoud en zijn eerste
weggetjes over de heidevelden trapte,
legden de mieren reeds als wegenbouwers
een groote vaardigheid aan den dag.
Maar pas in de laatste jaren is er omtrent het wegenaanleggen door mieren
veel bekend geworden. Ook in ons land
kan de gewone kandelaar daarvan heel
.wat zien, vooral in de dennenbosschen
waar de roode boschmieren leven. Als
uitgangspunt voor hun woning dient
.ïtal een oude boomstronk: De eerste
weggetjes die worden aangelegd dienen
slechts voor transport van nestmateriaal
en voedsel en eindigen' alle in '~et scherp
begrensde jachtgebied van de kolonie.
Naar mate de kolonie groeit, wordt het
jachtgebied en dus het wegennet uitgebreid. Vaak splitsen zich kleine kolonies
af en vestigen zich een eindje. verder
langs den hoofdweg, waardoor zuivere
lintbebouwing ontstaat. Na eenige jaren
ontstaat zoo een mierenstad. Door de
hierdoor noodige uitbreiding van „het
jachtgebied komen de mieren vaak in
contact met andere nederzettingen en
het resultaat hiervan kan een flinke
oorlog zijn. Merkwaardig genoeg worden
1>ok vaak vriendschapsbetrekkingen aangeknoopt en loopen voortaan de wegennetten van beide kolonies in elkander
over.
De Duitsche bioloog Stammer heeft
eens in Mecklenburg zulk een mierenstaat onderzocht. Hij schatte de bevolking op ongeveer tien millioen individuen, die verdeeld waren over 58 oude
en 31 nieuwe nederzettingen. Het jachtgebied besloeg zes hectaren. Het wegennet was 7.5 kilometer lang. De hoofdwegen . waren soms 500 meter; een
boschmier is nauwelijks een centimeter
lang. zoodat verhoudingsgewijs een overeenkomstige menschenweg 87.5 km. lang
zou zijn
Deze mierenwegen worden werkelijk
aangelegd. Bij nauwkeurige beschouwing
merkt men op, dat zij van alle oneffenheden zijn ontdaan. Daar waar zij bijvoorbeeld een mostapijt doorsnijden, is
alle plantengroei uitgeroeid. Zulk een
weg wordt begonnen door één mier, die
bij het zoeken naar voedsel bijvoorbeeld
op een druppel honingdauw stuitte. Zij
betastte de druppel en vulde haar krop
' ermee onder zeer opgewonden bewegingen. Daarna liep zij in een kringetje om
het voedsel heen, telkens weer met ceremoniën, die voor iedere soort anders zijn,
er op toestappend. Ook op den terugweg
naar het nest worden deze ceremonies
verricht. Is de mier, met den krop vel
voedset het nest binnengegaan, dan rennen daar al gauw een aantal mieren uit,
die met onlaaggerichte sprieten het spoor
volgen dat de voedselzoeker heeft achtergelaten. De mierentroep komt zo bij den
voedselvoorraad, ieder dier vult zijn krop
.en in rechte lijn wordt naar het nest
teruggekeerd. Wanneer de voedselvoorraad (noot genoeg is, bijvoorbeeld be-
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