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S T R I J D OM HET R E C H T
Een geordende maatschappij is niet bestaanbaar zonIer wetten. Reeds het grijze
verleden met zijn kleitafeltjes, waarin een voor de meesten onzer onleesbaar schrift
Werd gegrift, bewijst dat, zoo
goed als de hedendaagsche
staat met zijn keurig gedrukte wetboeken, systematisch
Verdeeld in titels, paragrafen
en artikelen.
Het ontstaan van deze wetten is het gevolg van den
reeds eeuwenouden wensch,
dien de mensen heeft gekoesterd, niet alleen orde
te scheppen, doch ook rechten vast te leggen en ze op
die manier te waarborgen.
Het is een lange en moeilijke weg' geweest, die het
toenschdom aldus heeft afgelegd. Het is de weg, die aanving
op-het oogenblik, dat de
e
erste „wetgever" zijn eigen
'•rechten" deed opteekenen in
de primitieve wet van zijn
tijd.
Een weg, die zijn doel
e
erst bereikt zal hebben,
Wanneer De Wet en Het
Recht
samen zullen vallen
l
n de volmaaktste aller wet-ten,
waarvan de tekst het
r
echt
belichaamt, en dit op
e
eh 'wijze, die niet voor
tweeërlei uitleg vatbaar is.
Het valt niet te ontkennen,
dat
het menschdom in de
a
chter
ons liggende eeuwen
/feeds een groot stuk van
dezen weg heeft afgelegd.
*ïet
heeft veel leed gebracht
e
n veel bloed gekost, de gedachte te doen zegevieren,
dat het Recht niet is de die^aresöB
van particuliere of
gr
oepsbelangen.
Dat het niet
ee
grondvest is in 'de bijzondere belangen van enkelen,
*°ch
dat het gegrondvest en
Ve
rankerd moet zijn in het
Seheele volk.
De strijd, dit inzicht te
doen. zegevieren, is voor de
Noordelijke volken -- waartoe ook ons volk behoort — een 0groote, „„
en
danks alle struikelingen en afdwalingen een grootsche geweest. Deze
'steling om de idee Recht heeft geen enkel terrein van het leven
ezer volkeren onberoerd gelaten.
Helaas is daar niet alleen het Recht, doch daar is ook de Wet. De
e
t, die een weerspiegeling moet zijn van het recht, en het niet altijd is.
11
daar zijn de uitvoerders en handhavers, die de eerste dienaren van
e
t Recht behooren te.zijn, doch het soms niet verder hebben gebracht
«an knechten van de Wet, van de letter der wet.
Doordat dit zoo geweest is, kori het gebeuren, dat datgene, wat het
^ k als onherroepelijke garantie In de hand had moeten kunnen houden
de Wet — integendeel een onoverkomelijke barrière werd op den weg

naar het Recht. Ook in ons
land. En dat niet alleen
eeuwen geleden, 'maar ook
nog gisteren, en misschien
zelfs nog vandaag.
Het heeft geen doel organen en instellingen te noemen, maar het is een onloocheabaar feit — ontelbaar
zijn de werkers, die het kunnen bevestigen — dat juist
daar, waar het Recht het
Volk het meest had kunnen
dienen — in de Sociale Wetgeving — de wetten en de
uitvoerders van die wetten
dit te vaak niet zagen of niet
wilden zien. Dat zij ioetsken~
nis, ten toon spreidden in
plaats rechtsgevoel. Dat zij
de wet in bescherming namen tegen het Recht.
Toch, boven ambtelijke
scherpslijperij, boven juridische spitsvondigheden en ook
boven gebrekkige wetsformuleermg staat tenslotte
Het Recht. Het Recht van
den werker, dat is: het Recht
van ons Volk.
JSr wordt in dezen tijd over
het stichten van' een nieuwe
orde gesproken. Dat met volle
overtuiging te doen, daartoe
behoort moed, doch ook
kracht. Kracht om de wetten
van den Staat, zoo dit noodig
is, te herscheppen fin overeenstemming met het Recht
van ons Volk. Meer nog is er
echter kracht noodig tot het
herscheppen van den geest
van sommigen hunner, die
het Recht van ons Volk uit
die wetten hebben te puren
— ook wanneer die wetten
gebrekkig zijn. Kracht, omdat die herschepping strijd
beteekent. Een strijd, waarbij
niet gestreefd kan worden
naar goedkoope populariteit,
noch met verblindende leuzen kan worden gewerkt.
Deze strijd moet echter gestreden worden, want eerst
aan het einde van dezen' strijd zal een hechte brug geslagen zijn tusscnen hen, die Recht vorüeren en hen, die de wet hanteeren.
Deze strijd is nu ingezet, deze brug zal worden geslagen. Totdat dat
recht heeft gezegevierd, zal de strijd met onverminderde kracht worden gestreden.
En thans kan dit, in tegenstelling tot het verleden met den vollen
inzet van alle krachten geschieden, door het orgaan in de volkshuishouding, dat daartoe bij uitstek aangewezen is: Het Nederlandsche
Arbeidsfront.
Als orgaan van het volk zelf zal het den weg naar het Recht — het
Recht van het Nederlandsche Volk -r vrijmaken, allen tegenstand ten
spijt.
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geleidelijk toe; het is in de opeenvolgende jaren
apitalisme beteekent niet alleen een bepaalde successievelijk 514, 291, 289, 603, 886, 1261, 2045. In
het jaar, waarin de crisis aanvangt, is het nog
productiewijze.
1635, maar in 1908, het eerste ernstige crisisjaar,
Het kapitalisme drukt zijn stempel op heel het daalt
het tot 678. De crisis luwt dan, en in 1911 is
maatschappelijk bestel; op de sociale verhoudingen,
het
weer
1705.
op de ethiek, op de cultuur, op de verhouding tusIn 1906, het maximum-jaar, vormt het aantal
schen de verschillende lagen der bevolking, op de
machtsverhoudingen in den Staat en op de betrek- aanvalstakingen 59 pet. van het totaal aantal conflicten. In 1909, het mlnimum-jaar „is het nog maar
kingen tusschen de staten onderling.
Met de veranderingen, die het kapitalistisch 33 pet. van het totaal aantal conflicten... Het stijgt
aspect in den loop der tijden ondergaat, treedt ook weer tot 59 pet. in het maximum-jaar 1911.
een wijziging in al deze verhoudingen en betrek- • Hoog- en laag-conjunctuur laten dus een afwiskingen in. Op bijna elk punt, dat het maatschap- seling van aanvals- en verdedigings-stakingen zien.
pelijk leven raakt is er een groot verschil in opvat- Het zal duidelijk zijn, dat de sociale stemming in
tingen onder het primitieve en het tot hooge ont- de hausse een gansch andere is dan in de baisse;
wikkeling gekomen kapitalisme. Het „recht" van zoowel in het kamp der arbeiders als in dat der
een halve of driekwart eeuw geleden is op menig werkgevers.
Deze stemming is ook af te lezen uit de eb- en
gebied tot onrecht geworden. En wel doordat de
vloedbeweging van het aantal leden der vakvereenimaatschappelijke verhoudingen gewijzigd zijn.
In de laatste eeuw wordt de economische toe- gingen. In Duitschland stijgt het van 733.000 in 1902 (
stand voornamelijk beheerscht door de conjunctuur. tot 1.832.000 in 1908 (beide minimum-j aren), dus
De verhoudingen tusschen de volkeren en de ver- met meer dan 200.000 per jaar. Maar in het crisishoudingen tusschen de maatschappelijke klassen jaar 1908—09 is de toeloop slechts 20.000. Na 1923
zijn daardoor ook geheel anders in de baisse dan daalt het aantal georganiseerden zelfs van 7.138.000
op 4.618.000.
in de hausse.
De wereldgeschiedenis heeft godsdienstoorlogen
Dit verschijnsel is internationaal. De Engeleche
gekend en dynastieke oorlogen. Beide zijn onder
kapitalistisch regime ondenkbaar. Het zijn maat- vakbeweging telt in de jaren 1921, '22 en '23 respecschappelijke belangen, die over oorlog of vrede tievelijk 6.4, 5.1 en 4.4 millioen leden. De Nederlandbeslissen. Deze belangen wisselen met de conjunc- sche 651.000, 640.000 en 573.000. Dan gaat de daling
tuur, en dus is er een opvallend verschil aanwijs- nog door: 497.000 in 1926. Maar met de verbetering
baar, wat de gezindheid tot vrede of oorlog betreft, in de conjunctuur begint ook de stijging weer:
jn de opgaande en in de neergaande conjunctuur- 504.000 in 1927 en 674.900 in 1931.
In Engeland heeft de daling van het aantal georperiode.
*
In het algemeen kan men zeggen, dat de hausse ganiseerden zich, ondanks de eonjunctuurverbeteeen toestand schept van vrede naar binnen en oorlog naar buiten; terwijl de baisse gekenmerkt wordt
door scherpe klassetegenstellingen binnen de grenzen, en vredelievendheid naar buiten.
Het zijn de conjunctuurperioden van langen duur,
die het sociale karakter van den tijd bepalen. Al
naar den aard dezer periode,n zijn zij in }?et boek
der historie gekenmerkt door veel en groote of door
weinig en dan nog veelal koloniale oorlogen.
De groote hausse-perioden vallen tusschen 1850—
73 en 1894—1913.
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de springvloedperiode van 1850—73 vallen:
Russisch-Turksche oorlog van 1853;
Krimoorlog van 1854—56;
Engelsch-Pransche oorlog tegen China in

1857-58

de Italiaansch-Oostenrijksche oorlog in 1859;
de tweede oorlog tegen China in 1860;
de oorlog tusschen Noord en 'Zuid in Amerika in
1861—65.
de Sleeswijk-Holstijnsche oorlog in 1864;
de oorlog tusschen Pruissen en Oostenrijk in 1866;
en als sluitstuk: de Fransch-Duitsche oorlog van
1870—'71.
Met de tweede hausse-periode (1894—1913) op
den dag af, vangt ook de tweede oorlogsperiode aan.
De greep van het kapitalisme op de wereld is sterker geworden. De oorlogen zijn omvangrijker en
ernstiger. Met de tweede groote hausse-periode vallen samen:
de Japansch-Chineesche oorlog van 1894—95;
de Tuksch-Grieksche oorlog van 1897;
de oorlog van Engeland tegen de Zuid-Afrikaansche boerenrepublieken in 1899—1902.
de Russisch-Japanse oorlog van 1904—05;
de balkancrisis en het Marokko-cohflict . van
1908—11;
de Italiaansch-Turksche oorlog van 1911—12;
de eerste en de tweede Balkanoorlog van 1912—13;
en als sluitstuk: De Wereldoorlog van 1914—'18.
Er zal wel geen verschil van meening zijn over
het hoofdmotief van al deze oorlogen. Zij dienden
„nationale", in wezen nationael-kapitalistische, d.i.
economische belangen.
Wie het kapitalisme aantasj, ruimt het groote
oorlogs-motief van de laatste honderd jaren op.
ok voor de verhouding' naar binnen is waar,
O
dat de wijze, waarop de menschheid in haar
onderhoud voorziet en de verhoudingen, waaronder
het productieproces plaats heeft (in het kapitalisme: de conjunctuur) hun stempel drukken op maatschappelijke daden.
De maxima van de stakingen vallen samen met
de hausse van een korte cyclus — de minima met
de baisse.
In Duitschland neemt het aantal aanvalsstakingen van 1900 tot 1906 (toppunt van een hausse)

DE „VERDWAALDE"

Bertus Bruning is het zwarte schaap in de familie.
Met zijn geheel eigen manier van optreden en zijn
bekende spreekvaardigheid, wanneer iets of iemand
hem te na komt, valt hij lichtelijk uit den toon W
zijn zeer gecultiveerde, typisch burgerlijke familie.
De pa van Bertus is een toonbeeld van stiptheid
en regelmaat. Pa zou als voorbeeld voor anderen
kunnen gelden, ware het niet, dat juist die anderen
de lijntjes gespannen hebben, waarlangs hij door
het leven sukkelt, voetje voor voetje ató een marionet van Jan Klaaszoon. Ook ma houdt van lijntjes
welke het leven vastheid geven, en het gebrek aan
zelfstandigheid afdoende camoufleeren
En dus gaat het goed in den huize Bruning. Het
natje en droogje zijn tamelijk verzekerd; eind en
begin van de maand sluiten behoorlijk aaneen zonder hinderlijke hiaten, en al met al kon er van een
zeer bevredigenden toestand gesproken worden als
Bertus, het zwarte schaap, niet telkens alle sekure
'berekeningen met verbluffend gemak in het honderd
gooide.
Hij heeft nu eenmaal een gezonden afkeer van
alle lijntjes en dito uitgestippelde baantjes. Het in
uitzicht gestelde salaris van f 25.— per maand met
kans op verhooging binnen één jaar kon hem
niet tot geestdrift brengen, noch de verlokkende
toezeggingen. van op tijd beginnen, op tijd klaar.
Zijn debuut als kantoorman in spe werd een gfootsche mislukking, of beter gezegd, hij kwam er niet
eens toe.
Want op den morgen dat hij, voorzien van het bekende pakje brood en een beduidend teveel aan
goede raadgevingen geplaatst werd bij het lijntje,
dat figuurlijk gespannen stond van huis- naar kantoordeur, kreeg hij een bedenkelijken aanval van
vrijheidszin, welke hem van het rechte pad deed
afdwalen naar den bode-besteller om het hoekje
waar een vacature als bakfietsbestuurder te vervullen was.
En dus trapte nog dienzelfden morgen de gedroste
kantoorbediende zijn vervoermiddal door straten en
sloppen der volksbuurten, en droeg hij het zijne bij
aan de algemeene verlevendiging van het reeds zoo
rumoerige straatbedrij f.

ring, voortgezet. Het bereikte juist in 1929 zijn
minimum met 3.7 millioen leden. Doordat het pond
in 1925 op een veel te hoog niveau gestabiliseerd
was, verkeerde het Engelsche bedrijfsleven ondanks
de hausse in de jaren tot en met 1929 in crisistoestand: het aantal werkloozen was in het top-j aar
der welvaart meer'dan een mülioen.
De politieke historie vormt een afspiegeling van
de economische. In de groote baisse van 1874 (een
topjaar) tot 1904 (het jaar der diepste conjunctuurinzinking) verkeert de arbeidende klasse in Nederland in een beklagenswaardigen toestand. Ze heeft
geen middel tot verweer tegen de verscherpte uitbuiting, die de crisis vergezelt. Ze ziet geen andere
uitkomst dan een gewelddadige omwenteling, die
een plotseling einde maakt aan de maatschappelijke
wantoestanden. . Van hervormingen verwacht ze
niets. Uit eigen kracht kan ze niets tot stand brengen en alle andere volksgroepen zijn verbeteringen,
in haar lot vijandig gezind. Het zijn de jaren van
Domela Nieuwenhuis; de jaren van anarchistische
beroeringen. Alles wordt verwacht van den ,,groo-,
ten dag", waarop heel het arbeidende volk'in opstand zal komen tegen zijn onderdrukkers.
Natuurlijk komt het arbeidende volk niet in
opstand. Het kan alleen opstandjes maken. Ongeorganiseerd als het is, zonder instrument om zijn
belangen te doen gelden, is het volkomen overgeleverd aan de ongenade van de baisse.
Eerst met den inzet van de nieuwe opgaande lange
conjunctuurgolf daagt er eenig licht en dringt, aanvankelijk heel langzaam, het besef door, dat geleidelijke verbeteringen mogelijk zijn en „de groote
dag" op Sint Juttemis valt.
Aan de sociale stemming en gezindheid, die de
conjunctuur vergezelt, weet zich zelfs de hoogste
ethische autoriteit niet te onttrekken.
Encyclieken met een socialen inslag verschijnen
voor het overgroote deel in de hausse. Zij reageeren op de maatschappelijke en politieke beweging
door dé economische toestanden in het leven geroepen. De baisse-encyclieken keeren zich scherp
tegen het socialisme. Zij zijn een reactie op de
opstandigheid tijdens de lange baisse of op de
socialistische opstandigheid tijdens de voorafgaande
lange hausse.

Sindsdien zijn vele stormen door den huize Bruning gegaan. Nog steeds treurt men om de verblindheid van den zwerver voor wien het kantoor geen
enkele aantrekkelijkheid bezit. Het gehate denkbeeldige lijntje is geworden tot een scheidingsmuur
met aan weerszijden twee gansch verschillende werelden. Eenerzijds die, waarin oude vormen en gedachten verstard liggen, en de nieuwheid der tijden
niet vermag door te dringen. Hier heerscht de kilheid van het verleden.
Doch aan den zonnekant van den scheidingsmuur
bruischt het volle leven der werkers, waarmee Bertus één geworden is. Hij heeft zich door het leven
geslagen in nauw bedwongen hunkering naar ruimte
en avontuur. De groote stad is hem te eng geworden; hij heeft het land doorkruist tot in de verste
uithoeken en het werk aangepakt, dat te wachten
lag op dikvereelte knuisten.
Bertus heeft het niet ver gebracht in de wereld.
Het zal wel zoo zijn. Doch het is niet zeker, 'dat de
andere Brunings de meest geschikte zijn om daarover te oordeelen. Omdat zij niet kennen het leven
van den werker aan gene zijde van den scheidingsmuur. Bertus kent dat leven wél ïïij: heeft het leeren kennen tusschen de andere werkers van zijn
tijd. Met hen heeft hij het land doorkruist, en met
hen deelt hij lief en leed in de schommëlduikende
logiesruimte van de visschersschuit. waarmee hij
dag voor dag wegzwerft naar de gevaarlijke vischgfonden waar de dood loert op den vermetele, die het
onmisbare volksvoedsel weggraa.it van tusschen de
verraderlijke mijnenvelden. Dan gaat er een gulle
lach over den gebruinden kop van Bertus Bruning.
Doch deze lach versterft, wanneer hij terugkomt in
het ouderlijk huis, waar men. helaas, nog minachtend neerziet op dezen geharden werker van onzen
tijd.
De papierschaarste, welke de geheele Nederlandsche pers heeft getroffen, laat uiteraard
ook „Arbeid" niet onberoerd. Daarom zijn wij
verplicht „Arbeid" voorloopig om de 14 dagen
te laten verschijnen in plaats van eenmaal
per week.
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HANDEL EN AMBACHT
HEBBEN DEN WEG NAAR HET ARBEIDSFRONT GEVONDEN
/ndrukwekken.de bijeenkomst in de RivièrahaL te Rotterdam
De groote bijeenkomst, welke door het Nederlandsche
Arbeidsfront voor de •afdeeling Handel en Ambacht
was georganiseerd, is tot
geworden van de werfacht van het Arbeidsfront.
Toen precies om 2 uur — de Rotterdammers zijn
'ftenschen van de klok — de leider van het Provinciale
Bureau van het Arbeidsfront, kam. Jordaans, de bijeen"Möst opende, was de zaal stampvol En .nog steeds
stroomden
de menschen binnen. Ijverige kellners droe§en stoelen aan om de laatkomers nog een zitplaats te
bezorgen. Achter in de zaal bevindt zich een groot
Podium, waarachter een trap oprijst. Ook dit podium
^'as geheel vol en degenen, die geen stoel meer konden
bemachtigen, hadden plaats genomen op de treden van
öe
trap. Én zelfs langs de muren stonden nog menschen.
De Rotterdammers zitten niet bij de pakken neer en
e
~ middenstand uit deze groote havenstad, die het. op
ket oogenblik zeker niet gemakkelijk heeft, gaat begrip
wonen voor de groote gebeurtenissen, die aan Europa en
°°k aan Nederland een nieuw aangezicht zullen geven.
Nadat het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest eenige
^"zieknummers
had gespeeld begon de leider van de
ai
deeling Handel en Ambacht van het Nederlandsche
Arbeidsfront.
kam. J. H. Scholte, zijn rede over de plaats
etl
beteekenis van deze afdeeling in het Nederlandsche
Arbeidsfront.
Velen zullen zich hebben afgevraagd, waarom het
jfr'ont van Nering en Ambacht werd opgenomen in het
Nederlandsche
Arbeidsfront. Anderen verstaan misschien
n
*et den zin en de beteekenis van deze nieuwe afdeeling
Voor hen. die den handel en het ambacht beoefenen.
..2ij zullen wellicht opmerken, dat het bedrijfsleven thans
18
georganiseerd door de Commissie Woltersom met zijn
Ve
rplicht lidmaatschap en een andere organisatievorm
overbodig is. Er bestaat echter een principieel verschil
'Usschen de wijze, waarop de Commissie Woltersom het
bedrijfsleven organiseert en den organisatievorm, zooals
"et Nederlandsche Arbeidsfront dezen ons laat zien In
*fen vorm van het georganiseerde bedrijfsleven staat de
°verheid
een apparaat ter beschikking, opdat de overheid
v
an bovenaf in de geleide volkshuishouding leiding kan
Beven. Daarom is ook het lidmaatschap verplicht, zoodat
n
'ernand zich aan deze leiding kan onttrekken. Die
°reganisatie steunt op wettelijke bepalingen en paragra* Ó. Het Nederlandsche Arbeidsfront wil geheel iets
ar
>ders. Het wil zijn de groote gemeenschapsoreanisatie
*an den arbeid, waarin alle werkers, op welke p'aats zij
"Un arbeid ook verrichten, zijn vereenigd om zich
Serneenschappelijk in te zetten voor het welzijn van de
Volksgemeenschap. In het Nederlandsche Arb<ndsfront
Baat het derhalve in de eerste plaats om den werkenden,
scheppenden mensen.
...De middenstand maakt op het oogenblik een zor«s".iken
tijd door. Deze zorgen zijn thans van anderen
aar
d dan onder het oude bestel. Onder het lib°raalka
Pitalistische regime verkeerden de middenstander Rn
* ambachtsman in de verdrukking en in den rn^t-nd
?ijn
zeer velen als slachtoffer gevallen. Ook thans
riee
ft de middenstand met moeilijkheden te kampen. Bij
le
deren volksgenoot, dus ook bij den winkelier, dient
J?°roP te staan, dat hij lid is eener groote gemeenschap
t individualisme van vroeger dient plaats te maken
Voor
de gemeenschapsgedachte. En ieder dient te besef;eti. dat het thans ook voor den kooper een moeilijke
tl
id is.
Het onder het oude bestel verguisde ambacht wordt m
eei
'e hersteld. En zoo gezien, ligt er voor de afdeslina;
111
de Rivièrahal te Rotterdam
er
|i indrukwekkende getuigenis
to

Handel en Ambacht van het Nederlandsche Arbeidsfront
een grootsche taak te wachten, n.l. tezamen met alle
andere werkers, die in het Nederlandsche Arbeidsfront
zijn vereenigd. te werken aan de verwezenlijking van
de sociale rechtvaardigheid voor hen. die hun plicht
doen in handel en ambacht. In speciale vakgroepen
zullen de bijzondere sociaal-economische belangen van
handel en ambacht worden behartigd
„In den geest van den nieuwen tijd zullen wij handel
en ambacht opnieuw opbouwen. Duizenden staan hiertoe
aangetreden en zijn of zullen opgaan in de groote
gemeenschapsorganisatie, welke Het Nederlandsche Arbeidsfront is" aldus besloot kam. Scholte
Daarna was het woord aan den Leider van het Nederlandsche Arbeidsfront. die met een luid applaus werd
begroet. Deze dagen, aldus Woudenberg, zijn voor u allen.
die uw plicht doet als middenstander of ambachtsman,
van historische beteekenis. Gij zij t thans opgegaan in
het Nederlandsche Arbeidsfront en staat derhalve niet
meer geïsoleerd, zooals vroeger. Gij zijt kameraden van
den arbeid. Er zullen er misschien onder u zijn, die zich
afvragen wat de zin van deze woorden, kameraden van
den arbeid, is. Deze woorden geven echter precies de
geestelijke basis weer. waaop het Nederlandsche Arbpidsfront is opgetrokken. Socialisme is immers kameraadschap. Socialisme moet men beleven op de plaats, waai1
men arbeidt. In isolement is socialisme onmogelijk. 'Het
is iets, dat warm gloeit in het hart van den mensrh en
is alleen te verwezenlijken in de gemeenscharj. Het Nederlandsche Arbeidsfront stelt die gemeenschapsg^dachte.
zooals die in de bedrij f sgemeenschap tot uitdrukking
komt, op den voorgrond. Arbeid, bindt ons allen tezamen,
evenals arbeid de eenige waarde scheppende factor is in
de gemeenschap. Dat geldt zoowel voor den man. die.de
machine bedient als voor den ambachtsman, die zijn arbeid in dienst stelt van zijn mede-volksgenoot In wezen
behooren allen, die arbeiden, reeds tot het Arbeidsfront.
Een ieder die werkt, is van nature ingeschakeld in dat
groote front van den arbeid. Het komt er thans op aan,
dat ook de middenstanders PD de ambachtslieden zich
hiervan bewust worden en zich actief inzetten.
Onder het oude bestel, in den klassenstrijd stond de
middenstand in de verdrukking ^e middenstand noogde
zich te organiseeren; evenals men d't op ander ïebied m
het maatschappelijk leven kon waarnemen, ors^n'seerde
men zich in groenen en vpiriop'd 'n dopist-p'i'nsen Pe
middenstandsorganisaties misten den striidbpren wil en
de revolutionnaire Jaadkrarht.
Men sprak van kleine zelfst">nrtio r en. Dit was in feue
een hoon-naam. In wezen was d'e rr i d"'en?tand niet zelfstandig, doch was zij in kluistP'-S gevangen D'e ..kleine
zelfstandigen" bekommerden ?'^h nipt om de groote sociale problemen van dien tijd en bezagen alles vanuit hun
eigen kleinen kring en hadden epen oog voor de omwenteling van den tijd. Gij dient het vermogen te hebben om
de verschijnselen van heden in 'grooter vp-b^nd te z'en,
aldus Woudenberg. Daartoe is noodzakelijk een wi'^gr-ng
van de geesteshouding En het is de f P k . van het Nfderlandsche Arbeidsfront om die geesfsverarderins te doen
voltrekken en den middenstand bewust te maken van ziin
taak in het groote geheel.
In dezen middenstand heerschte een klein-burgerlijke
rust. Er was een daadloosheid die niet mocht worden geprikkeld. Deze mid«enstf>nd was kleurloos. HPT Nederlan^'sche Arbeidsfront haalt u uit uw rust en maaki u
doelbewust Het wil appeleeren aan uw stri'db^ren wil.
Het vraagt: Toont uw strijdbaarheid, opdat ook uw kracht

tf'oto's

„Arbeid")

zich voegt bij de kracht van alle werkers. OOK u wo:--'c
opgenomen in de nieuwe sociale orde. Naast Kameraadschap vragen wij van de beoefenaars van handel en ambacht offeroereidheicl
Wanneer de middenstand net groote wereldgebeuren
van dezen tijd gaat verstaan dan zal hij zich ook oevrijden van die trage, burgerlijke rust. Hei NederlanrJfcae
Arbeidsfront doet derhalve een beroep op uw zelfwerkzaamheid, want het is immers zoo. dat de werkers zelf -Je
nieuwe sociale orde zullen moeten vormen Deze san
nimmer van bovenaf door den staat tot leven worden gewekt. De staat kan regels vastleggen in wetten.en paragrafen, doch de staat kan niet den scheppenden mensen
bezielen tor. zijn taak. Er zijn thans moeilijkheden voor
den middenstander en voor den ambachtsman. Het Nederlandsche Arbeidsfront kent deze. Gij zult thans echter
niet meer alleen staan doch alle werkers in het Nederlandsche Arbeidsfront zullen naast u schouder aan schouder optrekken.
Het Nederlanusche volk mag en zal niet. ten onder
gaan. Die Nederlandsche Germaansche menschen zijn
van hooge kwaliteit en tot grooie dingen m staat. Dat
heeft, de geschiedenis bewezen. De groote cultuurwerken,
d'e in het verleden zijn geschapen, toonen dit overduidelijk aan. Daar in het Oosten wordt op het oogenblik een
strijd gestreden, die ook beslissend zal zijn voor het Nederlandsche volk Ook tot den middenstand en de werkers uit
het ambacht zal het besef door dienen te dringen, dat
onze cultuur behouden zal moeten blijven voor ons nageslacht
Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft de marschroute
aangegeven en het behoort tot de taak van de leden van
het Nederlandsche Arbeidsfront. derhalve evenzeer tot
hen, die zijn ondergebracht in de afdeeling Handel en
Ambacht, om hen. die nog buiten onze rijen staan, ervan
te overtuigen, dat de marschroute juist is.
De rede van Woudenberg werd door een luid applaus
onderstreept.
Het verdere deel van den middag werd verzorgd door
Vreugde en Arbeid, dat een aardig ca baretprogramma ten
tooneele örucht.
Ten slotre vermelden wij nog dat de bijeenkomst werd
bijgewoond door den Beauftragte van den Rijkscommissaris voor de stad Rotterdam, Dr. C. Volckers. den Burgemeester van Rotterdam, P. E. Muller en den Sozialreierent G. Loeser.

TT.oas, van geluk spreken, dat het met een verdig'
geide glasruit was afgeloopen, en dus zeker geen be*
zwaar hebben tegen het betalen van een nieuw&
En gelukte dit niet, dan kan de schilder-glazenma'
ker het ding leveren onder voorwaarde, dat de rekening niet betaald, doch met een gratis reparatie*
abonnement voor alle denkbare rijwielherstellingefl'
verrekend zou worden.
' „We zalle zien wat 't wordt . . ." verzuchtte d*
fietsenman. „'t Begin is niet slecht! As je maat
overal zoo handig is, hoef je verder geen reclaffl 6
te maken; dan loopt de zaak toch wel!"
,,'k Zal m'n stinkende best doen!" beloofde VaO
der Vaart.
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We hebben kennis gemaakt met de sleepboot
„CJiaron", gammel gevaren op duizend en een
tochten van Rotterdam naar Mannheim en omqekeerd
Bart v. d

Vaart is de reeder

Varen en verdie-

nen is zijn stelregel.
De crisis komt Ban gaat naar den Kelder en
Klaas wordt werkloos, sooals zooveel varensman i:en

en anderen Hij koopt in Beukendorp voor zijn
spaarcenten het ca/é „Het Gouden Anker", dat
echter ook geen goudmijn meer is! De schippers,
die steeds minder verdienen, lijden nood De • >-rkiesmgsstrijd brengt nog wat geld in 't laatje, van
„Het Gouden Anker", doordat de zaal van liet caié
aan verschillende parti-jen verhuurd wordt

Maar

op den duur kan Klaas liet toch niet bolwerken en
wordt „Het Gouden Anker" bij opbod verkocht

Bart, die Klaas al cenige malen de helpende
hand

heeft

toegestoken, weet het gezin Bakker

onder, te brengen Bart heeft een nieuwe „ekenemie" uitgedacht, die hij thans met Klaas Bakker
in practijk tracht te brengen.

(20)

„Je mot ook niet zulke hooge eische stelle!"
oreerde Bart. „Bedenk: de mensen zal bij brood
alleen niet leve! Daar is ook nog 'n fietsemaker bij
noodig, en 'n smid en 'n timmerman... en weet ik
veel! Late we 'n tikkie doorstappe, want as ze
allemaal zoo taai zijn as die peentjesman, komme
we nooit klaar met de nieuwe ekenemie! En d'r
wordt op gewacht!"
Deze laatste bewering bleef geheel voor rekening
van den heer Van der Vaart. Bij hun verdere omzwervingen langs handels- en ambachtslui, en de
zeer breedvoerige onderhandelingen daarmee, kregen ze niet bepaald den indruk, dat iedereen direct
dolgelukkig was met hun uitvinding.
Alleen de zoo noodig geachte fietsenmaker-voelde
wel iets voor het plan. Na langdurige onderhandelingen in het zeer nauwe werkplaatsje, dat op de
meest roekelooze wijze volgepropt zat met gereedschappen en onderdeelen, kwamen ze uiteindelijk
tot overeenstemming.
„Punte of onbetaalde rekeiiinge, dat komt wel
zoowat op 't zelfde neer!" overlegde de man. „De
werkelooze hale 'n tube selusie van vijf spie op de
pof om nooit te betale, en de beter gesieteweerde
legge je af voor 'n heele fiets, as ze kans krijge!
Schrijf mijn maar op, aster niks op tege is...!"
„Niks op tege!" juichte Bart. „Uwes is welkom in
de geledere der wereldhervormers! Ranggü! Een is
weg!!!"
Uit pure blijdschap over het behaalde succes, gaf
hij met een houten hamer een zoo geestdriftige klap
op de volgepropte werkbank, dat er nvjer weg was
dan één. Minstens vier dozijn gesorteerde rijwielkogels knikkerden weg over den steenen vloer, terwijl een groote geopende bus carbid wel heel ongelukkig terecht kwam' in de waterkuip, welke de
fietsenman voor controle van gelapte bandjes placht
te benutten ...
„Hiermede heb ik de eer de vergadering te
schorse!" vervolgde Van der Vaart. „Mannebroeders, maakt dat je buite komt! Kelecrtie, wat 'n
lucMeü"
Nog even waagde de rijwielhersteller een vergeefsche poging om de verongelukte carbidbus uit het
bruisende water op te diepen. Dan vluchtte ook
hij naar buiten. De stank was te doordringend om
het langer in de kleine ruimte uit te houden. Er
Schoot niet anders over dan kalm de ontwikkeling
der dingen af te wachten.
„De lucht zal daarbinne wel weer gauw opklare!"
dacht Klaas. „Zoolang d'r geen vuur bij komt, kan
et geen kwaad!"
„Wat zeg ie Klaas, vuur bij komme? Hoe dat
zoo?" Bart had klaarblijkelijk het verband der dingen nog niet geheel door. „Zoo'n snertbeetje karrebied...!"
Verdere overwegingen gingen verloren in een zoo
alles overdonderenden slag, dat het leek of de wereld
uiteenknalde. De etalageruit kletterde, in een lawine van scherven, tot ver op den rijweg, en de
keurig uitgestalde fietsbellen gingen er hel-rinkelend achteraan.

Als wezenloos staarden de mannen naar de ravage in de uitstalkast, waar zoo goed als het geheele
bezit van den geruïneerden rijwielhersteller tot een
goren rommelhoop bijeengeveegd lag.
..Dat heb je 'm weer aardig geleverd!" verweet
Klaas. „Steek nou voortaan assieblieft je hande
diep in je broekzakke, dan verpessie tenminste
niks! Jij met je snertbeétje karrebied...!"
Bart wist maar weinig in te brengen tegen de
felle beschuldigingen van den ander. Alleen, het
bleef hem een raadsel hoe: ,.die stinkzooi zoomaar
vanzelf uit z'n eige kon gaan legge ontplofte! D'r
was toch geen mensch naar binne gegaan om 't
zaakie in dfe hens te steke ook!"
De verklaring voor het verschijnsel was gauw gevonden. In de verwarring van het oogenblik had
niemand gedacht aan het zacht-suizende benzinelampje. dat vergeten op den vloer te branden stond,
en het door Bart zoo roekeloos geproduceerde gas
tot ontbranding bracht, met alle gevolgen van dien.
Gevolgen, welke alweer een funeste uitwerking
hadden op de ontwikkeling der „nieuwe ekenemie".
Geheel onder den indruk, ging de ongelukkige
fietsenmaker, tezamen met Klaas, de aangerichte
schade opnemen. Bart maakte zich verdienstelijk
door de opdringende nieuwsgierigen buiten de deur
te houden. „Niks te kijke hier! De voorstelling is
afgeloope! As we 't weer es late ontplof f e zalle we
je wel waarschouwe! Zegt et voort!!"
Ook deze goedbedoelde poging om de overmatige
belangstelling voor het geval te temperen, had niet
het gewenschte gevolg. Integendeel.
De alomtegenwoordige „speurder met talent" had
al geroken, dat er een luchtje hing om de ontplofte
fietsenzaak, en de uitdrukking van Bart: „as we
't weer es late ontplofte", was een bijzonder geschikt
aanknoopingspunt voor verdere- geniale onderzoekingen.
Eerstens was daar het gewone, meer dan afgezaagde motief: in den brand..! uit den brand.
Fietsenzaak j es waren al minstens zoo brandbaar
als hoogverzekerde boerderijen, waarvan er eiken
nacht minstens enkele in vlammen opgingen. Wellicht was ook dit zaakje verzekerd tegen drie .of
viermaal de geldende waarde, en dus rijp om tot
den grond toe af te branden,
Echter, hier was geen sprake van een goed-onderlegden brand met een té-fel-broedende-kip als ontstekingsorgaan, noch als gevolg van een nooit
falende kortsluiting in nachtelijk donker, doch een
ontploffing op klaar-ïicht-dag. En dat gaf te denken.
Alleen al de aanwezigheid van twee zoo verdachte
elementen als Bakker en Van der Vaart was niet
zonder beteekenis. Bart en Klaas waren tot alles
in staat. Hadden ze al een bom-aanslag gepleegd
op het schamele bezit van den fietsenmaker? Het
was niet waarschijnlijk ... Eerder mocht worden
aangenomen, dat deze mede in het complot zat, en
zijn werkplaats met gereedschappen ter beschikking stelde aan de wijdvertakte bende ten behoeve
van een vakkundige bommenfabricage. Daarbij was
een van deze gevaarlijke dingen ontploft ...
De talentvolle speurder vond zijn gevolgtrekkingen buitengewoon geslaagd, en haastte zich den
commissaris van zijn bevindingen op de hoogte te
stellen.
Intusschen'was de eerste opwinding bij de saamgedromde menigte beduidend geluwd. Minder speurzieke, en ook minder technisch onderlegde toeschouwers namen genoegen met de verklaring van
Bart: „dat de hoogedrukcylinder van de transformator geklapt was, en dat ze maar gauw thuis
moeste gaan kijke of 't licht nog brandde! 't Zou
wel hommeles zijn!" dacht ie.
Terwijl de brave medewerker aldus de overtollige
belangstelling wat af-reageerde. waren zijn twee
vrienden tot de slotsom gekomen, dat de aangerichte schade, binnen zekere grenzen, nogal meeviel. Met inschakeling van de nieuw-economische
club, konden enkele werklooze vakmenschen de zaak
grondig opknappen, in ruil voor wat onverkoopbare
buitenbandjes. De brandverzekering mocht, volgens

Beukendorp geraakte in het middenpunt der belangstelling. Dank zij de volharding der medewer
kers. en ondanks de spreekwoordelijk geworden pecP
van Bart van der Vaart, breidde de nieuw-econo'
mische club zich weldra uit over het geheele nood'
lijdende schippersdorp.
De ongeschoolden zwermden uit over de rondoB1
liggende boerderijen om hun arbeidskracht te gevefl
in ruil voor de zoo noodige levensmiddelen, docB
vaak ook om, voor andere doeleinden, extrapuntefl
te verzamelen.
Want met het groeien der beweging, namen ooK
de mogelijkheden in versneld temppo toe. De be
kwame handwerksman of technicus behoefde niet
op den akker rond te kruipen om aardappelen te
rooien, doch lapte schoenen of herstelde de ver'
schooierde kleeren van zijn clubgenooten.
De gefailleerde groenteboer haalde opnieuw zijfl
bakfiets te voorschijn om aardappelen en groenten
bij de clubleden aan huis te bezorgen, ditmaal niet
in ruil voor grif gegeven beloften van wel eens te
zullen betalen, doch met de volle zekerheid, dat ooK
zijn zware arbeid beloond werd met het geldende
aantal punten, waarop, binnen zekere grenzen. alleS
te verkrijgen was.
Zelfs de radiomonteur, die door een overvloed
van orders, en een chronisch gebrek aan afrekeningen, naar het stempellokaal was gedrongea
werkte weer halve nachten door om, de reeds lang
verstomde, armelui's twee- en driepitterS tot nteu*
leven te wekken. Ook hij ruilde arbeid tegen arbeidi
en ook voor hem was er weer een plaatsje onder
de zon te veroveren. Zooals voor allen die werken
wilden en bestaan . . . zonder meer.
Doch ook zij die bestaan wilden, zonder meer. duS
ook zonder werken, toonden groote belangstelling
voor het experiment der „geldlooze ekenomikers",
zooals Bart ze voor de verandering doopte.
Daar waren de reeds geestelijk afgestompten, die
zich willoos lieten rangschikken onder ..het proletariaat", en geen enkele aandoening meer gevoelden bij het aanzien der schrijnendste ellende en
stuitendste armoede. In hen was de drang naar gezonden krachtigen arbeid gestorven op het moment,
dat de laatste kracht om staande te blijven boven
den afgrond der verwording, hun ontglipte als het
leven zelf, en de lachende wereld voor hun oogen
verschrompelde tot een walgelijke caricatuur van j
Gods majestueuee schepping. Zij hadden het geloof l
in den arbeid, en dus in het rijke leven zelf, verloren . . . voor eeuwig. Het begrip „arbeid" deed hen j
huiveren als voor een groot onbekend gevaar.
En dus voelden ze niets voor de nieuwe economie
omdat ze, van hooren zeggen, wisten dat dit woord
arbeid en nog eens arbeid beteekende. Arbeid als
middel van bestaan.
Er waren ajideren die geboren waren met den
angst voor al wat nieuw, onbekend en dus gevaarlijk voor de bestaande orde geacht mocht worden.
Zij waren het die brieven schreven aan Klaas
Bakker met verzoek om inlichtingen aangaande zijn .
universitaire opleiding, hopende, dat zij niet teleurgesteld mochten worden in hunne verwachtingen,
dat de Hoog-Edelgeboren Heer Hacker (s.s.t.t.) eene
zoodanige schoolopleiding mocht hebben genoten,
dat een dergelijk economisch experiment in zijne
handen veilig geacht mocht worden . .
Er wéér anderen . . . neen! het waren precies dezelfden . . . schreven brieven aan ministers en broers
van ministers: „dat daar in Beukendorp een groot
kwaad ging geboren worden waarvan, bij niet tijdig
ingrijpen door de bevoegde overheden, de catastrophale gevolgen niet waren te overzien." Immers:
„daar werd de reeds overvoerde arbeidsmarkt gedrukt door den aanvoer van zeer ongewenschte arbeidskrachten welke zich aanboden zonder daarvoor eenigerlei betaling in wettig betaalmiddel of
gangbare munt te bedingen".
Aan boord van de opgelegde motorboot zwoegden
Klaas en Bart om de steeds wassende correspondentie en administratie de baas te blijven.
„Beukendorp schudde aan de fundamenten der geordende samenleving; er voer een trilling door speculeerend Nederland, en de beursklok ving aan alarin
te luiden" schreef Klaas onder een brief, waarin
hem bezworen, gesmeekt en gedreigd werd dit
staatsgevaarlijk gedoe der economie-van-den-kouden-grond om des lieven vredes wille te staken.
..Uitknippe en in 'n lijsie zette!" commandeerde
Bart. „Wordt er geknepe, of verheel' ik me .da*
maar?"
/
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RECTIFICATIE

MIJNWERKER
De mijnwerker offert zijn vrijen Zondag. Op den
dag, dat anderen rusten en met vrouw en kind
Sezellig tezamen zijji, stapt de mijnwerker in de
lift, welke hem met groote snelheid naar de onderaardsche ruimten brengt, waar de kolen worden
gedolven. Deze kolen doen de machines draaien en
z
ün een energiebron van buitengemeen groote beteekenis.
Die mijnwerker offert zijn Zondagsrust ten
behoeve van de gemeenschap. Daar beneden in de
niijngang stoot en wrikt hij de kolen los; diezelfde
kolen brengen het gezellige haardvuur in de huiskamer.
Dag in dag uit doet hij daar beneden zijn plicht.
Kolengruis en kolenstof stuiven op. Natuurlijk beïnvloedt dit zijn gezondheidstoestand.
En op welke wijze heeft de maatschappij zijn
arbeid gewaardeerd? Natuurlijk, de mijnwerker ontvangt een loon voor zijn werk. En dat loon is historisch gegroeid evenals de belooning voor eiken
arbeid. Onder het liberaal-kapitalisme zijn voor de
belooning van den mijnarbeid de vraag- en aanbodverhoudingen bepalend geweest en in dat
geheele economische raderwerk, dat mijnbedrijf
heet, zijn in zijn veelsoortigheid bepaalde loonverhoudingen gegroeid.
Wij weten, dat in het verleden verschillende
pogingen in het werk zijn gesteld om aan die loonen
te dokteren. Wij weten evenzeer, dat er voor de
mijnarbeiders sociale maatregelen zijn getroffen.
Onder het liberaal-kapitalistische bestel kon men
echter niet die ingrijpende hervormingen verwachten, welke den arbeid van den mijnwerker zouden
brengen op de plaats, waar deze behoort. Daartoe
's een nieuwe visie o\ den arbeid noodzakelijk.
Bij den arbeid van den mijnwerker komt de dienst
aan de gemeenschap wel zeer duidelijk tot uitdrukking. Laten wij alle sentimentaliteit, die men. dikwerf om den mijnwerker heeft geweven, wegwerpen.
Wij herinneren ons foto's van die zwarte lachende

Antwoord op een veel
gestelde vraag

„Waarom ontvang ik Arbeid niet?"
Honderden klachten stroomen binnen met den
noodkreet: „Ik ontvang het weekblad „Arbeid"
Wet!" Laten wij voorop stellen, dSt het niet aan
ons ligt, want het .Nederlandsche Arbeidsfront wil
u zoo goed en zoo vlug mogelijk bedienen.
„Waar ligt het dan aan", vraagt de lezer, „dat
z
ou ik graag willen weten!"
Wij willen u gaarne daarover inlichten want niemand wil liever dan wij, dat „Arbeid" regelmatig
en op tijd bij de lezers in de bus komt.
Aan de hand van uw inschrijf-formulier werd een
ponsplaatje gemaakt. Wanneer nu op dit formulier
iets onduidelijk leesbaar was, of» verkeerd ingevuld,
komt op het adresplaatje vanzelfsprekend deze fout'
Een Meerhavenstraat wordt een Weerhanenstraat
en 8-1 wordt gelezen als 81; Hiemstra verandert in
Humsten en Bussum wordt Huissum.
Voorts de postbestelling: iemand geeft op HilleSersberg; het moet echter Rotterdam-Noord heeten,
een ander Watergraafsmeer terwijl de postbestelïing Amsterdam-Oost moet luiden, om van de gehuchten en dorpjes met uiteenloopende grenzen van
Postbestellingen en gemeenten niet te spreken.
Ten slotte zijn er helaas ook nog klachten met een
a
chtergrond welke te denken geeft. Bij de verzame^ng van gegevens blijkt hier en daar. dat een groot
aantal kranten in één en dezelfde plaats niet ontVa
ngen worden. Alles wordt nauwkeurig nagegaan
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het onderzoek wijst ten slotte uit, dat alle bewuste adresplaatjes in orde zijn en dat de verzenJ^ng regelmatig plaats vindt en toch komt „Arbeid" niet aan. Ra, ra wat is dat? Dan moeten onze
jnenschen voor rechercheur spelen. In vele gevallen
Rebben wij dank zij de medewerking van de leden
Daarmede succes.
Langzamerhand komen wij er wel!
Wat de vakbladen betreft, nog een enkel woord. U
eet dat er papierschaarschste is. Tot nog toe konden
een tiental van de 22 vakbladen verschijnen en
ee
regeld zullen dan ook de andere uitkomen.
. Hebt nog even geduld. Wees ervan overtuigd, dat
ln
uw belang door het Nederlandsche Arbeidsfront
ïewerkt wordt om tot een zoo spoedig mogelijke
°Plossing der m'oeilijkneden te geraken.
Tenslotte dient nog vermeld te worden, dat alleen
6(i
en van het Nederlandsche Arbeidsfront „Arbeid"
ontvangen.

gezichten, waarin de witte tanden glinsteren. Als
wij thans spreken van een eerherstel van den
arbeid, laten wij dan in de allereerste plaats aan
den mijnwerker denken. Zijn arbeid is niet alleen
prestatie, maar bovenal gemeenschapsdienst. Dan
moét deze nieuwe waardeering ook tot uitdrukking
komen. Dit is mogelijk en wel door een herziening
van de sociale zorg voor den mijnwerker.
De mijnwerker verricht gemeenschapsarbeid van
de hoogste orde. Zijn gezondheid is aan grootere
gevaren blootgesteld dan voor andere werkers het
geval is. Aan dit alles kan hij dan ook het recht
ontleenen, dat de gemeenschap voor hem zorgt,
wanneer hij door ouderdom of invaliditeit niet meer
tot arbeiden in staat is. Hij moet zich voor zijn
levensavond geborgen weten, en de zekerheid hebben, dat zijn gezin niet onverzorgd achterblijft,
wanneer hij er niet meer is.
Er bestaan sociale voorzieningen voor. den ouden
en invaliden mijnwerker en zijn nabestaanden. Het
Algemeen Mijnwerkersfonds bestaat reeds zeer geruimen tijd en uit dit .fonds zijn reeds zser velen
verzorgd.
De bestaande verzorging is echter onvoldoende.
Reeds lang leeft onder de mijnwerkers de wensch
naar een herziening dezer voorzieningen. De bestaande renten voor ouderdom en invaliditeit, alsmede voor weduwen en weezen zijn te laag.
Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft dit probleem aangevat, omdat het van meening is. dat dit
deel van ,de sociale zorg van den mijnwerker op
korten termijn verbetering behoeft. Het Nederlandsehe Arbeidsfront weet, dat er op velerlei sociaal
gebied wijziging en verbetering noodzakelijk zijn.
Het staat echter evenzeer vast, dat de mijnwerker
hier voorkeursrechten kan laten gelden. Het laat
zich aanzien, dat de stappen, welke het Nederlandsche Arbeidsfront in deze richting heeft ondernomen, binnenkort het gewenschte resultaat zullen
afwerpen.

MET VREUGDE EN r-

OP TOURNEE

Een tournee van Vreugde en Arbe'd. Wij vertellen
niets nieuws als wij zeggen dat dat uitverkochte
zalen beteekent, een enthousiast publiés en een
welverzorgd programma.
De Januari-maand staat in het teeken van de
tournees. Groote, aller grootste en excra autrgiootste tournees. Kris en kras het land door. van Oost
naar West, van Noord naar Zuid. fin zoo trekt Roland Wagter als vlot conférencier met de zijnen van

Tengevolge van een technische storing
Stond in ons vorige nummer een foutieve aanwijzing voor lezers, die gaan verhuizen, of
klachten hebben over de bezorging van Arbeid.
Wij geven thans de juiste aanwijzing hieronder weer:
Gaat gij verhuizen, of hebt gij klachten
over de bezorging van Arbeid, geeft dan,
INDIEN GIJ LID ZIJT, uw "oude en nieuwe
adres. resp. uw klachten door aan den bode
of aan het plaatselijk resp. provinciaal Bureau
van het Nederlandsche Arbeidsfront.
NIET LEDEN moeten adreswijzigingen opgeven aan de administratie van Arbeid. Hekelveld 15 te Amsterdam-C.
stad tot stad. Leeuwarden. Groningen, Assen, Zwolle,
Den Bosch.
De Bosschenaren hebben geen verstek laten gaan.
Een uitverkocht huis heeft het niet aan applaus,
laten ontbreken. Overigens wel ten onrechte.
Daar was het Hollandia Kwartet, dat in den stijl
van het bekende Duitsche „Meister Sextet" een
soort stemacrobatiek ten beste gaf, en bij deze
rhythmische exercities aan den vleugel begeleid
werd.
De vleugel vervulde verder eveneens een belangrijke rol op het tooneel. Of liever gezegd twee vleugels, waarop als bijzondere attractie een nocturne
van Chopin werd uitgevoerd.
Nog voor het applaus was verstomd was daar
Katinka Kuster, de beminnelijke jonge Hollandsche
chansonnière, met haar liedjes. Ze zong zeer tot vermaak van haar toehoorsters een liedje van de bloemen, waarin het sterke geslacht er niet al te best
af kwam. Ernst en luim wisselden elkaar in haar
uitgebreid repertoire af. Maar omdat het oog ook
wat wil hebben, huppelden vervolgens de lichtvoetige
schoonen van Hansy Götze het tooneel op. om een
komische stepdans, een oostersche dans en een wals:
ten beste te geven. Natuurlijk in de bij iedere dans
behoorende charmante costuums
H^rry en Willy. de vroolijke Volendammers gestoken in Volendammercostjgpms, waartegen een
folklorist wel is waar ernstige bedenkingen zou hebben, doch die op het tooneel niettemin een schilderachtigen aanblik opleverden, gaven van hun vocale
geoefendheid blijk Roland Wagter wist het „Casino"
door zijn verschillende , Sketches" tot ,een gevaarlijke eraad van enthousiasme te brengen. De Bosschenaren lieten de zaal op haar grondvesten trillen,
en leefden mee met alles wat er achter het voetlicht plaats vond. Zoo duurt het tournee voort. G'steren-Zwolle, vandaag Den Bosch morgen ergens
anders
Overal volle zalen, blilde gezichten, en een vlot
uitgevoerd programma. Dat is ..Vreugde en Arbeid"
op zijn best., ondanks vele problemen een goede
verstrooiing voor de werkers.
.

w

HET NEDERLANDSCHE EN DUITSCHE ARBEIDSFRONT SCHOUDER AAN
SCHOUDER
De vergaderingen, welke sedert eenigen tijd in het geheele land georganiseerd worden en waar functionarissen van het Nederlandsche en Duitsche Arbeidsfront eendrachtig bijeenkomen, zijn een groot succes.
Hier wordt getuigenis afgelegd van een wil tot opbouw eener nieuwe sociale orde. Nadat reeds in de
plaatsen Middelburg, 's-Hertogenbosch. Haarlem, U trecht, Arnhem en Amsterdam vergaderingen gehouden werden, vond op Zondag 24 Januari pen indrukwekkende bijeenkomst in Den Haag plaats. Bovenstaande foto geeft een overzicht van de vergadering in Den Haag, tijdens de rede van den Arbeidsfrontleider.
(Foto Polygoon)

Het is nu eenmaal niet'anders, we kunnen het
niet allemaal gelijk hebben in de wereld. Dat zou
Ingaan tegen de natuur der dingen. Overal is er verschil, nergens gelijkheid en gelijkvormigheid, en dus
ook niet in de omstandigheden waaronder de menscheii leven. De eene mensch heeft nu eenmaal, meer
bekwaamheden en begaafdheden dan de andere, de
eene mensch is beter in staat verantwoordelijkheid
te dragen dan de andere, de eene mensch is ook
beter in staat zijn inkomen op behoorlijke wijze te
besteden dan de andere. En al die verschillen komen als vanzelf tot uiting in ons levensbestaan.
Maar natuurlijk, er is een minimum. Hoezeer het
ook goed is, dat er verschillen zijn: gebrek mag niemand lijden. In zijn Vorstenschool laat • Multatuli
het de koningin zoo treffend zeggen:
,
alles wil ik laten gelden,
Maar vraag: of één stand honger voorschrijft,
[moeder?
Of één stand kan gedoemd zijn tot gebrek?
Ik vraag of een dier standen lager staat
Dan 't schaap of rund dat onbekommerd graast,
En dat gewis den mensch verachten zou,
Als 't weten kon hoe slecht die mensch zich voedt?
Is 't kind van d' arme minder dan een kalf?
De moeder minder dan een koe?
"
.**
Er is een minimum. Een minimum waarop iedere
werker- recht heeft die zijn arbeid geeft ten bate
van de gemeenschap. Om dat minimum te bepalen
hebben we geen ingewikkelde berekeningen nobdig,
geen statistieken zus of zoo, geen lange cijferreeksen, neen, dat minimum is met drie woorden vastgesteld, ledere werker in de gemeenschap, hoe eenvoudig het werk ook is dat hij moet verrichten, hoe
weinig kennis of bekwaamheid er ook voor noodig
moge zijn, hoe gering ook de verantwoordelijkheid
die op hem drukt, heeft althans recht op een
mensonwaardig bestaan. Ieder mensch moet althans
zich behoorlijk kunnen" onderhouden, behoorlijk
kunnen wonen, zoo kunnen besjtaan als het een
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mensch waard'g is. D^. is''het wat ons bij a! ons
Qoen tn ib.itn en dtu OOK bij ons menscrielijk bestaan als ricntsnoer mag geiden: onze 'menschelüke
waaide!
\
We kunnen het niet allemaal gelijk hebben in
de wereld. Ook niet WcU betreft de omstandigheden
waaronder we onzen arbsid verrichten. De een heeft
zijn werk vlak bij zijn w&ning, zoodat hij als het
ware in en uit kan loopen. Of hij zich daar altijd
p-tu.-è bij zal gevoelen zullen we maar daarlaten,
maar gemakkelijk is liet wel. Een ander moet eiken
morgen en avond een uur of nog langer fietsen om
naar zijn werk of naar zijn huis te komen. Maar al
moet hij dan ook een wai verren afstand afleggen:
hij kom t in elk geval nog thuis!
Er zijn echter ook anderen, die niet thuis kunnen
komen. Wij denken nu niet in de eerste plaats aan
zeelui en visschers, die vaak weken achtereen van
huis zijn en gedwongen zijn in de kleine ruimte,
die in den regel in elk schip voor de bemanning is
overgebleven, zoo'n groot deel van hun bes:aan te
slijten. Zij hebben zich daar geheel op ingesteld en
weten er in den regei ook het beste van te maken.
Evenmin denken we thans aan de Sliedrechtsche
baggeraars, die zich op huri baggermolens en zandzuigers Hebben ingericht als de zeeman op zijn schip.
Ook aan disn wal 'zijn er menschen, die voor hun
werk weken van huis moeten blijven. Menschen die
zwaar werk moeten^errichten, van den ochtend tot
den avond, en dan aan het einde van den dag niet
naar een gezellig tehuis kunnen gaan maar onderdak vinden in barakken.
Toch is daar niets aan te doen. Niet altijd 'kan
het werk bij den arbeider worden gebracht, en dus
moet de arbeider dan maar bij het werk komen.
Want het werk, daar, s gaat het om, het werk moet
gedaan worden.
Vooral voor grondwerk geldt dat, dat de arbeider
bij het werk gebracht moet worden. Want grondwerk heeft de vreemde eigenaardigheid, dat het
niet verplaatsbaar is. Dat moet daar gedaan worden
waar het ligt! Zoo zien we b.v. in den Noordoostpolder arbeiders uit alle gedeelten van ons land tewerkgesteld. Uit -Brabant en Groningen, uit de groote
steden. Ze werken daar dan enkele weken achter elkander, slapen in barakken en vinden (laar hun
tehuis, tot zij eens in de zooveel tijd verlof krijgen

om een paar dagen achtereen naar hun werkelijk
tehuij te gaan.
Aangenaam is dat niet, rnaar het is noocl'g en dus
moet het maar. Als 'er maar voor gezoigd wDrdt,
dat, er menschen komen die het werk ook aan kun'
nen, zoodot zij tot een behoorlijk loon kunnen komen. En als er ook overigens maar wordt gezorgd
voor een menschwaardig bestaan. Want ook eeö
verblijf in barakken behoeft niet menschcnwaardif?
te zijn. Zij kunnen zoo worden ingericht, dat zij ooüvoor menschen een behoorlijk verblijf geven. En natuurlijk behooren ook de werkers in d^e barakkenzich als menschen te gedragen. Want ook al moeten
wij tijdelijk voor ons werk wonen in keeten of
barakken, als richtsnoer geldt steeds: onze men'
scheïijke waarde!

Niet alleen in- den Noordoostpolder zijn er derge'
lijke grondwerken. Ook in het noorden van ons land,
in den uitersten uithoek. Ge rijdt met den trein
zoo ver ge maar rijden kunt, tot Uithuizen of Uit'
huizermeeden, dan nog een half uur per fiets naaf
het noorden, en als ge dan nog wat met hoogöe
laarzen door de modder wilt baggeren, dan hebt ë
het werk welhaast bereikt.
Ge hebt het al begrepen, we zijn in het gebied
der wadden. Hier liggen aangeslibde gronden die
goed zijn om te worden ingepolderd (gelijk zoo eenS
in de 40 jaren het geval is) en die' dus thans worden ingedijkt.
Het is een uitgestrekt werk, die inpoldering. eO
vele arbeiders zijn daarbij tewerk gesteld: Maa'
toch nog altijd niet genoeg. Want zooals bijna over'
al tegenwoordig, ook hier komt men altijd arbeiders
te kort.
Menschen van allerlei slag zijn het, die ge hier
aantreft. Grondwerkers uit Brabant, Zeeland, Groningen, Holland, vaak ook werkloozen, die jarenlang
niets gedaan hebben en hier nu bij wijze van werk'
verruiming aan den slag zijn gekomen, maar 'in elK
geval krachtige mannen, die het zware werk kun'
nen verzetten dat hier van hen gevraagd wordt.
Op een aantal plaatsen zijn bij dit werk kamp6"
menten gebouwd. Elk kampement bestaat uit vieï
barakken, die alle precies eender zijn ingericht, n Jeen woon- en eetgelegenheid in het midden en twee
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moeder de vrouw heeft afgezien, maar elders liggen
wat dekens op een hoopje op het stroo of op den
stroozak en de marl zal zich daar vanavond weer
onverschillig neergooien. Hetzelfde verschil ziet ge
op de planken die boven de kribben zijn aangebracht en waar de arbeiders hun eigendommen bewaren.
Ook op andere wijze wordt gebrek aan medewer^king van sommige arbeiders ondervonden. Het water voor wasschen, eten, drinken, enz. moet van elders worden aangevoerd. Een waterleiding is er
natuurlijk niet. Daarom is er, om water te sparen,
een afzonderlijke waterspoelinrichting gemaakt,
zoodat men niet atlijd uit de watertank water behoeft te laten wegloopen. Toch zijn er arbeiders, die,
als ze zich eens verwaardigen hun laarzen schoon
te spoelen, niet gaan naar de inrichting die daarvoor bestemd is, maar eenvoudig^ de kraan van de
watertank openzetten en het water over hun laarzen laten wegspoelen, met het gevolg dat er straks
water tekort komt om koffie te zetten.
Eiken arbeider zij een mensonwaardig bestaan
gewaarborgd. Maar laten we dan ook de keerzijde
niet vergeten. Want daar in Uithuizermeeden hebben we het geleerd dat er nog altijd zijn, die dit
geheel uit het oog schijnen te verliezen. Wij zijn
menschen en behooren ons te gedragen naar onze
menschelijke waarde. In al ons doen en laten.,
tegenover anderen maar ook tegenover ons zelf,,
want dat is het dat ons onderscheidt van dieren'
onze menschenwaarde!
1. Een pad van, "planken onderhoudt
tusschen de barakken onderling.

de

verbinding

2. De laarzen-spoelinrichting.
3. Met platen en prenten worden de woongelegenUcden
wat opcfevroolijkt.
4 en 5. Zoo laten sommigen hun bedden achter om
er 's avonds precies zoo weer in te kruipen.
6. Maar zoo kan het ook!

(Foto's; ^rbeid")

7. Een waarschuwing die eigenlijk overbodig moest zijn.
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CIJFERS DIE SPREKEN

Babbeltje van Oom Niek
M'n beste neven en nichten,
„Nog tien nachtjes slapen
nog
negen nachtjes slapen"... elke avond
weer kondigde Reg aan, hoe lang het nog
zou duren, voor hij jarig was, hoe vaak
hij nog naar bed moest, vóór hij als
zesjarige wakker zou worden.
Vandaag is het dan zo ver. Lieve
deugd, dat is me wat! Terwijl oom Niek
z'n Babbeltje met jullie houdt, is Reg
met Ron en met een heel stel jongens
uit de straat aan het spelen. Reg heeft
een brug gekregen — een echte houten
ophaalbrug en met veel lawaai en geronk
van motoren, moeten er telkens andere
speelgoedauto's die nieuwe brug over. Ik
houd m'n hart voor de nieuwe brug vast,
maar gelukkig houden tante Cor en de
oudste dochter van oom Niek een oogje
in het zeil
Zó ver was ik gisteren met m'n praatje,
toen ik bij het-feest werd gehaald. Of ik
nu al beweerde, dat ik wat anders had
te doen, het hielp me niet: ik moest
meedoen met „twee emmertjes water
halen" en toen er in Hollanjl een huis
stond, moest ik de heer zijn, die een
vrouw moest kiezen. Ik had van een
goeden kennis een huis-bioscoopapparaat
te leen gekregen en toen de kinderen
moe waren gespeeld (oom Niek óók), heb
ik een paar grappige filmpjes gedraaid.
Ja, die verjaardag van Reg is een prachtig feest geweest, maar ik moet zeggen,
dat Reg en zijn kornuitjes ook wel een
feestje hadden verdiend, al was het
alleen maar omdat ze allemaal Reg met
kleuren hadden meegeholpen.
Met kleuren hadden geholpen? Daar
begrijpen jullie natuurlijk niets van. Je
moet weten, dat ik op zekere middag
thuis kwam en tot mijn verbazing zag,
dat de lage plantsoenhekjes alle mogelijke en onmogelijke kleuren hadden.
Hier een stukje blauw dan groen en dan
weer paars naast elkaar. Dat maakte een
heel' kleurige indruk. Het leek wel, dat
een schilder allerlei verfsoorten op dat
plantsoenhekje had gesmeerd. In de hele
straat was het hekje zo behandeld. Ik
schonk er verder geen aandacht aan,
maar toen Reg des avonds even wakker
was. moest ik er plotseling weer aan
denken.
„Mam", vroeg hij met een slaperig
stemmetje, „bent u niet over het hekje
gevallen?"
„Nee jongen", antwoordde tante Cor.
„Ga jij nu maar lekker slapen."
„Ik heb de hekjes gekleurd en alle
jongens hebben meegeholpen", ging Reg
trots verder, terwijl hij overeind kwam.
„Als u nu in donker thuis komt, kan u
Jiiet vallen
dan kan u de hekjes
zien... Kon u ze goed Zien?"

SPREKERSOPLEIDING
De gezonde groei van het Nederlandsche Arbeidsfront en de daarmede gelijken tred houdende uitbreiding van zijn
werkterrein, heeft een vergrooting van
het bestaande sprekerscorps noodzakelijk
gemaakt.
Binnenkort zal een aanvang worden gemaakt met het opleiden van een honderdtal sprekers, welke gerecruteerd zullen worden uit eenige honderden functionarissen en vrijwillige medewerkers
van het Arbeidsfront, die zich hiervoor
opgaven.
De gegadigden worden gekeurd door
een commissie bestaande uit de kameraden Van Kampen, Zwertbroek, Knigge

„Best hoor", antwoordde tante Cor, die
in het donker was thuis gekomen en
de mooi-gekleurde hekjes niet had opResultaten der Bureaux voor Rechtsbescherming
gemerkt. „Wat bedoelt hij eigenlijk?'"
Dadelijk dacht ik aan de zonderling
Langs minnelijken weg konden 17.123
Nuchtere cijfers staan te lezen op de
gekleurde plantsoenhekjes — de hekjes statistiek
van de Bureau's voor Rechts- zaken worden opgelost. Ingetrokken werwaar je bij ons. als "riet des avonds goed
bescherming van het Nederlandsche Ar- den 4948 zaken.
donker, is, zo lelijk over kimt vallen,
Het
geldelijk
' resultaat
bedroeg
beidsfront over het jaar 1942. Doch uiterst
waarbij je dan tegelijk een paar blauwe sprekend
in hun nuchterheid zijn deze / 659.614.60, welk bedrag werd verkregen
schenen oploopt. „Toch aardig van die
die het resultaat van slechts één Jit: langs minnelijken weg opgeloste kwesjongens", zei tante Cor de volgende och- cijfers,
ties / 597.474.01, en uit geëindigde proceorfderdeel
tend, toen ze zag, hoe mooi en kleurig weergeven. van het groote Arbeidsiront dures ƒ62.140.59. In deze geldsbedragen
de hekjes waren geworden, „Ze zijn wel
is begrepen:
eens ondeugend, maar ze denken toch
aan verhooging van uitkeeringen per
Niet minder dan 112.319 personen,
ook wel aan anderen."
93.568 georganiseerden bezoch- week een bedrag van ƒ12.655.86;
Tante Cor vond het jammer, dat een waarvan
aan verminderingen van lasten per
fikse regenbui het kleurkrijt een paar ten de Bureau's voor Rechtsbescherming. week
een bedrag van ƒ3.624.51.
In totaal werden 62.579 adviezen verdagen later weer wegspoelde, zonder dat strekt.
Een resultaat dat er zijn mag!
het enig spoor naliet, maar ik vond het
maar beter. Anders had ik er niet goed
over durven schrijven
Wee een van jullie, waarom niet?
Dit is een raadseltje, waar ik misschien
.Werkend Volk" van 29 Januari
nog een prijsje voor geef... als ik een
bevat wederom een aantal interesheel goede bui heb!
sante artikelen en reportages.
Wa,ar ik wél over durf schrijven is het
..Na tien jaar" is een artikel,
raadsel der negentjes.
waarin herdacht wordt, dat Adolf
Toen Oom Niek het raadsel van den
Hitier op 30 Januari 10 jaar geleschilder opgaf, dacht ik eerst: dat is al
den de macht overnam.
te gemakkelijk... daar trappen mijn neven
In „Socialistische strategie redt
en nichten niet meer in... nu laat je ze
een volk", geeft Hans Gloy een antal te gauw een mooi boek of een troostwoord op de vraag of de NSDAP
prijs winnen. Maar... dat is me lelijk
„DE NEDERLANDSCHE
HANZESTEwerkelijk een arbeiderspartij is.
tegengevallen — misschien moet ik zegDEN" door Dr Otto Hollwég. Uitgave: „De
Met „Panama" zet Jan van Ek
gen: meegevallen. Want ik kreeg zóveel
Mijlpaal", Soest.
de interessante artikelenreeks over
verschillende getallen, dat, ik haast zou
het verval der laatste 150 jaar van '
Dit is nr. I van de Mijlpaal-serie. De
vaststellen, dat mijn neven en nichten
Frankrijk voort.
niet goed konden tellen. Daarom geef ik bedoeling van deze serie schijnt te zijn.
Voorts bevat het blad een Keur
de oplossing zó, dat je zelf de negentjes belangrijke „mijlpalen" in de geschiedevan rijk geïllustreerde bijdragen en
maar moet tellen. Dan weet je meteen, nis van de Nederlanden te behandelen en
verhalen.
hoe het komt, dat je zelf een verkeerd dat men daarbij begint met de behandeaantal had opgegeven. 9-19-29-39-49-59-69- ling van de Hanze- is inderdaad niet
slecht gezien Want inderdaad, de deel79-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99.
Van de goede tellers — die waren er neming aan de Duitsche Hanze was in
gelukkig ook bij bosjes — kreeg de hoofd- onze geschiedenis een belangrijke mijlprijs: Jan Hesselink, j., 9 j., Vasierstraat paal.
306, Ootmarsum.
Al te veel heeft het Nederlandsche volk
Het sprookje van de mummie-tarwe
T r o o s t p r i j z e n kregen: Johanna zich de laatste tientallen Van jaren, misVoor eenige jaren ging door de pers
Koekkoek, m., 12 j., C. 194, Den Hulst schien mogen we "wel zeggen de laatste
het verhaal, dat tarwekorrels die gevonO.; Dirk Nijhof, j., 14 j., Herculo C 157 eeuwen, naai het westen gekeerd. Nietteden waren in het graf van Toet-anchbij Windesheim; Koos Hartjesveld, j,., 13 j., genstaande dat westen ons slechts strijd
amon. dus die vele duizenden jaren oud
Olivier van Noortplein 19, Schoonhoven;
verdriet en ellende bracht. Valsche voorwaren, bij uitzaaiing nog ontkiemd zouArie van Baarle, j., 14 j., Smitstraat 22. lichting en propaganda kunnen echter
den zijn Dat was fantasie. Zelfs de meest
Den Haag; Hendrik Schild, j., 11 j., veel doen en (runnen zelfs hef publiek
taaie zaden behouden hun kiemkiacht
Rivierdijk B 154, Hardinxveld Z.H.
laten kijken in een richting, die geheel
hoogstens eenije tientallen jaren, zooals
Het nieuwe raadsel is
tegen eigen aard en wezen ingaat.
proeven afdoende bewezen hebben.
Ons natuurlijk achterland echter ligt
EEN KERMISRAADSEL.
in het oosten. Hoezeer dat het geval is,
De mensch stamt niet van de apen af.
Op een kermisterrein staat; een lange leert ons het ontstaan en de geschiedenis
De groote Darwin heeft dat ook nooit
paal, waar bovenin een bel hangt. Wie der Duitsche Hanze, waarin Duitsche en
beweerd, zooals velen nog steeds meenen,
in de gladde paal kan klimmen en heel Nederduitsche (Nederlandsche) steden
maar wel dat beiden in het verre verin de hoogte de bel kan luiden, krijgt een samenwerkten voor het belang van den' leden
een gemeenschappelijken stamprijs zodra hij weer op de begane grond Duitschen koopman.
vorm hebben gehad, waaruit eenerzij ds
In onze dagen is de belangstelling voor
staat. Jan Timmers probeert in de paal
de mensch en anderzijds de aap zich
te klimmen. Het kost hem heel wat onze verhouding met onze oostelijke nahebben ontwikkeld. De apen zijn dus
moeite, want de paal is spiegelglad. Tel- buren wei zeer toegenomen Er zijn er
verre neven van ons. Versteende overkens als Jan 2 seconden heeft geklom- velen die zich ten volle voor die samenblijfselen, van wat naar veler meening
men en dan 2 meter is gestegen, zakt hij werking in het Oosten willen inzetten, die .eens
zoo'n stamvader was, zijn indertijd
de volgende seconde weer één meter
bereid zijn samen met htm Duitsche
gevonden op Java, door dr. Dubois, later
Maar Jan houdt dapper vol en na 17 kameraden hun leven in te zetten om
hfiogleeraar te Amsterdam. Dat is de
seconden kan hij boven in de paal de Europa weei vrij te maken, die ook beveelbesproken
Pithecantropus Erectus
bel luiden.
reid zijn samen met Duitschland in het
(Rechtopgaand aapmensch), waarover
De vraag is nu: hoe hoog is de paal. nog verdere oosten de levensruimte op te
heel wat boeken geschreven zijn Die
Inzendingen zo spoedig mogelijk, in elk bouwen, die wij voor de toekomst noodig
vondst maakt thans de roem uit van het
geval vóór 18 Februari aan Oom Niek, hebben en voor hen is het van beteekenis
Teyler Museum te Haarlem.
Postbus 5000, Amsterdam-Zuid.
kennis te nemen van de wijze, waarop
reeds in ver verleden Nederlandsche steden met de Duitsche samenwerkten. Er
en Surink. Deze keuringen vinden op de zijn er ook nog die principieel hun aan.De Leider van het Nederiandsche
volgende dagen plaats:
gelaat naar het westen gekeerd houden,
Arbeidsfront,
H. J. Woudenberg, heeft
30 Januari: voor de provinciën Gronin- maar zij kunnen toch niet nalaten, zoo
bepaald, dat de gezinsleden van alle
gen, Friesland, Gelderland, Noord- en nu en dan eens achter zich te kijken
Zuid-Hólland;
wat er daai gebeurt. Voor hen is het
in het buitenland werkende Neder31 Januari: voor de provinciën Utrecht,
boekje nog nuttiger; zij kunnen er uit
landsche
gezinshoofden tot de voorN.-Brabant en Rotterdam.
leeren hoezeer zij zich vergissen door
stellingen van „Vreugde en Arbeid"
6 Februari: voor de provinciën Drenthe zich van het oosten af te wenden, want
toegang hebben, tegen de voor de
en Zeeland;
uit deze beschrijving van het verleden zal
7 Februari: voor de provinciën Over- hun blijken hoezeer ook voor de toekomst
leden van Het Nederlandsche Arbeidsijsel en Limburg.
ons heil in het oosten .en niet in het
front geldende prijzen.
De honderd adspirant-sprekers, die na westen te vinden is.
Toegangsbewijzen zullen worden
de keuring zullen overblijven, worden in
Al met al een nuttig en leerzaam geverstrekt op vertoon van een bewijs,
groepen van 25 opgeleid, terwijl tegelij- schrift. Niet alleen belangwekkend voor
kertijd het bestaande sprekerscorps ver- den geschiedkundige maar ook voor den
waaruit blijkt, dat het gezinshoofd in
der gevormd zal worden.
leek, die overigens, van de Hansische gehet
buitenland werkzaam is.
De opleiding der adspirant-sprekers zal schiedenis weinig af weet Wij bevelen
ongeveer in Juni beëindigd zijn.
het zeer aan.
Es.

HET ARBEIDSFRONT IN DE BEDRIJVEN
Amsterdam.
Ook de afgeloopen week bracht Amsterdam weer vele
bedrijfsbijeenkomsten. Allereerst werd door kam, Piersma het woord gevoerd voor de werkers van den Fijnhouthandel. Vervolgens sprak kam. Ebeling voor de meisjea van de confectiefabriek Etmans. De heer Noest sprak
voor de verzamelde werkers van de firma Wyers. Ten
slotte voerde kam. Ebeling en Mevr. Hulsbergen het
woord op een bijeenkomst van de meisjes van de firma
Lambert Jansen en Neumann.
Rotterdam.
Kam. Janse sprak bij het Technisch Bureau „Hanza",
voor de gefolgschaft van den Kolenhandel C. R. J.
Kieboom, verder op drie bedrijfsbijeenkomsten te Schiedam: N V. W. H. v. d. Toorn, Borstel- en Kwastenfabriek
J. Jacobs en Peulvruchtenhandel K. v. d. Knoop Azn.
Voorts voerde de kam. Jordaans het woord op een bijeenkomst van de gefolgschaft van het Café-Restaurant
Eden. Tenslotte werd een appèl gehouden bij het Klee-

8

dingmagazijn Esders, waar kam. De Roodt het woord
voerde.
Friesland.
Hier zijn deze week twee bijeenkomsten gehouden en
wel te Joure, bij de N.V. Vereenigde Jouster Drukkerijen
en de Meubelfabriek Rinke de Vrij. Op beide bijeenkomsten werd gesproken door kam. Tiesinga.
Zuid-Holland.
In deze provincie heeft het Nederlandsche Aroeidsfront een groot aantal bedrijfsappèls georganiseerd Zoo
werd in Dordrecht bij de „Ardath"-sigarettenfabriek gesproken door kam. Vos. Deze was ook de spreKer te
Gouda bij de Centrale Keuken, bij de Plateelfabriek. bij
de sigarenfabriek „Montana" en bij de Gemeentelijke
Lichtfabrieken. Verder voerde hij het woord te Woerden
bij de Dakpannenfabriek en voor het Gemeentepersoneel
te Alphen a. d. Rijn.
Te Boskoop werden appèls gehouden bij de Firma's

Koster, Grootendorp, Blauw en G. v. d. Stam. Op deze
bijeenkomsten werd het woord gevoerd door kam. v. d.
Hoeven.
Tenslotte vermelden we de bijeenkomsten bij de was,scherij „De Ster" en de wasscherij Jac van Slagmaat,
waar kam. v. d. Weele gesproken heeft.
Overijsel.
Op 21 Januari kwam de gefolgschaft van de KoninKlijke
Nederlandsche Zoutindustrie op een kameraadschapsavond bijeen, waarbij tevens een 25-tal oorlogsgewonden
uit Rotterdam waren uitgenoodigd. De betriebsführer, de
heer Helsdingen had voor een bijzondere verrassing gezorgd, door het bekende danspaar Gerda en Helmuth
te engageeren. Zij oogstten een groot succes. De gezelligheid werd nog verhoogd door allerlei spelen, waaraan,
aardige prijzen verbonden waren. Voorts werden namens
<len betriebsführer versnaperingen aangeboden Deze
avond kan ongetwijfeld uitstekend geslaagd genoemd
worden.
Van 6 tot eh niet 23 Januari werden in Overijssel
19 bedrijfsvergaderingen gehouden, t.w. bij: Coöp. fabriek
v. Melkproducten, fa. v. Engelen, fa. v. Veen, Emaille-

per
per

fabriek, allen te Kampen, Stoomweverij Molkenboer te
Oldenzaal, Ant. Hunink en firma Ankersmit te Deventer,
Mach.fabriek Sanders, Ijzergieterij Sanders, N.V. Textielbeurs, Firma Gebr. Hardick, Conf.fabriek Roba, firma
Clarkse, N.V. Bierbrouwerij „De Klok", Dekenfabriek
firma Heijermans, Cartonnagefabriek Blijdenmaschen,
Dekenfabriek Konttenbelt, Firma P. J. Blom, allen te
Enschede en Raad van Arbeid te Zwolle.
Op deze vergaderingen werd resp. het woord gevoerd
door Kam. J. Ph. v. Kampen, Surink, E. J. Pitlo. De
Roodt, A. Dikken, Roos en Kamske v. d. Werf.
De Landelijke Organisatieleider, Kam. v. Kampen,
Sprak in de Vleesch waren fabriek van Ant. Hunink en bij
Ankersmit's Katoenfabriek, beide te Deventer. Spr begon
•net er op te wijzen, dat vele werkers nog wantrouwend
Staan tegenover het N.A.F., hetgeen te wijten is aan de
onbekendheid ten opzichte van de doelstelling van net
Ned. Arbeidsfront. Hierop gaf spr. een uitvoerig overzicht
van den vroegeren klassenstrijd, die thans door het N.A.F.

is opgeheven. Het N.A.P. stelt zich op de eenheidsgedachte: De tijd, dat de goudvoorraad onzen rijkdom
bepaalde, ligt achter ons, de arbeid moet den rijkdom
van ons volk vormen. Het N.A.F, vraagt geen welwillende
aandacht, maar geloof aan uw volk en eenheid door den
arbeid, zoo besloot spr. zijn met aandacht gevolgde rede.
Vermelding verdient voorts de goed geslaagde vergadering
bij de Stoomweverij Molkenboer te Oldenzaal, waar
Kam. De Roodt het woord voerde, voor het bijna voltallig
personeel.
Gelderland.

Deze week werden de meeste bedrijfsbijeenkomsten gehouden te Nijmegen. Allereerst sprak kam. Kramer bij
den Houthandel G. F. Key. Verder sprak kam. De Roodt
bij de firma G. Kofa en kamske. Holsbergen bij de Hema.
Te Wezep werden verder nog een tweetal appels eeorganiseerd en wel bij de Mandenfabriek Koops en de
Meubelfabriek Spakman & Co

Tot slot vond er nog een appèl plaats bij de firmr,
v. d. Borg, waar de Gewestelijke leider, kam. Hummel,
het woord voerde.
Urecht.

Te Amersfoort sprak kam. Sormani bij de Noacks Fijne
Vleeschwarenfabriek. Voorts sprak kam. Danner voor de
gefolgschaft van de Melkfabriek „Moba" te Baambrugge.
Vervolgens voerde kam. Surink te Amersfoort, Soest
en Soesterberg het woord, resp. bij de „Muna", Gruppe
A en Fliegerhorst, alle Wehrmachtsbetriebe.
Limburg.

Ditmaal vonden er slechts twee bedrijfsbijeenkomsten
plaats, welke echter uitstekend geslaagd zijn. Het waren
de bijeenkomst bij het Distributiekantoor te Schaesberg,
waar kam. Rörik sprak, en het appèl in de Garage Jean
Stegen te Maastricht, waar eveneens kam. Rörik het
woord voerde.

en sociale voormannen en voor zoover
voorradig 's avonds aan de zaal. Alle
voorstellingen vangen aan om 7.30 uur.
n.m.

Provincie Friesland

Schaatsenrijden
AMSTERDAM
Kunstijsbaan Apollo-nal. lederen Zaterdag- en Zondagavond voor N.A.F.leden en huisgenooten Aanvang 20 u.

Spcrtcursussen
Bedrijfsbibliotheken
Dat woora roept öu velen uwer het
beeld op van een winkel, vol rekken
met grauwe boeken, die ie leenen kunt
voor een dubbeltje per week De Juffrouw voor de toonbank zoekt druk
In een beduimelden catalogus, terwijl de
man
erachter
de
boekennummers
noteert op de leeskaart
Bibliotheek kan ook Iets anders, iets
zonnigers oeteekenen... Dat kan m
wikkels moeilijk, omdat daar bet uitleenen der boeken is geworden tot een
bron van inkomsten, noodzakelijk voor
bet levensonderhoud van den bibliothecaris
Hoe net wél moet?
Dat hopen wij u te laten zien in uw
eigen bedrijf
Een kast met fleurige, moderne boeken ter beschikking van lederen werker m net bedrijf! Wij laten hieronder
een lijstje volgen van de rubrieken der
verkrijgbare boeken'
a. vertaalde romans.
b humoristische boeken,
c voorlichtingswerken,
d. avonturenromans
e spel en sport
t reisbeschrijvingen,
g geschiedkundige romans,
h ontspanningslectuur.
l
natuurbeschrijvingen.
] boeken over het boerenleven
De prijs van eeri bedrijfsbibliotheek
van 50 boeken bedraagt.
volgens lijst A: f 157.—
volgens lijst B: / 155.60
De verhouding der rubrieken Is:
algemeene ontspanning
80%
voorlichting
10%
heemkunde. geschiedenis, natuur 10%
Ook grootere aantallen boeken worden gaarne geleverd.
Werknemers!, maakt propaganda voor
•uw eigen bibliotheek!
Werkgevers! begrijpt de belangrijke
sociaal-cultureele taak. die hierin voor
u is weggelegd!
Alle gewenschte inlichtingen wo'rden
gaarne verstrekt door de Afdeeling
Volksontwikkeling., van de Hoofdafdeeling „Vreugde en Arbeid" van het
Nederlandsche
Arbeidsfront,
Amstel
224—226. Amsterdam-C

Postzeqelclubs
Bij voldoende belangstelling heeft de
afd. Volksontwikkeling het plan in verschillende plaatsen van het land Postzegelclubs te organiseeren. Het doel
hiervan is tot uitwisseling van oude en
nieuwe zegels te komen, zonder hiervoor al te veel geld uit te hoeven te
geven. De besprekingen hierover zijn op
het oogenblik in vollen gang. Gaarne
ontvangt de afd. Volksontwikkeling opgave van hen, die hiervoor interesse
hebben. Het adres luidt: Nederlandsche
Arbeidsfront, Hoofdafdeeling Gemeenschap ..Vreugde en Arbeid", afd. Volksontwikkeling, Amstel 224—226 Amsterdam (C i

In alle plaatsen kunnen aanmeldingen voor deelname aan nieuwe sportcursussen gericht worden aan de Prov.
Bureaux en de PI. Kantoren.
DEM HAAG
BoM'hbad
In bovengenoemd bad zal op 1O Pebr.
des avonds 6.30 uur een afzwemfeest
plaats vinden. Nadere inlichtingen hieromtrent bij: Het Prov. Bureau Dr. Kuiperstraat 10 en het PI. Kantoor Prinsegracht 73.

Zwemmen
EINDHOVEN ,
Overdekt Zwembad
lederen Dinsdagavond van 20 tot 21
uur gemengd zwemmen voor leden van
hejt N.A.F. hun huisgenooten en event.
Introducé's

CABARET-VARIÉTËPROGRAMMA,
Medewerkenden: Melaehini, de man
met de geheimzinnige handen. Piet
Groenendaal en Jopie Keizer, de zangers
van het Holl. lied, Mille Margo, jongleuse op de rollende kogel. Het geheimzinnige kabinet van Dr. Oaligari met
medewerking van Ellen Fay. Humoristconferencier Max van Laarhoven. Alle
voorstellingen vangen aan om 7.30 uur.

Provincie Gelderland

O N T S PAN N l N G

CABARET-PROGRAMMA
„DAT HAD U
NIET VERWACHT"
Medewerkenden: Tilly van Vliet. Han
Verne, Lolita, Nol v Dijk, Truus Marlan. Emil Morettl. het orkest o.l.v. Jan
van Laar
Toegangsprijs 50 cent voor N.A.F.leden en huisgenooten en 80 cents voor
niet-leden.
In alle plaatsen zijn tevens kaarten
verkrijgbaar bij de N.A.P .-boden, sociale
voormannen en voor zoover voorradig
voor den aanvang der voorstelling aan
de zaal
.'lle voorstellingen vangen aan om
7.30 uur, behalve te Weert, welke om
2.30 uur aanvangt.

Provincie Limburg
Venlo
Zaterdag 6 Februari
De Pins Kaartverkoop: Vleeschstr. 55.
Weert
Zondag 7 Februari
Apollo. Kaartverkoop: Hushoven 154.

Provincie Noord-Brabant
Helmond
Maandag 8 Februari
Flora. Kaartverkoop: Wezelerstraat 99.
Roosendaal
Dinsdag 9 Februari
De Katholieke Kring. Kaartverkoop:
Heuvellaan 50.

Provincie Zuidholland
Schiedam
Woensdag 10 Februari
Musis Sacrum. Kaartverkoop: Willern
de Zwijgerlaan 24.
Gouda
Donderdag 11 Februari
Schouwburg-Bioscoop. Kaartverkoop:
Westhaven 46.
Oostvoorne
Vrijdag 12 Februari
Hotel de Man. Kaartverkoop: zie af f.

Provincie Utrecht
Bnarn
Zaterdag 13 Februari
Musis Sacrum. Kaartverkoop: G. v.
Spankeren, Veldstraat 4, Baarn.

CABARET-REVUE

OPVOEDING

Mimnikeburen
.Maandag 8 Februari
Zaal Pennema. Kaartverkoop: zie aff.
Stiens
Dinsdag 9 Februari
Zaal Smits. Kaartverk.: Nieuwekade.
St. Annaparocliie
Woensdag 10 Febr.
Zaal Broekens. Kaartverk.: E. Nicolai,
St. Jac.Par. 117.
Sexhieriim
Donderdag 11 Februari
Zaal Ringia. Kaartverkoop: zie aff.
Meiialdum
Vrijdag 12 Februari
Aardappelbeurs. Kaartverk.: R. Zijlstra,. Dronrijp 448.
.

„DAAR ZIJN WE WEER"
o.l.v. Bartoes.
Medewerkenden: Tommy Leonarfli,
Riki Leonardi, Pantasio, Rembrandtina,
Harrison. Gerda en Helmuth. Kiki Leonardi. Kees Borry.
Toegangsprijs: 40 et. voor N.A.F.-leden
en huisgenooten en 60 et. voor nietleden. Kaarten zijn in alle plaatsen
tevens verkrijgbaar bij de N.A.F.-boden

Ede.
Woensdag 10 Februari.
Zaal Reehorst. Kaartverkoop: Blok.kenweg 11.
Culemborg
Donderdag 11 Februari
Luxor-Theater. Kaartverkoop: Lanxmeerschestraat 7.
Lochein
Vrijdag 12 Februari
Schouwburg. Kaartverk.: Tusseler 8.
Winterswijk
Zaterdag 13 Februari
Zaal Beskers. Kaartverk.: Postweg 2.
Doetincheni.
Zondag 14 Februari
Sociëteit. Kaartverkoop: Terbbrgscheweg 17.

CABARET-VARIÉTÉ-REVUE
„MET DE JAN

PLEZIER"

Medewerkenden: Tommy
Leonardi,
Riki Leonardi, Fantasio, Rembrandtina,
Ted op de kogel, Gerda en Helmuth,
Kiki Leonardi, Kees Borry.
Toegangsprijs: 40 et. voor N.A.P.-leden
en huisgenooten en 60 et. voor nietleden. Kaarten zijn in alle plaatsen
tevens verkrijgbaar bij de N.A.F.-boden
en sociale voormannen en voor zoover
voorradig 's avonds voor den aanvang
aan de zaal. Alle voorstellingen vangen
aan om 7.30 uur.
Tevens geeft dit gezelschap om 4.30 u.
een speciale Kindervoorstelling.

Rotterdam
Zondag 7 Februari
Arena-Theater. Aanvang 10.15 u. v.m.
Vertoond wordt de Tobis-film „Een leven
lang" met Paula Wessely. Toegang 18 J.
Tevens een goed verzorgd bijprogramma.
Toegangskaarten (ook voor niet-leden
van het N.A.F\) zijn verkrijgbaar Westzeedijk 78 en de overige bekende adressen in de stad.
Amsterdam
Zondag 14 Febr. aanvang 10.15 n. v.m.
Tivoli-Theater. Vertoond wordt de Tobisfilm „Ster van Rio" met La Jana.
Toegang 18 jaar. Tevens een goed verzorgd bijprogramma.
Toegangskaarten (ook voor niet-leden
van het N.A.F.) a 35 et. zijn verkrijgbaar bij Prins Hendrikkade 49 en het
V. en A. Inl. Bur. o.h. Leidschepjein.
Amsterdam
Zondag 14 Febr. aanvang 10.15 u. v.m.
City Theater. Vertoond wordt de Tobisfilm „Theo op het Huwelijkspad",
met Gustav Fröhlich. Hilde Krahl en
Theo Lingen. Toegang alle leeftijden.
Tevens een goed verzorgd bijprogram.
Kaartverkoop: zie Amsterdam.
Den Haag
Zondag 14 Febr. aanvang 10.15 n. v.m.
Odeon-Theater. Vertoond wordt de
.Tobis-Sachafilm „Geluksvogel" m. Heinz
Rühmann en Hans Moser. Toegang alle
leeftijden. Tevens een goed verzorgd
bijprogramma.
Toegangskaarten & 35 et. (ook voor
niet- leden van het N.A.F.) zijn verkrijgbaar uitsluitend bij het V. en A.
Inlichtingenbureau aan den Hofweg.

DIVERSEN
Tilburg
Vrijdag 5 Februari
Stadsschouwburg. Aanvang 's avonds
om 7.30 uur. Tooneelvoorstelling „Als de
oogen open gaan" door de tooneelver.^
„De Looiersgezellen".
Toegangskaarten a 40 et. per persoon
voor N.A.F.-leden en huisgenooten en
60 et. per persoon voor niet-leden zijn
Verkrijgbaar bij Lesage, Ten Broekst. 13.

Circusvoorstelling
Amsterdam
Zondag 28 Februari
Carré. Aanvang 10 u. v.m. Speciale
voorstelling door Circus Mickenie-Straszburger voor leden van het N.A.F.
Kaartverkoop op Dinsdag 23 Febr. a.s.
vanaf des morgens 10 uur aan het Prov.
N.A.F.-Bur., Prins Hendrikkade 49, Amsterdam. Lidmaatschapsboekje meebrengen. Per boekje worden niet meer dan 2
plaatsen verstrekt. Prijzen der plaatsen
ƒ 0.75 en ƒ 1.25.

Provincie Zeeland
Oudyvossemeer
Maandag 8 Febr.
Hof van Holland. Kaartverkoop: M.
Istha, Oud Kerkhof.
lerseke
Dinsdag 9 Februari
Zaal Nolet. Kaartverkoop: Lepelstr. 8.
Zierikzee.
Woensdag 10 Februari
Korenbeurs. Kaartverkoop: St. Domusstraat 324.
Colijnsplaat
Donderdag 11 Febr.
Hotel Zeelandla. Kaartverk.: zie aff.
Go.es
Vrijdag 12 Februari
Schuttershof. Kaartverkoop:
Wijngaardstraat 7.

Provincie Noord-Brabant
Aan den op 6 Februari a.s. te houden
Bonten Zaterdagmiddag in de Studio
van den Nederlandschen Omroep te
Hilversum Is nog deelname mogelijk.
Aanmeldingen bij het Provinciaal
N.A.F.-Bureau* Nieuwstraat 31, 's-Hertogenbesch. en bij de Plaatselijke Kantoren.

Provincie Utrecht

Amsterdam
Zondag 7 Februari
Tivoli-Theater. Aanvang 10.15 u. v.m.
Vertoond wordt de Bavariafilm der Tcbis „Butterfly" met Maria Cebotari. Toegang 18 jaar. Tevens een goed verzorgd
s
bij programma.
Toegangskaarten (ook voor niet-leden
van tiet N.A.F.) a 35 et. zijn verkrijgbaar bij Prins Hendrikkade 49 en het
V. en A. Inlichtingenbureau o.h. Leidseheplein
Amsterdam
Zondag 7 Februari
Thaüa-Theater. Aanvang 10.15 u. vjn.
Vertoond wordt de Tobisfilm „De baas
in huis" met Hans Moser. Alle leeftijden. Tevens een goed verzorgd bijprogramma.
Toegangskaarten zie Amsterdam.

Utrecht. Op Zaterdag 20 Februari a.s.
bestaat er gelegenheid voor Inwoners
der Provincie utrecht onder leiding van
„Vreugde en Arbeid" een bonten Zaterdagmiddag van den Nederlandschen
Omroep mede te maken. Vertrek uit
utrecht 13.57 uur. Prijs per persoon
ƒ0.80 (alles Inbegrepen).
Aanmeldingen bij: Provinciaal N.A.F.bureau, Maliebaan 14, en Plaatselijk
N.AF.-kantoor, Vredenburg 10, Utrecht.

Provincie Gelderland
Op Zaterdag 27 Februari aanstaande
bestaat er gelegenheid voor inwoners
van de provincie Gelderland o.l.v.
„Vreugde ea Arbeid" een bonten Zaterdagmiddag van den Ned. Omroep mede
te maken. Aanmeldingen bij het Prov.
Bureau, Jansbuitensingel 17, Arnhem en
bij de PI. Kantoren.

Het kantoortje, waar Sterk, sociale voorman bij
de N.V. Flinkman, zijn „spreekuur", zoals men dat
in de fabriek spottend noemde, placht te houden,
Was maar een bescheiden hokje. Toen het pas was
opgetrokken in een ongebruikt hoekje van de
fabriek, had Sterk nu niet bepaald last van een
overmatig bezoek van zijn arbeidskameraden. Vanaf het oogenblik dat de directeur met een min of
meer zuur gezicht de fabriek was binnengestapt, en
daar met een stem van één-twee-drie-in-godsnaamhet-kan-niet-anders de benoeming van Sterk, den
socialen voorman, bij „zijn" onderneming had bekend gemaakt, was deze laatste door zijn kameraden gemeden. Achter zijn rug, maar toch zoo, dat
hij het hooren kon, werden er opmerkingen gemaakt
over „die lariekoek van socialisme en'gemeenschap".
Maar Sterk zou er komen!'Hij zou zijn kameraden
Weten te overtuigen van het goede en noodzakelijke
van de nieuwe gedachte. Wat donder, was hij een
kerel of niet! Langzaam zou het gaan, maar komen
zou hij er!
Als Sterk zoover is met zijn overpeinzingen wordt
hij daarin gestoord door het geraas van de openvliegende deur. Een riian, rood van woede, stormt
het kantoortje binnen, slaat met zijn vuist op tafel,
en schreeuwt: „Ze hebben me d'r uitgegooid. Op
staanden voet. Versta je me?! Zonder een cent op
straat zeg ik je. Jij bent toch die hooggeroemde
voorman, niet? Nou, toon dan je kracht eens, en
zorg dat ik d'r niet als een hond wordt uitgeschopt!"
„Kijk eens Van Dalen", zegt Sterk dan, „vertel me
die zaak eens rustig, het gaat hier niet om kraclitsen machtsvertoon van mijn kant, maar om een
kalme, behoorlijke oplossing van de zaak."
En Van Dalen vertelt: „Vanmorgen sta ik gewoon
aan de draaibank te werken, en daar komt me die
pestkerel van een werkmeester naar me toe. en zegt,
dat ik met m'n werk op moet houden om eerst te
helpen bij het versjouwen van de platen ijzer, die
gisteren gekomen zijn. Order van den baas, zegt-ie.
Nou, daar kreeg ik zoo den dood over in, dat ik tegen
hem zei, dat hij met zijn stinkkarweitjes maar naar
een ander moest gaan. Het eene woord haalde het
andere uit. Ik zei hem toen, dat hij een schoft en
weet ik niet wat al was, en tot slot van het liedje
heb ik gedreigd hem een tik op zijn hersens te zullen geven. Hij liep naar den baas, die me op staanden voet heeft ontslagen. En nou vraag ik me af,
mag dat maar zoo."
,„Tja, Van Dalen, man, het spijt me, maar de baas
had het volste recht om je te ontslaan."
Daar staat Van Dalen dan toch van te kijken.
„Ja
maar... maar waarom dan?"
„Kijk", verklaarde Sterk, „inderdaad mag je in het
algemeen maar niet zonder meer ontslagen worden.
In bepaalde gevallen is echter onmiddellijk ontslag

geoorloofd. Dat staat in artikel 1639p van het Burgerlijk Wetboek. Ontslaat de baas je zonder meer,
dan moet hij je een schadeloosstelling uitbetalen.
Hij kan je echter ook om zoogenaamde dringende
reden ontslaan. In dat geval heb je nergens aanspraak op. Je staat zonder meer op straat.
Wat onder dringende reden verstaan wordt?
Als je ergens in dienst treedt, en je laat valsche
getuigschriften zien, of je geeft je uit voor draaier,
terwijl later blijkt, dat je daar -geen snars verstand
van hebt, dan kan je op staanden voet worden ontslagen, zonder dat je recht hebt op ook maar één
cent schadeloosstelling. Dat zelfde kan ook gebeuren
als je dronken op je werk komt, wat heel natuurlijk
is. Neen, je moet niet grinniken, ik bedoel niet, dat
het heel natuurlijk is, dat je in de olie op je werk
komt. Gap je, of bedrieg je of beleedig je de familie
van je directeur, of, en dat heb jij nou bijvoorbeeld
gedaan, je medearbeiders, dan vlieg je ook zonder
meer de laan uit. Kijk en zoo zijn er nog meer punten. Om in de wettelijke termen te blijven: als drin-
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MlïtdeiwreU van dm
ARBEID
Nederland
— Met de afkondiging van de nieuwe regeling van loon- en arbeidsvoorwaarden voor het
café- en restaurantbedrijf heeft het Nederlandsche
Arbeidsfront voor een groote groep werkers een
nieuwe taak te vervullen gekregen. Er zijn n.l. velen,
die meenen, dat zulk een regeling niet voor hun
bedrijf geldt.
Hoe noodig de controle van het Nederlandsche"
Arbeidsfront in deze richting is, mag blijken uit het
feit, dat in de stad Amsterdam in eenige bedrijven
in één week tij ds een navordering aan te weinig
betaald loon met terugwerkende kracht van totaal
ƒ 1172.75 werd ingediend, welke vordering na gehouden besprekingen werd uitbetaald.
Ver. Staten
— Tot 1935 was er in de Ver. Staten nog geen
sprake van een sterke arbeidersorganisatie. De eenige
vakbond, de American Federation of Labour omvatte slechts 1/10 deel van alle arbeiders. Toen in
1935 de leider van de mijnwerkers, Lewis het „Congress of Industrial Organisation" oprichtte, welke
beweging al gauw een ledental van meer dan 5 millioen arbeiders telde, werd de leidende positie van
de A.P.L. ernstig in gevaar gebracht. Vaak ontstonden er oneenigheden tusschen de leiders der A.F.L.

gende reden geldt ook: wanneer jij den directeur,
diens familieleden of huisgenooten of je medearbeiders verleidt of tracht te verleiden tot handelingen strijdig met de wetten of goede zeden; wanneer je opzettelijk of ondanks waarschuwing, roekeloos jezelf of anderen aan ernstig gevaar blootstelt,
of het eigendom van den baas beschadigt of aan
ernstig gevaar bloptstelt.
Wanneer je uitdrukkelijk weigert te voldoen aan
bevelen of opdrachten, die redelijk zijn, en die je
door of namens den ondernemer worden gegeven. Je
ziet, de baas had dus zelfs meer dan één reden om
je onmiddellijk te ontslaan.
Dan zijn er nog als reden opgegeven: het verklappen van geheimen betreffende het betrieb, waarvan
je wist, dat je ze geheim moest houden, wanneer je'
door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt je
arbeid te verrichten.
Kijk eens Van Dalen, je ziet, dat je geen schijn
van kans maakt, om te mogen blijven. Maar ik zal
probeeren wat ik voor je doen dan."
„Goed, je ziet maar." En Van Dalen vertrekt,
merkbaar somberder dan hij gekomen is.
Sterk heeft gepraat met den directeur, die tijdens
dit gesprek zich van zijn sociale verantwoordelijkheid bewust werd en zich in den waren zin van het
woord betriebsführer toonde. Nu zal de sociale voorman wel een beter kantoortje krijgen. Wat daar is
besproken weet niemand. Het resultaat was echter,
dat Van Dalen niet ontslagen werd. Natuurlijk zou
deze geschiedenis moeten eindigen met vermelding
van het feit, dat Van Dalen medewerker van den
socialen voorman werd. Neen, zoo vlug is. dat niet
gegaan. Maar wel een feit is, dat er steeds meer
arbeidskameraden hun weg vinden naar het kantoortje van Sterk.
en de C.I.O., Lewis en Green. In 1940 is Lewis afgetreden. In de. laatste tijd streeft deze er echter
naar, de door hem geleide mijnwerkersorganisatie
als kern te gebruiken van een nieuwen groöten vakbond.
Men neemt over het algemeen aan, dat Lewis den
huidigen leider der CIO. Murray, van zijn zetel
zal trachten te verdringen.
In tegenstelling tot de AFL is de CIO meer communistisch ingesteld. Uit tactische overwegingen is
de houding van Lewis op het ogenblik echter anticommunistisch. Hierdoor is deze nu in ongenade
gevallen bij Roosevelt.
De lange strijd tusschen de vakbonden onderling heeft de positie van de arbeiders natuurlijk
danig verzwakt.
Kort voor het deelnemen aan den oorlog konden
de ondernemers het zelfs wagen, bij het congres
een wetsontwerp in te dienen, waarin gepleit werd
voor beperking der vrijheden der arbeiders. Nu had
deze poging'geen succes, doch wanneer de oneenigheid tusschen de vakbonden blijft bestaan, zal deze
poging een volgende maal meer succes opleveren.
En de vooruitzichten op deze geslotenheid zijn
nog hoogst onzeker.
Spanje
- In Spanje is een fonds opgericht voor ouderdomsrente en opleiding van visschers. De menschen
uit de visscherij, die niet meer in staat zijn om te
werken, zullen een pensioen ontvangen van 3 peseta's per dag. De opleidingspremie voor jonge visschers heeft men vastgesteld op 225 peseta's per
maand.
Deze belangrijke sociale maatregelen heeft men
getroffen op last van het Spaansche Staatshoofd.

DRIE PRACHTBOEKEN TOTAALPRIJS /14.75
BETAALBAAR MET ƒ 2.00 OF MEER PEK MAAND. PEK fiÉN OF TWEE BOEKEN
BETAALBAAR MET ƒ1.50 PER MAAND.

Mr Roothaert, Dr.Vlimmen, inprachtb./4.10,547blz.
Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland /4.90
iS_^

' Samengesteld door K. TER LAAN en anderen. In geheel
M linnen prachtband. 493 bladz. Bij de naam van iedere geW,
u meente vindt men de verschillende dorpen, wijken, buurten
\}-f VwMf*W*:"3; en gehuchten met de aantallen inwoners, verdeeling naar
o ,tejji kerkelijke gezindten, en een overzicht van de voornaamste
ieaitv
,|; middelen van bestaan.

j K. ter Laan, Letterkundig Woordenboek.. . . ƒ 5.75
In geheel linnen prachtband, 590 bladz. In dit woordenboek
: vindt men al het voornaamste bijeen, dat betrekking heeft
• op de Nederlandsche letteren in de ruime zin van het
i woord.
BESTELBILJET.
Oiiciergeteekende wenscht omgaand franco te ontvangen van BLANKEVOORT'S
ABONNEMENTSBOEKHANDEL, ZUIDER AMSTELLAAN 62, AMSTERDAM, hoek
Waalstraat, Tel 91244, postgiro 141995 Dr. Vlimmen ƒ4.10. Aardr.kundig Woordeaboek /4.w>, Letterkundig Woordenboek ƒ5.75. voor een totaalbedrag van f
te betalen met ƒ
per maand.
NAAM:
ADRES:
Verzoeke- het. eventueel niet gewenschte door te halen en het totaalbedrag benevens het maandelijks te betalen bedrag in te vullen.
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r ij wie t Lantaarns en kleinmotoren
etectnsche apparaten, stofzuigers
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VOOR-O
haar gezin — er voor te zorgen, dat
hen den leden van het gezin aan
niets ontbreekt. Dat ideaal kan voor
den man zijn, het bedrijf waarin hij
Zoo langzamerhand is het ook wel het uurloon meer of minder, het is geplaatst op hooger plan te brentot de Nederlandsche vrouwen door- eigenaardige was, dat ondanks ver- gen en zijn arbeidskracht in dienst te
gedrongen, dat wij na Mei 1940 in béteringen, die werden verkregen, het stellen van de gemeenschap, daar
een anderen tijd zijn geplaatst, in groote doel, een maatschappij, waar- waar zulks wordt gevraagd en waar
een tijd, die méér, die ook andere in sociale gerechtigheid heerschte, dit in de eerste plaats noodig is. Voor
dingen van ons vraagt. Wij zijn gaan niet kon worden bereikt.
zulk een ideaal zal de man zich ten
Het leven in een normaal arbei- volle kunnen geven.
begrijpen, dat wij nu deel uit maken
van een groot geheel en dat dit dersgezin ging zóó dat gewone ganIndien men zich voor een zaak ten
Sroote geheel nu een strijd voert op getje en wie niet zelf door den geesel volle geeft, beteekent dit tevens, dat
leven en dood, een strijd van erop of
der kapitalistische werkloosheid werd men er offers voor wil brengen. Dit
eronder, een strijd die van den getroffen, kon zich inbeelden met de offeren zal blijmoedig gebeuren, als
Europeeschen mensch groote opoffe- zijnen gelukkig te leven. Had vader men met het ideaal voor oogen ook
ringen vergt.
niet zijn vaste inkomen?... Verdiende de werkelijkheid begrijpt. Die werkeWant hoe was het vroeger?
Jantje of Pietje of Klaasje in fa- lijkheid is, dat het oude Europa in
In de gewone arbeidersgezinnen briek of werkplaats of bij haar me- een strijd op leven en dood is gewikleefde men het leven van eiken dag: vrouw niet een aardig centje? Dat keld, een strijd, die van de idealisten
vader naar .fabriek of naar kantoor; het den volksgenoot minder goed véél. vaak alles vergt. Die werkelijkde kinderen naar school en later, als ging — och, daar zou wel wat aan heid is, dat Nederlandsche arbeidsze ouder werden, eveneens naar mankeeren; er zou wel wat op zijn krachten elders beter kunnen worden
werkplaats of baas, naar vakschool werk zijn aan te merken. Anders aangewend dan hier, in eigen land;
of hoogere school, dit laatste als ge- kón het toch niet, dat de man zoo die werkelijkheid is ook, dat in de
volg van het streven van vele ouders, vaak zonder was!
toekomst de vrouw ertoe geroepen
die hun kinderen méér in het leve'n
Laten we het oude laten rusten!
kan worden, in de fabrieken en ook
wilden geven dan zij zelf in* hun
Er is een nieuwe tijd gekomen. Het in de kantoren de mannelijke krach%
jeugd hadden ontvangen. Het was oude is en wordt weggevaagd!
ten te vervangen.
vaak ontroerend, te zien, hoe men
Men heeft begrepen, dat slechts
zich in sommige gezinnen opofferde door de handen ineen te slaan, door
Het ideaal voor oogen: het ideaal
om een begaafden zoon te doen gezamenlijk in kameraadschap op te van de maatschappij, waarin het
leeren, hoe de ouders ten koste trekken de eenling iets goeds kan be- ware socialisme heerscht, kan slechts
van alles hun kind in de gelegenheid reiken.
worden verwezenlijkt,
indien de
wilden stellen, méér te worden, dan
Wij weten nu, dat boven het be- groote gedachte met elkaar en voor
zij zelf waren. Zulke gevallen hoor- lang van het individu het geineen- elkaar niet van buitenaf wordt beden echter tot de uitzonderingen, schapsbelang staat. De man én de dreigd. Aan die bedreiging dient eerst
daar eigenlijk reeds van tevoren vrouw, in de bedrijven weten en er- een einde te komen, voor men de
kennen, dat zij er zijn om de be- idealen ten volle kan verwezenlijken.
vaststond, dat iemand met een bescheiden inkomen er niet aan kon drij f sgemeenschap tot bloei te brenOok de vrouwen wacht hierin een
denken, zijn kinderen na de lagere gen en dat zulks alleen kan geschie- taak. Zij moeten begrijpen, dat ook
school nog hooger onderwijs te doen den, indien men zich individueel ten de Nederlandsche vrouwen verplicht
geven. Het kind van den arbeider was volle voor dit bedrijf geeft.
zijn, aan de groote Europeesche gegedwongen, vroeg mede aan te pakZich ten volle voor iets geven. Zich dachte een offer te brengen, een
ken om de inkomsten van het gezin geven voor een zaak die men wil die- offer, dat eigenlijk geen offer meer is,
nen, zich geven voor een ideaal. Dat als men weet en ziet wat van andete vergrooten.
Hoewel men zich wel eens druk ideaal kan voor de eenvoudige huis- ren wordt gevraagd en wat met blijkon maken om een paar centen op vrouw zijn, zich geheel te geven aan moedigheid wordt gegeven!

Probeer dit eens met kokkels

Ideaal en werkelijkheid

ook niet van langen duur zijn, maar door
hevig jeuken toch veel last veroorzaken.
De uitslag zet zich soms ook op andere
lichaamsdeelên voort.
De ontsteking wordt veroorzaakt door
een uitscheidmgsproduct van de haren,
die in grooten getale op bladeren — vooral
aan den onderkant — en stengels zitten.
Het uitscheidmgsproduct is een gele
vloeistof, een aetherische olie. waarvan
groote en kleine kristallen voorkomen,
die als prisma's in de huid dringen, en
zoo ontsteking veroorzaken.
Over het algemeen wordt het gevaar
voor besmetting echter sterk overdreven,
de meeste menschen zijn er toch geheel
immuun voor. Krijgt men een of anderen
huiduitslag, dan wordt het maar direct
(Foto C. G. van Tubergen). aan de primula's geweten, terwijl ze er
meestal part nog deel aan hebbent
In huis verlangen ze in den winter een
Prianiula obcomlca
standplaats op het zuiden, vlak voor
Onder de vele bloeiende planten, die het venster. De temperatuur mag niet
in den winter onze kamers sieren, nemen hoog zijn, zoo van vijftig tot vijf-ende Primula's een vooraanstaande plaats. vijftig P. geeft de beste resultaten. De
in. Dat'is geen wonder als men bedenkt,
Öat ze zich van den laten herfst tot het
vroege voorjaar tooien met hun prachtige
Aardappelkoek in plaats van brood
bloemen, iets wat van Begonia's, CyclaWen en Hortensia's, niet gezegd kan
„Hoe kom ik toe met mijn broodrantWorden.
Het geslacht Primula bevat een paar soen?" is een vraag, die de huisvrouw zich
Soorten, die geschikt zijn voor kamercul- bijna dagelijks stelt. In den regel is het
tuur, terwijl de overige, en dat zijn er zoo, dat'de man meer brood meekrijgt,
Vele, uitstekend voor tuinbeplanting zijn. dan hij krachtens z'n bonnen recht op
Primula obconica is ongetwijfeld een
Vader mag wel een sciireefje voor
van de mooiste soorten voor kamercul- heeft.
hebben,
maar er is toch wel v wat op te
tuur, haar treft men dan ook het meest
vinden waardoor het mogelijk is, dat
aan.
Het is echter jammer, dat het juist de degenen die thuis blijven en geen botera obconica moet zijn, die bij heel hammen behoeven mee te nemen, niet
Veel menschen geweerd wordt, terwijl ze minder krijgen dan de heer des huizes.
°ok in de meeste ziekenhuizen niet wordt AlS4het niet mogelijk is, het brood dat
toegelaten.
In enkele gevallen veroorzaakt de vader nu extra mee moet nemen, omdat
Primula n.l. een huiduitslag. Wanneer hij op kantoor of werkplaats niet kan
„kokkerellen" uit te sparen door den
Dien de plant met de hand aanraakt,
vormen zich op de huid blaasachtige op- thuisblijvenden een warmen hap te geven
zwellingen, die wel niet gevaarlijk en of door voor het ontbijt een bordje pap

.Kokkels of. kokhanen, zijn kleine, grijs
en oranje gekleurde schelpdiertjes, die,
ook wat den smaak betreft, aan mosselen,
doen denken. Ze worden dan ook als mosselen toebereid en gegeten. Kokkels smaken beter warm dan koud. Zijn ze te
zilt van smaak, dan brengen we ze nog
eens met water aan de kook en spoelen ze
desnoods met warm water na. De kokkels
mogen niet langer dan 5 minuten worden,
gekookt, anders worden ze taai. Voor
koud gebruik zijn de kokhanen, welke in
het zuur worden ingelegd, uitstekend geschikt. Wil men ze echter in een saus of
bij groente en aardappelen eten. dan,
verdient het aanbeveling, ze als zilte
kokkels te behandelen.
Kokkels in kerriesaus

We hebben noodig: 100 gram kokkels,
2i dl water, 2 lepels bloem (een gefruit
uitje), aroma, kerriesurrogaat. De kokkels
wasschen en opzetten met l dl water. Aan
de kook brengen en afgieten. Het overige
water (bij het gefruite uitje schenken)
aan de kook brengen en met de aangemengde bloem binden. Naar smaak aroma, kerriesurrogaat en zoo mogelijK een
klontje boter toevoegen. De kokhanen,
door het sausje mengen en er nog eenige
oogenblikken in verwarmen.
Dit gerecht kunnen wij geven bij aardappelen en schorseneeren, witte kool of
koolraap.
Van deze schelpdiertjes kunnen wij ook
een beerlijken kokkelkoek

bakken. Wij hebben er voor noodig: 100g.
kokkels, 3 gekookte aardappels ongeveer l
theelepel mosterd, aroma (een gefruit
uitje), margarine.
De kokkels wasschen en goed laten uit- lokken. De aardappels fijn wrijven en met
de kokhanen vermengen. Naar smaak
mosterd en aroma toevoegen. Een klontje
margarine in de koekepan smelten, de
massa er in uitstrijken en goudbruin bakken. We geven deze koek bij de boterham,
of bij aardappelen en gekookte roode kool
of bieten of sla van rauwe groenten.

eenige zorgen bestaan in het geregeld
gieten en om de veertien dagen een weinig vloeimest. Komt het warme voorjaarszonnetje ons in Maart—April al te
veel plagen, dan brengen we haar liever
voor een venster op l^gt oosten; niet dat
de bladeren zoo gauw verbranden, doch
de bloemen zijn in de zon direct weg.
Hoewel men de beste planten kweekt
door ze Mei—Juni jaarlijks te zaaien, kan
men ze ook heel goed overhouden. Na
den bloei in April—Mei gaat men de
watergift iets verminderen, om ze na
half Mei buiten te zetten. De oude grond
verwijdert men, terwijl men haar van
nieuwe, voedzame aarde voorziet. De
groote bladeren kunnen tijdens de verpotting gerust afgeplukt worden, in den
zomer vormen zich nog genoeg nieuwe.
Heeft men geen broeibak, dan kan men
ze na deze behandeling ook met pot en al
buiten ingraven, liefst op een licht schaduwplekje. Tegen September mogen ze
dan weer naar binnen.
klaar te maken, dan kan men den middagbroodmaaltijd aanvullen door een
koud aardappelgerecht. Van een rest aardappelen maken we dan een stevige puree,
waar we wat rauwe, fijn gesneden zuurkool, geraspte winterwortelen, geraspte
koolraap of wat overgebleven groenten
mengen. Van deze puree vormen we een
dikken, platten koek. Wij bakken hem in
de koekepan met een klontje boter of vet
tot een smakelijken. knappenden aardappelkoek. Wanneer men dezen koud laat
worden en in punten snijdt, zal hij er
aantrekkelijk uitzien en... is hij gemakkelijk in vetvrij papier mee te nemen.
Vader zal er vast geen bezwaar tegen
maken, als hij in plaats van de extraboterhammen een flink stuk aardappelkoek mee naar z'n werk krijgt.

G. A. van M. ,'s-Gr. Het "beste lijkt
ons, Bouw- en Woningtoezicht in uw
gemeente te waarschuwen. Als deze
dienst een nieuw closet noodig acht,
zal hij den huisbaas daar wel toe
brengen.
C. A. M. van B.—Van Z. te H. Ingevolge uw verzoek hieronder het
recept voor speculaas: 240 gr. regeeringsmiel, een halve theelepel bakpoeder, 150 gr. bruine suiker, 75 gr.
boter, % eetlepel speculaaskruiden, een
theelepel kaneel of -surrogaat.
De boter met de suiker roeren, het
meel en de kruiden er aan toevoegen
en alles kneden tot er een stevige bal
is ontstaan. Als dit noodig is, het deeg
zoo nu en dan met wat water besprenkelen.
•
Den aeegbal laat men een uur op
een koele plaats rusten. Daarna uitrollen tot een plaat van l cm. Hoogte.
Het deeg wordt nu in een met bloem
bestoven z.g. speculaasplank gedrukt
— vervolgens er uit geklopt en op een
ingevette bakplaat gelegd. In een
matig warmen oven 25 min. banken.
Mevr. C.—v. D. te S. U kunt het
den winkelier niet kwalijk nemen,
dat hij den door u vergeten bon, ook
al was hij eerst een paar dagen verloopen, niet accepteert. De winkeliers hebben aan de bonnen nog meer
.administratie dan de huisvrouw. Elk
bonnetje moet worden opgeplakt en
u kan toch niet verlangen, dat er
één vergeten bonnetje wordt nagestuurd? Laat het gebeurde voor u
een goede les zijn!
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Een wandlampje
Van papier
en karton
Wie zou — als hij de materialen
ervoor maar wist te bekomen! —niet
gaarne nog eens een aardig verlichtingsornamentje willen vervaardigen voor serre, gang of logeerkamer?
Ja, ja ... de materialen! ...
Kom, laat het materiaal-vraagstuk
U toch "niet altijd afschrikken om
aan Huisvlijt te doen. Een velletje
teekenpapier, een stuk stevig karton,
een paar kleuren e n . . . een- weinig
handigheid, ziedaar alles wat noodig
is om bijgaand wandlampje te vervaardigen.
Op een stuk dik strookarton wordt
geteekend de- ruitvorm van het
„muurschildje" •— fig. l — (hoogte
25 cm., breedte 16i cm.). Nadat het
karton is uitgesneden, wordt met
plakkaatverf het aldus verkregen
vlak gekleurd, ta.v. lichtgrijs. Met
goudverf kan daarna een rechte of
golf lij n bies langs de contour worden
getrokken (zie teekening).
Een zeer aardig effect wordt ook
verkregen, als het karton, evenals bij
leerarbeid, wordt omregen met gekleurd touw, of met naturelkleurig
touw, als het karton rood of donkervlolet werd gekleurd, Langs den omtrek moeten dan met de revolvertang
gaatjes worden geknipt. Aan de onderzijde lijmden we met kitlijm een
halve houten kraal.
Als de verf goed droog is, wordt
het karton ingesmeerd met witte
was en na een uur met een zachten
borstel uitgepoetst. De kleuren zijn
nu dieper en beter beschermd tegen
het licht en tegen vlekken.
Eeti fitting voor een baby-lampje
wordt vervolgens op het karton gemonteerd op de plaats, die daarvoor op de teekening is aangegeven.
(In dik karton kan men zeer goed
schroevenJ).
Voor het kapje trekken we op het

SPREEKWOORDEN
EN GEZEGDEN
Poolshoogte nemen!
Ten onrechte wordt de uitdrukking
„Ergens poolshoogte van nemen", verbasterd tot „polshoogte nemen", hetgeen onjuist is, zooals trouwens uit de afleiding
wel blijken zal. De zegswijze is weer ontleend aan het zeemansleven. Men weet>
dat de zeeman astronomisch berekent, op
welken graad: van hoogte bij boven dé
kim is. Voor zeelieüen. die zich in het
noordelijk halfrond bevinden, is de aangewezen ster, welker hoogte zij voor de
breedte-bepalingen moeten berekenen, de
Poolster, daar deze zich het dichtst bij de
pool en altijd ia de nabijheid1 van de
meridiaan bevindt» Deze berekening geschiedde vroeger door middel van een
graadboog; een vierkanten stok met graadgraadboog, een vierkanten stok met graadhouten met vizieren aan beide einden
konden geschoven worden en die in geaaante en vooral in behandeling veel op
een hand- of kruisboog geleek, zooals die
in den ouden tijd gebruikt werden.
Hieruit is ook te verklaren, dat men het
„nemen van poolshoogte" of het peilen
van de zon met het bovenbedoelde instrument, noemde „de sterren, of wel de zon
schieten". In het Priesch zegt men „poalshiehte nimme".
De uitdrukking wordt gebezigd, om aan
te duiden, dat men ergens van op de
hoogte wil komen. Op dezelfde wijze is
ook de uitdrukking ontstaan: „geen

Met de beide „plakrandjes"- wordt
teekenpapier een boog met een straal
het inmiddels gevouwen kapje aan
van 16 cm. en hierop passen we vierde achterzijde van het stukje karton
maal 5 cm. af (zie fig. 3). Op de vier
vastgeplakt.
aldus ontstane driehoeken teekenen
Het geheele kapje kan nu worden
we met O.I. inkt een versiering inden
geest van het gegeven voorbeeld. Deze opgehangen aan de drie schroefjes,
doch om het kapje meer doorzichtig
•figuren worden vervolgens met
te maken, wordt het vooraf aan de
transparante waterverf (Ecoline) gebovenzijde — dus over de verf heen
kleurd. Het kapje met de ,.plak— ingesmeerd met kunstterpentijn,
strookjes" aan de beide zijkanten
waarin we, zoo mogelijk, een weinig
wordt uitgeknipt en volgens de vouwlijnolie of machine-olie hebben gelijnen in vieren gevouwen. Van dun
daan. Het geheele lampje is daarkarton wordt daarna gesneden een
mede voltooid, kan worden aangevormpje, zooals fig. 4 aangeeft.
Hierin worden drie gaatjes ge- • sloten op het lichtnet/ of kan branden op een batterij.
maakt, iets grooter dan de kop van
Indien men nog de beschikking
drie schroeven, die op de overeenheeft over wat materiaal, dan kan
komstige -plaats in het ' „muurhet muurschildje worden gemaakt
schildje" worden gedraaid. Het stukje
van triplex, celotex of masonite. Voor
karton (fig. 4) kan nu aan de
het kapje vervaardigt men dan een
schroeven hangen en door middel
draadmodel. We rijgen het kapje met'
van de schroef moert j es aan de achraffia, koord of touw. De werkwijze
terzijde van het schildje stevig worblijft gelijk aan de boven-omschreven
den bevestigd. Het stukje karton
manier.
wordt eveneens lichtgrijs gekleurd.

Hollandsche zindelijkheid!
Gelezen in de etalage van een groot
magazijn: „Uit hygiënische overwegingen kunnen g^een vuile kousen of
sokken ter reparatie worden aangenomen."
De gewone huisvrouw slaat een gat
in de lucht, dat zulk een waarschuwing
noodig was.
Een andere inrichting, waar men
van twee oude kleedingstukken één
nieuw vervaardigde, zag zich eveneens
genoodzaakt de clientèle te waarschuwen. „Past op, dat er per ongeluk geen
vuil stukje goed ter bewerking wordt
gegeven."
O, onvolprezen Hollandsche zindelijkheid!

HEBSENARBEID VII
Allereerst zullen we de namen van de
prijswinnaars van de vierde serie bekend
maken. Het zijn: P. de Kruyff, Hoofdweg 239, A'dam; Henk Koopman, Kerkstraat 16, Hoogkerk (Gron.); mevrouw
Beckke Fock, Boschzichtlaan 3, Apeldoorn.
In den loop van de week krijgen zij
een boekenlijstje toegezonden, waaruit
zij een keuze kunnen doen.
Vervolgens de opgaven van de zevende
serie.
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\^\NDIAMPJE VAN PAPIER EN KARTON

hoogte van iets kunnen krijgen", hetgeen
zeggen wil, dat men iets niet begrijpen kan.
Daarentegen is het woord „hoogte" in
d:e uitdrukking „op de hoogte van iets
zijn", anders gebezigd. Dan bedoelt het
staat, stand of graad van wetenschap.

PRACTISCHE WENKEN
SPIT

DEN TUINSROND VROEGTIJDIG OM

niet spitten, want door de overmaat
van vocht slibt de. aarde weldra weer
dicht. Het overtollige water moet men
eerst door greppeltjes laten afvloeien.
Zoodra de grond voldoende droog, is,
maakt men met het spitten een aanvang Men gebruikt voor dit werk een
stevige spade en zorgt er voor, dat
jdeze vooral niet roest. Hoe blanker ze
is, des te gemakkelijker gaat ze in den
grond en des te lichter is de arbeid.
Indien de tuingrond veel worteldraden van" kweekgras bevat, is het
raadzaam deze tegelijk met het spit•ten te verzamelen en te verwijderen.

Met het omspitten van den tuingrond moet men niet wachten tot ver '
in het voorjaar. Het moet eerder geTELEFONEER KORT
schieden. Bij zacht weer is het reeds
,.,,Twaalf maal heb ik dat nummer
in de wintermaanden mogelijk.
nu al gedraaid en nog is het in geIndien 's winters na het spitten nog
een flinke vorst optreedt, vriezen de 'sprek. Die menschen denken zeker, dat
de telefoon van hen alleen is!" Dat
harde kluiten stuk. Zulk een doorvriedenken vele menschen. Zij vergeten
zen van den omgespitten grond bedaarbij, dat de telefoon gemeenschaps'vordert bijzonder hét verkrijgen van
bezit is en dat ieder abonné evenveel
een lossere structuur van den bodem.
recht heeft op het gebruiken van de
Stugge gronden pleegt men daarom
in het late najaar te spitten. Ook gras-.- geleidingen. Voor den duur, dat men
met iemand is aangesloten, kan geen
landen, die voor den verbouw van
ander met de nummers van beide
aardappelen en groenten zijn bestemd,
sprekers in verbinding komen. Dit kan
spit men zoo vroeg mogelijk om. Wil
zeer onpleizierig zijn, wanneer men
het omspitten van een stuk grasland
bijvoorbeeld een spoedeischende boodgoed geschieden, dan vergt dit veel
schap of een bericht, waarbij de factijd. Het duurt langer dan het spitten
tor tijd een belangrijke rol speelt, moet
van ouden lossen tuingrond. Ook dit
doorgeven. Daarom getuigt het niet
is een reden om er zoo vroeg mogelijk
alleen van zakelijk maar tevens van
mee te beginnen.
sociaal gevoel, de gesprekken zo kort
Nimmer moet men spitten als er
mogelijk te maken, zoodat de eigen
sneeuw ligt en evenmin zoolang de
telefoon en die van dengene, met wien
grond bevroren is. Het kan gebeuren,
men in gesprek is, slechts voor den
dat veel regen of hooge waterstand
strikt noodzakelij ken tijd worden geden grond hebben doorweekt. Zoolang
blokkeerd.
de grond nog doornat is, moet men

I. Magisch Vierkant
Vul de: letters: a—a—a—d—d—e—e—
e—e—e—e—l—n—n—11—w zoo in de open
vakjes, dat horizontaal en verticaal dezelfde nieuwe woorden ontstsaan.
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P'aarde'sprongraadsel
Twaalf mythologische namen kunnen
achtereenvolgens te voorschijn komen,
als men door middel van den paardesprong uit het schaakspel de letters aan
elkaar tot woorden verbindt.
Voor de goede oplossingen, welke vóór
18 Februari in gesloten enveloppe worden
gezonden aan de redactie van „Arbeid",
onder vermelding van Hersenarbeid VII,
worden weer boeken beschikbaar gesteld.
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