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NAAR EEN NIEUW ARBEIDSRECHT
Met den Gemachtigde voor
den Arbeid heeft in ons sociale leven niet alleen een
nieuwe figuur zijn intrede gedaan, zijn benoeming vormt
de bevestiging van een ont" wikkelingsgang, waarvan de
groote lijnen zich steeds duidelijker af teekenen.
De sociale revolutie zet door
• in f n door den oorlog. De socialistische dadendrang ontleent zijn impulsen aan den
strijd, waarvoor zoovelen zich
met hun leven inzetten. Slagveld, beeld van vernietiging
en socialistische nieuwbouw
zijn onverbrekelijk verbonden
door offers en levensbeschouwing. Een ieder, die oogen
heeft om te zien en deze wil
gebruiken, zal onderkennen
en beseffen, dat de Germaan sche volken door hetzelfde lot
zijn verbonden. De impulsen
tot die vernieuwing op elk
terrein des levens — de revolutie is totaal — worden ontleend aan die nieuwe levensbeschouwing.
Zoo is ook Het Nederlandsche Arbeidsfront tot leven
gewekt, dat op één lijn, op één
front optrekken van allen, die
zich door hun arbeid willen
inzetten voor het geestelijk en
stoffelijk welzijn van allen,
dus van de volksgemeenschap.
De stichting van het Arbeidsfront bij decreet van den
Rijkscommissaris gaf aan den
organisatievorm
van den
arbeid een nieuwe gestalte.
Het was een daad van historische beteekenis, waarop
nieuwe moesten volgen. Dat
Arbeidsfront immers had in
de practijk te maken met een
reeks van wetten en besluiten,
Welke een geest ademden,
Welke diametraal stond tegenover de Arbeidsfrontger
dachte. De Arbeidsgeschillen Wet, de wet op de collectieve
arbeidsovereenkomsten leefden voort evenals het College van Rijksbemiddelaars, het instituut, dat
bemiddelde in conflicten en tegenstellingen die voorkwamen uit den
klassenstrijd.
Het Arbeidsfront moest den kapitalistischen boedel overnemen en verscheidene meubelstukken pasten niet in het nieuwe socialistische gebouw; ze waren immers uit den tijd. Voor een nieuwe sociale orde is een
fcieuwe wettelijke basis noodzakelijk. Deze werd verkregen door de Verordening van den Rijkscommissaris betreffende de Ordening van den
Arbeid. Deze met recht door den Arbeidsfrontleidër genoemde „Grondwet
. Van den Arbeid" heeft vele oude meubelstukken op zij gezet. Ons nage-

slacht zal ze misschien nog
eens uit het stof te voorschijn
halen bij de inrichting van een
tentoonstelling van liberaal-kapitalistische rariteiten.
De nieuwe ordening van den
arbeid is opgedragen aan den
Gemachtigde voor den Arbeid,
Hij vertegenwoordigt den
t?taat, welke laatste de hoedster is van de belangen van de
volksgemeenschap. Hij houdt
de balans tusschen algemeen
en privaat belang in evenwicht.
Hier openbaart zich dus wel
zeer duidelijk de tegenstelling
met de belangenvertegenwoordigingen onder het oude
bestel; de groepen marcheerden langs verschillende wegen op. In dien klassenstrijd,
waarin ondernemer en arbeider tegenover elkaar stonden,
ging het om de verdeeling van
het maatschappelijk product.
Elke groep trachtte hiervan
een zoo groot mogelijk deel te
bemachtigen. Thans gaat het
om een zoo groot mogelijke
productie. De oorlogvoering
moet hierbij in de allereerste
plaats verzekerd zijn. Soldaat
en arbeider moeten immers
tezamen strijden voor de verwezenlijking van het socialisme. Eens. zal die productie
juist de welvaart van den
scheppenden
arbeidenden
mensch vexgrooten.
Dat zal slechts mogelijk
zijn, indien ondernemer en
arbeider worden tot „Betriebs^uhrer" en „Gefolgschaft", '
tot officieren en soldaten van
den arbeid. Geen bevelen en
gehoorzamen, doch leiden en
volgen in een sfeer van wederzrjdsch vertrouwen, het
weten door een zelfde lot verbonden te zijn, zal den
arbeidsvrède verzekeren
De Gemachtigde treft de ,
maatregelen, opdat dé voedingsbodem wordt weggenomen, waaruit de spanningen,
welke den arbeidsvrede verstoren, kunnen ontstaan. De loonpolitiek
wordt opnieuw gericht en onttrokken aan de onder het kapitalisme bestaande machtsverhoudingen. Vele onrechtvaardigheden zullen moeten
worden weggenomen. Ook op het gebied der loonvorming zal de Gemachtigde voor een evenwichtige ontwikkeling moeten zorgdragen.
Daar het hier maatregelen van principiëele taeteekenis betreft, ligt het
voor de hand, dat de Gemachtigde verplicht is overleg te plegen met
den leider van Het Nederlandsche Arbeidsfront. Deze samenwerking
tusschen Gemachtigde en leider van het Artaeidsfrorrt zal mogelijk zijn,'
omdat beider dadendrang voortkomt uit dezelfde levenshouding.

NIEUWE CURSUS VOOR SOCIALE
BEDRIJFSVERZORGSTERS

XIV.

nder de Vele onvolkomenheden, die de Nederlandsche volkshuishouding sinds jaar en dag
aankleven, is er een, die als haar ernstigste fout
moet worden aangemerkt: de te kleine productieve
werkgelegenheid.
Den oppervlakkigen waarnemer kon dit niet zoo
gemakkelijk opvallen. In de tien jaren, die aan
den oorlog voorafgingen, met name in de jaren 1931
tot '37, was het tekort aan werkgelegenheid opvallend genoeg om de publieke aandacht voortdurend bezig te houden. Maar de buitensporig
groote werkloosheid, waardoor dit- verschijnsel tot
uitdrukking kwam, werd — overigens volkomen
terecht — geweten aan de crisis, die in Nederland
haast een permanent karakter had aangenomen.
En in de jaren van welvaart voordien, in 1926 tot '
1930, was de werkloosheid volstrekt niet abnormaal
groot, en ze verminderde gestaag naarmate de conjunctuurcurve hooger • klom. Slechts een grondige
analyse van het Nederlandsche bedrijfsleven had
aan het licht kunnen brengen, dat het onder gunstige omstandigheden weliswaar aan tennaastebij
alle valide arbeidskrachten gelegenheid tot werken biedt, maar' dat rteze werkgelegenheid voor een
belangrijk deel niet productief genoemd mag
worden.
Productief is die werkgelegenheid, welke direct
of indirect .bij dr aagt tot het goed functionneeren van
de volkshuishouding en/of bevorderlijk is aan de
materieele en geestelijke verheffing van het volk.
Productief is dus in den regel het werk in den
landbouw en in de fabrieken, in de steenkoolmijnen
en in de visscherij, doch ook dat in inrichtingen
van onderwijs, kunst en wetenschap, in den handel,
het transportwezen en in de distributie. Het zal
blijken, dat vooral In de laatstgenoemd^ takken van
bedrijf heel' wat „werk" economisch niet verantwoord was. Dat wil zeggen, dat het algemeen belang
er mee gediend zou zijn geweest, indien een bescheiden ordening er ettelijke tienduizenden arbeidskrachten uit had wég-gereorganiseerd.
Waardoor dan de werkloosheid met evenveel tienduizenden zou zijn toegenomen. Zeer juist! Want
deze voor het goed functionneeren van het distributie-apparaat overbodige — en kostbare — arbeidskrachten zouden geen emplooi hebben kunnen
vinden in de productieve werkgelegenheid in den
landbouw .en in de nijverheid.
Daarop steunt dan ook de bewering, dat de
productieve werkgelegenheid in Nederland te klein
was — en Is.
Nederland heeft vanouds een te kleine maatschappelijk nuttige werkgelegenheid gehad en een
buitensporig overbezet distributie-apparaat. Dat dit
in meer landen het geval is, mag een schrale troost
heeten. Te meer. omdat zoowel het genoemde tekort
als de gewraakte overdaad bijna nergens zoo ver
van de meest wenschelijke verhouding af blijft als
In ons land.
Kennis en inzicht krijgen wij het best door vergelijking. Om inzicht te krijgen in wat er aan onze
werkgelegenheid schort, gaan wij haar vergelijken
met de Belgische. Waarbij op den voorgro"hd sta.
dat ook deze verre van ideaal is.
•
Nederland had in 1929 een bevolking van 7.8 mülioen inwoners; België had er 8.0 millioeni Dit ontloopt elkaar niet zooveel. Maar de samenstelling der
bevolking was wel zeer verschillend. In de jaren 1921
tot 1929 is de Belgische bevolking toegenomen met
450.000, de Nederlandsche met 855.000.
Het productieve deel der bevolking (waartoe wij
rekenen de 15- tot 64-jarfgen) was reeds In 1920
bijna 800.000 kleiner dan in België. Dit telde ruim
80.000 meer grijsaards; maar Nederland had het
voorrecht, bijna 390.000 kinderen te mogerr voeden
en opvoeden.
Het improductieve deel der bevolking was in
Nederland 300.000 grooter dan in België — het productieve deel 800.000 kleiner. Aangezien de bevolkingstoename in de daarop volgende jaren in Nederland jaarlijks een kleine 50.000 grooter is geweest,
zal dit er naderhand niet beter op zijn geworden.
In verhouding tot het productieve bevolkingsdeel
waren er in Nederland 750.000 kinderen meer dan
in België.
Van de 100 tusschen 15- en 65-jarigen (de productieven dus) waren er in België 65.3 in een beroep
werkzaam en in Nederland 64.3.
Dientengevolge kwamen op iedere 100 in een beroep werkzame personen
in België
56 minder-dan-15-jarigen
In Nederland
82 minder-dan-15-jarigen

O

Onder deze omstandigheden ware het. dubbel gewenscht, dat een grooter deel van de in een beroep
werkzamen In Nederland in de direct-productieve
bedrijven tewerkgesteld zou zijn. De beroepstelling

van 1920 wees uit, dat het .omgekeerde het geval was.
Werkzaam waren in:
Nijverheid
Landbouw

België
1.491.317 (4b.O pCt.)
613.520 (18.5 pCt.)

Nederland
1.028.155 (37.8 pCt.)
642.111 (23.6 pCt.)

Nijverheid en Landbouw, de bedrijfstakken, waarin het moeilijk is overbodigen binnen te smokkelen,
zijn in Nederland-het zwakst bezet. In deze beide
bedrijven waren werkzaam in pCt. van 'de in een
beroep werkzame personen in:
België
63.5 pCt.
Duitschland
71.9 pCt.
Nederland
61.4 pCt.
Daarentegen is „Handel en Verkeer", wij mogen
aannemen voornamelijk door overvoering van het
distributie-apparaat tn Nederland veel sterker bezet:
met 3.5 pCt. van het totaal aantal in een beroep
werkzamen meet dan in België en met 4.8 pCt. meer
dan in Duitschland.
De landbouw biedt in Nederland voor de loonarbeiders een ruimer arbeidsveld dan in België
In beide landen is de oppervlakte cultuurgrond
ongeveer twee millioen h.a. Het aantal grondgebruikers (in Nederland van 0.5 h.a. af) loopt echter
sterk uiteen. Het waren er voor Nederland (in 1921)
361.000 en voor België (in 1926) 829.000 De toestand
is in Nederland gunstiger. In België zijn er een
grooter aantal grondgebruikers, dat in een ander
bedrijf zijn hoofdbestaan vindt.
Hoe groot het aantal loonarbeiders in land- en
tuinbouw in België is, is onbekend. Voor Nederland
was het bij benadering af te ^leiden uit het verzekerd loonbedrag volgens de Land- en Tuinbpuwongevallenwet. Dit bedroeg in 1929 175 millioen gulden. In aanmerking genomen, dat het jaarloon
van den landarbeider in de meeste streken beneden
de 1000 gulden bleef en dat van de minderheid der

In steeds meer bedrijven ontmoet het Nederlandsche Arbeidsfront begrippen voor de noodzakeiijkheid een sociale bedrijfsverzorgster aan
te stellen. Het heeft daarom het besluit genomen, ,de vorming en scholing dezer sociale
bedrijfsverzorgsters op zich te nemen.
Op" 13 Maart a.s. vangt een nieuwe cursus ter
opleiding van sociale bedrijfsverzorgsters in
het Conferentie- en Vormingsoord „Bosch en
Hei" aan het Uddelermeer aan.
Vrouwen van 25 tot 40 jaar, die belang
stellen in dit bij uitstek vrouwelijke en mooie
werk, kunnen zich voor aanmelding of nadere
inlichtingen voor den cursus vóór l Maart a.s,
wenden tot de afdeeling Vrouwen van het
Nederlandsche Arbeidsfront, F.C. Hooftstraat
180. Amsterdam-Z.
tuinoouwarbeiders er niet ver boven uitkwam. Kan
het aantal in veeteelt, land- en tuinbouw in loondienst werkenden op rond 200.000 worden gesteld;
eigenlijk het aantal man-jaren.
Van de 2.7 mülioen in een beroep werkzame personen in Nederland in 1920 behoorden er tot de
landbouwgroep 642.000. bijna een kwart van het
totaal
Als werkgelegenheid voor in loondienst werkenden blijft de landbouw echter verre achter bij wat
dit verhoudingscijfer zou doen vermoeden.
Het verzekerd loonbedrag was in 1929 in
Nijverheid, Handel en Verkeer 1.750 mijl. gulden
175 mill. gulden
Landbouw
Voor den arbeid In loondienst heeft de landbouw
in Nederland dus slechts het tiende deel van de
beteekenis, die de andere bedrijven hebben — gemeten aan de loonsom.
Als de landbouw in Nederland een grooter (zij
het dan slecht betaalde) werkgelegenheid voor in
loondienst werkenden biedt dan in België, dan mag
de beteekenis hiervan voor de werkgelegenheid als
geheel en' als welvaartsbron gezien, niet worden
overschat.

W/7 SPRAKEN MET

DEN GEMACHTIGDE VOOR DEN ARBEID
Het Nederlandsche Arbeidsfront — de Verordening gezegd worden, dat dit de grondslag is, waarop moet
tot Ordening van den Arbeid — de Gemachtigde worden gewerkt."
„En gij hebt bij het bereiken van deze doelstellinvoor den Arbeid. Tezamen zijn het drie pijlers van
het Nederlandsche arbeidsleven, waarvan tot gen een taak."
„Zorïder twijfel. De taak, die den Gemachtigde
l Februari de laatste ontbrak.'Thans is met de benoeming van den heer C. J. Rijst in deze leemte voor den Arbeid is toebedeeld, is juist de verwerkelijking van de in de Verordening
voorzien, en hiermede zijn de. beaangegeven richtlijnen. Zegt de
langen van den Nederlandschen
Verordening bijvoorbeeld, dat de
werker door een waarborg temeer
Gemachtigde voor den Arbeid heeft
omgeven, die het mogelijk zal mazorg te dragen voor het handhaven
ken werk en werkers te waardeeren
van den arbeidsvrede en daartoe de
in overeenstemming met de beteenoodige maatregelen heeft te trefkenis, die werk en werkers voor de
fen, dan is hiermede idee en werkeNederlandsche volksgemeenschap
lijkheid vereenigd. Deze maatregehebben.
len zullen b.a. bestaan uit het uitWij hebben cfen Gemachtigde
vaardigen van arbeidsvoorwaarden,
dezer dagen bezocht om het een en
het geven van richtlijnen voor den ,
ander -omtrent zijn taak en de
inhoud van de bedrijfsreglementen.
wijze, waarop hij die zal verwerkeKortom in practijk brengen van al
lijken, te vernemen.
datgene, wat de Verordening tot
„Wanneer u vraagt wat mijn
het richten van den arbeid op een
taak zal zijn", aldus de nieuwe
nieuwen horizont, namelijk dien van
functionaris, „zou ik hier gaarne
het volksbelang, noodig oordeelt."
een korte beschouwing aan vooraf
„Mogen wij iets vernemen over
laten gaan. Ik meen, dat .dit veel
uw contact met Het Nederlandsche
tot verheldering zal kunnen bijArbeidsfront?"
dragen."
„Mijn contact met Het Neder„In de eerste plaats wil ik er op
landsche Arbeidsfront zal uiteraard
wijzen, dat mijn taak vastgelegd is
zeer nauw zijn. En wel omdat dit
in de Verordening tot Ordening
de organisatie van de Nederlandvan den Arbeid. De heele strekking
De Gemachtigde voor den Arbeid, sche werkers is en daarntlede de
nu van deze Verordening, door den Cornelis
Joaef Rijst, werd in 1397 te
Leider van Het Nederlandsche Rotterdam geboren. Na aldaar de vertegenwoordiger van de volksgeArbeidsfront
zeer terecht de Zeevaartschool doorlopen te hebben, dachte. De bijzondere taak, die de
„Grondwet van den Arbeid" ge- was hij vele jaren stuurman ter sociale voorman in het bedrrj-f
noemd, is er op gericht den arbeid groote vaart. Na een kqrt verblijf in heeft, zijn taak bij het vaststellen
vrij te maken. Vrij van knellende Nederlana leidde hij vele laren een van het bedrij f sreglement — hetbanden, die dezen arbeid gebonden onderneming in het buitenland. In geen toch volgens de Verordening
Nederland teruggekeerd, wijdde hij in bedrijven met als regel ten minhielden aan particuliere of groeps- zich
het bedrijfsleven en hield ste tien leden in overleg tusschen
belangen .Met deze „Grondwet van zich aan
verder bezig met economische
den Arbeid" wordt de arbeid op een studies. Sociale en economische pro- „Betriébsführer" en socialen voorgeheel ander plan geplaatst. De blemen hadden bij voortduring zijn man geschiedt, kan dit contact
slechts inniger maken."
dienst aan de gemeenschap komt, belangstelling.
„Ik meen", aldus besloot de Gesonder persoonlijk belang uit te
sluiten, onvoorwaardelijk nummer één. Dat wil zeg- machtigde ons onderhoud, „dat in dit contact de
gen, waar de arbeid strijdig zou zijn met de belangen waarborg gelegen is, dat de „Grondwet van den
van de gemeenschap is de Verordening daar om zich Arbeid" niet zal worden tot een strak keurslijf, ik
naar letter en geest hiertegen te verzetten. En waar weet, dat wij gevrijwaard zullen blijven van bureaude arbeid de belangen van de gemeenschap wel cratische voetangels en klemmen, doch dat door dit
dient, geeft de Verordening de algemeene richtlijnen contact de zekerheid bestaat, dat een volksch sociaaan. die in acht zullen worden gnomen, om werkers lisme ook op het terrein van den Arbeid ten volle
en arbeid te beschermen. Kort samengevat kan dus verwerkelijkt zal kunnen worden.

VORMT EEN FRONT VAN DEN ARBEÏ1
Toespraak van den Arbeidsfrontleider

D

e leider van het Nederlandsche Arbeidsfront,
H. J Woudenberg, heeft op 31 Januari j.l. een
radiorede uitgesproken, waarin hij o.m zeide:
Ik heb een aantal keeren op deze plaats tot u
gesproken over het wezen en het doel van Het
Nederlandsche Arbeidsfront. Met een beknopte
* samenvatting in de laatste toespraak van deze serie
Wil ik thans voorloopig besluiten.
Wat ieder goed moet begrijpen, is. dat de organisatie van het Nederlandsche Arbeidsfront geen
intellectueel bedenksel is, maar dat zij een zuiver
natuurlijk feit belichaamt. Dit natuurlijke feit
namelijk, dat het menschelijk geslacht als geheel,
en ieder mensch afzonderlijk, een strijd heeft te
voeren, een strijd om het bestaan Zijn vijanden
in dezen bestaansstrijd zijn de honger, de koude,
het gebrek, de ontbering. Deze dreigen den mensch
voortdurend met ondergang en dood. Hij heeft
slechts één enkel wapen, waarmee hij die vijanden
bestrijden kan. Dat wapen is de arbeid Alleen door
middel van zijn arbeid kan de mensch de producten voortbrengen, welke hij noodig hééft, om zijn
leven te kunnen handhaven. Alleen door arbeid kan
hij honger, koude, gebrek en ontbering doeltreffend
bestrijden en overwinnen
Als hij echter alleen op zichzell is aangewezen,
Vermag de mensch tegen deze vijanden van zijn
bestaan n^ets Indien hij alleen op de wereld kwam
te staan, zou hij de zwakste blijken Dan zou hij
ondergaan De mensch heeft echter nooit alleen
gestaan Zoolang de mensch op aarde leeft, leeft
hij in gemeenschap. In de gemeenschap vond hij
steeds de kracht, noodig om honger en koude, gebrek en ontbering te kunnen overwinnen.
De familie vormde de eerste gemeenschap. De
familie groeide uit tot een stam, stammen werden
tot volken Die familie-, die stam-, die volksgemeenschappen waren niet anders dan strydgemeenschappen tegen de gemeenschappelijke vijanden in
de natuur, die het menschelijk bestaan bedreigden.
Strtjdgemeenschappen in den strijd om het bestaan.
En waar het eenige wapen in dien bestaansstrijd de
arbeid is, waren deze strijdgemeenschappen dus
arbeid sgemeenschappen
De arbeidsgemeenschap van de familie, van den
stam van het volk kan dus met recht een front
worden genoemd. Een "front, waarin de familieleden.
de stam- of volksgenooten schouder aan schouder
- tegenover een gemeenschappelijken vijand staan.
om de gemeenschap in den strijd om het bestaan
overwinnaar te doen blijven.
Dit is zooals ik zeide, een natuurlijk feit, dat door
niemand kan worden betwist.

Z
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oo vormt ook het Nederlandsche volk een gemeenschap bij zijn strijd om het bestaan, een
arbeidsgemeenschap. Een front dus Een arbeidsfront, waar ieder lid van het Nederlandsche volk.
dat arbeid verricht, vanzelf toe behoort.
Goed. zal men zeggen. Tot zoover kunnen wij het
eens zijn. Maar wanneer ons volk dan al vanzelf
al een arbeidsfront is, waarom moet er dan nog een
spec'ale organisatie van dien naam bestaan naast
de arbeidsgemeenschap, die door het Nederlandsche
volk vanzelf al gevormd wordt?
Deze vraag zou gerechtvaardigd 'zijn, wanneer de
natuurlijke crde der dingen in den Joop des tij ds
ongerept was gebleven. Daar is echter langzamerhand heel wat aan gaan mankeeren!
De familiegemeenschap in den oertijd van het
menschelijk geslacht vormde werkelijk een front in
den strijd om het bestaan. Onder de doelbewuste
leiding van het hoofd der familie, aan wien ieder
lid gehoorzaamheid verschuldigd was. was zulk een
familiegemeenschap een werkelijke éénheid, waarbinnen het één voor allen, allen voor één als hoogste wet werd nageleefd. Hetzelfde was bij den stam
het geval. De oerfamilie, de stam waren wel degelijk fronten, fronten van arbeid en fronten van
strijd. Het woord strijd behoeft voor deze tijden
niet eens overdrachtelijk te werden gebruikt: de
arbeidsgemeenschap van familie of stam had vaak
genoeg ook met de wapenen in den vuist te strijden tegen wilde dieren, tegen roovers, tegen trekkende nomaden of op zoek naar een nieuwe woonplaats zijnde andere stammen. Door dezen strijd.
alsmede door den normalen strijd om het bestaan
in gemeenschappelijken arbeid was de stam reeds
een hecht aaneengesmeed front. Daarbinnen nog
eens de speciale organisatie van een arbeidsfront
te gaan maken zou reine dwaasheid zijn geweest.
Niemand zou ooit op zoo'n gedachte zijn gekomen.
Met den voortgang der beschaving evenwel werd
deze band tusschen de menschen van eenzelfden
stam of volk voortdurend losser. Een zekere eenheid, een gevoel van saamhoorigheid, van lotsverbondenheid, bleef echter steeds bestaan. Laat men
bijvoorbeeld eens denken aan de toestanden der
Middeleeuwen. Op het platteland vormden de adel-

op 31 Januari 1942

lijke heeren met hun volgmanschappen en hoorigen
door strenge regels eng samenhangende gemeensehappen, terwijl hetzelfde met de bevolking der
steden het geval was. Het besef van te leven in een
gemeenschap, waarvan • men slechts een onderdeel
vormde, en die zich als één geheel voelde in den
bestaansstrijd en in eventueelen strijd tegen andere
menschen, was in die tijden bij iedereen levend. In
een middeleeuwsche stad te kernen aanzetten met
de idee van de stichting van een speciaal arbeidsfront. zou een ongerijmdheid "zijn geweest. Trouwens — in de gildengemeenschap had men daar
alreeds een arbeidsfront!
Al deze banden zijn evenwel in den nieuweren
tijd geslaakt.

jberalisrne en kapitalisme deden de bestaande
gemeenschappen van gilden, steden en volken
uiteenvallen in los van elkaar levende en strevende
individueele personen Het was niet meer de stamgemeenschap, niet meer de stadsgemeenschap of de
volksgemeenschap, die als éénheid, ten bate van
lederen tot het groote geheel behoorenden enkeling,
den strijd om het bestaan voerde. Dat deed voortaan iedere enkeling voor zichzelf. Zelfs de banden,
die familie en gezin samenbonden, werden geslaakt.
Dat dus ook het vclk alras geen gemeenschap meer
vormde, die dien naam verdiende, valt licht te begrijpen.
Mede als gevolg hiervan kwam de arbeid in een
geheel andere positie dan tot dusverre het geval
was geweest. Van middel in den bestaansstrijd eener
gemeenschap, werd hij tot middel in den bestaansstrijd van den enkeling. De liberale leer bracht den
mensch "aan het verstand, dat hij zichzelf genoeg
behoorde te zijn: dat hij niet op anderen kon of
mocht rekenen; dat hij die anderen in zijn persoonlijken strijd om het bestaan zelfs als een vijand
mocht beschouwen Vandaar de strijd van allen
tegen allqri, die het liberale kapitalisme te zien
heeft gegeven Er was tusschen de leden van een
en hetzelfde volk geen samenwerking meer, maar
iedereen voerde strijd tegen iedereen. Er ontstond
strijd tusschen ondernemers en arbeiders; tusschen
de ondernemers onderling; tusschen stad en land;1
tusschen middenstand en afnemers; tusschen pro
ducenten en consumenten: kortom — strijd allerwegen! De eene volksgenoot leerde den anderen
volksgenoot zien als «j n -ij and. Hetgeen deze bezat,
kon hij. — als het maar niet door al te rauwe middelen, roof of diefstal, geschiedde — rustig probeeren in zijn bezit over te brengen. Dat was geheel
in overeenstemming met de liberale theorieën. Het
was daar tevens mee in overeenstemming, dat men
trachtte, anderen aan zich dienstbaar te maken. De
slavernij was afgeschaft, hetgeen tengevolge had.
dat men zich de werkkracht van een ander mensch
kon r-oeëigenen zondere tevens den plicht te hebben,
ook voor zijn levensonderhoud te zorgen. De arbeid
werd tot koopwaar, die verhandeld werd, zooals alle
waren verhandeld werden, tegen den laagst mogelijken prijs voor den kooper en den hoogst mogelij ken voor den verkcoper. De wet van vraag en
aanbod beheerschte de arbeidsmarkt even goed als
zij dat de goederenmarkt deed. Dat de kooper van
de arbeidskracht als regel de machVgste was en de
verkooper de zwakste, en dat deze laatste dus wel
genoodzaakt wera voor het laagst, mogelijke loon
zijn arbeidskracht af te staan, nam het liberale
kapitalisme niet in aanmerking. Voor deze droeve
maatschappelijke waarheid bleef het blind. Het
wilde daar blind voer blijven, want het liberale
kapitalisme 'was niet anaers dan de maatschappijleer van den econom'sch sterkere, die zijn zeffzucht
op wetenschappelijke wijze trachtte te rechtvaardigen. Hij maakte den werker tot loonslaaf, en zeker
in den eersten tijd van het kapitalisme was de toestand van deze loonslaven veei en veel droeviger
dan ooit met de voormalige slaven, die naar
lichaam en ziel eigendom waren van een meester,
het geval was geweest. In het kapitalisme kocht de
moderne meester slechts de arbeidskracht van den
aan hem onderworpen mensch — diens verderen
staat liet hem volmaakt koud.
Aldus verkrachtten liberalisme en kapitalisme de
natuurlijke orde
Het is deze natuurlijke orde, die het Nederlandsche Arbeidsfront binnen ons volk weer wil herstellen.

n naam vormt, ons volk een
dat is dus, in den strijd tegen onze gemeenschapIpelijke
vijanden, honger en koude, gebrek en ontbering, een arbeidsfront. Inderdaad evenwel valt ons
volk uiteen in een groep onderling niet samenhangende enkelingen. Ik wil n'et zeggen, dat de
toestanden nog even erg zijn als in het begin van

Belangrijke mededeeling
Nu Arbeid ten gevolge'van de papierbflperking voorloopig een maal pet veertien dagen
zal verschijnen, moeten de inmiddels reeds
verschenen en nog'te verschijnen vakbladen,
die voorheen over vier nummers verdeeld
werden, thans Vver twee afleveringen verdeeld
worden. Om een opeenhooping van werk, die
deze concentratie • veroorzaakt, te voorkomen,
zijn wij genoodzaakt eenige verscheidenheid in
het verschijnen van Arbeid -te brengen, door
de verzending van het blad over twee weken
te verdeelen. Wanneer een lezer dus bemerkt,
dat hij eenzelfde nummer van Arbeid een week
later ontvangt dan een ander, dan is dit niet
te wijten aan een foutieve of vertraagde verzending, doch een gevolg van een doelbewuste
regeling, welke getroffen^ moest worden, om
van een soepele werkwijze verzekerd te zijn.

het kapitalisme, maar van een gemeenschap, van
een maatschappij, waarin de menschen als maten
met elkander samenleven en samenwerken, is nog
geen sprake. En daarom was het noodig', dat het
Nederlandsche Arbeidsfront als afzonderlijke organisatie we'rd gesticht. Ons volk moet leeren begrijpen, dat liberalisme en kapitalisme het verscheuren in elkander bevechtende enkelingen en groepen,
waarbij het algemeen welzijn teloor gaat, en dat
algemeene welvaart uitsluitend tct, 'stand gebracht
kan worden door streng doorgevoerde onderlinge
samemverking, door organisatie van den arbeid,
Alleen het Nederlandsche Arbeidsfront, dat zich niet
met vage theorieën, maar met de dagelijksche
practijk des levens in de bedrijven bemoeit en dat
in de eerste plaats van deze bedrijven hecht aaneengesmede arbeidsg«meenschappen maken wil, kan
ons volk deze wetenschap bijbrengen. Socialist zijn
wil zeggen: op de juiste wijze, dat is in onderlinge
harmonie, samenleven en samemüerfcen met anderen. Socialisme moet blijken in de practijk des
levens, anders is het volkomen waardeloos. Over
socialisme redeneeren geeft niets — socialisme moet
worden beleefd. En het kan het best worden beleefd daar, waar het leven van den arbeid klopt,
waar het hooglied van den arbeid de lucht vervult
- in de bedrij f sgemeenschappen
Nog zien velen onder u, mijne hoorders, niet in.
dat hier de eenige oplossing ligt van de maatschappelijke kwalen, waaronder de mensch gebukt
gaat. Waaruit ontstaat dit gebrek aan inzicht? Uit
de omstandigheid, dat men nog altijd liberaalk*pitalistisch denkt en liberaal-kapitalistisch wil
handelen. Men meent, dat er geen andere socrt
samenleving mogelijk is dan de liberaal-kapitalistische samenleving en daarom vreest men het
nieuwe. Ik verklaar u echter met nadruk, dat het
Nederlandsche Arbeidsfront, dat nog niet eens een
vol jaar bestaat, u het bewijs zal leveren, dat de
toestand-van strijd van allen tegen allen waarlijk
niet de eenig mogelijke is, maar dat er harmonie
en samenwerking kunnen bestaan tusschen de leden
van hetzelfde volk, waar het geldt, het gemeenschappelijk belang te dienen. Het Nederlandsche
Arbeidsfront levert reeds aan a^len. die zien willen,
dit bewijs op overduidelijke wijze in de bedrijtsgemeenschappen welke reeds tot stand kwamen en
waar de sociale voorman samen met den betriebsführer op alle denkbare manieren het welzijn dient
van de leden der gefolgschaft. Wie in andere bedrijven werken, en vaak lijden, bemerken daarvan
echter nog niets. Maar het aantal betrieben zal
zich uitbreiden, het aantal sociaal voelende en handelende betriebsführers zal grooter worden en spoedig zal de tijd aanbreken, dat het lederen Nederlandschen werker duidelijk zal zijn, dat het Nederlandsche Arbeidsfront hem niets ontneemt, maar
hem, integendeel een nieuwen levensinhoud geeft.
Dan zal het Nederlandsche volk herboren zijn en
als eenheia. als een werkelijke gemeenschap, als
een front van den arbeid tegen honger en koude.
ellende en gebrek, een nieuwe toekomst binnengaan.
Een toekomst, waarin onzen kinderen veel zal worden bespaard van wat wij hebben moeten doormaken.
Wie eraan wil medewerken, dit doel sneller te bereiken, helpt mij en schare zich in
HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT!
Hebt gij klachten over de bezorging van
.Arbeid, of gaaf"gij verhuizen?
Geef dan, indien gij lid zij t, voor uw vertrek uw nieuwe adres op aan den bode of aan
het Plaatselijk kantoor van het Nederlandsche
Arbeidsfront.
Geabonneerde niet-leden moeten adreswijzigingen opgeven aan de afdeeling Leden~
beheer van het Nederlandsche Arbeidsfront.
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Bof Bouwman

Ï' DÉ /V/E.C/WE LEZER WETEW MOET.
We liebben kennis gemaakt met de sleepboot
„Citaron", gammel gevaren op duizend en een
tochten van Rotterdam naar Mannheim en omgekeerd.
Bart v. a. Vaart is de reeder Varen en verdienen is zijn stelregel
De crisis komt. Barl gaat naar tien kelder en
Klaas wordt werkloos, zooals zooveel varensmannen
en anderen Hij koopt in Beukendorp voor zijn
spaarcenten het café „Het Gouden Anker" dat
echter ook geen goudmijn meer is! De schippers,
die steeds minder verdienen, lijden nood De LPTkieeingsstrijd brengt nog wat geld in 't laatje van
„Het Gouden Anker", doordat de zaai van het oaté
aan verschillende partijen verhuurd idordt Maar
op den duur kan Klaas het toch niet bolwerken en
wordt „Het Gouden Anker" bij opbod verkocht
Bart, die Klaas al eenige malen de helpende
hand heelt toegestoken, weet het gezin Bakker
onder te brengen Bart heelt een nieuwe „ekenemie" uitgedacht, die hij thans met Klaas Bakker
in practijk tracht te brengen. Inderdaad begint hef.
er op te lijken, dat het systeem levensvatbaarheid
heejt. In Beukendorp gaat de zaak thans gesmeerd.
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„Geknepe wordt er!" antwoordde Klaas, ..en
daarom ben ik hard bang, dat vandaag of morge cie
een of andere goochemerd 'n uitvinding doet om de
zaak onmogelijk te make! Late we nog geen hei
roepe voor dat we over de brug zijn! D'r kan nog
van alles gebeure!"
„Je kop onder de kraan!" adviseerde de ander.
„Zoo link zijn ze niet, dat ze ons inj de kou zette!
As ze verkeerd wille, gane we recht vooruit naar de
menister! 't Is toch zeker ' n . . . hoe noem ie dat
'n algemeen belang, dat de stémpelaars d'r schoene
voor niks gelapt krijge, en 'n handje meehelpe om
mekaar en de boere uit de rottigheid te helper!
Wat zalle we nou krijge?! En help effe onthouë. as
de zaak marsjeert, hoeve ze dalik geen draad steun
meer uit te bëtale! D'n eenigste die d'r 'n strop aan
kan nebbe is et zoontje van vrouw Blommers, en
die tel' niet mee!"
In hoeverre de armmeester van Beukendorp nog
meetelde, bemerkten ze enkele dagen later, toen
een trieste rij medewerkers langs het kanaaldijkje
sukkelde om hun puntenboekjes bij het drijvende
kantoor in te leveren. Ze zagen d'r maar van af.
Klaas Bakker was 'n beste vent. en ze waren niet
te beroerd om te werken, maar ..
Een der stémpelaars toonde een keurig getypt
velletje, hetwelk hem door Blommers belangeloos
ter inzage was verstrekt.
Klaas las het ding rustig door en gaf het dan aan
zijn secretaris, met de opmerking: :„We benne uitgespit, Bart! We legge munt! Of zie jij nog 'n gaatje
om door te kruipe?"
Ditmaal zag ook Van der Vaart geen kans zijn
nieuwe ekenemie in veiligheid te brengen. „Opgeheve
weges overkompleet aan belangstelling! Azziemenou!"
Hij las de kennisgeving nogmaals aandachtig door.
„Verboje worde we niet, enkel maar gewoon de nek
omgedraaid! We leve blij, en de heere worde bedankt! Teneinde ontijdig flauwvalle te voopkomme,
wordt et geachte odietorium plechtig verzocht om
In et gras plaats te neme, dan zal uw dienaar de
proklemaasie effe voorleze! Pette af. en kieze op.
mekaar! Daar gaat ie dan!"
..Naar verluidt, wordt hier ter plaatse door uit
Rijks- en Gemeentekas trekkende steuntrekkers
arbeid verricht, waarvoor geenerlei betaling plaats
vindt. In verband hiermede wordt nogmaals uitdrukkelijk gewezen op het bepaalde in de bepaling, dat:
a. het aan steun- of kastrekkers niet is toegestaan arbeid voor derden te verrichten, anders dan
tegen betaling van een vooraf overeengekomen, in
geld uit te betalen, uur-, dag-, week-, maand- of
jaarloon:
b. van elk ontvangen loonbedrag een nauwkeurige
opgave moet worden gedaan aan den met de steun uitkeering belasten ambtenaar:
. c. niet-n a koming van deze bepaling gestraft wordt
met onmiddellijke uitsluiting van steunuitkeering,
onverminderd de straf, welke op overtreding der bepalingen is gesteld.

d. Uit d'n brand ben je ... oh nee ... dat staat 'er
niet bij! Maar luister es! Hebbe jullie de boel soms
bezwendeld, door je loon in natura niet op te geve?
Je piepers en zoo? We hebbe elke week ons eige 'n
bucht zitte werke om jullie punteboekies uit te
rekene, maar as jullie te meelig zijn om...!"
„Allemaal dik in orde!" onderbrak klaas, ,,'k Heb
aan Blommers gevraagd oftie elke week de verdiende
en in geld omgerekende punte af wou stempele, maar
dat vond ie niet noodig! Hij had geen tijd voor dat
kinderachtige gedoe van ons. .!"
..Maar eve zoo vrooluk het ie geregeld twee-derde
van dat bedrag ingehouë en precies opgeschreve wie
d'r lid van de club was!" merkte een der stémpelaars
op. ,Maar late we nou niet langer gaan zitte bamzaaie! Geef maar 'n brief ie datte we bedankt hebbe,
dan kanne we gaan stempele! Centje tegen dubbeltje
verliest et toch altijd!"
„We zallen 't in orde make!" beloofde Klaas. „Ga
maar vast naar 't stempellokaal! We komme direct
met de briefies en dan zalle we eerst nog wel es 'n
boompie opzette met Blommers! Istie nou 'n-haartje
belazerd?!"
Bart nam zijn dophoed af en begon zorgvuldig het
kale bolletje af te wrijven. ,,En as dat niet helpt,
gane we we op odiejensie bij de menister!" vulde
hij aan. „Laat dat maar aan óns over!"
*
Het modderige veenland van Volleiihove lag triest
en somber onder een troosteloos grauwen hemel.
Een enkele bonte kraai wiekte met kreupelen vleugelslag naar het zwart van den einder. De waterkoude Zuidwesten wind zeurde over zuur-ruikende
modderhoopen; deed de verdorde rietstengels huiveren aan sloot- en wallekant en veegde rimpelbanen
over het drabbige water in plassen en poelen, die
vergeten lagen in naargeestige eindeloosheid....
Door de vaalheid van den wintermorgen trok een
schimmenrrj van gebogen gestalten, als komende uit
het niet en gaande naar de verdoezeling van verren
horizon, waar allengs de aarde te leven begon en
het gerucht van 'den arbeid oprumoerde uit verschgedolven slooten en drabbige veenpoelen.
Knoestige kerels, in hoog-opgetrokken dij-laarzen,
baggerden door de versch-gebaggerde veenbrij, van
sloot tot sloot, om met een enkelen oogopslag
breedte, diepte en schuinte van het graafwerk te
schatten en het gereedgekomen akkerland op hoogte
en afronding te keuren.
Deze vonden vreugde in den arbeid. Wel was daar .
een kleine treurnis om het verloren gaan der ongerepte wildernis, doch ook de voldoening, dat, onder
hun leiding, de woestenij allengs veranderde in
bruikbaar land, waarvan de liniaalrechte akkers te
reiken begonnen van den brokkeligen zeekant tot
daar, waar de hoog-optaultende Drentsche heidevelden achter verre nevelen verscholen lagen
Zij voelden de gehechtheid aan dezen grond en
vreugde om het groote gebeuren, waardoor het waardelooze moeras, waarin ze hun armoede doorleefden,
her en der gekneed en gewenteld werd tot een land,
dat de bevolking brood en bestaan zou schenken tot
in'lengte van dagen. Doch zij die toezicht hielden
bij de herschepping van hun geboortegrond, waren
maar enkelen....
De anderen, die door den prillen morgen gingen
om weg te duiken in slooten en kreken, voelden niets
voor het land van Vollenhove, waarin ze verloren
gingen als in de troostelooze oneindigheid van een
schrikwekkend Siberië
Zij voelden zich de ballingen, losgerukt uit eigen
omgeving, weggevoerd uit de overstelpende, fascineerende drukte der havensteden, waaraan ze hingen
met hart en ziel. en waaruit hun gedachten niet
konden loskomen om* zich te bepalen bij den dwangarbeid van het heden Een dwangarbeid, welke op
geen enkele wijze aantrekkelijkheid bezat voor den
stedeling, doch als een vloek rustte op den vaak
technisch hoog-ontwikkelden werker.
Hij had niet gevraagd om weggehaald te worden
uit zijn montage-werkplaats, waar hij, rnet hoofden handenarbeid samen de materialen bijeenvoegde
tot ware wonderen der techniek. Uit de vertrouwde
omgeving, waar hij, als heer in werkpak, het oog
liet gaan over wentelende assen, flitsende stangen
en trillende wijzerplaten, werd hij overgebracht naar

de werkkampen ora modder te scheppen uit de veenslooten van Vollenhove. Hij had geen liefde vo'or
dit land, noch voor het geheel en geen liefde voor
het volk, dat hem uitstootte. En in bitteren zelfspot
vergeleek hij zich met het stadsvuil van Den Haag,
dat, zooals hij, per specialen trein naar Drenthe verzonden werd om veenplassen te dempen. Hij had
geen liefde voor een regeering, welke hem, zonder
kleeding of schoeisel, neerplantte in het moeras om
daarvan, in zinneloos geploeter, land te maken,
waaraan geen behoefte was, terwijl alles, waaraanhij zelf dringend, schreeuwend behoefte had, .van
hem en zijri mede-uitgestootenen verre werd gehouden.
Ze wisten, dat in de Langstraat en elders, de
waterlaarzen verstikten in de magazijnen, omdat er
geen behoefte was aan waterlaarzen, doch zij zelf
stonden, dag voor dag, op lage bruine schoenen in
den blubber van het veenland.
Het waren niet enkel de kleermakers en electriciens, niet uitsluitend de kappers, winkelbedienden, magazijnknechts en metaaldraaiers uit de grote
steden, die kreunden onder het zware werk, dat hun
spieren scheurde en hun monstergroote blaren tot
open wonden schuurde langs ruwtaewerkte stelen en
dollen v£ln „groningers" en panschoppen, doch ook
de schippers uit Beukendorp waren, met reiszakken
en draagnetten, in de barakken der werkkampen
neergestreken.
Minder honkvast en meer vrij van beweging in
vreemde omgeving, hadden ze leven en beweging
gebracht in de trieste woonhokken. Staande op het
glibberige looppad, voerden ze gesprekken van de
eerste tot de zevende barak; schreeuwden familiegeheimen over en weer, met een gemoedelijk verzoek
deze niet verder te vertéllen, omdat het „onder ons
gezegd en gezwegen" moest blijven.
Als jonge recruten hadden ze elkaar' met keiharde
hoofdkussens bekogeld; negerdansen uitgeyoerd op
bolgepropte stroozakken en, liggende in het donker,
zwaargekruide verhalen verteld, tot de aangrenzende
kleermakers aanvingen een woesten roffel te slaan
tegen het dunne tusschenschot en de jool verstilde
tot nauw hoorbaar gefluister.
's Morgens bij het uitrukken kakelden de stemmen
weer op om, bij het klimmen van den dag, weg te
vlakken tot toonloos gemompel. De geestdrift was
er uit,
Eén dag van onmenschelijk zwaren strijd tegen
modder en graszoden, taaie slingerplanten en ver-,
raderlijk verscholen boonïwortels had de opgezamelde werkkracht snel doen verteren en de lang
gekoesterde hoop op loon naar prestatie nog sneller
uitgedoofd.
(Wordt vervolgd.)

KABOUTER GOEDERAAD

Energie verspillen
zonder het te willen...
Zónder dat U het wilt.... alléén omdat U
niet bij voortduring aan zuinigheid denkt,
verspilt U gas en stroom l
Hoe begrijpelijk deze „gedachtêlooze" verspilling mag zijn, U móét haar toch voorkomen.
Let dus op, zónder ophouden. Laat geen
lamp een seconde te lang branden, gebruik
geen onnoodig sterke lampen, waa^ zwakkere ook dienst kunnen doen, laat de radio
nooit voor niets spelen, laat de
aansteekvlam van uw geyser niet
branden. Denk v o o r t d u r e n d :
zuinig met gas en electriciteit l
Haal mi'cr •narnite uit minder kolen
PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL. NIJVE8EN' SCHEEPVAART l U y, HET RJJKS&QLENBUREAU

HET ARBEIDSFRONT IN DE BEDRIJVEN
Rotterdam.
In de afgeloopen week werden door het Arbeidsfront weer een aantal bedrij i'svergaderingen gehouden. Het woord werd gevoerd door den Propagan-.
öaleider van Rotterdam, kam. Janse, die sprak cp
twee bijeenkomsten, n.l. bij de firma C. Ulrich te
Hillegersberg en voor de „Gefolgschaft" van de N.V.
W. S. v. d. Wetering & Co., Houthandel te Schiedam; en door den Provinciaal leider, kam. Jordaans,
die sprak bij C. V. Keys asphaltfabrieken te Maassluis, bij det firma Degens. lm- en Exporthandel ce
Rotterdam, verder bij de firma Smit te Scrfieaam.
Tenslotte werd gesproken voor de werkers van de
firma Dehnert & Jansen, grossiers in woningtextiel
en stoffeerders fournlturen en voor de „Gefolgschaft" van de N.V, Ebling & Spronsen, beide te
Rotterdam.
Zuid Holland.
Te Gouda werden een drietal bedrijfsappèls gehouden, n.l. bij de firma's van Dijk, Kaay en' de Jong.
Op deze bijeenkomsten werd het woord gevoerd door
den Provinciaal leider, kam. v.. d. Hoeven. Kam. v.
d. Weele sprak te Boskoop in hotel ,,Neuf" en in de
loods van de firma Grootenhorst voor de arbeiders
van eenige tuinbouwbedrijven. Voorts sprak. kam.
Surink voor de Centrale Onderlinge.
Groningen.
De Provinciaal leider, kam. Westra zette vóór de
werkers van de C.O.V.A., Vulcaniseerinrichting en
van de Machinefabriek Pot & Tgrborg, beide te
Groningen, de doelstellingen van het Nederlandsche
Arbeidsfront uiteen. Verder voerde kam. Bruining
het woord op de bijeenkomsten bij de N.V. Houthandel van Calcar & Penon en bij de Groninger
Transport Mij.
Overijsel:
In de afgeloopen week werd allereerst een bedrijfsvergadering gehouden in van Heel's Gecondenseerde Melkfabriek te Kampen, waar het woord gevoerd werd .door den Provinciaal Organisatieleider
kam. Pitlo. De vergadering had een vlot verloop. Dit
kan niet gezegd worden van de vergadering bij het

Figaro
Vol trots had Hein, die al jaren .als eerste en eenige
kracht in de kapperszaak van Barend Gladkin werkte,
z'n baas het heugelijke feit meegedeeld, dat-ie, als lid
van 't Arbeidsfront, voor weinig geld in de gelegenheid
was, de opera-voorstelling bij te wonen, welke door
„Vreugde en Arbeid" was aangeboden. En Barend, die al
net zoo'n opera-liefhebber was als z'n trouwe rechterhand, had, 'n tikkic afgunstig toch wel, met aandacht
Hein's verhaal gevolgd, tot het hem duidelijk werd waar
de schoen wrong... De plaatsbespreking viel namelijk in
den werktijd en dus zou het heelemaal van de goedgezindheid van den baas afhangen, of .Hein al dan niet het
kunstgenot, hetwelk de uitvoering van „La Bohème"
ongetwijfeld zou bieden, deelachtig zou worden. Maar
een directe toezegging had Hein niet gekregen en pas 'n
goed uur later, terwijl ze eendradhtig hun kopje koffiesurrogaat nuttigden, was Barend uit den hoek gekomen.
„Goed", had-ie gezegd, „jij kan onder werktijd je kaartjes
gaan halen, maar onder voorwaarde, dat je er voor mij
óók twee meebrengt!" Daar had Hein vanzelfsprekend
geen bezwaar tegen gemaakt. Die was allang lekker, dat
de baas verder geel) bezwaren opperde. Want, eerlijk
gezegd, Barend was 'n beste man, maar namen als
„Vreugde en Arbeid" waren voor hem begrippen, die hij
nu eenmaal nog niet heelemaal verwerken kon... Hij
hield zich nog maar liever bij 't oude. Je kon immers
maar nooit weten, hoe de oorlog afliep!
Den anderen dag had Hein z'n plaats in de lange rij
wachtende opera-klanten ingenomen en het had zeker
wel twee uur geduurd, voordat hij het loketje bereikt
had, en z'n wensohen kon kenbaar maken. Maar toen
bleek al gauw, dat, om tot een rechtvaardige verdeeling
te komen, op ieder lidmaatschapsboekje slechts twee
. plaatsen werden afgegeven. Dat had Hein natuurlijk niet
geweten. In ieder geval had-ie z'n best gedaan, overwoog
hij, en na z'n twee kaartjes veilig te hebben opgeborgen,
aanvaardde hij den terugweg.
Barend Gladkin had intüsschen rust noch duur. Zelf
had-ie alle klanten mpeten afhelpen en z'n enthousiasme
voor de opera was al aardig bekoeld, toen Hein zich in
zoo'n tijd niet liet zien. Maar eindelijk stapte deze dan
toch de zaak binnen en nadat hij z'n eenigszins verschoten regenjas voor z'n ambtsgewaad had verwisseld,
begon-ie z'n verslag, 't Had wel lang geduurd, maar de
kaartjes had-ie. Barend maakte al aanstalten, de begeerde papiertjes in ontvangst te nemen, maar Hein was nog
niet heelemaal uitverteld... En met 'n glunderend gezicht
volgde de mededeeliiig, dat de baas er naast zat. Jammer
natuurlijk, maar daar was nu eenmaal niets aan te
doen... Maar zoo gemakkelijk nam Barend, die zich in
gedachten al met moeder de vrouw, keurig opgedoft, de
Stadsschouwburg had zien .betreden, de zaak niet op!
„Die kaartjes zijn natuurlijk voor mij", bulderde hij Hein
toe. „En als je ze me niet geeft, smeer 'm dan maar. D'r
uit!" Nog even had Hein geprobeerd, z'n baas er van te
overtuigen, dat 't toch zijn schuld niet was. Per saldo
was hij toch lid van 't Arbeidsfront en had hij toch recht
op de plaatsbewijzen.. Maar alles was tevergeefs geweest.

Textielbedrijf van H. P. Gelderman te Oldenzaal,
waar door onvoldoende voorbereiding van den
ondernemer de meeste werkers niet op de bijeenkomst verschenen, zoodat er nog een appèl gehouden móést worden. Op dit appèl werd gesproken
door kam. Vos. die er in slaagde, de werkers geheel
tot andere gedachten te brengen ten opzichte van
het Arbeidsfront.Zeeland.
Hier werd' een groot aantal bedrijfsbijeenkomsten
gehouden, die voor het meerendeel goed geslaagd
kunnen worden genoemd. Zoo organiseerde het
Nederlandsche Arbeidsfront bedrijfsappèls bij de
firma D. J. van der Have, Fruitkweekerij en ^a^ihandel te Kapelle, bij het Land- en Tuinbouwbedrijf
P. J. J. Dekker te Wemeldinge en in de fabriek van
de firma D. Th. Timmers te Haamstede. Verder vermelden we in het bijzonder de bijeenkomsten bij de
Veilings Vereen, Zuid Beveland te Goes en bij de
Gasfabriek te Zierikzee, waar de „Betriebsführer"
alles in het werk stellen om het hun „Gefolgschaft"
naar den zin te maken. Op al deze appèls is het
woord gevoerd door kam. Vis. den Provineiaal-, Persen Propagandaleider.
Tenslotte noemen wij het appèl bij de N.V. Zee-,
landia te Zierikzee. Dit bedrijf kan als voorbeeld gesteld worden voor alle bedrijven. Een der functionarissen van het Arbeidsfront schreef hierover:
„In dit werkelijk schitterend .ingericht bedrijf is het
altijd als Het ware een gebeurtenis, wanneer men als
functionaris van het Arbeidsfront hieraan een bezoek brengt. De verhouding tusschen „Betriebjführer", socialen voorman en „Gefolgschaft'' is bijna
ideaal te noemen.
Limburg.
In deze week werden er wederom vier zeer geslaagde
bedrij f svergaderingen gehouden en wel bij de Carrosseriefabriek „pe Bruin" te Maastricht, Garage
„Fisette", Carrosseriefabrtek Bastiaans, beide ook te
Maastricht en bij de firma „Vroom en Dreesmann"
te Venlo. Het woord tot de werkers werd gevoerd
door den Provinciaal leider, kam. Tielemans en den
Prov. Vormingsleider, kam. Rörik.
Zelfs hadden die woorden een nieuwe uitbarsting van
woede veroorzaakt en nadat de baas Hein min of meer
hardhandig van z'n witte jas had ontdaan, had hij hem
zoo goed en zoo kwaad als dat ging buiten de deur
geloodst
Voor de tweede maal dien dag was Hein in de gelegenheid, van z'n rechten als lid van 't Arbeidsfront gebruik
te maken. Hij stapte nu echter naar een andere afdeeling, waar een bordje met het woord „Rechtsbescherming" op de deur prijkte. En daar vertelde hij z'n belevenissen, die aandachtig werden aangehoord. Gelukkig
bleek Barend telefoon te hebben en zoo kon dezen spoedig
aan het verstand worden gebracht, dat zijn manier van
doen niet de juiste was. Wat hij dan ook achteraf moest
toegeven. En het duurde niet lang, of de zaak was weer
in kruiken en kannen. Hein stapte het kantoor uit, om
zich naar den scheersalon te begeven, waar de vrede weer
geteekend werd.
Zijn wij goed ingelicht, dan is Hein stellig van plan,
er voor te zorgen, dat bij de volgende opera-voorstelling
ook de baas voor twee plaatsen in aanmerking komt. En
wanneer hij dezen van het vele mooie werk, dat door
het Arbeidsfront wordt verricht, zal hebben overtuigd,
zal daar verder weinig voor noodig zijn.
v. G.

H EER EN

EN

De ontwikkeling der techniek heeft ons allerlei
gemakken gebracht. We ondervinden het dagelijks
en denken er al niet meer bij door. Het is ons alles
direct zoo gewoon en vertrouwd!
Eén van deze gemakken is de luidspreker. Voor
een klein apparaatje zeggen we met normale stem
wat we zeggen willen en tot "ver in het rond wordt
het verstaanbaar gemaakt. Hoe druk wordt er al
niet gebruik van gemaakt! Bij openluchtbijeenkomsten en in groote. vergaderzalen. Er is menige
spreker, die in een groote zaal niet wil spreken als
er niet gezorgd is voor een ..behoorlijke luidsprekerinstallatie"!
Er wordt van gebruik gemaakt, pok op de stations.
Zoo menige" mededeeliiig is er te doen aan het
wachtend publiek, die vroeger gebeuren moest door
een aankondiging op een bord of in het gunstigste
geval door een beambte het bericht in de wachtkamers en op de perrons te laten rondroepen. die
nu door één man, zittend aan zijn bureau, voor het
geheele station tegelijk wordt uitgesproken. Al? er
een treinvertraging is, als een trein van een ander
perron zal vertrekken dan was aangekondigd, als
er een trein uitvalt of een extraTtrein wordt ingelegd, we rekenen er al op. dat vanuit de luidspreker
ons de noodige mededeelingen geworden We hooren
hoe de microfoon wordt ingeschakeld en spitsen al
de ooren. Daar komt nat stereotype: Dames en
heeren!
Er wordt veel gereisd in den tegenwoordigen tijd.
Misschien wel meer dan bepaald noodig is. Maar
daar zullen we het nu maar niet over hebbend Er
wordt echter ook veel gereisd, dat wel noodig is, ja,
dat absoluut noodzakelijk is. Er zijn vele menschen,
die lange reizen gaan maken, langer dan ze ooit

Friesland.
In Leeuwarden werden vier bedrij f svergaderingen
gehouden in het Café-, Hotel-"en Restaurantbedrijf,
n.l. in de hotels „De Kroon", „De Doelen" en „De
Klanderij", en in Café-Restaurant ,,Spoorzicht". Op
deze bijeenkomsten werd het woord gevoerd door
kam. Mink uit Groningen. Op de appèls heerschte
een goede stemming.
Rotterdam.
In de afgeloopen week organiseerde het Nederlandsche Arbeidsfront weer een tiental bedrijfsappèls. Kam. Jordaans voerde het woord in de
-broodbakkerij N.V, W. Jansen en Zn.; bij de Droogtechniek en Luchtbehandeling; verder bij de N V.
Graansilo-Maatschappij. Ook sprak hij voor de
werkers van het Beurs Café-Restaurant en bij de
N.V. „Gekro", en tenslotte bij de Scheepssmederij
L. P. Koster en Zn. en het Scheepsreparatiebedrijf
K. A. Brink.
Tevens sprak de Provinciaal Leider, kam. Janse,
bij D. v. d. Sluis, brood- en banketbakkerij, en voor
de „Gefolgschaft" van de machinefabriek van de
firma C. Hoogenboom.
Tenslotte werd een bedrij f sbij eenkomst gehouden
bij het levensmiddelenbedrij f B. v. d. Heyden, waar
kamske. Holsbergen—Mensi het woord voerde.
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— Herhaaldelijk komt het vqor, dat men zich tot
het Arbeidsfront wendt met het verzoek, een Nederlandschen arbeider, die in Duitschland werkt,
wegens ziekte van één zijner huisgenooten naar huis
te laten terugkeeren. In zulke gevallen moet echter
tegelijkertijd een verklaring van den huisarts worden ingeleverd, waarin deze het noodzakelijk acht,
dat de betrokken persoon moet terug keeren.
Ook geschiedt het vaak, dat men de bemiddeling
van de afdeeling Arbeidsbemiddeling inroept, om
eventueel achterstallig loon in Duitschland op te
vragen. In dit geval is het noodig, dat betrokkenen
een geldig, door het betreffende Duitsche „Arbeitsarnt" afgegeven ontslagbewrjs of Rückkehrschein"
toonen. Wanneer zulk een bewijs niet voorhanden
is, kan worden aangenomen, dat men op ongeoorloofde wijze in Nederland vertoeft, zoodat de bemiddeling van het Nederlandsche Arbeidsfront niet
kan worden verleend.
VER.

STATEN.

Naar wij vernemen, zal de bespreking in* den
Amerikaanschen Senaat over het programma voor
de sociale wetgeving, zooals Roosevelt dit had aangekondigd, minstens eenige maanden uitgesteld
worden.
Senator Georg heeft naar aanleiding hiervan verklaard, dat de Senaat voorloopig genoeg werk zal
hebben met de debatten over de problemen van de
oorlogsfinanciering en de verhoogde belastingen.
Voor de sociale wetgeving zal dus weinig tijd overblijven.

WERKLIEDEN
gedacht hadden te zullen maken. Dat zijn onze
Nederlandsche arbeiders, die in Duitschland gaan
. werken. Welnu, deze arbeiders vertrekken met transporten tegelijk naar Duitschland en dan" moeten er
vaak mededeelingen aan hen worden gedaan. Dat
hun trein op dit of dat perron staat, dat zij zich hier
of ginds moeten melden, of wat dan ook. En het
moet dan duidelijk zijn, dat de mededeeling voor
hen, en alleen voor hen bedoeld is.
Maar nu komt het. Op menig station hoorden we
dergelijke mededeelingen aan. Mededeelingen aan
het gewone reizigerspubliek. zeer beleefd, aanvangende met: dames en heeren! En mededeelingen
aan anderen""uit onze samenleving, die een zoo belangrijken plicht gaan vervullen door in Duitschland
te gaan werken, vaak op geheel anderen toon uit' gesproken (die toon is vaak het ergste, want ge weet
..^het: het is de toon die, de muziek maakt!), gericht
--tot de „Werklieden voor Duitschland".
Het wordt tijd, dat ook in dergelijke uiterlijkheden eens tot uiting komt, dat men gaat inzien,
hoezeer de arbeid de grondslag is van ons aller welvaart.
Of men de' gewone treinpassagiers altijd met
dames en heeren wil blijven aanspreken, moet men
zelf weten. Het is eigenlijk overbodig. De mededeeling is even goed en -veel eenvoudiger gedaan wanneer zij kortaf wordt gericht tot de reizigers voor
dien en dien trein.
En als men in plaats van dat woord „werklieden"
eens koos het veel juistere en veel meer begrip toonende woord „werkers". Dat zijn wij toch allen:
werkers! Werkers voor ons bedrijf, voor de samenleving, voor ons allen tezamen. Zoo worden het dus:
Werkers voor Duitschland!

ET wordt nog altijd bruggeld ^geheven, dat met de bruy niets meer te maken heeft. Ziehier het

uw hand behoeft op te houden om het geld te ontvangen, zonder er iets voor terug te geven.
Of er veel van zulke tollen zijn weten we niet.
Maar één is er in elk geval. Dat is de alom bekende tol aan het Warmonderhek te Warmond.
Met dezen tol is het een eigenaardige en .langdurige geschiedenis. Zijn ontstaan heeft hij te danken aan een oud veerrecht, waarvan in 1428 reeds
voor het eerst sprake is, en dat ongeveer ter plaatse
waar zich thans de Warmonderbrug bevindt werd
uitgeoefend.
,
Dat degenen die een veer onderhouden voor het
gebruik daarvan een kleïhe vergoeding vragen is
op zich zelf heel normaal en vanzelfsprekend. Zij
geve» dan immers iets terug voor hetgeen zij ontvangen: het gebruik van de boot, de arbeidskracht
om de boot naar de overzijde te brengen. Zij leveren een _ dienst aan degenen die van het veer gebruik maken, en daarmede indirect aan de gemeenschap. En zoolang die dienst niet door de gemeenschap in haar geheel wordt betaald, mogen zij die
betaling verlangen van degenen die er direct van
profiteeren.
Omtrent de historie van dit veer in den loop der
' tijden valt zeer veel wetenswaardigs te vertellen,
dat er echter in dit verband niet veel toe doet. Voor
ons is het thans voldoende te weten, dat het tenslotte het algeheel eigendom werd van den Heer
'van Warmond. En vooral, dat er als maar meer
gebruik van werd gemaakt, zoowel voor voetgangers
als voor paarden en wagens. Ja, zoo druk werd
het, dat de eigenaar, de Heer van Warmond, het
langzamerhand gewenscht vond het veer door een
brug te vervangen. En aangezien hij ter dekking
van de kosten \an het bouwen en onderhouden van
die brug voornemens is een hoogeren tol te vragen
dan hij aan veerrecht hief, vraagt hij einde 1638
aan de Staten van Holland en Westfriesland vergunning, welke hij op 5 Mei 1639 óók verkrijgt, als
gevolg waarvan hij als bruggèld mag vragen „van
yeder waghen, die de voorschreven brugghe sal willen passeren, vijf stuyvers; van elck rijdent paerdt
twee stuyvers; van een drijven t paert drie grooten
vlaems; van elcke koe ende osse een stuyver; van
yeder kalf, oudt schaep ende varken een halve
stuyver; van een lam ofte jonck schaep een oortghen; ende van yeder man- ende vroupersoon een
haive stuyver." Voorts was voor het bouwen van
die brug de vergunning noodig van het Hoogheemraadschap,. Rijnland, welke 4 Juni 1642 werd verleend, en we mogen aannemen, -dat <>e brug zelf,
die 12 a 13 voet wijd zou worden, heel kort daarop
is tot stand gekomen.
Heden ten dage hebben we andere inzichten over
de wijze waarop in de kosten van het wegverkeer
voorzien behoort te worden en vinden we het
h.effen van dergelijke tol- en bruggelden in principe verkeerd, maar we mogen daarom toch de
werkelijkheid niet uit het oog verliezen. De toestand was nu eenmaal anders in die dagen. En
is het op zich zelf heel natuurlijk en begrijtaTief. dan
pelijk, da-t iemand, die op zijn kosten een brug
bouwt en onderhoudt, waarmede hij een dienst aan
de gemeenschap bewijst, op de een of andere wijze
tracht een vergoeding voor die kosten te verkrijgen,
dat is dus in het onderhavige geval door voor het <
passeeren van de brug een tol te heffen.

GELD VERDIENEN
ZONDER WERKEN
Er zijn nog altijd menschen, voor wie het een
levensideaal is, om geld te verdienen zonoer werken. Men vindt ze .onder alle rangen en scanden.
Gelukkig vormen ze een kleine minderheid onder
ons volk, maar ze zijn er dan toch.
Een normaal mensch heeft daar eigenlijk minachting voor. Och ja, iedereen zal wel eens in een
zwak oogenblik, als het werk ^eerïs extra zv^aar
viel, als de moeilijkheden eens extra groot waren,
bij zich zelf hebben gedacht, dat het toch maar
heerlijk moest zijn zoo zonder werken aan den kost
te kunnen komen. Maar als het er op aan kwam
dan zou men er toch voor bedanken. Waarschijnlijk zonder precies voor zich zelf te beredeneeren
waarom, maar met het instinctieve gevoel, dfet het ••
toch niet goed kan zijn, dat h,et nieKnatuurlijk is.
En ook met de'zekerheid, dat zij zich doodongeiuk-,
kig zouden gevoelen- als zij hun dageHjksch werk
zouden missen.
Dat spreekt ook van zelf. De arbeid behoort bj
ons bestaan als de longen bij ons lichaam. We ku
nen .er niet buiten. De arbeid vult ons leven en is
de bron van onze welvaart. En h'et is onnatuurlijk,
wel te profiteeren van de vruchten,van dien arbeid,
zonder daar zelf aan deel te nemen, hetzij door
zwaren. handenarbeid, hetzijn door geestesarbeid,
hetzij door zelf in de productie mee te werken,
hetzij door die productie zijdelings te bevorderen.
Als het maar nuttige arbeid is, die het menschdom in zijn geheel ten goede komt.Mogelijk zullen de menschen die geld verdienen
zonder te werken, voor zich zelf het idee hebben,
dat ze toch ook arbeid verrichten. Denk aan den
zwarten handelaar van onze dagen. Den geheelen
dag is hij er op uit om bij boer of tuinder, grossier of fabrikant, of waar dan ook, de artikelen te
bemachtigen, die hij elders weer met groote winst

van de hand kan doen, altijd moet hij op zijn
qui vive zijn voor politie of controleur. Maar heeft
zijn arbeid eenig nut? Integendeel, de volksgemeenschap wordt er alleen maar door geschaad. Het is
een arbeid, die gelijk is te stellen men dien van een
inbreker of zakkenroller Zoo is het ook met den
z.g. arbeid van een speculant of speler. Zoo is het
met den „arbeid"» van een bedelaar.
Als wij over bedelaars spreken, dan bedoelen
wij daarmee de geheele categorie van menschen,
die hun bestaan er in vinden alleen maar de hand
op te houden om van anderen iets te ontvangen
zonder da'arvoor iets terug te geven. Dat geldt voor
den bedelaar, die op den hoek van een straat gaat
staan en in letterlijken zin zijn hand op houdt om
de goede gaven der voorbijgangers in ontvangst, te
nemen.
VoeJt ge misschien ook een onnatuurlijken drang
te gaan behooren tot die groep van menschen, die
geld verdienen zonder te werken, dan kunnen we u
een goeden raad geven: Koop een tol!
Maar ge moet goed uitkijken, welken tol ge koopt.
Want de eene tol of de andere, dat is nog lang niet
hetzelfde. Ja zeker, er zijn nog heel wat tollen,
maar in den regel is het zoo, dat tegenover dat
recht van tolheffing toch ook weer een verplichting staat. Den eenen keer moet men uit de opbrengst van zoo'n tol een weg onderhouden, den
anderen keer een brug. En al blijft dan zoo'n tol
toch nog een goede geldmakerij (misschien in deze
dagen wat minder door lïet geringere autoverkeer,
maar dat komt ook wel weer!), ge moet voor het
ontvangen geld dan toch iets terug doen, en ge
wildet juist geldverdienen zonder wei\ken.
Dan moet ge dus een tol koopen waar geen enkele
verplichting tegenover staat, waar ge alleen maar

Enkele jaren gaat dat zoo door. De passanten
betalen hun tolgeld, een halve stuiver als zij alleen
maar man- of vrouwspersoon zijn-, een nalve stuiver
ook voor ieder kalf, schaap of varken dat zij met
zich voeren, een stuiver als zij te paard zitten, vijf
stuivers ais zij met paard en wagen over de brug
komen, en uit de opbrengst maakt de Heer van
Warmond zijn bouwkosten goed en zorgt hij er
voor, dat de brug goed en öegelijk onderhouden
wordt.
Maar dan krijgt hij bezoek. De steden Leiden en
Haarlem zijn n.l. bezig een betere scheepvaartverbinding te maken tusschen deze beide steden en
volgens het plan zal deze verbinding (de Haarlemmertrekvaart) ook door de Warmonderbrug gaan.
Nu het werk echter bijna gereed is blijkt, dat de
brug te laag is, waarom zij hem beleefd vragen,
. die brug op hun kosten zoodanig te mogen verhoogen, dat ook bij het hoogste water de trekschuiten er gemakkelijk door kunnen varen. De Heef
van Warmond geeft heel welwillend zijn toestem-,
ining, op voorwaarde dat de beide steden zich
schriftelijk zullen verplichten, de brug (die evemvel
zijn eigendom blijft) ten eeuwigen dage te zullen
onderhouden en zoo noodig vernieuwen. Hetgeen
de beide steden, zeer dankbaar -gestemd, nog denzelfden dag dl September 1657) doen.
Hiermede was de positie van den Warmonder
tol geheel veranderd. Niet langer beteekende hij
een min of meer rechtmatige heffing voor bewezen diensten, want het waren nu de steden Leiden
en Haarlem die dezen dienst aan het voorbijgaand
pubiiek bewezen, zonde!' daarvoor eenige vergoeding te vragen Misschien kon nog een tijdje lang
de heffing verdedigd worden om daaruit de aanvankelijke bouwkosten der brug te bestrijden, maar
eens waren die kosten toch ook afbetaald, en dan
bleef uit de opbrengst van den tol alleen nog maar
te^ betalen... het onderhoud van het hek, waarmede zij die niet betalen wilden konden worden
tegengehouden.

Jaar na jaar blijft dat maar zoo. De tolgaarder
- vStaat aan het Warmonderhek en ontvangt zijn stui\ ers en halve stuivers, zijn oortjes'en zijn drie grooten Vlaamsen. Hij onderhoudt het tolhek en betaalt jaarlijks den Heer van Warmond nog een
Pacht van ƒ 400 a ƒ 500, een voor de 17de en 18de
eeuw heusch niet onbelangrijk bedrag. Terwijl daar
geen enkele dienst aan het publiek, dus aan de
gemeenschap tegenover staat. Het is een geldveröienen zonder werken, een handophouden zonder
er iets voor terug te doen.
Men mag aannemen, dat er tegen deze heffing
genoeg geprotesteerd zal zijn. Want een onrechtvaardige belasting drukt altijd veel. zwaarder dan
één waarvan men recht en billijkheid kan inzien.
TSn toen in 1795 de omwenteling tot stand kwam,
die de burgerij vrijheid; gelijkheid en broederschap
_ beloof de, en de voorloopige representanten van het
Volk van Holland op 5 Maart van dat jaar bekend
Waakten dat alle grafelijkheidstollen vernietigd
werden en dat elke plaats, die dienaangaande bezwaren had, zich tot hen kon wenden, kwam er al
heel spoedig <n.l. 4 April daaropvolgend) een bezwaarschrift vanuit Warmond, met verzoek dien
' t o l te vernietigen, omdat „de Burgers zig in het
geval bevinden, dat hun Dorp belast is met een
Tol-hek en zij wel kunnen verklaaren volstrekt
8een bewustheid te hebben, dat van de Inkomsten
derzelve eenige Weegen of Straaten worde onderhouden". Maar aangezien het hier geen grafelijke
tol betreft doch een zuiver particuliere aangelegen- ,
heid, wordt op Saturdag den Uden Juli 1795, het
eerste jaar "der Bataavsche vrijheid, dit verzoek
gewezen van de hand.
Blijkbaar stelden deze vertegenwoordigers van het
De Warmonderbrug benevens liet beruchte tolhek
Volk van Holland zich op hetzelfde standpunt, dat
thans de burgemeester van Warmond inneemt. En
daarmede keeren we dan weer terug tot onzen tijd.
Och, vindt deze burgemeester, met dien tol bij
het Warmondshek is het alles volkomen in orde.
De heeren van Warmond hadden nu eenmaal het
recht daar tol te heffen en dus hebben ze daar gebruik van gemaakt. En als de toenmalige eigenaar
van de heerlijkheid Warmond in 1902 den tol met ae
bijbehoorende uitspanning en tuin voor ruim 21.000
gulden verkoopt aan dien mijnheer Leenen, dan
was dat van dien kooper alleen maar/een geldbelegging; hij kocht dien toi zooals een ander een eftect
koopt. Wel heeft hij de uitspanning en den bijbehooreriden »ond later afzonderlijk weer verkocht
voor ƒ 35.00(1, dus voor meer dan hij voor het geheel
betaald had, maar daaruit blijkt alleen maar, dat
het een gelukkige speculatie was. En het kan nu
Wel zijn, dat de opbrengst van den tol de laatste
jaren wat erg hoog geweest is (op het oogenblik is
het heel wat minder!), zoodat er in het jaar 1930
b.v. ƒ 25 000 ontvangen werd, maar dat komt ook
alleen maar omdat het zoo'n heel gelukkige speculatie was. En ik zie heelemaal niet m. dat er iets
minderwaardigs in zit, dat deze man hier geld zou
ontvangen zonder daar iets voor terug te doen. Hij
heeft er zijn geld voor betaald en ontvangt daar nu
de rente' van. Overigens is het maar gelukkig, dat
deze man zoo aan den kost kan komen, meent de
burgemeester, want hij was eigenlijk niet voor veel
anders geschikt; en zijn zoons of schoonzoons, die
hem assisteeren, evenmin!
Ja, wat daarop nu te zeggen? Misschien is het
maar beter er het zwijgen toe te doen en het oordeel over te laten aan al degenen, die lederen dag
weer de trotsch en de vreugde ondel-vinden, dat z.i.1
in staat zijn met zwaarderen of lichteren, met verDe tolgaarder aan zijn .,arbeid".
antwoordelijken of eenvoudigen, maar m elk geval
niet nuttigen arbeid hun brood te verdienen.
Toch bleek wel, dat ook de burgemeester van
Warmond het niet geheel in den. haan vond. Want
hij probeerde ons wijs te maken alsol ook deze' col
nog tot voor 30 of 40 jaar ten doel had, uit de opbrengst, het onderhoud te betalen van den Warmoiider Straatweg of Heerenweg, iets dat geheel
onjuist was. Want voor het onderhoud van -dien
weg was in 1843 een geheel nieuwe tol opgericnt
aan het andere uiteinde van Warmond, aan aen
zg Warmonaerdam, die echter in 1902 doof den
nieuwen eigenaar van de heerlijkheid Warmond
den heer Krantz, werd opgeheven. De tol aan liet
Warmonderhek had met het onderhoud van dien
Weg niets, maar dan ook heelemaal niets, te maken!
JE.il dus blijft de tol aan het Warmonderhek bestaan De passanten blijven hun tolgeld betalen. De
toigaaroer blijlt, zijn hand opnouden zonder er iets
voor teïug te aoen En ae bmgemeester van W a r - ,
öiond weigert afdoende maaUegeieii te nemen om.
nu eindelijk aan dien ongelUKKigen toestand een
einde te maken.
• Het ware te wenschen, dat hier van nooger hand
.Werd ingegrepen. Desnoods cioor buitengewone
maatregelen. Mijnheer Leenen heeft er zijn gelei al
lang wit en zijn nakomelingen mogen eindelijk het
Werken wel eens leeren. In dezen tijd, waarin de
Waarde van en d» eerbied voor den arbeid eindelijk
Weer in eere wordt hersteld behoort bok aan deze
rnethode om geld te verdienen zonder werken een
einde'te worden gemaakt!
Hoe noemden we het ook al weer als men alleen
niaar zijir^hand ophoudt om geld te ontvangen,
."onder er iets voor terug te doen
?
Het document, van 11 Oc'ober 1657, waarbij de sleden Levf^ PU ¥atr''em vergaren de Warmondcrbrug
DOÜWE TOL. ten etuwiyeu Ua*e te z«<i^n oiiiiL.riiouu,c.,'L.
l.u^'s Ai'oeld (ü-}\erc> 4 plus 2 reproducties.

GENEESKUNDIGE BIJSTAND
voo/ gezinsleden van de in Duitschland tewerkgestelde arbeiders
Wie hebben aanspraak?
Alle in Duitschland tewerkgestelde arbeiders .zijn krachtens de Krankenkasse verzekerd, evenals de navolgende
gezinsleden:
a. de echtgenoote;
b. We kinderen tot den leeftijd van 16 jaar, die zelf
nog niet in loondienst zijn en waaronder ook behooren:
1. aangenomen kinderen;
2. buitenechtelijke kinderen welke door den verzekerde erkend zijn;
3 buitenechtelijke kinderen van een vrouwelijke
verzekerde;
4. stief en kleinkinderen, die voor het grootste deel
door den verzekerde onderhouden wofden.
Wanneer een kind van 16 jaar of ouder slechts een
gering inkomen heeft in verhouding tot de kosten
van levensonderhoud, kan bij wijze van uitzondering een ziektebriefje worden afgegeven. De beslissing hieromtrent ligt bij den burgemeester van
de plaats van inwoning.
C. Ouders en grootouders van» den verzekerde, die in
hetzelfde huis wonen en geheel of voor het grootste
gedeelte door hen onderhouden worden;
d. zusters van den verzekerde, die het huishouden voor
hem doen, in hetzelfde huis wonen en geheel of voor
het grootste gedeelte door hem onderhouden worden,
alleen echter als deze de plaats inneemt van de gestorven of voor langen duur afwezige echtgenoote van
den verzekerde.
Is de vraag, in welke Krankenkasse de man verzekerd
is, nog van belang?
Neen. de rechten zijn voor allen gelijk. Het maakt dus
geen verschil, bij welke Krankenkasse de man in Duitschland is aangesloten.
Wanneer gaat het recht op geneeskundigen bijstand, in?
Zoodra de man zijn werk in Duitschland heeft aangevangen, hebben de gezinsleden aanspraak op, de verstrekkingen door de Krankenkasse.
Voor kraamverpleging geldt een wachttijd van 10
maanden, die echter niet behoeft te worden doorgemaakt,
wanneer de man de laatste twee jaar voor zijn tewerkstelling in Duitschland regelmatig gewerkt heeft of steun
genoten heeft.
Practisch zal deze wachttijd dus weinig of nooit behoeven te worden vervuld Het ligt in ieder geval niet in de
bedoeling, dat deze beperking .bekrompen wordt toegepast.
Tot wien wendt men zich bij ziekte?
Wanneer één der verzekerde gezinsleden aiek wordt,
moet bij de gemeente-secretarie van de woonplaats een
ziekenbriefje (Krankenausweis) worden afgehaald. De
kosten hiervan bedragen f 0.15
Om na te gaan, of men inderdaad recht op geneeskun»
dige verzorging heeft, moet — indien aanwezig — het
bewijs worden getoond, dat door de Krankenkasse in
Duitschland wordt uitgereikt. Is dit bewijs nog niet overgestuurd, dan is het voldoende, wanneer op de gemeentesecretarie bekend is, dat de verzekerde In Duitschland
werkt.
Wanneer iemand tegelijkertijd b.v. tandheelkundige en
oorheelkundige hulp noodig heeft-, kunnen aan denzelfden
persoon twee ziektebriefjes worden afgegeven. ledere speciale arts heeft namelijk een briefje noodig.
Hoe lang is het ziekenbriefje (Krankenschein) geldig?
De Krankenschein is geldig tot aan het einde van het
kwartaal, waarin het, af gegeven wordt. Een Krankenschein,
afgegeven op l Maart is dus geldig tot l April, daar op
dien dag een nieuw kwartaal aanvangt.
Is de geneeskundige behandeling na afloop van het
kwartaal nog niet beëindigd, dan moet — wederom tegen
betaling van ƒ0.15 — een nieuwe Krankenschein worden
aangevraagd.
ledere Krankenschein is slechts geldig voor het ziektegeval, waarvoor ze is afgegeven. Indien een patiënt dus
op l ..Augustus een Krankenschein noodig heeft en hij
is op 12 Augustus hersteld, dan is de geldigheidsduur geëindigd. Krijgt hij op l September een nieuwe ziekte,
dan is dus een nieuwe Krankenschein noodig.
Waarop hebben de verzekerde en zijn gezinsleden recht?
De verzekerde en zijn gezinsleden hebben aanspraak op:
a. geneeskundige behandeling;
b. behandeling door een specialist;
c. tandheelkundige behandeling (met uitaondering van
kronen, stifttanden en kunstgebitten, waarvoor bijbetalingen gelden.
d. geneesmiddelen;
e. hulp van een vroedvrouw;
f uitkeering bij bevalling ad ƒ55.—;
g. ziekenhuisverpleging 3e klasse tot hoogstens 13 weken,
ge'heel op kosten van de Krankenkasse;
h. uitkeering bij overlijden, en wel:
ƒ 40.— bij overlijden van den echtgenoote;
ƒ20.— bij overlijden van een kind.
Kosten ziekenvervoer.
Waaneer hét vervoer medisch noodzakelijk is, worden
de kosten door de Krankenkasse vergoed Een dokters-'
verklaring is hiervoor vereischt.
»
Tot welken dokter kan men zich wenden?
Op een enkele uitzondering na zijn alle doktoren, specialisten, tandartsen enz. aan de Krankenkasse verbonden.
Op de gemeente-secretarie kan men hieromtrent nadere
inlichtingen bekomen. Een niet bij de Krankenkasse aangesloten arts mag geen Krankenschein aannemen.
Specialisten-hulp.
Acht de huisarts specialistenhulp noodzakelijk dan kan
hij daarvoor een bewijs afgeven. Dit bewijs heeft dezelfde
geldigheid als de Krankenschein.
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Gratis geneesmiddelen.
Geneesmiddelen worden kosteloos verstrekt.
Voor ieder recept moet echter ƒ0.15 worden betaald.
Staan op één recept meer geneesmiddelen, dan behoeft
slechts éénmaal te worden betaald.
Vergoeding voor brillen.
Op kosten van de Krankenkasse worden op doktersvoorschrift ook brillen met nikkelen montuur afgegeven.
•
Welk recht heeft men bi] zwangerschap en bevalling?
De Krankenkasse verleent kostelooze hulp van een
vroedvrouw, geneesmiddelen en zoo noodig geneeskundige
hulp.
De vroedvrouw kan. indien noodzakelijk — de hulp
van een dokter inroepen. Hiervoor is geen tweede ziektebrief je noodig.
Verpléegstershulp en kosten voor hulp in de huishouding worden niet vergoed.
Aan wien betaalt üe Krankenkasse de kosten van de
vroedvrouw?
Ook voor de vroedvrouw moet tei gemeente-secretarie
een Krankenschein worden afgehaald. Zij stuurt dit zelf
met een geboortebewi-js en haar rekening aan de Krankenkasse. De patiënte heeft daarmede dus niets te makf-n.
Het geboortebewijs wordt ter secretarie kosteloos ver»
strekt.
.•
Wie ontvangt het bevallingsgeld?
De uitkeering bij bevalling ad ƒ 55.— wordt door de
Krankenkasse aan de kraamvrouw zelve uitgekeerd.
Hoe te handelen ais opname in een ziekenhuis noodig is?
Voor eventueele opname in een ziekenhuis zijn aan de
geneesheeren groene aanvraag-formulieren uitgereikt, die
het verzoek om opname bevatten. Dit formulier moet zoo
spoedig mogelijk aan de Krankenkasse worden toegezonden.

In spoed-gevallen, waarin onmiddellijke opname noodza^elijk is. kan de dokter het fommliei aan het ziekenhuis , afgeven vanwaar doorzending naar de Krankenkasse plaats heeft.
Bij bevalling wordt geen ziekenhuisverpleging verleend,
tenzij deze uit geneeskundig oogpunt noodzakelijk is.
Aan wien wordt de overlijdensuitkeermg betaald?
De uitkeering bij overlijden heeft plaats aan dengenft
die de kosten der begrafenis draagt
De uitbetaling geschiedt op vertoon van een bewijs van
overlijden, hetwelk kosteloos door de gemeente-secretarie
wordt verstrekt.
Heejt de verzekerde, die met verlof in Nederland ü>
ook recht op bijstand?
Wanneer de verzekerde tijdens zijn verlof in Nederland
ziel. wordt, heeft hij volle recht op allen bijstand van de,
Krankenkasse, evenals wanneei hij in Duitschland ziet
zou worden en dan met toestemming van de Kranlcenkasst naai Nederland terugKeert.
De arbeider, die zich zonder toestemming naar Nederland begeeft, behoeft op eenige hulp van de zijde der
Krankenkasse niet te rekenen.
In twijfelgevallen raadplege men steeds de gemeentesecretarie of het Gewestelijk Arbeidsbureau

De meening van anderen
Tweeërlei beloften.
„Toen de Führer tien jaar geleden het werk voor
den socialen opbouw met volle machtsbevoegdheid
opnemen kon, verzocht hij het Duitsche volk ter
doorvoering van zijn eerste sociale program om vier
jaar tijd. Hu beloofde -het Duitsche volk in deze vier
jaren van den geesel der werkloosheid te bevrijden
en weer een gezonden - boerenstand te bewerkstelligen: Beiüe beloften werden zonder mankeeren
nagekomen, terwijl de president der - Vereenigde
Staten, die tegelijkertijd zijn ambt aanvaarde, thans
nog niet eens zoover is, hoewel hem materieel geheel
andere hulpbronnen ter vervoeging staan."
Arbeitertutn-

KUNST VAN HET FRONT
Tusschen de vele bonte reclameplaten op de aanplakzuilen is er sinds kort één, die onze bijzondere
aandacht trekt. Vanachter zijn schildersezel kijkt
een soldaat met den scherpen blik van een man, die
ge.wend is nauwkeurig waar te nemen wat om hem
heen gebeurt, de wereld in.
Wat zien de oogen in dezen bruin-gebranden soldatenkop en ook, hoe zien zij het?
, De tentoonstelling „Kunst der Front" in het Rijksmuseum te Amsterdam geeft op deze vraag het antwoord. Het spreekt uit de honderden olie- en waterverfschilderijen, de vele teekeningen en de enkele
plastiekjes die in verscheidene zalen zijn ondergebracht.
Deze kunst — de kunst van den soldaat — is als
we onzen blik onbevangen langs de wanden laten
gaan een verrassing.
Hoe verschillen deze werkstukken onderling, hoe
loopen ze uiteen. Er zijn vlugge, haastig gedane
schetsen, wellicht in een kwartiertje rust op marsen
aan het papier toevertrouwd. Er zijn gevoelig behandelde aquarellen, waarvan de kleuren zorgvuldig
tegenover elkaar zijn afgewogen en er zijn ook olieverf-schilderijen die er van getuigen dat de man
achter de schildersezel niet alleen „kunstgevoel" had
maar ook dat hij zijn materiaal bêheerschte, dat hij
ee'n vakman was.
Ondanks de felheid van den strijd, de spanningsvolle uren en de stormachtige momenten, heeft de
soldaat de liefde, voor zijn w,erk en de aandacht voor
zijn vak behouden. Hij heeft die liefde en aandacht
meegenomen met zijn bepakking, dwars door de
gloeiende woestijnen, door de ijzigste koude en naar
de meest verlaten oorden.
Toch, wat we op deze tentoonstelling zoeken en
ook vinden is niet alleen de vlotte of zorgvuldige
notitie van den zwerver 1-angs vele vreemde wegen,
het is bovendien het getuigenis van den schilderenden krijgsman, van den kunstenaar, die tevens soldaat is.
Waarvan getuigt zijn werk hier?
Juist op dit punt is deze tentoonstelling een openbaring.
Uit de humor — die geen grove humor is — van
vele vlotte teekeningen blijkt reeds dat hij zijn lach
nog niet verloren heeft. Meer nog echter blijfet uit
dit werk dat de soldaat, die tevens kunstenaar is,
ondanks allen ernst van den strijd niet verbitterd is
en zijn aandacht in den taaien verbeten kamp waarin hij gewikkeld is weet te richten op de wereld die
met dezen'strijd verdedigd moet worden.
Van de liefde voor deze wereld legt wat hier tentoongesteld ligt, een onmiskenbaar getuigenis af. In
het eene werkstuk in meerdere maté dan in het
andere. Het heeft geen doel in dit verband namen
te noemen omdat het noemen van sommige namen
den anderen slechts rsnrecht zou doen.
Is het verwonderlijk d f t -le^e vele soldaten, die
tevens kunstenaar zijn, hun wapenbroeders daar

(Foto: A.P.-Br ey er.)
waar zij hen weergeven in hun werk, als bij afspraak
hebben bezield met een en dezelfde idee? Uit allen
spreekt dezelfde kracht, dezelfde verbeten wil om
door te zetten om het doel te bereiken. Welk doel

dit is?
Wie de krachtige koppen, de vastberaden trekken
op de teekeningen en serilderijen ziet, is aanstonds
doordrongen van het antwoord dat op deze vraag
past. Ondanks het felle van den strijd is het doel
niet vernietiging maar opbouw. Als soldaat die tevens kunstenaar is heeft de schilder en, teekenaar met dit
werk een getuigenis gegeven-van aller geest, niet
opgezweept maar bezield. Open voor de wereld van.
de schoonheid, open voor de vredige rust die spreeict
uit de duizend en één landschappen waar zij doorheen getrokken zijn. Vol aandacht ook voor het
eigene, het karakteristieke van de landen en de volkeren waarmee de strijd hen in aanraking heeft
gebracht.
Waar deze kunst echter ook van getuigt al is het
niet op een overdreven nadrukkelijke wijze, dat is
van de liefde voor den arbeid en voor den werkenden
mensen en dat niet alleen door het werk van den
soldaat-kunstenaar dat in ieder blad en ieder doek
er van getuigt dat het werk'hem zoo lief is dat hij
het ook thans door zijn innerlijk gedreven moet uitoefenen maar ook daar. waar zijn onderwerp hem
rechtstreeks met dien arbeid in contact brengt.
In dit opzicht spreekt vooral één schilderij op
deze tentoonstelling een duidelijke taal en wel dat
van den onderofficier Friedrich. In zijn; schilderij
„Stellingopbouw" geeft deze soldaat meer dan een
voorstelling van afweergeschut en rookende fabrieksschoorsteënèn. want de vuurmond die zich dreigend
naar de lucht verheft, heeft hier geen andere taak
dan de arbeid van den vrede, gesymboliseerd in
deze rookende fabrieksschoorsteenen, te beschermen
en zeker te stellen. Hiermee heeft de soldaat-kunstenaar niet een toevallig onderwerp gekozen, doch de
zin van dezen oorlog in zijn schilderij samengevat»

Toegangskaarten a 4O et. voor N.A.F.leden en huisgenooten en 60 et. voor
niet-leden zijn verkrijgbaar bij <le bekende adressen en ev. 's avonds aan de
zaal. Tevens bij de N.A.F.-boden en soe.
voormannen.

Provincie Noord-Brabant

O N T S PAN N I N G

CABARET-VARIÉTÉ

„MET DE JAN PLEZIER"
Medewerkenden: Tommy Leonardl,
R;ki Leonardi, Rembrandtina, Harrison,
Gerda en Helmuth, Kiki Leonardi, Kees
Borry en Fantasto.
Toegangskaarten a 40 et. voor N.A.F.leden en hulsgenooten en 60 et. voor
niet-leden zijn verkrijgbaar bij de bekende adressen. N.A.F.-boden, sociale
voormannen en ev. 's avonds a. d. zaal.
Alle voorstellingen vangen des avonds
om 7.30 aan.

Provincie Friesland
Gorredijk
Vrijdag 19 Febr.
Zaal Sijtsema. Kaartverkoop: C. de
Wagt, Beets no. 103.
Joure
Zaterdag 20 Febr.
Zaal Terwisga. Kaartverkoop: zie afl.
RoiTrdabuizum
Zondag 21 Febr.
. Zaal Heida. Kaartverkoop: L. v. d. Wal,
Kanaalstraat 902. Grouw.
Ureterp
Maandag 22 Febr.
Zaal v. d. Molen. Kaartverkoop: C. de
Wagt, Beets no 103.
Siirliuisterveen
Dinsdag 23 Febr.
Zaal v. d. Scheer. Kaartverkoop: S.
Hiemstra, Twijzelerhelde.
Balk
Woensdag 24 Febr.
Hot. Poonstra. Kaartverk.: Harich 176.

CABARET-REVUE
„LACHEN IS LEVEN"
Medewerkenden: Herman Diederichs,
conférencier; De Twee Erica's, dansduo;
Mr. Gordonnl, goochelaar; Ellis, danseres; Willy Kus, met radioliedjes; De
Grafaeséno's.
Toegangskaarten a 40 et. voor N.A.F.leden en huisgenooten en 60 et. voor
niet-leden zijn verkrijgbaar bij de bekende adressen, N.A.F.-boden, sociale
voormannen en ev.. 's avonds a. d. zaal.
Alle voorstellingen vangen des avonds
om 7.30 aan.

Provincie Overijssel
Borne
Vrijdag 19 Febr.
Zaal Meyerink. Kaartverkoop: Oude
Deldenscheweg 16.
Haaksbergen
Zaterdag 20 Febr.
Hotel Centraal. Kaartverkoop:: Veld.maatsweg 161a.
Wii-riien
Zondag 21 Febr.
Zaal Niezink. Kaartverkoop: Aadorp•weg 3.
Goor
Maandag 22 Febr.
De Sociëteit. Kaartverkoop: Grootestraat 93.
Kijken
Dinsdag 23 Febr.
Het Parkgebouw. Kaartverkoop: Markeloscheweg 44.
••
Holten
Woensdag 24 Febr.
Zaal Maats. Kaartverkoop: Larenscheweg 2B5.
Batlimen
Donderdag 25 Febr.
Zaal Boode. Kaartverkoop: J. W. Kempen D 158.
Wijhe
Vrijdag 26 Febr.
Hotel Kroes. Kaartverkoop: Nieuwestraat 17.

CABARET-REVUE

„GEZELLIGHEID IN
DEZEN TIJD"
Medewerkenden: Marcello, conférencier; Prof. Barandinl, buikspreker; José
Dorn, cabaretière; Cino Marco, tenor;
Mr. XX??» illusionist; De Marco's, duettisten; Ab. Hogenes. accordeomst.
Toegangskaarten a 40 et. vooi" N.A.F.leden en huisgenooten en 60 et. voor
niet-leden zijn verkrijgbaar bij de bekende adressen. N.A.F.-boden, sociale
voormannen en ev 's avonds a. d. zaal.
Alle voorstellingen ^ngen des avonds
om 7 uur aan.

Provincie Zuid-Holland
Woerden
Vrijdag 19 Fehr.
Hotel Ruys. Kaartverk.: Geestdorp 26.
Zoetermeer
Zaterdag 20 Febr.
De Jonge Prins. Kaartverkoop: zie af f.
Brielle
Zondag 21 Febr.
Zaal Dedert. Kaartverk.: Venkeistr 23.
Nw-Helvoet
Maandag 22 Febr.
Tivoli. Kaartverkoop: zie affiches.
Middelharnis
Dinsdag 'i;i Febr.
Zaal Meyer. Kaartverk.: Nieuwstr. 8b.
Nuniaiisdorp
Woensdag 24 Febr.
Zaal De Jongste. Kaartverkoop: Havenstraat 45.
Gorinchem
Donderdag 25 Febr.
De Doele. Kaartverkoop: Haarstr. 98.

Leerdam
Vrijdag 26 Febr.
Tavenu. Kaartverkoop: Patrimoniumstraat 28.
Schiedam
Zaterdag 27 Febr.
R.K. Volksgebouw. Kaartverkoop: W.
de Zwijgerlaan 24.
Hillegersberg
Zondag 28 Febr.
Lommerrijk. Kaartverkoop: Westzeedijk 78.
Vlaardingen
Maandag l Maart
Luxor Theater. Kaartverkoop: Oosthavenkade 31.
Maassluis
Dinsdag 2 Maart
Luxor Theater. Kaartverkoop: Oranjestraat 6.
Poortugaal
Woensdag 3 Maart
Café Jonker. Kaartverkoop: Slotschedijk 133.
Rotterdam-Ziiid
Donderdag 4 Maart
Aula H.B.S. Afrikaaiiderplein. Kaartverkoop: Westzeedijk 78.
Barendrecht
Vrijdag 5 Maart
Zaal Van Gurp. Kaartverkoop: Talmaweg 56.

CABARET-REVUE

„VAN HET ÉÉN OP
HET ANDER"
Medewerkenden: Nol van Dijk, conférencier; Tilly van Vliet, cabaretière;
Lolita, danseres; Han Verne, komisch
zanger; Emil Morettl, goochelaar; Trudi
Marlaii, zang; Jan v. Laar, accordeomst;
Piet Spelde, pianist.
Toegangskaarten a 40 et. voor N.A.F.leden en huisgenooten en 60 et. voor
niet-leden zijn verkrijgbaar bij de bekende adressen, N.A.F.-boden, sociale
voormannen en ev. 's avonds a. d. zaal.
Alle voorstellingen vangen des avonds
om 7.30 aan.

Provincie Groningen
Delfzijl
Maandag 23 Febr.
De Harmonie. Kaartverkoop: Oude
Schans 18a.
Appiugedam
Dinsdag 23 Febr.
Hotel Wieringa. Kaartverkoop: Dijkhuizendwarsstraat 9.
Veendam
Woensdag 24 Febr.
Veenlust. Kaartverkoop: P. Gruppelaar, D 240 Wildervank en J. Woltjes.
Benedenverlaat 71, Veendam.
Winschoten
Donderdag 25 Febr.
Zaal Wisseman. Kaartverkoop: Veiine
84.
Scheemda
Vrijdag 26 Febr.
Hotel Hoen. Kaartverkoop: Willem de
Zwijgerlaan 2.
Oude Pekela
Zaterdag 27 Febr.
Hotel Dijkinga.
Kaartverkoop: Binnenweg 7.
Uithuizen
Zondag 28 Febr.
Het Volksgebouw. Kaartverkoop: Mclenweg B.21.
Ilooge/.and
Maandag l Maart
Hotel Faber. Kaartverkoop: Verlengde
Hoofdstraat 76.
'i'er Apel
Dinsdag 2 Maart
Concertzaal Schot. Kaartverkoop: zie
affiches.
Stadskanaal
Woensdag 3 Maart
Zaal Dijkstra.
Kaartverkoop: Semsstraat G.163.

CABARET-PROGRAMMA
„VROOLIJKE UREN"
Medewerkenden: Ferry de Rooy. hum.conférencier; Truus Keiler, cabaretière;
Harrison, komisch jongleur; Montagne,
de man met de geheimzinnige banden;
Bram v. Brakel, pianlst-accordeonist.
Toegangskaarten i 40 et. voor N.A.F.leden en hulsgenooten en 60 et. voor
niet-leden zijn verkrijgbaar bij de bekende adressen en ev. 's avonds aan de
zaal. Tevens bij de N.A.F.-boden en soc.
voormannen.
Alle voorstellingen vangen des avonds
orX 7.30 uur aan.

Provincie Utrecht
Montfoort
Maandag l Maart
Hotel De Zwaan. Kaartverkoop: Keizerrijk 235a
Zeist
Dinsdag 2 Maart
Het Vereenigingsgebouw Kaartverk.:
Slotlaan 94.
Vinkeveen
Woensdag 3 Maart
Vulperhorst. Kaartverkoop: zie afl.
R henen
Donderdag 4 Maart
Gebouw Centrum. Kaartverkoop: Parallelweg 6.
Baar»
,
Vrijdag 5 Maart
Musis Sacrum. Kaartverk.: Veldstr 3.
Bilthovcn
Zaterdag 6 Maart
N
Concordia.
Kaartverkoop: N. Houdrlngelaan 9.

CABARET-REVUE
„LACHEN IS LEVEN"
Medewerkenden; H. Diederichs. cönfêrencier; Gordonnl, goochelaar; Willy
Nus, met radioliedjes: Ellis, danseres;
De Grafaeséno's; Pierre Blaauw, accordeon-virtuoos.

Wijk en Aalburg
Maandag l Maart
Vereenigingsgebouw.
Kaartverkoop:
Wijkschestraat B.11. Aanv. 7 u.
Dongen
Dinsdag 2 Maart
Musis Sacrum. Kaartverkoop: zie af f.
Aanvang 7.30 u.
' Gilse-Rijen
Woensdag 3 Maart
Harmoniezaal. Kaartverkoop: zie af f.
Aanvang 7.30 u.
Geertruidenberg
Donderdag 4 Mrt
Centraal-Bloscoop. Kaartverkoop: zie
affiches. Aanvang 7 uur.
Kltindert
Vrijdag 5 Maart
Hotel „De Gouden Leeuw". Kaartverkoop: zie affiches. Aanvang 7.30 uur.
Dinteloord
Zaterdag 6 Maart
Hotel „De Beurs". Kaartverkoop: N.
Hulshof. Aanvang Tuur.
Cuyk
Zondag 7 Maart
Van Helvoirt. Kaartverkoop: zie af f.
Aanvang 7 Uur.
Woudricheiu
.Maandag 8 Maart
v. d. Straaten. Kaartverkoop: zie af f.
Aanvang 7.30 uur.
Geldrop
Dinsdag 9 Maart
Harmoniezaal. Kaartverkoop: zie aff.
Aanvang 7.30 uur.
Steenbergen
Woensdag 10 Maart
Luxor Theater. Kaartverkoop: zie aff.
Aanvang 7.30 uur.

TOONEELVOORSTELLING

„DE EBBENHOUTEN
OLIFANT"
Spel van avontuur in drie bedrijven'
(zes tafereelen) door Chr. v. Bommel—
Kouw en Henk Bakker. De spellelding
berust bij Joh. Boezer. Toegangsprijs 50
et. voor N.A.F.-leden en huisgenooten
en 80 et. voor niet-leden.

Provincie Noord-Brabant
's-Hertogenbosch
Vrijdag 19 Febr.
Casino. Aanvang 7.30 uur
n.m.
verkoop: Van IJsselsteinstraat 18.
Tilburg
Zaterdag 20 Febr.
Amicitia.. Aanvang 7.30 u. n.m. Kaartverkoop: Lesage ten Broekstraat 13.
Eindhoven
Zondag 21 Febr.
Rembrandt-Theater. Aanvang 11 uur
v.m. Kaartverkoop: Willemstraat 28.
Rotterdam
Dinsdag 23 Febr.
Odeon. Aanvang 7 u. n.m. Kaartverkoop: Westzeedijk 78.
Delft
Woensdag 24 Febr.
Stadsdoelen. Aanvang 7 uur n.m.
Kaartverkoop: Oude Delft 201.
Dordrecht
Donderdag 25 Febr.
Kunstmin. Aanvang 7 u. n.m. Kaartverkoop: Singel 162.
\
Alkmaar
Vrijdag 26 Febr.
Gulden Vlies. Aanvang 7 uur n.m.
Kaartverkoop: Koningsweg 2.
l>en Burg
Zaterdag 27 Febr.
Bioscoopzaal „Pen". Aanvang 7 u. n.m.
Kaartverkoop: Schildereind 8.
Hilversum
Zondag 28 Febr.
Gooiland. Aanvang 7 u. n.m. Kaartverkoop: Stationsstraat 8.
Litreclit
Maandag l Maart
Stadsschouwburg. Aanv. 7.30 u. n.m.
Kaartverkoop: Vredenburg 10.

Amsterdam
Zondag 21 Febr.
Thalia-Theater. Aanvanè 10.15 w. v.m.
Vertoond
wordt de Ufa-film „Fanny
Elssler" met Lilian Harvey en Willy
B;rgel. Toegang alle leeftijden. Tevens
een goed verzorgd bijprogramma. Kaarten zie Amsterdam.
Rotterdam .
Zondag 28 l elir.
Arena-Theater. Aanvang 10.15 u. v.m.
Vertoond wordt de Ufafilm ..Königswalzer" met Paul Hörbiger, Carola
Höhn, Willy Forst e.v.a. Toegang alle
leeftijden. Tevens een goed verzorgd
bijprogramma.
Toegangskaarten a 35 et. (ook voor
niet-leden van het N.A.F.) zijn verkrijgbaar Westzeedijk 78 en üe overige bekende adressen In de stad.
Amsterdam
Zondag 28 Febr.
City-Theater. Aanvang 10.15 uur v.m.
Vertoond wordt de Bobert Neppach-film
der Ufa „Fientje Peters Poste Restante"
met Herman Tholen en Dolly Bouwmeester. Toegang 14 J. Tevens een goed
verzorgd bij programma.
Toegangskaarten zie Amsterdam.
Den Haag
*
Zondag 28 Febr.
Asta-Theater. Aanvang 10.15 uur v.m.
Vertoond wordt de üfafilm „Vorstentragedie" met * Zarali Leander en WUly
Birgel. Toegang 18 jaar. In het bijprogramma samenzang o.l.v. Cor Steyn.
Toegangskaarten a 35 et. zijn verkrijgbaar uitsluitend bij .het V. en A. InLBureau aan den Hofweg.

Volksontwikkeling
Postzecjeldubs
Bij voldoende belangstelling heeft oe"
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 dat men
hiervoor al te veel geld behoeft uit te
geven. De besprekingen hierover zijn op
liet oogenblik in vollen gang. Gaarne
ontvangt de afd. Volksontwikkeling op. gave van hen. die hiervoor Interesse
hebben. Het adres luidt: Nederlandsche
Arbeidsfront, Hoofdafdeeling Gemeenschap „Vreugde en Arbeid", afd. Volksontwikkeling, Amstel 224—226, Amsterdam-C.

Lichamel. opvoeding
Tennissen te Rotterdam
Dezen zomer zullen In Rotterdam eenige tenniscursussen georganiseerd worden, en wel voor beginners en gevorderden.
Beginners: Woensdagavond 6 uur tot
donker.
De cursisten kunnen gebruik ma-ken
van de rackets die door V. en A. beschikbaar 'worden gesteld en krijgen
lederen avond les van een gediplomeerden tennisleeraar.
Het cursusgeld bedraagt voor het geheele seizoen (l April—l October) ƒ15.
Gevorderden: Eveneens lederen Woensdagavond van 6 uur tot donker. Er
wordt les gegeven door een gediplomeerden tennisleeraar. Cursisten dienen voor
eigen rackets te eorgen.
Het cursusgeld voor gevorderden bedraagt ƒ 13.5O voor het geheele seizoen
van l April—l October.

Circusvoorstelling

Zwemvaardïgheidsdiploma's.

Amsterdam
Zondag 28 Febr.
Carré. Aanvang 10 u. v. m: Speciale
voorstelling door Circus Mickenle-Straszburger voor leden van het N.A.F.
Kaartverkoop op Dinsdag 23 Febr. ft.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
ƒ0.75 en ƒ.1.25.

In verband met een besluit, genomen
door den Secretaris-Generaal van het
Departement voor Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbeschermlng, Is een
serie van 10 zwemvaardigheidsdlploma's
ingesteld.
Vastgesteld Is, dat deze diploma's in
volgorde kunnen worden behaald. Om
onze leden en hun huisgenooten In de
gelegenheid te stellen, deze geheele serie
van zwemdiploma's te bemachtigen,
worden In Amsterdam — als begin — de
volgende af zwemf eesten gehouden:
In Sportfondseubad „West": uitsluitend voor bewoners (sters) van West, op
Zondagmiddag 4 April a.s. des middags
om 2.30 u.
In Sportfondsenbad „Oost": voor alle
overige In Amsterdam wonende leden en
voor hen,, die geen gebruik maken van
de bedrijf zwemavonden In het Zuiderbad, op Zondagmiddag 9 Mei a.s des
middags om 2.30 uur.
Opgemerkt wordt nog, dat alle diploma's kosteloos door „Vreugde en Arbeid" verstrekt worden en dat zij, die
reeds in het bezit van een door ons of
een andere instantie afgegeven diploma
zijn, zich eveneens kunnen bekwamen
voor een der nieuwe diploma's.
Opgave kan geschieden In de bedeelde zwembaden op onze bekende zwemuren. waar eventueel ook verdere inlichtingen zijn te bekomen.

Verbetering
In het vorige nummer van „Arbeid"
werd als medewerker- aan de CabaretVariété-Revue „Met de Jan Plezier" vermeld: Fantasio. Het beruchte drukfoutenduiveltje
heeft ons hier echter
parten gespeeld. Aan deze Cabaret-Variété-Bevue werkt n.l. niet de muzikale
clown Fantasio mede, doch de goochelaar „Fantasto".

Amsterdam
Zondag 21 Febr.
City-Theater. Aanvang 1O.15 uur v.m.
Vertoond wordt de Ofafilm „7 Oorvijgen" met Lilian Harvey en Willy Fritsch.
Toegang alle leeftijden. In het bijprogramma samenzang o.l.v. Cor Steyn.
Toegangskaarten (ook voor niet-leden
van het N.A.F.) zijn verkrijgbaar . bij
Prins Hendrikkade 49 en het V. en A.
Inl.Bur. op het Leidscheplein.
Amsterdam
--Zondag 21 Febr.
Tlvoli-Theater. Aanvang 10.15 u. v.m.
Vertoond wordt de Toljisfilm „Luchteskader Lützow" met Hermann Braun,
Heinz Welzel en Carsta Löck. Toeg. 14 J.
Tevens een goed verzorgd bij programma.
Toegangskaarten zie Amsterdam.

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

Meubelfabriek
in Dordrecht
vraagt

bekwame
meubelmakers

K N

s0

EZIT

Het bezit van „De Centrale" is het bezit van Je
verzekerden. Daarom is het zoo buitengewoon belangrijk
op welke wijze dit bezit, dat zijn immers de vele
millioenen aan reserves en extra-reserves, wordt belegd.
Een bezit dat bedachtzaam gevormd werd uit de premies
die de verzekerden ons jaar na jaar toevertrouwden.
„De Centrale" gaat ook daarin nimmer over één nacht
ijs- Huizen, hypotheken, effecten, al deze vormen van
bezit worden grondig bezien, onderzocht en aan den
tand gevoeld. Voorzichtigheid, de Vaderlandsche deugd
bij uitstek, leidt daarbij altijd de overwegingen.

Brieven onder No. A. 5064, bureau van dit blad

'Vraag eens om een gesprek met onzen
vertegenwoordiger. Hij geeft U op prettige
wijze een nelder inzicht in werken en streven
van ,.De Centrale en zeker een goeden,
raad welke verzekering U het oeste past.

»DEsvtideCENTRALE«
—• coulani- ZZD
VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
OE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING. RUNSf«AAT 2«, OEN HAAG

Babbeltje van Oom Niek
M'n beste neven en nichten,
Tante Cor weet niet. waar ze het in
huis moet zoeken — zó stil heeft ze het,
sinds Ronnie verleden week naar school
is gegaan. Ze mist den kleinen dikken
kwebbel zó, dat het niet leuk meer is!
Voor Ronnie is het natuurlijk wel leuk.
dat hij met Reg mee kan en volgens de
verhalen die ik over die eerste schoolgang
te hooren k-reeg, voelde Ron zich dadelijk
thuis.
Hij gaf de juf een handje — hij keek
z'n ogen uit bij al de heerlijkhedsn die
hij zag en hij gunde zich niet eens de tijd
om mijn oudste dochter, die hem die eerste schoolochtend eveneens vergezelde,
behoorlijk goeden-dag te zeggen.
Tante Cor had voor Reg ook wat
nieuws. Die knaap is altijd aan het buitelen en springen — hij kikkert de kamer
door en als je dien ridder, zijn gang zou
laten gaan, dan sprong hij van de .eene
stoel op de andere — dan klom hij op de
piano en op de kasten om daarvan af
weer op de grond te springen. Hij is zo
vlug en zo lenig als een aap!
„Reg moet maar zo gauw mogelijk naar
Beeld: Jan Lutz

Kareltje, geef eens een vaas
voor die prachtige bloemen.
1O

gymnastiek", zei tante Oor dan ook.
„voordat hij hier de nek breekt!"
Het vreemde was, dat Reg helemaal
niet verrukt van de eerste gymnastièkles
vandaan kwam. „Nou, hóe was het?"
vroeg ik belangstellend.
..Niks an". antwoordde m'n zesjarige
stug.
„Wat zeg je me nou?" vroeg tante Cor
verbaasd. „Zullen we volgende week dan
maar niet meer gaan?"
Nee, dat was de bedoeling óók niet en
al spoedig bleek, dat Reg pech had gehad
bij het bokspringen. Hij zou net weer aan
de beurt zijn, toen het tijd was om op te
houden.
Ja, dat herinnerde ik mij óók nog, van
vroeger. Wat kon'je teleurgesteld zijn, als
de bel om te eindigen net zou gaan. als je
zelf aan de beurt was om de oefening te
maken. En als zo iets, bij tremplin-bok
gebeurde, dan was het maar beter, hel
eerste half uurtje een beetje uit m'n
buurt te blijven! Want tremplin-bok:
eerst de veerplank, dan een hoge lijn en
dan de hoge bok, dat vond ik nu wel het
heerlijkste van alles... vooral als je over
de kop mocht zwaaien.
Ik heb trouwens tóch heel prettige herinneringefi aan m'n gymnastiekuurtjes en
eigenlijk maar één. herinnering, die je
minder prettig zou kunnen noemen.
• Wacht, laat ik jullie die nu eens. vertellen:
We hadden klimpalen. En, niet om op
te scheppen, maar klimmen.' dat kan ik
— rui nog wel, maar vroeger, toen ik zo

oud was als jullie nu zijn. was ik altijd
het eerst boven. Dan hing ik heel in de
hoogte te wachten tot de anderen ook
boven zouden zijn. Bij ons gymnastieklokaal zaten de klimpalen in een plank
met gaten vast. Toen ik me daar in de
hoogte een beetje hing te vervelen — ledigheid is des duivels oorkussen, zelfs boven in de klimpalen! — zag ik plotseling,
dat er boven op die plank een paar centimeter stof lag. Je kan het een werkster
niet kwalijk nemen, dat ze in het nokje
van een gymnastieklokaal geen stof ?aat
afnemen en daarom besloot ik die taak
maar op mij te nemen. Ik blies eerst
zachtjes en toen wat harder tegen de
stoflaag, die als een wolk naar beneden
begon te zweven. Dat was prachtig en ik
blies weldra zo hard dat de gymnastiek^
leraar niet kon nalaten mij een complimentje te geven.
„Jij bent een pracht van een schoonmaakster. Nico", riep hij naar boven.
„Kom maar .eens naar beneden, dan zullen we je even inspannen."
Dat „inspannen" bestond tiierih. dat ik
de opdracht kreeg met een stofdoek naar
boven te gaan en de plank waar de klimpalen in staken, geheel stofvrij te maken.
Ik geef je de verzekering, dat dat een
geduchte karwei was. Zo ver ik reiken kon
slierde ik met m'n doek over de plank en
dan moest ik weer naar de volgende paal
enteren om nog verder te komen. Ik was
doodmoe, toen ik eindelijk aan het anaere
eind van de klimpalen naar beneden kon
rutsen. Doodmoe en... zó smerig stoffig.

MISLUKTE

Vriendelijk bedankt, jufjruu.w.

Wat aen hvernjtm

dat ik thuis dadelijk m het bad oen gegaan.
Na dit verfrissende bad gaan wij aan
de'oplossing van het raadsel uit het nummer van 22 Januari. Die oplossing was:
De beste stuurlui staan aan wal.
De h o o f d p r ij s werd toegekend aan
Sjoerd W. Bekkema. j.. 13 j., Boelenslaan
210 (Fr.).
T r o o s t p r i j z e n zullen worden gezonden aan: J. P. Kok. j., 12 j., B 717,
Sliedrecht: Rieka van Wijk. m., 12 j.,
Transvaalstr. 131, Amsterdam-O.; Hanni
Stoops. m.. 9 j., Keucheniusstraat 23b,
Rotterdam; Fransje Klaver, m.. 9 j.. Fred.
van Eedenstraat 49. Arnhem; Leendert
Vos. j., 13 j.. Beneden Oosterdiep 112,
Veendam.
ONS NIEUWE PRIJSRAADSEL
is een invulraadsel, dat mij lang geleden
eens werd toegezonden.
X . .
e<?n dier
X
draagt men tfm de vinger
is op de bon
X
X
leggen de kippen
X
meisjesnaam
X
muzieknoot.
Op de kruisjes van boven naar beneden
komt een woord te staan, dat ik niet rtader omschrijf. Anders is het al te gemakkelijk. Oplossingen het liefst op een briefkaart zo spoedig mogelijk. — in elk gevai
vóór 25 Februari*— aan
OOM NIEK
Postbus 5000 — Amsterdam-Zuid.
Regie en tekst: N J P Smith,

....a-s'jie!....

A A N P A K K E N HET PAROOL
Met een variant op een bekende
*egswijze zou men kunnen beweren,
dat als twee vrouwen hetzelfde ondervinden, dit nog niet altijd hetzelfde
Is. Wat de eene mensen ondergaat als
Iets, dat van zelf spreekt, acht de
ander van zóó groot belang, dat er
steeds weer opnieuw ophef van moet
Worden gemaakt. De eene vrouw
brengt, om het voor ons vrouwen
eens echt duidelijk te maken, zonder
Veel ophef twa'alf kinderen ter wereld en voedt dit dozijn zonder er
drukte over te maken op tot goede
burgers, terwijl een ander van meening is, dat .niemand het bij de .bevalling ooit zoo zwaar heeft gehad als
zij... die het niet verder wil en zal
brengen dan het eene kind, dat zij
dan nog met moeite kan opvoeden.
Er zijn vrouwen én vrouwen.
JDe een neemt alle moeilijkheden
met een lachje — de ander zucht ejr
zwaar bij en is steeds weer van meening, dat zij in het hoekje zit waar
de slagen vallen — dat zij 'He eenige
is, wie zulk een ramp kan overkomen!
Er schijnt te dien opzichte een wisselwerking te bestaan. Vrouwen, die
altijd maar weer meenen, dat zij door
het noodlot worden achtervolgd — die zich steeds maar weer benadeeld of
verongelijkt gevoelen: „zoo iets kan
alleen mij maar weer gebeuren!" „ik
heb ook altijd wat met dat eene

Verminderd
vleeschrantsoën

kind"... schijnen vaak met haar
sombere voorspellingen of uitspraken
gelijk te hebben.
Ja. die andere... die gaat alles voor
den wind. Ze heeft wel een dozijn
kinderen, maar ze willen allemaal
goed oppassen... ze is nu uit de kleine
kinderen — ze verdienen haast allemaal en het gezinsinkomen is tegenwoordig heel behoorlijk. Het is
heusch geen wonder, dat die er tegenwoordig wel komen kan... zélf hoeft
ze nooit in de rij te staan — ze stuurt
er maar een van de kinderen op af...
Ach arme, er zijn vrouwen, die zich
zélf steeds benadeeld gevoelen en die
altijd denken, dat juist haar het
grootste onrecht wordt aangedaan.
Zij zijn het, die, wachtend in een rij
voor een of andere zaak, maar heel
weinig noodig hebben om tot ruzie
te komen: zij zijn het, die met leede
oogen toezien, dat een winkelier een
ander iets méér toestopt dan zij zelve
kregen en die er schande van durven
spreken, dat de moeder met twaalf
kinderen een , kilo spruitjes méér
kreeg dan anderen (waaronder zij
zelf.) wier gezin vier maal kleiner is
dan de zoogenaamd bevoordeelden.
De altijd mopperende vrouw tegenover haar, die alles gemoedelijk en
gemakkelijk kan opvatten. Tegenover
de vrouw, die nu steeds het beste er
van maakt, wat ervan te maken is —
de vrouw, die nooit zal denken, dat
vangen wat uiterlijk en smaak betreft,
zijn
Hartige vermicellikoekjcS.

Wij hebben noodig: 150 gram vermicellii
75 gr bloem, selderij, peterselie, zout,
aroma boter of vet.
De vermieelli in kokend water en zout
Maar toch: smakelijk eten!
onder nu en dan voorzichtig roeren gaar
Hoe wij tegenwoordig het. rantsoen koken (ong. 15 minuten). De vermieelli
vleeseh ook verdeelen — of wij het in één laten uitlekken, fijn snijden en vermenkeer — bijvoorbeeld Zondag — opmaken, gen niet de bloem en zooveel kooknat totdan wel er meermalen van wenschen te dat een stevig beslag wordt verkregen.
profiteeren, de tijd van eiken dag vleeseh De prei en peterselie fijn snijden en aan
Is voorbij, 'Zonder vleeschlooze dagen gaat het mengsel toevoegen. T>e massa op
het, niet meer. Nu eet iedereen bij groente smaak af maken met zout en aroma. Een
en aardappelen graag iets dat is gebak-*" weinig boter in de koekepan smelten, van
ken en dat veel jus geeft. Met vleeseh, het beslag kleine koekjes vormen en deze
al is dat misschien in den vorm van een aan'beide zijden bruin bakken. De in de
Vleeschkoekje waarin veel aardappelen . koekepan overgebleven boter of het vet
zijn verwerkt, is dit wel het. gemakkelijkst voor jus of saus gebruiken
te bereiken. Daarom is het nog niet zoo
Havermoutlapjes.
kwaad, het vleeschrantsoën zoo veel
Wij hebben noodig: 150 gram vlug
mogelijk uit te buiten en er méér dan een
keer-mee te doen. Van een klein portie kokende havermout. 50 gr. bloem, ong.vleeseh is altijd wel iets smakelijks klaar 2 dl. water of taptemelk. aroma zout,
te maken en het behoeft dan ook niet te boter'of vet
De havermout ongeveer een uur in de
verwonderen, dat voor de • vleeschlooze
dagen bijna altijd het eerst wordt gezocht melk of het water weeken. Be boter, het
naar gerechten die het vleeseh in smaak zout en de aroma toevoegen en alles tot
een samenhangend geheel vermengen. In
en in uiterlijk evenaren,
Dit is echter niet het voornaamste waar de koekepan wat boter ot vet smelten,
wij op moeten letten. Een gerecht, dat op hierin van het beslag lapjes vormen en
vleeseh gelijkt heeft daardoor niet de deze langzaam gaar en aan beide zijden
voedingswaarde ervan. Vleeseh is rijk aan bruin bakken.
eiwitten en die zijn noodig voor den bouw
Gebakken knotsetóerïj.
en het herstel van ons lichaam. Zoo mogeWij hebben noodig: l flinken selderijlijk moet er dus iederen dag een eiwitrijk knol,
bloem en taptemelk of water zout,
gerecht op tafel verschijnen. Voedings- boter.
middelen, die wij daarvoor kunnen geDen knol in plakken snijden van l cm.
bruiken zijn peulvruchten, kaas, visch, dikte, schillen en in wat water en zout
mosselen, gamalen, melk en melk- •ongeveer 5 minuten koken Een papje
producten.
maken van de bloem, taptemelk of water
Van de hier genoemde levensmiddelen
zout. De plakken daardxwr wentelen en
sijn koekjes, schijngehakt e.S. te maken. en
wat boter aan beiöe zijden bruin
Een huisvrouw die handig is — en zijn In
De plakken kunnen ook zonder
wij dat in dezen tijd niet allemaal? — bakken.
Weet ook van aardappelen, groente en bloem en taptemelk worden gebakken.
Bortmout iets te maken waarvan men op
het eerste gezicht zou denken, dat het
vleeseh was. Het hoofdbestandeel van dit
..surrogaat-vleesch" is echter geen eiwit
en hoe smakelijk het product er dan ook
Wij maken onze lezeressen er
uitziet, hoe heerlijk het ook smaakt, ook maals opmerkzaam op, dat het veröe handigste huisvrouw kan er het eiwit
niet inbrengen. In voedingswaarde zijn de strekken van patronen tengevolge van
gortmoutkoekjes dus niet met vleeseh ge- administratieve moeilijkheden gestaakt Is. De thans loopende aanvralijk te stellen.
Eenige voorbeelden van dergelijke ge- gen zullen echter nog worden afgewelke het vleeseh slechts ver- tiandeld.

MEDEDEELING

zij voor het ongeluk werd geboren;
de vrouw, die moedig den strijd met
de moeilijkheden in het leven heeft
aangebonden, die deze moeilijkheden
dapper onder de oogen durft zien en
er niet voor terugdeinst, maar ze met
een lachend gezicht tegemoet treedt.
De vrouw die niet klaagt — de vrouw,
die zich kan verheugen in het geluk
van anderen — de vrouw, die meeleeft, als anderen veel leed te dragen
krijgen.
Het jaar 1943 zal een hard jaar
worden — daar wijzen de teekenen
op. Uit alles blijkt, dat de oorlog
meer en meer zal uitgroeien tot een
totalen oorlog, die ook van het achterland, van de thuisblijvers grooter
offers nog dan voorheen zal vergen.
Te hopen is, dat wij door dien
zwaarderen strijd tot een volledigen
vrede zullen komen. Vóór het zoo ver
zal zijn, moet ook van ons, Nederlandsche vrouwen, misschien méér
worden gevraagd dan wij ooit hadden vermoed.
Als dit zoo is, laten 'wij ons dan
niet verongelijkt gevoelen als de moeder van het eene kindje, doch laten
wij er ons als flinke Nederlandsche
vrouwen moedig doorheen slaan.
Door bij de pakken neer te zitten
en zichzelf het meest beklagenswaardige wezen ter wereld te vinden,
brengen wtj de wereld niefc- vooruit.
Aanpakken — doen wat onze hand
vindt om te doen, zij juist in dezen
tijd het parool.
Ook — misschien vooral — voor £e
vrouwen.

Verbies den stoofschotel
boven den stamppot
Waarom de stoofschotel verkozen wordt
boven den stamppot: Wel, bij het fijnstampen van aardappelen heeft vrij veel
verlies van vitamine C plaats. Dit is het
vitamine, dat belangrijk is voor een goede
voeding en daarom juist in dezen tijd
zooveel mogelijk behouden moet worden.
Er zijn echter ook andere voordeelen. Bij
een stoofschotel behoeft men geen extra
vocht toe te voegen om de massa smeuïg
te maken. Dat spaart melk uit.
De stoofschotel wordt klaargemaakt in
één pan. Dat spaart brandstof uit ea vermindert de afwasch. De stoofschotel is
gemakkelijk te bereiden en In alle opzichten aanbevelenswaardig. Daarom:
geef de voorkeur aan stpofschotels.
Stoofschotel van' witte kool en bloedworst
2 kg aardappelen, l kg witte kool, l ui,
2 bouillonblokjes, zout, boter óf margarine, bloedworst.
De aardappelen boenen, en in stukken
snijden. De kool zeer fijn snijden, den ui
snipperen.
Op den bodem der pan een laag aardappelen leggen, daarop een laag kool en
vervolgens weer aardappelen. Zoo doorgaan tot alles op is. De bouillonblokjes In
2 bekers kokend water oplossen en met
het zout toevoegen. De massa snel aan
de kook brengen en zachtjes gaar laten
koken (kooktljd j uur). Na 10 minuten
de bestanddeelen omschudden.
De bloedworst In dikke plakken snijden en door bloem wentelen. De margarine In een koekepan heet laten worden
en de plakken bloedworst aan weerskanten bruin bakken.
Wat vocht van den stoofschotel gieten,
hiermee de koekepan omspoelen en het
vocht weer terug schenken.
Met een schuimspaan de gare massa
uit de pan nemen. Het vocht zoonoodig
binden met wat aangemaakt aardappelmeel en eventueel nog een kluitje boter
of margarine toevoegen Het vocht In
een sauskom bij den stoofschotel presenteeren.
In plaats van de bloedworst te bakken
kan men de laatste 5 minuten de plakken bloedworst boven op de aardappelen
en groente leggen en zoo door en door
warm laten worden.

BBIEIOTEUNC
B. J. W. te H. — Uw onderscheiding:
alleenstaanden en gehuwden, wordt niet
door de distributie gemeuikt. Ddar houdt
men alleen rekening met de leeftijdsgrenzen.
Worden er voor kinderen mandarijnen,
eieren of iets anders beschikbaar gesteld,
dan zal een verstandige huismoeder er
niet aan denken, dit extraatje zeil te
annexeeren. Als men die artikelen zou
gaan deelen in het gezin, dan... kreeg
eigenlijk geen der leden wat. Die alleenstaanden behoeven daarom heusch niet
jaloersch te zijn op de sinaasappelen,
mandarijnen, enz., die aan kinderen worden gegeten.
Uw vragen over de electrisclie voetstoot
beantwoorden wij als volgt: Er bestaan
verschillende maten die dan ook een verschillende capaciteit hebbend Er zijn er,
die men met schoenen aan moet gebruiken. Een normale voetstoot verbruikt
ongeveer 50 watt, zoodat men haar 20 uur
kan aanzetten voor l k.w.u. De prijs bedraagt f6.— a f6.50... als men ze kan
koopen.
Het exploiteeren van groentenwasscherijen op de landbouwbedrijven zal waarschijnlijk wel practische bezwaren opleveren. Bovendien: wat is er eigenlijk tegen,
dat er wat aarde om koolrapen, wortelen
e.d. zit? Men kan ze bovendien bij den
groenteman laten wasschen.
Wat de zwarte plekken aan her/stfupen,
wortelen en, koolrapen betreft, dat het gebruik van te veel kunstmest daar de oorzaak van sou zijn, kunnen wij niet aannemen. De kunstmest krijgt tegenwoordig
overal de schuld van! Nieuwe zwarte
plekken kunnen alleen ontstaan, als men
de rapen weer weglegt, nadat men de rotte
deelen heeft weggesneden. In zoo'n geval
is dadelijk gebruiken van de niet-aangetaste deelen aan te bevelen.
T. W. te R. — Een pastelteekening kan
met pastefyixattef worden behandeld. Met
een blaaspijpje moet het op de teekening
worden gebracht. Daarvoor -is. eenige technische vaardigheid noodig. Fixeeren is
niet noodig, als de pastei wordt ingelijst,
mits men er dan voor zorgt, dat de teekening het glas niet raakt. Het fixeeren
heeft het nadeel, dat het inwerkt op de
kleuren.

De morgen komt
Dq morgen gaat over de wereld,
als zijn tijd is gekomen, ook altuften wij nu nog in den nacht.
Eenmaal namen de wilde, onbetieerschte wateren hun weg, waarheen zij wilden. Als de vloed van
a/ de bergen te snel en te groot
was,
werd het land overstroomd
viet nietsontziende kracht. Maar
Ae mensch heeft de wateren geleid
en beheerscht en ze gedwongen te
blijven binnen de vaste bedding.
Eenmaal waren over de wereld
groote, ondoordringbare toonden,
tl aar de mensch heeft vele wouden
geveld en de vruchtbaarheid van
dt, aarde geleid.
Evenzoo, als gij de onstuimige
krachten in den mensch laat
gloeien en worden zonder leiding,
dan komen de oude uitbarstingen
in heviger mate, met behulp van
Ae moderne industrie terug. Maar
de taak van dit geslacht en van de
komende geslachten is, te leidenen
op te voeden en te beperken en te
brengen tot zelfbeheersching. Als
ttji-j deze taak van opvoeding tot
zuiverheid en beheersching, tot
geloof en gemeenschapsliefde, met
warmte en bewuste toewijding vervullen, dan weten wij, dat wij midftfn in den donkeren nacKt, voorbereiden de komst van den stralenden moi^en; dan zullen wit verstaan: nog is het nacht, maar de
morgen komt.
D. A. VORSTER

KLEIN HOEFBLAD
Een nuttig kruid
Het klein hoef blad behoort tot de
eerste planten, die, soms al in Januari maar gewoonlijk toen omstreeks
10- Februari, in de weilanden en langs
de wegen in bloei staat.
Misschien moeten we voor de lezers
uit andere deelen van ons land dan
Holland eerst wat andere namen
noemen, eer zij weten wa-ar zij aan
toe zijn, want als alle algemeene
planten he«ft het klein hoefblad een
heel aantal streeknamen. Het klein
hoefblad is ook bekend als huulsblad, paardevoet, stinkbal en tabak.
Natuurlijk kent iedereen de plant.
De bladeren, die al heel vroeg in het
nieuwe jaar boven den grond verschijnen, hebben inderdaad den vorm
van paardehoeven.
. In dezen tijd heeft het klein hoefr
blad bloemen gekregen. Heel merkwaardige bloemen, zij lijken zoo op
het eerste gezicht wel wat op paardebloemen, maar die vergelijking
gaat toch niet zoo heel ver op. Inderdaad, zij zijn ook geel en zij zijn
ook composieten, samengesteld bloemigen, wat wil zeggen, dat zoo'n geel
bloempje eigenlijk uit tientallen ver.groeide bloemen bestaat: .ieder geel
lintje ia een bloem, ieder onderdeel
van het hartje is ook een bloem, net
als bij het madeliefje. Maar verder
heeft die bloem ,yan het klein hoefblad toch veel aparts. Zij is steviger,
dikker en staat op een steel, die aan
beide kanten vol heel kleine blaadjes,
schutblaadjes, zit.

LEZEN
IS EEN KUNST
„Ik ken menschen, die oneindig
teel lezen, boek na boek; letter na
letter, en die ik toch niet „belezen"
i.r-r willen noemen. Zij bezitten,
weliswaar een overmatige hoeveelheid „kennis", maar hun hersens
verstaan de kunst niet, het opgenomen materiaal in te deelen en te
rcyistreeren. Hun ontbreekt de
gnve, om uit een boek datgene wat
voor hen van waarde is, op te delven, om dat dan in hun hoofd voor
altijd te bewaren en om de rest,
zoo mogelijk heelemaal niet te zien,
om het in ieder geval echter niet
als doelloozen ballastmeetesleepen.
Ook het lezen is immers niet zelf
doel, maar enkel middel. Het dient
in de eerste, plaats mede te helpen
om. het kader, dat ieder zich door
zün eigen aanleg en kundigheden
ipgelegd ziet, zoo goed mogelijk te
vullen; dus moet het de bouwstoffen en werktuigen leveren, die ieder
afzonderlijk voor -zijn levenstaak
noodig heeft, onverschillig of die
taak nu enkel bestaat uit het simpele „den kost verdienen", dan
••oei dat het er om gaat een hooge
rr-eping te vervullen; in de tweede
•plaats echter moet het een middel
zijn om den lezer een algemeen
beeld te geven van de ivereld. Maar
in beide gevallen is het noodzakelijk, dat de inhoud van het gelezene
niet in de volgorde, waarin het
boek het weergaf in ons geheugen
bewaard blijft; evenmin mag de
volgorde, waarin wij de boeken
lozen, van eenigen invloed zijn.
Neen, iedere eenheid' moet afzonderlijk, als een mozaïeksteentje,
de haar toekomende plaats in ons
wereldbeeld vinden en moet er op
die manier toe medewerken, dat dit
wereldbeeld den lezer steeds zoo
scherp en volledig mogelijk voor
'den geest staat. Anders ontstaat er
een verwarde massa „kennis", die
eenerzijds volkomen waardeloos is,
en . anderzijds den ongelukkigen
bezitter zonder reden verwaand
maakt."
ADOLF HITLER
in „Mijn Kamp".

Het kleiïi hoefblad is dus gemakkelijk genoeg te herkennen. En dat is
belangrijk,, want de bladeren van Tiet
klein hoefblad^leveren, zooal$ we boven aan een der volksnamen reeds
zagen en zooals ook reeds eenige maien
in de dagbladen is vermeld, een surrogaat-tabak. Ja. die bladeren van het
klein hoefblad, geoogst in Maart-April,
kunnen vulling voor de pijp opleveren! Maar zij kunnen meer!'Vroeger
werd dat kruid gebruikt om lijders
aan de borst te helpen. Dodanaeus,
een beroemd kruidkundige, die in de
16e eeuw leefde, gaf er het volgende
recept voor: pluk de bladeren van
klein hoefblad, leg ze op gloeiende
kolen en zuig de rook die er van opstijgt door een rietje op. Dan verdwijnt de borstkwaal swbiet! Een aftreksel van die bladeren was zeer
gezocht in vroeger eeuwen als hoestdrankje. Bovendien kan men versch
geplukt klein-hoefblad stukstooten
en met honing vermengen: dan genezen zij allerlei zweeren en gak, zooals Dodanaeus zegt: het „wilt vier",
het koudvuur.
Dit over de vroegst bloeiende plant
in onze weilanden. Iedereen kan klem
hoefblad vinden, want voor zoo ongeveer ons geheele land is hij algemeen
genoeg.
,

i* vader thtiïs gekomen.
Morgen heeft bij veel te
doen. V e r k o u d h e i d
moet absoluut onder»
drukt worden, 't Beste
ia: onmiddellijk Aspiriu
nemen.,

spanning op de eerste resultaten, want
men zal nu twee maal zoover in de diepten van het heelal kunnen doordringen
als tot nu toe. Men zal de maan (afstand ongeveer 400.000 km.) kunnen zien
alsof ze niet verder dan 30 km. van ons
verwijderd was. Deze telescoop heeft
millioenén gekost en is in hoofdzaak gefinancierd door het Bockefeller Instituut.

Hongerkunstenaars
Die schijnt men vooral onder de slangen te moeten zoeken. Zoo heeft men van
een ringslang geconstateerd, dat deze het
een vol jaar en twee maanden zonder
voedsel deed. Brehm vermeldt zelfs een
geval van een Boa, die het nog twe«
maanden langer volhield.

VIII.
Op verzoeic aullen wij voortaan de
goede oplossingen der series hersenarbeid
publiceeren. De oplossingen van Hersenarbeid V luiden als volgt:
.1 Planeet. Tangens. Mengeling, Meelzak. Geniaal
2. Late haver komt ook op.
3. Beter laat dan nooit.
De prijswinnaars van deze serie zijn:

P. Lemein, Kleine Bergstraat 15, Groningen; J. Daams, p.a. Sanatorium Zonnestraal, Hilversum; L. Tieman, Wandeloorddwarsstraat 53, Rotterdam. Zij krijgen een lijstje toegestuurd, waaruit zij
een boek kunnen kiezen.
Thans bij wijze van afwisseling eens
een kruiswoordraadsel. Voor de goede oplossingen stellen wij drie geldprijzen: een
van ƒ10.—, een'van ƒ5.— en een van
ƒ2.50 beschikbaar. Oplossingen moeten
voor a Maart in gesloten enveloppe onder
vermelding van Hersenarbeid VIII worden toegezonden aan de redactie Arbeid,
P. C. Hooftstraat 180. Amsterdam-Z.
Hier volgt de opgave:

VAN LINKS NAAK RECHTS
l vleeschgerecht
3 vleeschgerecht
7 volgt op de zonde
11 gevangenis
14 voegwoord
16 voorzetsel
18 punt
20 vreemde titel
21 grap
23 meevaller
25 kleedingst-utc
26 ten laatste
28 vaartuig
31 vaartuig
34 loco-burgemeester
35 • onderwereld
37 predikant
38 lidwoord
39 anno domlnt
40 zomerlekkernij
41 voorzetsel
42 muzikaal drama
44 middagvoorstelling
46 deel van priestergewaad
48 verwoesting
50 maat
51 patroon
52 de oudere
53 opening
55 afhangend velletje
56 alpenwind
57 uitgave
58 medemensch
60 plezier
62 slaapje
63 bijwoord
64 salaris
65 goedgeefsch
67 plant
69 stad in Zuld-HoHand
72 In zake
74 tros van aardwormen
75 voedsel
77 hond
78 familielid

79 plaats In Groningen
81 lasterlijke aantijging
83 ijzeren latwerk
85 afvoerbuis
86 kaa met deksel
87 oogvoclit
88 boom
*
89 titel
91 onder andece
92 vogel
93 noot
94 wagen
95 hij heeft liet gezien
96 kwast in het hout
98 toegang
101 pers. voornaamwoord
102 hond
103 sportterm
105 troef kaart
106 den lezer heil
108 voorschriften
110 vogel
112 noot (
113 vet
114 vrucht
115 kleurstof
116 horizon
VAN BOVEN N. BENEDEN:
1 Nederlandse!! schilder
2 gereed
4 voorzetsel
5 overschot
6 heilige
8. geheel de uwe
9 rond voorwerp
10 waterstand
12 rund
13 Nederlandse!! schilder
15 zeehond
17 noot
19 bloeiwijae
22 soort jicht
23 kleedingstuk
24 soort stof
25 nagerecht

27 eiland bij Banfca
29 toets alleen
30 plaats in Noord-Holland
32 Duitsche rivier
33 pers. voornaamwoord
«34 plant
36 vreemde munt
41 visch
43 korting
45 hetzelfde
47 aanhitsing
49 plaats in Friesland
51 leeglooper
54 stevig
56 kleedingstuk
58 voordeel
59 water in Utrecht
80 struik
61 vischkaar
65 geplaag
66 Nederlandsch schilder
67 worst
68 voorgebergte
70 telwoord
71 Nederlandsch schilder /
73 plaats in Utrecht
74 voor
75 stad of dorp
76 pakje
78 plaats in Friesland
80 oneffenheid in stof
81 kleur
82 hemellichaam
84 soort v s ruis
90 ambtshalve
93 titel
96 rund
97 door twee deelbaar
99 vasthoudend
100 cijfer
104 getijde
107 noot
108 pers., voornaamwoord
109 voorzetsel
110 noot
111 of.

112 Cliineesche maat

Dé „zwarte steen" van Mekka
• De Zwarte Steen in de Kaaba te Mekka, sinds eeuwen het reisdoel van tallooze
pelgrims (de Mekkagangers) is een meteoorsteen, die in de' grijze oudheid op
Aarde is neergekomen. Wegens de unieke
beteekenis, die hij in het Mohammedaansche godsdienstige leven heeft, stelt men
zich dezen steen gewoonlijk als een
enorm groot en zwaar blok voor. Hij is •
echter niet meer dan 15 cm. hoog en 20
cm. lang. Als gevolg van de hand- en
lippenaanrakiiig vau tallooze , millioenén
pelgrims is de oorspronkelijke vorm geheel
gewijzigd. Door de zonden der menschen
heefC de steen ook zijn aanvankelijk heldere kleur verloren en is nu geheel zwart.
De grootste telescoop der wereld
Dat was tot op heden die op de Wilsonberg in Californië met een spiegel van
2-,5 meter middellijn. Binnenkort zal ,ze
echter overtroffen worden door een die
nog twee maal zoo groot is, nl. met een
spiegel van niet minder dan 5 meter
doorsnede. Deze enorme schijf, die een
gewicht h#eft van 20.000 kg. is na vele
jaren arbeid van gieten en afkoeling
reeds in 1934 gereed gekomen, maar het
slijpen en polijsten eiseneen ook weer tal
van jaren. Thans is alles compleet geinstalleeerd op den Paloinarberg, ook in
Californië, en eerstdaags zal deze kijker
nu in gebruik worden genomen. De geheele astronomische wereld wacht met
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