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DE VENSTERS OPEN
De vensters ppen... dat
is een dringend beroep, dat
gedaan wordt op de Neüerlandsche bedrijven. Een
appèl aan de Nederlandsche werkers! Wij allen
hebben te bedenken: voorbij is voorbij. Dat geldt
zoowel voor het tijdperk
van litaeraal-kapitalisme
als" voor een in, klassenstrijd doodgeloopen Socialisme.
De storm, die thans over
Europa raast, heeft ook
ten doel deze ziektekiemen,
die het bedrij f sleyen
a
ls geheel en ook de grootere en kleinere bedrijven
afzonderlijk
bedreigen,
v
oor eens en voor altijd
weg te vagen!
Daar waar die stormwind vrij toegang heelt,
ontplooit zich reeds thans
een waarachtig Socialisöie. Een Socialisme, dat in
het Volk verankerd is. Het
, ontplooit zich ondanks
Moeilijkheden en zorgen,
°ndanks beperkingen en
noodzakelijke offers. Neen,
ondanks, doch juist
-zij den zwaren strijd,
thans gestreden wordt,
^waarlij k sterk en getond is, openbaart zich
Juist1 onder moeilijke omicligheden.
Daarom
Sroeit,
thans
daar,
waar
de
krachten het meest beProefd worden, en het
samengaan van alle krachten als eerste eisch in den
str
ijd om het zijn of niet
z
ijn wordt erkend, een
nieuwe geest;
daarom
Wordt juist daar de eenheid geboren, beproefd en
gelouterd, die noodig is om
te komen tot een in
vreugde arbeidend eensgezind Europa.
Thans is de beurt aan
Nederland om te laten
zien wat het wil en wat
het kan.
.
.'
„
Wat het wil dat is duidelijk. Nederland wil nimmer een prooi worden van de ontbindende
.krachten, die Europa en daarmee Nederland bedre}gen,'of het zou zijn
eigen verleden en den
nadrukkelijk gedemonstreerden afkeer van het
communisme moeténv verloochenen.
Wat Nederland, kan?
Daarvoor is het niet voldoende alleen maar naar het verleden te
ïrwijzen. Daden zijn het waar het thans op aankomt. Een daa_d zal
issen over onze plaats en ons recht in een wordend Europa. Die daad
on et aaneensmeden van alle werkers, wie of wat zij ook zijn, tot een
irbrekelyk geheel, waarbinnen zij pal $taan door en voor elkaar.

juist nu het er op aan
komt.
Die daad kan geen opgelegde zijn. Die daad kan
slechts uit innerlij ken aandrang geboren worden, en
resultaat zijn van een verbeterd inzicht in de betrekkingen tusschen ons
zelf en de werkers om ons
heen.
De Nederlandsche werker moet daarom zelf de,
kracht en den moed bezitten uit den schemer en de
bedompte sfeer van het
verleden te treden in het
klare licht van , de toekomst.
Wij zijn allen Nederlanders en daarom kunnen
wij met volle en innerlijke
overtuiging iedere veronderstelling afwijzen, die
inhoudt, dat de Nederlandsche werker een halve kerel is, dat hij futloós is en
slap, dat hij het vermogen
mist om de dingen vandaag te zien, zooals ze^zijn.
Maar daarom juist, omdat wij overtuigd zijn, dat
de Nederlandsche werker
wel durf en kracht bezit,
juist omdat deze durf en
kracht tot zijn wezen behooren, daarom zal hij in
laatste instantie niet anders ki;
leven kiezen, daarom do^ti
wij een dringend beroep
op dien Nederlandschen
werker thans dien wil te
toonen, en thans van dia
kracht gebruik te s maken.
Een nieuwe lente breekt
zich baan in Europa. Dat
gaat gepaard met lentestormen. Wat zwak is zal
in dien "storm breken en
•fcy vergaan, maar wat sterk is
houdt stand. Wij moeten
den moed hebben om dien
storm te trotseeren, want
met dien storm is ook het
licht gekomen. Dat licht
*
J moet binnen dringen in
de bedrijven van de Nederlandsche werkers, maar ookjn hun harten.
Zij moeten inzien, dat de strijd op alle fronten — ook op het front
van den arbeid — er een is om een waarachtig socialisme te doen zegevieren. Daarom moeten zij begrijpen, dat zij niet in de afgeslotenheid
kunnen doen alsof er geen tijd en geen strijd bestaat. Het licht van een
nieuw Socialisme ook voor ons volk, ons werkend volk.jnag niet alleen
maar door die kierefe naar binnen dringen, maar frank en vrij zijn weg
kunnen vinden. Daarom de vensters open, opdat het bloed sneller zal
stroomen en wij vrij adem halen.
Nederlandsche werker, toon Uw kracht, Uw Nederlandsche kracht, en
gebruik die in het belang van een nieuw Europa en een nieuw Nederland!

«• productie zich nog aanzienlijk meer heeft uitgebreid dan de werkgelegenheid.
Vooral voor Jeugdige personen Is In deze periode
de toestand gunstiger geworden. Twaalf- en dertienjarigen mogen sinds 1920 niet meer werken. Toch
stijgt van ,1921 tot 1929 het aantal arbeidskaarten,
aafl jeugdige personen uitgegeven, van 148.835 tot
221.828, dus met 49 pet.; dat voor de 14- tot 17jarigen alleen met 94.108, dat is 73 pet.
De inrichtingen van voortgezet- en vakonderwijs
met de universiteiten samen werden in 1920 door
88.101 leerlingen bezocht — in 1926 door 130.666; een
stijging met 48 pet. in 6 jaar.
Deze uitbreiding van het schoolbezoek is een afspiegeling van de toe'neming der welvaart 'in de
rationalisatie-periode; . meer en meer productief
werk, grootere koopkracht over de geheele maatschappelijke linie.
Aan het óp zoo groote schaal gebruik maken van
de mogelijkheden, die de rationalisatie bood, danken wij ook de sterke daling van de prijzen der waren
in de twintiger jaren. Hierdoor werden de kosten
van levensonderhoud zooveel minder, dat na 1924
de koopkracht van het loon tenminste gelijk is geweest aan die der kortstondige hausse-periode in de
eerste na-oorlogsjaren.
Van de welvaartsverschijnselen is wel een der
meest belangrijke geweest de verschuiving van den
leeftijd naar boven in de grooter geworden groep
jeugdige personen, die onder jde bepalingen der
Arbeidswet, zijn tewerkgesteld. Het percentage van
14- en 17-jarigen in deze groep bedroeg in de jaren:

ten naar de gerationaliseerde bedrijven heeft plaats
XVI
oordat de industrie in Nederland, wat den om- gehad.
I vang betreft, te weinig ontwikkeld is om een volHierover geeft een derde bron inlichtingen, het
doende werkgelegenheid voor de dichte bevolking óp Centraal Verslag der Arbeidsinspectie.
Bij de ondernemingen met krachtwerktuig namen
te leveren, bewegen er zich duizenden en duizenden
in het bedrijfsleven, vooral in de .distributie, die tusschen 1925 en 1929 zoowel het aantal als de pergeen productieven arbeid verrichten, of maken, dat soneelsbezetting toe. De cijfers waren:
deze zeer oneconomisch wordt verricht.
,
1925
1929
Daar deze achterlijkheid in ontwikkeling grooter Aantal .inrichtingen
62.704
71.750
is dan in vergelijkbare landen, rijst de vraag, of zij Aantal
tewerkgestelden .......... 622.498
755.188
voortvloeit uit een zekere ongeschiktheid van hetx
Nederlandsche volk om de moderne ontplooiing van
Het aantal Inrichtingen zonder krachtwerktuig
de nijverheid te volgen, dan wel of de voorwaarden (waarin de werkloozen vluchtten, de weinig produchiertoe door de geaardheid en de ligging van het tieve bedrijven) neemt af van 55.296 tot 52.271 en
land zelf te ongunstig zijn, zoo ja, dan schiet er niet • het aantal tewerkgestelden loopt terug van 139.273
anders over dan het bevolkingsoverschot te emigree- tot 122.670.
ren. Dan zou Nederland met zijn 9 millioen inwoners
Het tetaal-aantal tewerkgestelden neemt dus toe,
al ver boven gjjrt stand leven. Wat zich in de na- sinds 1925, met 15.2 pet.
oorlogsjaren gevoelig wreken zou. Er zal zooveel
noodig zijn voor het herstel, dat de levensstandaard
e uitbreiding van de werkgelegenheid is grooaanmerkelijk dalen moet, indien niet alle handen
ter geweest dan de bevolkingsaanwas. Zij beproductieven arbeid verrichten. Het is daarom van droeg in de acht jaren 1921—'29 12.3 pet.
belang te onderzoeken, of het industrieele bedrijf ten
De werkgelegenheid moge. te klein zijn; het tekort
14 jaar of jonger
17 jaar
onzent tekortgeschoten^ wat de aanpassing bij ,de is niet ontstaan in de jaren van de sterkste rationa35.3 pet.
19.4 pet.
jongste ontwikkeling (met name dus de rationali- lisatie en zeker niet door de rationalisatie. Van een 1920
1928
17.4 pet.
28.6 pet.
satie en mechanisatie) betreft.
achterblijven der Nederlandsche ondernemingen in
16.3 pet.
30 pet.
. De gang van zaken in de dertiger jaren kan ons deze periode, wat de moderniseering betreft, is ver- 1929
hierover «iet inlichten. Nederland werd het grootste moedelijk geen sprake geweest. Het zal blijken, dat
(Vervolg op pag. 3, Ie kol. onderaan)
deel van deze periode kunstmatig vastgehouden in
een ernstige crisis, waarin het wel achter moest
blijven bij de landen, voor welke het herstel vier,
vijf jaar eerder begon. Bepalen wij ons daarom tot
de twintiger jaren, toen ons bedrijf niet gehandicapt
. werd.
In 1921 was het aantal arbeiders volgens de Ongevallenstatistiek 974.499, waarvan d* Nijverheidsgroepen I—XVII er 711.125 telden en groep XVIII,
handel, distributie en verkeer. 263.374.
Voor 1929 werden er 1.391.104 type-werklieden genoemd, waarvan er 924.757 tot de nijverheidsgroepen
Ergens langs den stillen verkeersweg: verrijst het staketsel van een zeer omvangrijk bouwwerk. De
behooren.
De hieruit af te lelden vermeerdering moet ver- gapende ramen in den voorgevel gaan schuil achter zig-zag gebonden steigerwerk, waartusschen hier en
minderd worden met 166.179, die door de uitbreiding daar een witgekalkt figuurtje als doelloos in de ruimte zweeft.
Heel hoog, waar de uiteenloopende steigerpalen als onttakelde masten tegen het grauw van den hemel
van de Ongevallenwet in 1922 verzekeringsplichtig
werden.
staan, rumoert het geluid van den arbeid in driftig geklop en galmende gongslagen.
Blijft over een werkelijke toename van 250.486
. Een in grillige bochten gekronkelde staaldraad wordt tergend langzaam afgevierd naar den beganen
werklieden, waarvan 165.097 in de nijverheid.
grond, en mfet een simpelen stropketting vastregen rond de stalen flanken van een monsterzwaren I-balk.
„Hief op!!"
Volgens de cijfers van de Ongevallenstatistiek was
ook 1921, toen de malaise inzette, nog een top-jaar.
Het lijkt 'n eenvoudig karwei. De voorman trapt de rijksteek om den balk nog wat vaster aan, dan steekt
Van 1919 op 1920 vermeerderde -het aantal type- hij den weg: over om op afstand het geheel in oogenschouw te nemen. Effe dat balkie ophijsche, en dan
werklieden met 142.000 (17 pet.), waaraan een verHij ziet toe hoe de twee helpers aan de lier draaien tot de kronkeldraad als een trillende snaar
meerdering met ruim 80.000 in 1918—'19 vooraf was gespannen staat.
gegaan.
• __
„Hief op!!'
Van top-jaar 1921 tot top-jaar 1929 geeft de beEr komt beweging in het stalen gevaarte. De balk schuift -met droog1 geknars over het onderliggende
rekende netto-toename van de bezetting der indu- strijkhout; het eene eind komt, streep na streep, los van den bodem. De helpers zetten zich schoor. Zij
strieele groepen dus ongeveer de verruiming van wringen en trekken de roestige sling-ers fond in tragen cirkelgang. De pal op de draadtrommel klokt heftig1
werkgelegenheid aan, voor de na 1922 verzekerde met onregelmatige aanloopjes
Het gaat den voorman niet snel genoeg. Dwars over den weg: schreeuwt hij zijn aanmerkingen naar de
arbeiders. Zij bedraagt in de nijverheidsgroepen
165.097, ruim 20 pet.
liermamien die met uiterste krachtsinspanning- bet lompe gevaarte omhoog-pallen.
In deze jaren vooral heeft zich de rationalisatie
„We gaan brokke make. Janus!" hijgt de oudste. „Houë zoo! Laat 'm maar effe op den pal zakke!"
in d&~industrie voltrokken,„hier en elders.
De lier komt tot rust. Het eene einde van den balk wijst nagenoeg loodrecht naar boven; het andere steunt
Wat Nederland betreft heeft zij de werkgelegen- nog juist op de gehavende straatkeien.
heid niet ingekrompen, maar aanmerkelijk uitge„Hief op, Jaap!! Of durf je niet?!!"
breid. Deze uitbreiding is zelfs grooter geweest dan
Ouwe Jaap steekt bedachtzaam de straat over. Zijn gekromde vinger wijst naar het houten hïjschbokje
de toename van de bevolking, die over hetzelfde dat als een omgekeerde V schuin boven het steigerwerk staat.
. „Die bokkepootjes houën 'm niet, Dirk!" waarschuwt hij den voorman. „As je stropketting- schrikt, lazert
tijdsverloop 12 pet. was. Door de rationalisatie kon
!"
dus nog werkgelegenheid worden geopend voor een heel de boel in mekaar! Doet er 'n zak of stophoutje tussche! Ik waarschouw je ten beste
„Laat dat nou maar aan mijn over!" weerstreeft de voorman. „Ga jij nou maar draaie, en bemoei je met
kle^n deel van de buiten de industrie-sfeer levenete
bevolking,' en — gelijk blijken zal — kon voor een je eige werk! Heb ik de verantwoording, of jij? Hief op!!!"
Dirk schreeuwt harder dan- noodig is. Hij voelt dat Ouwe Jaap gelijk heeft, maar is van de soort, die niet
deel der werkers in de nijverheid een beter bestaan
door meer productieven arbeid worden verkregen. graag geraden wil zijn. Een ooge'nblik overweegt hij om de zaak weer af te laten vieren, en met zwaarder
materiaal opnieuw te beginnen, doch hiertegen komt zijn gevoel van baas-zijn in verzet, en hij besluit zich
en overeenkomstig beeld geeft de Productie - niet dp^r Ouwe Jaap de les te laten legen.
statistiek, die in het „Maandschrift" van het CenMopperend steekt hij over om een handje mee te gaan draaien aan de lier, die zonder inschakeling van
traal Bureau vóór de Statistiek werd gepubliceerd. meerdere parten, veel te zwaar belast is. Even staat hij besluiteloos, want de anderen maken geen aanstalten
Zij ücht ons in omtrent de werkgelegenheid in een om opnieuw aan te pakken.
groote groep tot on'derscheidene bedrijven behoprende ondernemingen, die boven het kleinbedrijf uit„Wat wille jullie nou eigenlik?! barst hij los. „Draaie we dat balkie op, of is 't maar 'n smoesie? Ik dacht
steken. De 1100 ondernemingen, die zij omvat, zijn dat jij wijzer was, Jaap! Jij as man van de nieuwe tijd zijnde
!•"
"representatief voor de werkgelegenheid in wat wer„Wat heb die nieuwe tijd daar nou mee te schafte?" vraagt Janus- die" tot dusver afzijdig- gebleven is.
kelijk industrie mag heeten. De .gegevens betreffen:
„Dat zal ik je wel effe vertelle!" is het antwoord van Jaap. „As We vroeger zoo'n karweitje hadde, dan
zeepfabrieken; schoenfabrieken en rubbernijverheid; ginè alles op 'n koopie! Groote stappe, gauw thuis? As 't maar niet te veel kostte! Tegewoordig zijn we ook
rijwielfabriekfn, constructiewerkplaatsen, machine- niet te beroerd om aan te pakke, maar we wille graag de stukke heel houë! Veiligheid in de bedrijve,
fabrjeken, scheepswerven, ijzergieterijen, fabrieken noemen we dat! Geen gekke dinge doen waar 'n ander de dupe van wordt! As kameraads zijn we
van bouten, electrische machines, metaalwaren, verplicht
!"
,.Om te draaie as et gecommandeerd wordt!" onderbreekt de voorman. „Hief op!!!"
blikwaren en pletterijen; de papierindustrie; i3e
Ouwe Jaap laat het maar zoo. Tegen de koppigheid van den voorman is hij niet opgewassen. Zwijgend
katoen- en wolnij verheid, de tricotagefabrieken; de
meel-, de cacao- en de margarinefabrieken.
draaien ze den tonnen-zwaren last drie:
vier verdiepingen hoog
Ziehier welke' uitbreiding zij ondergingen:
Dan gebeurt wat onvermijdelijk gebeuren moet. Dirk is naar boven geklommen om het einde van den
balk tusschen de bokkepooten van het hijschbokje te sturen. Hij houdt z'ich vast aan een der rondhouten,
1921
1929
en dompt en wringt aan den steilhangenden balk Het gevaarte glipt weg, uit den sleeht-geregen
Aantal inrichtingen
' 1.106 _
1.163 stropketting
één
twee meter
dan wurgt de strop Weer vast rond de stalen flanken. Het volle
Personeel
' 161.120
197.934 gewicht van den vallenden kolos rukt het primitieve hijschbokje tot brandhout. De wegzwiepende staaldraad
haakt achter een steigerpaal; een lawine van steigerhout klettert neer op de plaats waar de stalen reus
Ook naar dezen maatstaf gemeten is de werk- -zich met donderend geweld, meter$ diep in- den bodem boort
.^
gelegenheid in het tijdperk'der rationalisatie met
ruim 20 pet. uitgebreid.
Hoe het verder afliep? Het doet weinig ter zake. Mogelijk heeft Dirk de ramp overleefd, en zal het ook
Blijft over de vraag, of een absolute „uitbreiding is hem duidelijk geworden zijn dat l e i d i n g g e v e n b e t e e k e n t : zorg dragen voor de uitvoering van het
verkregen, of dat een verplaatsing van arBeidskrach- werk, doch bovenal: z o r g d r a g e n voor l e v e n en v e i l i g h e i d der a r b e i d s k a m e r a d e n .

WERKERS VAN ONZEN TIJD
De „strop"ketting

E

BETREUUNG DER NEDERLANDSCHE
A R B E I D E R S IN DUITSCHLAND
Op grond van een destijds afgesloten overeenkomst zoover zij natuurlijk binnen het bedrijf vallen, met " bekwaamheid op te voeren. Het wordt aldus voor den
Werd het Nederlandsche Arbeidsfront door het Deut- den Betriebsobmann dan wel met den Betriebsführer arbeidskameraad mogelijk om tot betere verdiensten
sche Arbeitsfront uitgenoodigd, tot samenwerking regelt. Zoo ook zal de arbeider, die in een Lager is te komen- en tevens komt deze vakopleiding het doel
inzake de verzorging van de Nederlandsche arbeiders ondergebracht, gelegenheid vinden zijn wenschen van den Arbeitseinsatz ten goede.
in Duitschland.
en bezwaren bij zijn Nederlandschen-LagerverbinHet opvoeren en*het organiseeren van de zelfwerkHet Deutsche Arbeitsfront is, zooals bekend, de dungsmann voor te leggen, die deze weder, voor, zoo- zaamheid der arbeiders wordt onder deskundige leieenige instantie, die in Duitschland belast is met de ver een regeling ter plaatse mogelijk is, met den ding vooral ook aangewend ten aanzien van de zooverzorging van alle buitenlandsche arbeiders, die in Lagerführer opneemt.
genaamde Freizeitgestaltung. Het Nederlandsche
Duitschland te werk zijn gesteld.
Wanneer het nu voorkomt, dat de belangrijke aan- Arbeidsfront stelt daartoe ter beschikking vele honDoor den leider van het Nederlandsche Arbeids- gelegenheden niet binnen het bedrijf of in het Lager derden tooneelboekjes, muziek, diverse kaart- en
ïront werd daarom te Berlijn een verbindingskantoor tot een oplossing gebracht kunnen wordeft, dan wor- andere gezelschapsspelen. De resultaten op dit gegeopend in het Amt für Arbeitseinsatz van het Deut- den deze door den Betriebs- of Lagerverbindungs- bied zijn op het oogenblik dan ook veelbelovend te
sche Arbeitsfront, terwijl een 15-tal Nederlandsche mann doorgegeven aan den als Kreisverbindungs- noemen, waar er in de voornaamste steden en in de
Betreuer In • Duitschland werd toegevoegd aan mann aangestelden Gaufachangestellte, of, wanneer grootere Lagers reeds 'thans tooneelgroepen, orkestjea
diverse Gauwaltungen van het Deutsche Arbeits- zoo iemand in de, met zeer weinig bezette Neder- e.d. geformeerd konden worden uit de arbeidskamefront; één Betreuerin werd speciaal voor de behar- landers, Kreisen niet aanwezig is, direct aan- den raden.
tiging van de Nederlandsehe vrouwen en meisjes Gauverbindungsmann, die dan de betueffende aanVoorts stelt het Nederlandsche Arbeidsfront op uitingezet, terwijl ook een speciale Vak-Betreuer werd gelegenheid met den Hauptatateilungsleiter Arbsits- gebreide schaal materiaal ter beschikking om den
aangesteld voor de vele, Nederlandsche binnenschip- einsatz of met den Kreis-, respectievelij.k Gau- band met het vaderland levend te houden. Een
pers. Dit'aantal is gegroeid met den verhoogden in- Obmann van den betreffenden Kreis of Gau poogt speciaal voor dit doel samengestelde krant (een
zet van Nederlandsche-arbeiders in Duitschland, zoo- op te lossen.
editie van „Het Volk") wordt in een aantal van ruim
dat thans in totaal een 60-tal functionarissen in het
Mocht het voorkomen, dat ook nu nog geen op- • 40.000 exemplaren dagelijks verspreid onder de NeDuitsche Rijk voor de Betreuung werkzaam is. Het lossing gevonden kan worden, dan wordt de betref- derlandsche arbeiders, terwijl wekelijks een zevental
betreffende apparaat ziet er thans als volgt uit:
fende aangelegenheid aan den Rijksverbindings- tijdschriften in lO.OOOen exemplaren voor hetzelfde
In het verbindingskantoor4 dat bij het Amt für man doorgegeven, die dan in samenwerking met doel verspreid worden. Op dit oogenblik zijn ruim
Arbeitseinsatz van het Deutsche Arbeitsfront werd het Amt für Arbeitseinsatz poogt de aangelegen- 400 volledige bibliotheken, elk inhoudend een 100-tal
ingericht, zetelt de Rijksverbindingsman, die bij zijn heid te regelen.
boeken, naar de arbeiders verzonden.
werkzaamheden ondersteund wordt door twee z.g.
Behalve het In behandeling nemen van wenschen
In samenwerking met de nationaal-socialistische
Reichsfachangestellte, waarvan de één zich speciaal en klachten en het voortdurend scholen der Be- gemeenschap „Kraft durch Freude"x worden regelbelast met de sociale aangelegenheden, terwijl de triebs- en Lagerverbindungsmanner bestaan de matig ontspanningsavonden georganiseerd, waar
ander in het bijzonder de cultureele Verzorging voor werkzaamheden van den Kreis- en Gauverbindungs- den Nederlandschen arbeiders in hoofdzaak Tarlétézijn rekening neemt.
mann uit het regelmatig controleeren der Lagers en en filmvoorstellingen geboden worden. Voorts pogen
Bij de Gauwaltungen van het Deutsche Arbeits- voorts in het onderhouden van een regelmatig con- wij voortdurend door het vormen van sportgroepen
front is een Gauverbindungsmann aangesteld, die bij tact met de Deutsche Arbeitsfront-Dienststellen, die e.d. de „Freizeitgestaltung" verder uit te bouwen.
zijn werkzaamheden ondersteund wordt door twee in de Betreuung van de Nederlandsche arbeiders
Ook de radio heeft ons op dankbare wijze ten
Gaufachangestellte voor sociale en cultureele werk- werkzaam zijn.
\ dienste gestaan en staat ons nog steeds ten dienste,
zaamheden.
den Nederlandschen arbeiders wekelijks een uur de
BIJZONDERE OPGAVE
gelegenheid te geven met de familieleden in-Nederïn de gouwen, waar een gering aantal NederlandHet Nederlandsche Arbeidsfront ziet een belang- land verbinding te hebben.
sche arbeiders werkzaam is, werd niet een speciale
Gouwverbindingsman aangesteld, maar werden rijk deel van zijn opgave daarin, dat het de Nedermeerdere gouwen tezamen genomen en onder leiding landsche arbeiders in Duitschland van het groote
Op grond van de overeenkomst tusschen het
van één Gouwverbindingsman geplaatst, die zijn belang van hun taak overtuigt, opdat zij zich op de
Deutsche Arbeitsfront en het Nederlandsche
standplaats kreeg in de gouw, waar de meeste Ne- plaats, waar zij te werk .zijn gesteld, ten volle inArbeidsfront werd het mogelijk een regeling vast
zetten.
derlandsche arbeiders te werk gesteld zijn.
te stellen, waarbij het den Nederlandschen
In de gouwen, waar een gering aantal Nederlandarbeider mogelijk is, vanwege het feit, dat hij in
Wat is „Betreuen"?
sche arbeiders werkt, heeft een Gaufachangestellter
Duitschland
verplicht is bijdragen te betalen
voor sociale werkzaamheden zijn standplaats. De
Hier is sprake van een nieuw begrip, dat voortv
aan het Deutsche Arbeitsfront, tegelijkertijd ook
verantwoording berust echter bij den Gouwverbinkomt uit de nieuwe levensbeschouwing, Het is
lid te zijn van het Nederlandsche Arbeidsfront.
dingsman.
niet te vertalen door het Nederlandsche. woord
Aan de Kreiswaltungen van het Deutsche ArbeitsEen bijzondere wensch in deze richting van den
verzorgen. Het is evenmin het „negatief bemoetront, in welk gebied een groot aantal Nederlandsche
Nederlandschen arbeider is daarbij niet noodig;
deren" der arbeidskameraden. „Ik zorg wel, dat
arbeiders te werk is gesteld, is eveneens een Gauvoldoende is, dat de betreffende arbeider zich
je een tikje beter te eten zult krijgen. Wees
fachangestellter toegevoegd,
ria
terugkeer in Nederland, op het Plaatselijke
maar
kalm.
Ik
zal
eens
probeeren
een
schoenenVan l September 1942 af was- het mogelijk, dit
Kantoor van het Nederlandsche Arbeidsfront
bon voor je te bemachtigen enz.", waarmede dan
apparaat uit te bouwen, doordat de mogelijkheid gemeldt, waarbij hij dan zijn ontslagbewljs, alswordt gepoogd de arbeiders zoet te houden.
opend werd in de bedrijven, waar meer dan 20 Nemede het> bewijs, dat hij aan het Deutsche
derlandsche arbeiders werkzaam waren, en ook in
Arbeitsfront'bijdragen heeft betaald, moet tooAls wij het Nederlandsche Arbeidsfront definieede Lagers, waar Nederlandsen» arbeiders ondergebracht zijn, een z.g, Betrifbs- resp. Lagerverbin- ren als de levende gestalte van het beste willen van
nen, waarpa hij wordt ingeschreven, vanaf het
alle werkers van hoofd en hand, dan moet deze dedungsmann aan te stellen.
moment, dat hij in Duitschland bijdragen beDen Nederlandschen Betriebsverbindungsmann is finitie ook voor de activiteit van het Nederlandsche
taald heeft aan het Deutsche Arbeitsfront. Dit
de Betriebsobïiiann van het Deutsche Arbeitsfront Arbeidsfront in Duitschland gelden, met andere
geldt dan uiteraard voor degenen, die niet lid
(te vergelijken met den socialen voorman van het woorden een voortdurend bezig zijn, dit beste willen
van het Nederlandsche Arbeidsfront waren, vóór
Nederlandsche Arbeidsfront) als medewerker toege- der Nederlandsche arbeidskameraden op te sporen
zij naar Duitschland vertrokken.
voegd, terwijl de Lagerverbindungsmann als mede- om het tot hun eigen heil (geldelijke en alle andere
Werker optreedt van den door het Deutsche Arbeits- vormen van waardering), alsmede in het belang
Gedurende den tijd, dat de arbeidskameraad in
front aangestelden Lagerführer. Op het oogenblik van den Arbeitseinsatz als zoodanig, te leiden, met
zijn er ongeveer 1500 Betriebs- en Lagerverbindungs- andere woorden dus een voortdurend appeleeren aan Duitschland werkt, kan hij en zijn gezin van alle
Wanner.
de zelfwerkzaamheid van de Nederlandsche werkers. gunstige, sociale en andere voorzieningen, alsmede
van alle diensten van het Nederlandsche Arbeidsfront gebruik maken
PRACTISCHE GANG VAN ZAKEN
VAKONDERWIJS

De practische gang van zaken in deze organisatie
Verloopt ongeveer" als volgt:
De Nederlandsche arbeider in het bedrijf maakt
zijn wenschen en bezwaren kenbaar aan zijn Nederlandschen Bedrij f sverbindingsman, die deze, voor
. (Vervolg van pag. 2)
Het aantal aan gehuwde vrouwen uitgereikte
arbeidskaarten bleef ongeveer constant. Het steeg
in acht jaar met slechts 1400. De toename bij de
ongehuwde vrouwen bedroeg ruim 16.000.
Tenslotte was er een geringe relatieve achteruitgang van het aantal tewerkgestelde mannen. Het
daalde na 1925 van 71.9 pet. tot 71.2 pet. van het
totaal aantal tewerkgestelden. Maar het absolute
aantal nam sterk toe: met 20 pet. in de vier jaren
1925—'29.
Het zal duidelijk zijn, dat geen twijfel aan de volledige mogelijkheid van aanpassing van het Nederlandsche bedrijf aan den algemeenen ontwikkelingstoelaatbaar is.

Een beroep op de zelfwerkzaamheid van de Nederlandsche arbeidskameraden in Duitschland moet natuurlijk niet beschouwd worden als een "roepen zonder meer. Het dient vooral zoo gezien te worden, dat
het Betreuungsapparaat en ook het Nederlandsche
Arbeidsfront in Nederland het den arbeiders mógelijk maakt, om werkelijk hun beste willen en kunnen
naar voren té brengen. Thans kan worden medegedeeld, dat het Arbeidsfront er in is geslaagd ook
voor de Nederlandsche arbeiders in Duitsrshland gewoon en aanvullend vakonderwijs te organiseeren
in den vorm van schriftelijke cursussen. Daartoe is
uitgebreid leermateriaal aanwezig voor 29 beroepen
op het gebied van werktuigbouwkunde, electrotechniek en luchtvaart, met in totaal 240 leervakken, terwijl spoedig gereed zullen zijn cursussen in
automobieltechniek, scheepsbouwkunde, weg- en
waterbouwkunde, burgerlijke bouwkunde en textielfabricage.
Op deze wijze nu wordt een belangrijke dienst bewezen aan de arbeidskameraden in Duitschland, omdat zij hierdoor in staat gesteld worden hun vaïc-

^Tenslotte wat de behartiging van de belangen
der achtergebleven gezinsleden betreft kan worden_
medegedeeld, dat er een regeling in voorbereiding is,
waar-door de eventueele vertragingen, welke de eerste
weken van het verblijf in Duitschland bij het overmaken van loon ontstaan, worden ondervangen. Bij
deze regeling mogen de betalingen, w.elke aan de
gezinnen worden verricht, niet meer een steunkarakter hebben.
Gezinsleden hebben tot de voorstellingen van
„Vreugde en Arbeid" toegang tegen de voor de leden
van het Nederlandsche Arbeidsfront geldende
prijzen.
Het v Nederlandsche Arbeidsfront staat de achtergebleven gezinsleden met raad en daad ter zijde. Bij
moeilijkheden kunnen zij zich wenden tot de Plaatselijke en Provinciale Kantoren van het Nederlandsche Arbeidsfront.

JLAN 'in Amerika
Het boek „Juan in Amerika" is geschreven
door den Engelschman Eric Linklate r. Het is
in alle Europeesche talen vertaald en heeft
buitengemeen veel opgang gemaakt. Met toestemming van de uitgeefster. Van Holkema
en Warendorf N.V. te Amsterdam, zullen wij
in. „Arbeid" enkele fragmenten uit het boek,
dat thans ook in het Nederlandsch vertaald
is, publiceeren.

HET LAND DER ONBEGRENSDE
MOGELIJKHEDEN.

Door Eric Li n klater

waar het niet blauw was, zijn haar was kortgeknipt
en zijn ooren. zijn neus en zijn jukbeenderen waren
dik. alsof ze geslagen en gebeukt waren om stevig
te worden. Hi^ scheen van,, geboorte een carnivoor te
zijn, en geen melkdrinker^ behalve misschien uit een
tijger&ier.
Gedurende dezen en volgende dagen waren die
twee een veelgezien paar. Ze waren altijd samen en
maakten met niemand kennis.
Op een nacht zag Juan ze samen,op het bootendek zitten en terwijl de harde een sigaar rookte, zat
de zachte in het vage maanlicht te huilen. Zijn ge.zicht was nat van tranen. De hoeken van zijn pruimemondje zakten droevig naar beneden en zijn gezicht trilde van ontroering. Hij trachtte zijn verdriet
niet te verbergen — zijn handen waren in zijn
broekzakken begraven —, maar hij schudde,' snoof
en snikte zonder verwarring of terughouding.
Zijn metgezel sprak tegen hem met een ruwe
faubourien stem.
„Schei uit, zenuwlijder", zei hij en blies een bleeke
rookwolk uit, die licht naar boven steeg om zich met
de dikke zwarte rookpluim te vermengen, die, door
de maan beschenen, in welige krullen uit de schoorsteenen kwam.
Bescheiden en ietwat verbaasd trok Juan zich .van
die intieme scène terug.
Hij begreep niets van den aard of de taal van
zulk soort menschen. En tot zijn innige teleurstelling had hij noch den man met het roode oog, noch
het slanke meisje of de dikke vrouw weer gezien.
Ze aten niet in de eetzaal en lagen ook niet, zooals het meerendeel der passagiers, in dekstoelen, in
plaids gewikkeld en starend naai- een beweeglijker!
leegen horizon.
Juari zocht, op ieder dek, 's morgens en 's avonds
onder de zeeziek« rezigers naar het meisje, dat *oo
wiegend geloopen had — en hij' zocht tevergeefs. De
roodoogige man en zij namen geen deel aan het
leven op het schip. Ze waren ctf verdwenen of ze
bewoonden een privé-suite.
1
En toen, den laatsten nacht op zee, toen de rookzaal stampvol was en de stewards steeds vlugger en
vlugger draafden met steeds meer glazen op hun
blad, zag Juan haar terug. In de omlijsting van een
hutraam op het promenadedek keek ze naar buiten,
in de duisternis. Haar mond was even geopend alsof
zij de- zwarte, zilte lucht wilde proeven. Met kloppend hart liep Juan een eindje door, keerde om,
ging naar haar raam en zei: „Ik zag u in Le Havre
aan boord komen."
„O, ja?" vroeg ze, weifelend. t ,Maar het was heel

Onder lawaai en het licht der booglampen had de
inscheping van de vele passagiers, die in Le Havre
aan boord kwamen, plaats. Auto's — olijfgroen, zilver, glanzend in het licht — zweefden door de lucht,
hingen onbeweeglijk aan den stijven vinger van een
hijschkraan en glipten door het bagageluik. Het geschreeuw van passagiers en witkielen weerklonk in
de holle heider-verlichte loodsen. Lachend kwamen
de Amerikanen aan boord en converseerden nog
luidruchtig op dit bijna middernachtelijk uur over
hun laatsten dag in Frankrijk
„Hij smoesde aardig tegen dien „Frog" ), reken
maar!"
„En vloog-ie erin?"
„Nou, vies hoor!"
Er klonk gelach, een meisjeslach, dan een mannelijk geluid, een geroezemoes van stemmen:
„Hank was weg van de Gioconda."
..Hij is nog vet, hoor!" „'t Was echte Scotch." ,,Ik
vond Rome echt fijn." „Ach, laat naar je kijken."
„Zonder gekheid?" „Zus is er gek op om Peoria weer
terug te zien." „Nou — dan hoeft ze niet lang te
•wachten."
Gebrild, dik, welwillend, vlug, jong, vroolijk, knap,
netjes, slordig, elegant, krachtig, slank, driehonderd
vacantie-reizigers, die naar huis terugkeerden, en
die aan boord gingen met die echte achtelooze
Yankee-allures, alsof ze over een plank liepen, die
over een .slootj^ lag.
Juan leunde over de verschansing en keek naar
hen.
Weldra was de loopplank leeg.
Toen kwamen de laatste passagiers, een groepje
van vijf menschen, aan boord. Het was een opvallend gezelschap.
Voorop liep een groote man met een slank meisje
aan zijn arm; dan een waggelende, hijgende oude
vrouw, met heldere oogen; dan twee mannen, de
eene dik en somber, 'de andere, van middelbaren
leeftijd, zwaar en met een lichaam, dat zoo hard
leek, alsof een mes af zou schampen op zijn gespierde, hagedisachtige huid. Ze spraken geen van
allen. Het meisje was in het zwart. Haar manier van
loopen boeide Juan, wond hem bijna op, en een
glimp van haar gezicht, dat van de schaduw in het
licht kwam, wekte zijn levendigste bewondering op.
Maar het gezicht van den grooten man naast haar
werd op datzelfde oogenblik zichtbaar, en die aanblik gaf Juan een uiterst onaangenaam gevoel, alsof
— -- —^'^~fï —-i>>—- ^- tysgpz*1*
hij een graat had ingeslikt. De vreemdeling had
borstelige wenkbrauwen, een dikken Romeinschen
neus en een huid als een gele handschoen, maar
(23)
dat was nog niet zoo erg. Het was 's mans rechteroog, dat zoo afgrijselijk was. Hij had klaarblijkelijk
Vóór hen ging een vage gestalte, kreupelend over
eens een messteek in zijn ooghoek gehad, tusschen knoestige veenkluiten, dan weer hulpeloos vastgezijn neus en zijn voorhoofdsbeen. Het onderste oog- zogeii in den blubber van het stukgeloopen voetpad.
lid was binnenste buiten gekeerd en naast zijn neus De man kreunde onsamenhangende woorden voor
liep de inwendige canthus naar beneden in een zich heen in zielige alleenspraak.
rooden, natten glans. Wanneer hij dien kant op keek,
„Schipper Van Bure!" schreeuwde Bart. „Man,
was het net alsof hij over een stroom versch bloed wat sjouw jij hier alleen in die griebus? Loop ie
keek. Vlak achter den man met l\pt roorfe oog kwam wurreme te zoeke?"
de kleine vrouw. Haar dik grrjsachtig gezicht was
„Of ben je verdwaald in de rimboe?" vulde Klaas
bestoven met paars poeder. En achter haar volgden aan. „Je gaat de verkante keert op, joh!"
als een lijfwacht, de dikke, melancholieke man en
De aangesprokene gaf geen antwoord. Met pijnlijk
de groote leelijke man, die er uitzag of hij tegen gekreun trok hij een voet los uit de zuigende nudder
kogels en messen bestand was. Zg staken de-smalle -en struikelde dan weer verder onder voortdurend
strook van het dek over, die verlicht was--De dikke gemompel van onverstaanbare zinnen.
vrouw stapte luidruchtig op haar hakken, maar de
Klaas keek bedenkelijk. „Geen gijntjes, Bart!"
mannen liepen onhoorbaar en opeens was het gezel- waarschuwde hij. „Laten we 'm effe in de gate
schap voorbij — een plotselinge en dramatische af- houë! 'k Geloof dat ie wijer van huis is asdat wij
tocht — en het dek was weer verlaten.
wel denke! Niks zegge; laat 'm maar effe tobbe!"
Schipper Van Buren meende op weg te zijn naar
Den volgenden morgen, aan het ontbijt, zag Juan huis. Zijn, door- rampen en tegenslagen, gekrenkte
twee leden van het vreemde vijftal. De mannen, die hersenen hadden een vaag plan saamgeknutseld
hij de lijfwaftht had genoemd, zaten aan een naburig aan de uitvoering waarvan hij thans begonnen was.
tafeltje en aten ^en van die graanvoedsels, die zoo H?t instinct van den eenzame deed hem den weg
teekenend zijn voor het Amerikaansche ontbijt — inslaan naar het dorp, en in zijn herinnering lag
een hoop kruimels in melk én suiker — en hoewel nog de vormlooze gedachte aan een autobus waarzoo'n maaltijd heel geschikt leek voor een van hen, mee hij, van ergens uit de wijde wereld, naar dit
maakte een melkstroompje op de blauw-geschoren oord der verbanning gekomen was. Hij zocht den
kin van den ander bepaald een komisch effect.
weg terug naar iets dat verloren ging. Doch zooals
Want de melancholieke had een klein, vochtig het voetpad langs den boezem vaag lag afgeteekend
pruiinemondje en starende oogen en een groot bol in het duister van den dikbewolkten maannacht zoo
voorhoofd, wat hem zoo'n zacht en embryonaal lag ook zijn levensweg Vaag en onduidelijk in een
uiterlijk gaf, dat melk heel goed zijn dagelijksch duister verleden. De angstig doorworstelde jaren in
voedsel kon zijn; maar het gezicht van zijn voor den paardenstal van het schippersdorp lag vrijwel
kogels ondoordringbaren kameraad was steenrood, uitgewischt in de leegheid van zijn herinnering.
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laat In den avond."
„De loopplank was verlicht."
„Ja, dat zal wel."
Ze werkte niet erg mee en ze scheen, gedurende
het onnoozele gesprek dat Juan voerde, naar iets
anders te luisteren. Toen hij voorstelde, dat ze aan
dek zou komen om een beetje heen en weer te wandelen, glimlachte ze, maar voordat ze kon antwoorden, werd ze door een toornigen uitroep en een
stroom van verwijten in de rede gevallen. De kleine
vrouw was ongemerkt in de hut gekomen. Ze i
schreeuwde eerst tegen het meisje, toen tegen Juan,
toen weer tegen het meisje, in Italiaansch of Napolitaansch. Het meisje antwoordde in dezelfde taal,
ze was ook boos, maar ze beheerschte zich.
Toen duwde de oude vrouw haar opzij en stak
haar eigen paars-gepoederd gezicht door het raam
om een of ander totaal onverstaanbaar verwijt naar
Juan's hoofd te slingeren. Waarna zij een gordijn
voor he^ raam schoof.
.In de rookzaal vlogen de stewards heen en weer
met bladen, die zwaar beladen waren met glazen
whisky, flesschen sodawater, likeuren, glazen bier,
kleine glazen port en groote glazen port, cognac
Courvpisier en Guinnes-stoüt. ledere passagier —
behalve het aanzienlijke aantal, dat aan het vrijen
was in rustige hutten of donkere hoekjes van het
dek — was bezig om zooveel te drinken als hij of zij
met, mogelijkheid kon stouwen, terwijl de Corybanti.c nog profiteerde van de vrijheid der zee want de bar zou verzegeld worden, zoodra ze in de
Amerikaansche wateren kwamen. Het was een levendig schouwspel. Harder en harder weerkfonken
de stemmen. Flesschen rinkelden en bladen kletterden; met een. klok-klok-klok werd er nog een fleschbier voor den mijnheer uit lowa uitgeschonken en
zijn vrouw dronk dankbaar haar zevende Bénédictine, wel wetend hoe lastig het was om in lowa
Bénédictine te krijgen en drie'groote glazen port
vielen „smak!" in de geestdriftige magen van drie
schoolfrikken uit Kansas. „Whoopee!" riepen de
kostschooljongens en sloegen hun highballs om als
gentlemen.
„Steward, steward, cognac voor den Senator en
zijn dame en den grooten rooden makelaar uit Pasaderiena, Calif en een cherry-brandy voor de dochter
van den Senator voordat te haar eerste jaar in
Vassar begint — dan krijgt ze niets anders dan gesmokkelde whisky en jenever uit het bad, die stakker!" De soda bruist en de man uit Chicago vertelt
aan den man uit Yonkers N.Y. precies hoeveel er
bij moet. „En hoe!" zegt het kleine vrouwtje uit
Milwaukee, als ze haar broers whisky bij het restje
van haar „lager" schenkt. „Over there, over there!
On the Yanks are coming, the Yanks are coming!"
,.Of we komen!" En er is daar aan -den overkant
niets overgebleven dan een afgeleefd Europa, vol
leege flesschen en tien-dollarbiljet j es.
(Wordt vervolgd.)
Daarover reikte de gedachte aan den tijd toen hij
met zijn veel te dure motorschuit dag en nacht
langs rivieren en kanalen sjouwde in bangen wedloop tegen den onafwendbaren ondergang.
Uit de brokstukken van zijn alleenspraak was op
te maken dat zijn verknoeide geest nog altijd rondwroette in den angst van dat verre verleden.
„We zalle zien dat we 'n dokter aan d'n haak
slaan!" opperde Klaas. „Weet jij de weg hier in die
kampohg?"
„'k Weet 'r geen draad van!" bekende Bart. „Maar
as je 'n oogenlifókkie je gemak wil houë, dan zal ik
effe de buurt wakker "tvrulle, en dan worde we wel
verder baanwijs! 'k Zal hier maar beginne!"
Hij schutterde door. den modderpoel naar een
vlondertje dat wazig geteekend lag boven den loodkleurigen boezem. Zijn nieuwe werkschoenen bonkten over de los^-liggeftde planken, dan rumoerde hij
aan de deur van een Eirotje dat, vaag en onwezenlijk,
als in mest en mist verzonken lag.
Een gele lichtvlek veegde 'over het pad toen Bart
de deur openzwaaide en struikelend over gereedstaande klompen, zijn intree deed in het wrakke
bouwsel.
Klaas voorzag een langdurig oponthoud en dus
loodste hij schipper Van Buren mee om eveneens een
weg te zoeken naar de inmiddels weer gesloten deur
van Barfs informatiebureau.
Ze vonden hem terug in het laaggezolderde woonvertrekje waar serieus begonnen was den bewoners
te wijzen op het nut van een goede telefoonverbin-r
ding. Zooals gewoonlijk, zwamde hij in de ruimte om
zijn ontroering de baas te blijven. Het gelukte slechts
ten halve. De armoede in het gezin was te
schrijnend;- de afwezigheid van het allernoodigste
te opvallend om in een nevel van woorden verdoezeld te worden.
Onopvallend mengde Klaas zich in- het gesprek
met de bedoeling het in een andere richting te
voeren. Hij trachtte door te dringen in de beslotenheid van het werkersleven dat zichtbaar verkwijnde
in de goorheid van dit onbewoonbare krot.
Eerst met pijndoende verlegenheid, dan vlotter,
vertelde de bewoner van zijn aandeel in de misère
die als een vloek sinds jaar en dag rustte op het
trieste moerasland.
(Wordt vervolgdj
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TWEE JAAR
NEDERLANDSCHE OMROEP
Ofschoon de Nederlandsche Omroep in verband
''net de tijdsomstandigheden het tweejarig bestaan
niet tot een „Dag van den Omroep" heeft willen
Tnaken, heeft deze herdenking op Zondag 7 Maart
toch plaats gehad. Omlijst door een schets Nederlandsche Volksklanken" en een landenrevue ,J£uroPa" spraken op dezen middag de loco-secr. generaal
van het Dep. van Volksvoorlichting en Kunsten, jhr.
tor. F. M. S. de Ranitz, en de Directeur -Generaal
van den Nederlandschen Omroep, dr. ir. W. A. HerJhr de Ranitz wees op de belangrijke cultureele
taak, welke de Omroep ook in 'dezen tijd van oorlog
te vervullen heeft. Immers voor Germaansche vol"
ken van soldaten en arbeiders vormen cultureele
uitingen niet een overtollige luxe, doch een onontbeerlijk levensbestanddeel.
Dr. ir. Herweijer legde in zijn rede rekenschap af
Van het door den Omroep in den afgeloopen tijd verfichte werk. Hij legde bijzonder den nadruk op de
voorlichtende taak, welke de Nederlandsche Omtoep heeft. De programma's zijn zoo samengesteld,
dat zij de volktche cultuur dichter bij het volk brenSen en tevens het publiek vertrouwd maken met de
gedachte van het nieuwe Europa.
Eerbiedig, maar vol trots herdacht de Directeur-

Generaal de medewerkers van den Omroep, die hun
leven gaven in dienst van hel nieuwe Europa en
hen, die nog op het oogenbjik in het Vrijwilligers
Legioen, Waffen S.S. of N.S.K.K. meestrijden.
In een •studio-opvoering gaf de Nederlandsche
Omroep vervolgens gelegenheid aan de gasten om
de kunstenaars, die wij zoo veelvuldig via de radio
kunnen beluisteren, ook eens op het podium te zien
optreden. Een serie volksdansen en\ volksliederen
toonde hoe de Omroep haar volksche cultureele taak
vervult, terwijl de landenrevue „Europa" de Europeesche samenwerking versymboliseerde.
Ofschoon wij hier niet de prestaties van alle medewerkenden willen behandelen, kan een wgord van
lof toch niet loorden onthouden aan de heeren mr.
M.. A. Merkelbach en mr. J. J. den Daas, waarvan
de eerste de regie en de laatste het scenische gedeelte verzorgde. Bijzondere vermelding verdient
ook Maria Rosé, die buiten haar eigen rol in het
stuk de balletten koos en de cobturfieering verzorgde,
welke beide zeer geslaagd mogen heten.
Het lijdt dan ook geen twijfel, of de gasten,
dezen middag in de Omroepstudio aanwezig, waren
met het ten\tooneele gebrachte ingenomen. Dit
werd bewezen door den veelvuldigen bijval, welke
den artisten ten deel viel.

Vr eest in Uw werk een
voorbeeld voor anderen.

LEERLING-SPREKERS
WORDEN GESCHOOLD
In het door het Duitsche Arbeidsfront ter beschikking gestelde vormingsoord te Haarlem organiseert het Nederlandsche Arbeidsfront een cursus
voor sprekers. Zij, die in den komenden tijd op
bedrijfsbijeenkomsten en vergaderingen de gedachte van het Nederlandsche Arbeidsfront zullen moeten uitdragen, worden hier gedurende een week ge-

HET ARBEIDSFRONT IN DE BEDRIJVEN
Groningen.

Rotterdam.

Hier werd in de afgeloopen week een bedrijfsbijeenkomst gehouden in de Aardappelmeelfabriek
..Wildervank en Omstreken" te Eexterveenschekanaal, waar kam. Sterenberg de werkers in het
schaftlokaal toesprak. De Betriebsführer opende -en
de sociale voorman sloot de bijeenkomst. De aandacht voor het gesprokene was zeer goed.

In 8 bedrijven werden in de afgeloopen weken
bedrij f sappèls georganiseerd, welke alle goed geslaagd genoemd kunnen worden.
Kam. Ponneker sprak 'de werkers van de fa.
Kortman en Schulte Sodafabriek toe. Hij sprak
verder in de Stoomwasscherij Th. Bombake. De
Dienstleider Pers en Propaganda voerde het woord
bij de Cartonnagefabriek „Rotterdam"; de Behangerij en Meubelstof f eerderij „Futura"; bij de Stoomwasscherij „Maas", en tenslotte-in de Biscuit- sn
Suikerwerkenfabriek „Novado".
Tenslotte was het de Prov. Leider, Kam. Jordaan,
die het woord voerde voor de werkers van de
Maatschappij tot Exploitatie van D. Reese's Proeflokalen N.V. „Atlanta" en in het Nederlandsen
Falan-Instituut-.

Overijssel.

In de ajgeloopen week werd allereerst een bedrij fsvergadering gehouden bij de fa. L. Bolsa te
Kampen, waar kam. v. Kampen het woord voerde
voor de werkers, die voor het grootste deel aanwezig
waren.
In Steenwijk werd voor het Gemeentepersoneel
een bedrij f sbij eenkomst belegd, waar kam. Postma
Wt Friesland als spreker optrad.
In Oldenzaal werden een tweetal bedrij f svergadeHngen gehouden, en wel bij de fa. Owe en de fa.
lö 't Veld, waar kam. Holsbergen op duidelijke
Spraakles voor buitenlandsche arbeiders
Wijze de doelstellingen van het Nederlandsche Arbeidsfront uiteenzette. Voorts vond een appèl plaats
in Dultschland
bij J. Eeftinks Kunstmesthandel te Almelo, waar
Teneinde de talrijke buitenlandsche arbeidskrachkam. Algra het woord voerde.
In Almelo werden verder bedrij f sbij eenkomsten ten langs den snelsten weg met de Duitsche taal
gehouden bij de fa. Roseman—Wij Ier; de Coöp. bekend en vertrouwd te maken, worden in groote
Landbouwbank en de Twentsche Bank. Als spreker ^Duitsche bedrijven door middel van grammophoontrad op kam. Algra. In Enschede werden vergade- platen taallessen gegeven. Op, die Wijze leert men
ringen belegd bij P. ter Kuile; E.M.O. Meubelfa- snel de taal. Wederkeerig worden in vele afdeelinbriek;
N.V. Hollandia; A. v. d. Schaaf en Sachs en gen, waar een aantal arbeiders uit een bepaald
c
<>.,
met
als spreker kam. Stuiver._ Kam. Arbeek land werkt, grammophoonplaten gebruikt voor het
s
Prak te Enschede bij de Cartonnagefabriek Roelof s geven van instructies aan die arbeiders in hun
en de coöp. Landbouwbank.
eigen taal.
Alle vergaderingen hadden, een vlot verloop. "Esn dezer dagen bezocht een aantal, sociale voorftïannen uit bedrijven te Zwolle, vergezeld van
Plaatselijke en provinciale functionarissen, Helder's
' biscuitfabriek, teneinde zich een beeld te kunnen
Vormen van hetgeen op het gebied van „SchoonHet Arbeidsfront, dat is geboren in een
heid van den Arbeid" kan wordeü bereikt,
tijd van oorlogsbrandf
. Het biedt ook plaats aan alle blinden,
Limburg.
die. werken hier in Nederland.
Wilt u het Arbeidsfront doen groeien,
In deze week werden drie zeer geslaagde appèls
meldt u dan nog heden aan;
gehouden, en wel bij de Chem. Verfstoffenfabriek
v
Want naarmate dat wij groeien, sullen
-h. Ten Horn te Maastricht; Papierfabriek „Genwij ook vaster staan.
iep" te Gennep en bij het Hollandia Theater, waar
Het oude, dat is overleden, het is begrakam. Rörik sprak en waar de geheele „Gefolgschaft"
*
ven of verbrand;
zich collectief bij Het Nederlandsche Arbeidsfront
aansloot.
Thans zijn er nieuwe mogelijkheden
voor de blinden in Nederland.
Noord -Holland.
E. MULDER.
In Amsterdam sprak de provinciaal Propagandafeider in de drukkerij van Belderbos en van Goesel,
Kortelings is Het Nederlandsche Arbeidsfront
bij Pronk's sigarettenfabriek en bij de BehangselPapierfabriek van Rath en Doodeheefver. ^Voorts eveneens voor de blinde werkers in Nederland openberden bijeenkomsten gehouden bij de fa. Branden- gesteld. Dit moge op zich zelf geen opzienbarende geburg, van Rheenen en Voorwalt, bij de Amster- beurtenis schijnen; immers de blinde werkers trachöamsche Lucifersfabriek, bij de Confectiefabriek ten door middel van hun arbeid in hun levensonderG1
rl Coat, bij Nijkerk's Handelsonderneming, bij houd te voorzien en derhalve zijn zij door hun
..AU Weather Coat", bij „Ons Huis", bij de Pantof- arbeid verbonden met alle andere werkers in Neelfabriek Rijnco en bij de Columbla Sc^oenfabriek. derland.
Echter, zooals wij dit ook elders in het verleden
i Zaandam werd deze week een propagandawe
. ek gehouden met zeer vele bedrijf sbij eenkomsten, moesten waarnemen, bestond op het gebied der
blinden een groote verdeeldheid. Onder de blinde
«e zich tot Krommenie uitstrekten.
In Haarlem werden bedrijfsbijeenkomsten gehou- werkers heeft echter steeds, evenals onder alle anden bij de firma Almotex en bij de Nebim. Le Lei- dere werkers in Nederland, de behoefte naar een•uer van de afdeeling Propaganda sprak voor de heid bestaan.
>M :olgschaft" van de Holland-Nautic, welke bijeenHet Nederlandsche Arbeidsfront, dat zich in wil
komst wel tot de best geslaagde behoort
zetten voor alle werkers van hoofd en hand, en

vormd, en -hun sprekerstalent wordt door deskundigen^ van het Arbeidsfront bijgeschaafd en bijgevijld.
Het huis, waar de cursisten 6 dagen lang —
van Maandag tot Zaterdag — intern zijn, bevat
buiten een vijftal ruime fleurige slaapkamers, een
gezellig dagverblijf, waarin ieder zijn vrijen tijd
naar eigen smaak met dammen, schaken, sjoelen,
lectuur enz. kan doorbrengen, en een keurige eetzaal, waar de gezamenlijke maaltijden worden genuttigd.
Op den cursus zelf worden de aankomende sprekers in de gelegenheid gesteld enkele minuten over
een zelf te kiezen onderwerp te improviseeren. Heb1ben zij hun tijd uitgesproken, dan kunnen de
andere cursisten vragen stellen. Tenslotte oefent
dan de deskundige — tijdens ons bezoek was dat
de heer Koetsier Muller — zijn critiek uit.'Hij wijst
de leerlingen op de nog gemaakte fouten in stijl,
toon en spreektechniek en zegt hoe deze fouten te
verbeteren.
Komen de adspirant-sprekers door' den cursus
heen, dan wacht hun de practij k-proef, die de laatste selectie brengt. Wordt ook deze doorstaan, dan
zullen zij hun taak, ons volk den weg te wijzen naar
de organisatie van den arbeid, opnemen.
Ofschoon er gedurende al de zes dagen hard
moet worden gewerkt, kunnen de cursisten het déze
week best uithouden. Daarvoor staat niet alleen de
inrichting van het gebouw, maar tevens de onderlinge kameraadschap borg.

De blinden en Het Nederlandsche Arbeidsfront
immers dé gemeenschapsorganisatie wil zijn van
den arbeid, stelt het op prijs ook de blinde werkers
in Nederland onder zijn vaan te brengen.
Dit is thans mogelijk geworden en uit den kring
der blinde werkers, zelf zijn thans nieuwe Initiatieven naar voren gekomen.
Wij waren kort geleden in staat met eenige van
deze blinde werkers te spreken en wij zijn er van
overtuigd, dat de daadkracht, die zij tot dusverre
hebben getoond er toe zal leiden, dat binnen afzienbaren tijd alle blinde werkers in Nederland huil
voorbeeld zullen volgen.
De blinde werker dient te beseffen, dat zijn arbeid, evenals van eiken zienden werker, de volksgemeenschap schraagt. Het gaat er immers niet om,
wie den arbeid verricht, doch voor de volksgemeenschap is uitsluitend bepalend hoe de arbeid wordt
verricht en wij weten zeker, dat ook voor den blinde
mogelijkheden zijn, die hem in staat zullen stellen
zijn arbeidskracht in dienst te stellen van de gemeenschap. Daarbij dient de blinde in de allereerste plaats zijn minderwaardigheidscomplex van
zich af te schudden en te beseffen, dat hij een werker is met alle rechten en plichten van dien.
Wat onder het oude liberalistjsch-kapitalistisch
stelsel niet mogelijk is gebleken moet thans kunnen.
Dit ligt aan de blinde werkers zelf.
Hun zelfwerkzaamheid, hun kracht, hun initiatief
en hun kunnen zal hun de plaats verschaffen in de
volksgemeenschap, waarop, zij als werker en krachtens hun prestatie recht hebben.

In alle dag-, -week- en maandbladen
lezen we raadgevingen om de gazpns
onzer plantsoenen en sieftuinen dit
voorjaar te veranderen in aardappelen boonenvelden, terwijl iedere
vruchtbare vierkante Meter grond
benut dient te worden om groenten te
teelen en vruchten te kweeken. Het
aspect van onzen bloementuin ' zal
zich dus grondig dienen te wijzigen in
dat van den warmoeziershof. In dezen
naam komt reeds iets tot ons van de
geuren der ouderwetsche kruiden en
ik weet niet, of-het u als^mij gaat,
"maar een „hof" spreekt totTmijn verbeelding meer dan een tuin van het
zieleleven der planten, die daarin
worden gekweekt. Mogelijk hangt dit
samen met de oorspronkelijke beteekenis van tuin als omheining, dus een
uiterlijke begrenaing, terwijl de naam
„hof" onze' gedachten direct brengt
binnen deze omheining in' de vertrouwde intimiteit van een afgesloten
wereldje- als het paradijs van den
hovenier.
De boerenhof nu heeft door alle
tijden heen deze wonderlijke sfeer be-,
houden omdat „den hof" in de samenleving een ïuiiselijk nuttigheidsen niet een louter wereldsch pronkbestaan leidde. Hij levert toch in het
voorjaar de radijsjes en de rhabarber,
later de bitterkers voor het ontbijt en
de Sint Jans-uitjes voor den inmaak,
de opeenvolging van spjnazie en steeltjes, de sappige peentjes en de heerlijke tuinboontj es.
Al deze goede gaven van den voorzomertijd worden gekweekt op rabatjes, die keurig ingeperkt zijn door geschoren palmhaagjés. Op zich zelf
leveren deze weer hét groen voor den
tooi,'der Palmpaaschjes, waarmede de
kinderen- op Palmzondag langs de
boerderijen trekken om er de komst
van de lente in oude deuntjes aan te
kondigen.
Productiehol en Boerentuin.
Zoo'n productiehof behoeft heelemaal niet een nuchter zakelijk kweekerij-aspect te bezitten. Integendeel!
Op mijn zwerftochten, zoowel langs
de kusten van het Uselmeer als in de
buurt van Nijkerk. op de Zeeuwsche
eilanden als in het vruchtbare heuvelland van Zuid-Limburg mocht ik
overal gluren over heggen of muurtjes in dergelijke boerentuinen, die
iets van de kinderlijk-naïeve middeleeuwsche sierhoven in hun naar binnen gekeerd seizoenleven hebben bewaard.
Nooit zal ik de blijde ontroering
vergeten van een Zondagmiddagwandeling over Sittard's oude veste op
een'" eersten lentedag, toen ik er de
hoven overschouwde, die er aan mijn
voeten openbloeiden in de jonge
weelde van het heel vroege voorjaar
met de rose bloesempracht van abrikozen en teere bruidssluiers van
pruimen, met onder de oude perelaars
en appelaars het jonge leven van
sleutelboem en longenkruid en in de
. doornhagen het streuvelgroen van
Mei- en sleedoorn.
Wanneer we- door de omstandigheden het karakter onzer tuinen dus
zullen wijzigen, heb ik goede hoop,
dat ook onze belangstelling weer zal
uitgaan naar de ouderwetsche boerenbloemen. Want ook in de bloem
heerscht een mode* en ook onder de

tulnbloemen kennen we precleuze
oudtantes en luchthartige modieuze
zwierbollen. Rozen, gekweekt tusschen
slakroppen, is weinig stijlvol, maar
een bedje sla kan prachtig omlijst
worden met een randje hoe-langerhoe-liever, ook^wel Haarlemsche klokkenspel geheeten, of met het poëtische onze-lieve-vrouwe-bédstroo, dat
behalve de weelde van den blanken
bruidsbloesemtooi in Mei eeuwenlang
als „Waldmeister" de 'aroma schenkt
aan den lichaams- en ,geestverheugenden Meiwijn.
Ouderwetsche boerenbloemen.
In zulk een volkschen productiehof
is veel meer poëzie te vinden dan in
een plutocratischen siertuin._
Reeds heel'vroeg in het voorjaar
..staan in dergelijke ouderwetsche
hofjes en boerentuintjes de karmijnrode vleezige stengels uit de bevroren
aarde met de nog ineen gedrongen
bloemknoppen der druipende hartjes.
Ook hier weer een zinrijke naam, dien
het volk -heeft geschonken naar den
eigenaardigen vorm der rose en
witte bloempjes, welke door de volks'fantasie internationaal in de plantennamen werd overgebracht. Ik denk
hier bijv. aan „Blutendes Herze" en
aan het .vertrouwelijke ,.Adam- en
Evatjes". Als boerenbruidsbloemen
zag ik ze op Achterhoeksche Meibrulfte altijd gebruikt tot versiering
van de bruigoms en bruidskoppen en
ook fn andere Nederlandsche gewesten behooreii de druipende hartjes
tot de lievelingsplanten van ons bloemen zoo welgezinde burger- en boerenvolk. Het zijn dan ook werkelijk
alleraardigste overblijvende z.g. vaste
planten, al moeten ze wel op een zeer
beschut plekte staan om zulke strenge
winters als we het vorig jaar hebben
doorgemaakt te" kunnen overleven. In
de catalogi der kweekers staan ze
aangegeven als dicletra spectabilis en
in hun geheelen groei hebbfen zij ïken-weet-niet-wat, dat hen wonderwel
op hun plaats doet zijn in zoo'n
bloemrijk voorjaarshofje ter zijde van
jonge spjnazie of raapsteeltjes.
Ook in het kleigebied van de Betuwe, waar de blanke T-huizen zoo
voornaam liggen te midden van lom-

IN DEN PRODUCTIEHOF
•merrijke fruit- en bloemhoven, zult
ge deze ouderwetsche voorjaar sbloemen overal gekweekt zien.
Tot de voorjaarsplahten, welke door
een raadselachtige verandering in de
bloemenmode jarenlang als gebannen
schenen uit de deftige tuinen, moet
ook de duizendschoon worden gerekend. Door de steeds meer volmaakte
kweekkunst van de zwierige dubbelbloemige grasanjers is de teelt van de
duizendschoon Dianthus barbatus jarenlang verwaarloosd. Maar zij bleef
zich evenals de ouderwetsche fuchsia
en de rijzige blauwe monnikskap toch
maar handhaven in deze huiselijke
boerentuintjes.
Juist de duizendschoon met haar
kleurenuitbundigheid en haar schat
van~boerebonte bloemen past wonderwel in den productiehof, bijv. als kleurige omranding van een rabatje uien.
De akelei, onze mooiste hofbloem.
Maar de fijnste en sierlijkste, bovengj de stijlvolste boerenbloem onzer
vaderlandsche hoven is toch wel de
akelei. Zij is het elegante weeldekind
in de.n boerschen kruidenhof. Haar
bloemen, soms violet-"blauw, soms licht
geel, ook ~wel wijnkleurig of geheel
maagdelijk wit, zijn zeer elegant en
doen zelfs - 'aan grillige orchideeën
denken. Geen wonden dat er over
deze mystieke bloem allerlei verhalen
in omloop zijn. Aquilegia vertolkte in
dé verheven taal der plantensymbo-.
liek aan de verliefden: „deel mij
mede, wanneer ik u weer zien kan".
Dat was de zoete zang der akelei in
de minnezangen der troubadours en
-ook het lied van Heer Halewijn vertelt ons reeds van een kasteelhof met
„acoleijn ende violetten", met „leliën
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1. In menige productiehof bloeit er < j
Juni langs de paden de prachtige iris. urn
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2. H~et begin van den productieslag! ""'•
öt
sou een actueele naam kunnen zijn vo&t
het prachtige schilderij ,,De Lente" i"**^...
Abel Grimer (1577—1615) in het musem
te Antwerpen.
3. Ook de sierlijke campaniüa treft
»eb; e
° "ien en
in vele productiejioven aan.
4. De blanke lelie wordt in vele
bonte d
tuinen van het Katholieke Zuiden
n
kweekt als altaarbloemen.
tl °'°em.
narcissen 'int.
5. In de volkssprake
(foto's:
^
echte Paaschbloemen.

die. gherne smetten", welke er bloeien
„tusschen" schone rosen, die roken
van de egglentieren".
In de volksgeneeskunst moet de
akelei gediend hebben om de geelzucht te bestrijden en bijgeloovige
lieden schrijven aan deze exotische
bloem een wondere macht toe om
booze geesten,'uit den bloemhof te
weeren.
Ook Goethe werd door de ouderwetsche akelei ontroerd en hij dichtte in
zijn „Frühling":
•
„Schon erhebti sich der Agley und
senkt das Köpfchen herunter.
Ist es Gefühl? oder ist's Mutwill?
Ihr ratet es nicht."
De volksvereering uit zich eveneens
in vele namen en de katholieken noemen de fijn-gespoorde bloemen Maria's zijden muiltjes of Onze-lieveVrouwe-handschoentjes, terwijl ze
tenslotte als zinbeeld van oot'moedig*heid gn liefde gebracht" werd in 5e
blazoenen der rederijkerskamers als
die van „de witte Akoleyen" te Delft.
Hoe hebben zelfs in het nuchtere
Zuid-Hollandsche plassengebied' onze
boersche gilden de emblemen bijeenvergaard uit den kruidentuiij en
bloemhof. Ik herinner slechts aan „de
Witte Rozemaryn" te Schipluiden en
aan „De Witte Roosen" te Wassenaar.
En heeft op den rederij kerswedstrijd,
in 1684 uitgeschreven door „de dubbele geele ho/bloem", „De Leley oncler
de Doornen" te Noordwijk niet den
eersten prijs behaald in het slingeren
met de vaan?
Nut-, heil- en sierplanten
In katholieke gewesten treft men
in de boeren tuint j es ook altijd dé
slanke blanke lelie aan, die er als
altaarbloem met bijzondere zórg gekweekt wordt. Ook schijnt de lelie
wratten-verdrijveoide kracht te bezitten en bij ontstekingen vergiftige
stoffen aan het lichaam te kunnen
onttrekken.
Hóe past bij een rabat tuinboonen
of snijbieten de forsche gestalte van
de z.g. „boerenroos", ook wel Pinksterroos geheeten, die als pioen zich
in de laatste jaren ook zoo zeer in de

DEN VOLKSTUINDER
eit er
e iris.

j, " en

k takje druipend hartje. oj>
ook bekend onder den

belangstelling der kweekers mag verheugen. •,
Het zijn robuste zelfbewuste echte
slag.' V'T
is onze mooiste hofbloem. volksbloemen, die witte róse of rood e
•i-jn voQ$
boerenrozen, die vroeger ook in het
ite" ^yi
ook wel Pinksterroos kerkelijk ritueel van Pinksteren een
' rol hebben gespeeld. Als de nederdaen
f^if f ö Ju ontbreekt in een boeren-- ling van den H. Geest aanschouwelijk
moest worden voorgesteld, vielen, in
rejt >n »eb;o
daspenning met zijn paarse
en na aaTS oi van
de kerk honderden bloed-roode pioen-i
t°
zilveren
blaadjes als vurige tongen neer op de
geloovigen.
duizendschoon is een echte
* Zoo is er van iedere bloem uit den
-rem0l
boerenhof een geschiedenis te verhalen, want we moeten goed begrijpen,
oen keukenhof geurt er de kruize(foto's: Archiej van den schrijver)
dat dé planten daar niet alleen om
hun geur en kleur worden geteeld,
nog minder als botanische variëteiten, maar dat zij voor alles praktisch
nut moeten afwerpen als groenten -of
geneeskruiden.i
Zoo zullen we óók vrij zeker omstreeks midden-April in zulk een
ouderwetschen _ho.f de paars satijnen
kruisbloemen op" de stevige stengels
aantreffen van den Judaspenning
(Lünaria biennis).
,

fand

De legende van de Judaspenning
De Judaspenning is bij het boerenvolk wel zeer populair, vooral om de
zilveren glanzende schotten der
hauwtjes : die overal in winterbouquetten de trojts en glorie uitmaken
van menige boerin. Ook naar de markt
namen de .groentevrouwen voor haar
beste stadsklanten in het najaar wel
zulke forsche getakte penningen mee.
De dertig zilverlüjgen van Judas
moeten al een heel wonderlijke rondreis hebben gemaakt! Zij zouden dateeren van den tijd. van den aarts-

Taöer Abraham, Van Abraham- kwamen ze in het bezit van de Israëlieten en daarna dienden ze als koopprijs voor,Jozef. Nu kwamen ze in
handen van Pharao, die ze weer aan
de koningin van Saba ten geschenke
moet hebben gegeven. Van haar gingen ze naar koning Salomo en toen
moeten ze. in Jeruzalem zijn gebleven
totdat de stad door Nebuchadnezar
=werd geplunderd en hij ze naar BabyIon bracht. Op de verdere omzwervingen kwamen de zilverlingen in 'het
bezit van de Oostersche wijzen, die
het Kindeke Jezus opzochten en
Maria volgens de legende de dertig
ziljerlingen gaven. Maria moet het
geld op haar vlucht naar Egypte verloren hebben, een Armenisch astroloog vond het en toen hij jaren later
Jezus leerde kennen! bood hij hem de
dertig zilverlingen aan, die Jezus in
de tempelkas legde en uit deze. tempelkas heeft Judas het loon voor zijn
ver-raad ontvangen.
Dit is een der vele volkslegenden in
betrekking tot de Judasplant, die ifi
het Duitsch „Silberlingeii" heet. Maar
in Frankrijk spreekt men van .,monnaie du papa" of „clef de montre".
Deze laatste benaming getuigt weer
voor het scherpe opmerkingsvermogen
van den landman, want inderdaad
kan het oorspronkelijke stijlpuntje
gedraaid zijn als een echt ouder wetsch horlogesleuteltje.
De poëzie van den keukenhof
Wanneer we ook voor keukenkruiden een plekje reserveeren om allerlei toekruiden te teeïen, dan komt in
zoo menigen plantennaam als salie en
fenkel, 0411e en booneiikruid, marjolijn en lavendel, thym en kamille,
ruit en kalemint, munt, correander
en basilikon geheel de sfeer tot ons
van den middeleeuwschen kasteelhof _
en het is, of we met Halewijn gluren
door een' „poortek^jïi in een vermaeckhoveken", waai- bloeien „cruden, die wole ende soete roken".
In zijn prachtige schilderij, dat een
der grootste schatten van het Antwerpsche museum uitmaakt, heeft
Abel Grimmer (1577—1615) de drukke
doening verbeeld der hoveniers in den
lentehof na de maandenlange wintersene verstarring.
Wanneer we door de tijdsomstandigheden gedwongen zijn als volkstuinder onz'en ijdelen pronkbloementuin met overleg te veranderen in een
•productiehof' dan behoeft dit geenszins gepaard te gaan met. een verlies
aan poëzie en romantiek. Integendeel! De-ouderwetsere boerentuintjes
zijn er-overal in Nederland om te bewijzen, hoe bij een goede verhouding
van grpenten, sierbloemen, heil- en
keukenkruiden een sfeer geschapen
kan worden, waarin menden dieperen blik kan werpen in het zieleleven
van ons volk, dat bloemen en planten altijd heeft opgenomen in zijn
heraldiek en zijn symboliek, in zijn
volksleven en volksgeloof, maar voor,
alles de waarde als volksvoedsel hoog
wist te schatten in de uitoefening der
vaderlandsche warmoezierderij.
D. J VAN DER VEN

O

lelichtjes die Hijzelf heeft uitgezaaid
in de menschen, die Hij liet geboren
worden. Hij is van deze, Zijne schepselen, niet gescheiden, peen, Hij is er
innig mee verbonden, en de Lichtjes
die Hij eerst in lichaampjes geVangen
zette, Hij bevrijdt er die ook weer uit.
Daar is Hij eigenlijk gestadig mee
bezig: 't is Zijn kosmisch spel. Hier
openbaart zich een brok oer-religie
van ons Volk. Het zou schade en
schande zijn, moest deze religie verloren gaan. De pijlen kunnen ook uit
den Ing schieten. Na de bevruchting
sraalt het Leven immers buitenwaarts. Op deze wijze is den Ing een
kosmische holte geworden, een werk- plaats van God Zon, die inkeert en
uitstraalt. Welke diepe taal voeren
deze eenvoudige lijnen!
Wfj beelden verder af: een zonnewervel, want er bestaan niet alleen
zonnewielen, zonnespiralen, maar ook
zonnewervels. Wij zagen ze o.a. in Elburg als paneel in een huisdeur. Beter kan, men de dynamiek v.an de zon
niet weergeven.
Wij spraken in onze vorige bijdragen van den levensboom en van het
inkeeringssymbóol: de zonnespiraaL
Hier nu wordt afgebeeld een bovenlicht, waarin we een overgang zien
tusschen een levensboom en twee
zonnespiralen. Men kan hieruit leeren hoe het eene teeken het andere
heeft bevrucht, hetgeen iets verraadt
van de magische kracht dezer teekens.
Daarnaast staat het Palmpaaschje,
een Zon om op te eten, met een
Haantje, zinnebeeld der vruchtbaarheid in de -Germaansche Mythologie,
en ook bij het Waalsche Volk, die den
Haan als hun vaderlandsch embleem
voeren.

Ovtraowq van &v*ns6oom
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WIJ BLIJVEN ONZEN OOGEN
DEN KOST GEVEN
anneer" men eenmaal den smaak
W
te pakken heeft — zoo gaat het
met velen — dan komt de honger met

het eten, de begeerte met de bevrediging ervan.
Ja, 't is raar met de
menschen,xma'ar begin eens met je te
interesseeren voor kevers en ander
kruipend gedierte, je loopt op den
duur lederen duizendpoot achterna.
En heb eens belangstelling voor oude
munten, — ik heb zoo'n maat. op
mijn werk — nou, de man koopt
maar munten op en snuffelt naar
oude bokken waarin munten staan
afgedrukt. Liefhebberij of wetenschap? Wat doet het er toe. De menschen met een liefhebberij zijn het
gelukkigst, en
wat mooi is! v— ze
bereiken wat in hun leven, want een
liefhebberij is een verwezenlijkbaar
ideaal.
Vandaag moeten we beginnen met
een gedicht, geschreven voor een
Vlaamschen Almanak, jullie weet wel,
zoo'n Vlaamschen „Enkhuizer". Toch
gezellig, dat die dingetjes blijven bestaan, pok al maakt de wereld Fransche en Russische en Duitsche revoluties door!
In Vlaanderen, waar 't ook altijd
roerig is, ondanks de bekende stille
begijnhoven!, hebben' we
oeck—
Ducaju in Gent met 'n. Almanak en
in Zuid-Vlaauderen,
den beroemden
%

8

Tisje-Tasje. Voor zoo'n Almanak werd Hij heeft die vlamkes toch zóó lief,
het volksche gedicht „De Lichtjager" dat Hij, als Jager, wordt, een dief.
geschreven, in het voorjaar 1940.
,„Ach! ft Lichtjen 'k uit uw hérte schooi,
Hier volgt het:
naar 't Heerdvier waar 't eertijds uit
, DE LICHTJAGER •
Alvader is een jagersman
op 't aielelicht van vrouw en man.
Hij jaagt op d'eigen vlammetjes,
van vrouwtjes en van mannetjes.
Hij kan ons nieten vragen,
Hij wil ons nieten plagen,
,
maar wat Alvader heeft gezaaid,
wat uit Zijn heerdvier is gewaaid,
4at zijn der menschen lichtjes,
gestoken in de wichtjes,
die door der ouderkens minnespel
kruipen op Vaderkens wereldbel.
Hij laat se staan; Hij laat ze gaan;
Hij doet ze alles willen.'
Hij. maakt ze dikwijls zwaar verlaen
met ernsten en met grillen.
^
Maar vroeg of spa Hij gaat ter jacht —
Hij is een wilden Jager —
Hij reist wel over dag, te nacht:
aan niemand is Hij vrager!
Hij ziet de ziele-viammetjes,
van vrouwtjes en van mannetjes
en jaagt zoo af en toe zoo een
uit 't vel waarin 't voor eeuwig scheen
geklonken en geblonken.
Hoort in Zijn lucht Hem ronken!
Hij bluscht uw lampjen wettig uit.
Uw rok van scheppingsvellen
zal niemendal vertellenl

vlood!"
Hij speelt een vierspel, groot en kleen;
kan van geen enkel schepsel scheen!
Hij is ten wilden jagersman; — — —
met 't roer een 'Meester-ambachtsman.
Zoolang als draait Zijn wereldkloot,
zaait Hij geboort en schiet Hij doodt
Hij houdt een vierspel vol bedied
van vrije en gekooide lichten,
die in het Niet en in het Iet
voor Zijnen Wille moeten zwichtent
En of gij 't mint, of dat gij 't lijdt:
Hij kent uw mate en Zijnen tijd!

Een eigenaardig vers niet waar,
.echt West-Vlaamsen zoo en regelrecht geïnspireerd op
een bovenlicht van een huis. Wij beelden hier
af, wat aanleiding was tot het gedicht, n.l. „Lichtpijlen in den Ing".
God schiet zijn lichtpijlen af, onzichtbaar, in de scheppende- of baarmoederlij ke ruimte. Hij straalt als eenx
g eestzon in deze holte, waar in 't
donker het Leven ontluikt. Is dat
geen zeer schoon en diep gedacht?
Onze voorouders geloofden in God.
Zij noemden hem Alvader. In het gedichtje wordt Hij .uitgebeeld* als een
Jagersman, die verliefd is op de zie-

Tenslotte drie opmerkenswaardige
geveltopteekens, die zoo aardig scherp
kunnen afsteken tegen de avondlucht. De timmerman in Blaricum
was zeker een Friesch man, want <Jat
klaverblaadje van drie verraadt hem.
Hij • steekt het op „'t toppeltje van
't Hüs" zooals hét in een kinderversje
heet, op een pin boven zijn houten
zon uit. Teekening B. geeft feitelijk
een zoogenaamde „man-rune", het
mannetje met de naar boven gestrekte armen, naar het Licht toe n.l,
Maar hier is dat doorleefd, want deze
ge vel top zegt het volgende: Uit de
zon ontspruiten de drie krachten, en
deze krachten zijn alle drie lichtkrachten, zij richten zich naar het
licht en zij zijn zon-geladen. Dit
laatste is nog even verduidelijkt door
het kleine zonnetje boven op de
middelste pin. In Overijssel hoorden
wij dft zinteeken „een driespruit"
noemen." Deze driespruit evolueerde
tot een tulp, hetgeen verraadt hoezeer deze teekens met het leven van
den bodemverzorger saamgeweven
zijn. In Nederland waar de, tulpenteelt immers inheemsch 'is, mag het
geen verwondering baren, dat een
boeretimmerman de traditioneele
driespruit tot een tulp ^omvormde.
Trouwens, wat is er tegen? Er wordt
door bevestigd, hoezeer deze zinteekens met de natuur om ons heen
samen hangen, ja, zij komen eruit
voort.
Iemand vroeg ons of er nog meer
zinteekéns zijn dan wij totnutoe opnoemden, en of de dieren op de windwijzers ertoe gerekend \nogen worden. Ons antwoord daarop is bevestigend. Wy moeten nog spreken over
„de golf", over „de schelp", „het ei",
„de zwaan", „den ever", „den eenhoorn", „het hert", enz., maar wij
hopen nog langer van de gastvrijheid
van „Arbeid" te mogen genieten.
Voor hen die zich de moeite willen
getroosten te gaan kijken naar
Oudezij ds Achterburgwal 223 te Amsterdam, die kunnen daar „een ing
met pijlen" bewonderen. En ook op
dezelfde gracht nummer 322 kan men
zoo'n zinteeken aantreffen. Het is
altijd dankbaarder tegen een ander
te kunnen zeggen: „ik heb het origineel gezien!"
Marcel van de Velde.

Agenda „Vreugde en Arbeid"
Boxtel
Vrijdag 26 Maart
Concertgebouw, Kaartverkoop
Stationsplein 8.
Heusden
Zaterdag 27 Maart
Het Wapen van Amsterdam. Kaartverkoop Hoogstraat O. 114.

CABARET-PROGRAMMA
SCHOUWORKEST

„VROOLIJKE UREN"

Will Hildering m.m.v. Roland Wagter;
De Ronaldo's. danspaar; Scholteiis en
Van 't Zelfde; e.v.a. muziek, zang en
clans.
Toegangskaarten a 50 et. voor N.A.F.leden en huisgenooten en 8O et. voor
niet-leden zijn verkrijgbaar bij de bekende adressen, de N.A.F.-boden en soc.
voormannen. Aanvang 7.30 uur.
Hilversum
Zaterdag 20 Maart
Gooiland. Kaartverkoop Stationsstr. 6.
Utrecht
Zondag 21 Maart
N.V.-Huis.
Kaartverkoop
Vredenburg 10.
Arnjiem
Maandag 22 Maart
Musis Sacrura. Kaartverkoop Jansbuitèn.?ingel 17.
Ensoliede
Dinsdag 23 Maart
Irene. Kaartverkoop Molenstraat 46.
Almelo
Woensdag 24 .Maart
't Groenendal. Kaartverkoop Wierrlenschestraat 22.
Donderdag 25 Maart
Hengelo
Concertgebouw, Kaartverkoop Reitastraat 12.
Vrijdag 26 Maart
Zwolle
Buitensociëteit. Kaartverkoop. Eekwal 29a.
Assen
Zaterdag 27 "Maart
Concerthuis. Kaartverkoop: Brink 28.
Groningen
Zondag 28 Maart
Schouwburg. Kaartverk. Turfsingel 75.
Leeuwarden
Maandag 29 Maart
,.De Harmonie". Kaartverkoop: Nieuwekade 84.
's-Hertogenhoseh
Dinsdag .'{tl Maart
Casino. Kaartverkoop: Van IJsselstetnetraat 18.
Den Haag
Woensdag 31 Maart
Dierentuin. Kaartverkoop: V. en A..Inl. Bureau Hofweg.

met Ferry de Rooy, humorist-conf.:
Truus Keilen, cabaretiére; Melachini,
de man met de geheimzinnige handen:
De Allands, kunstwielrijders; Hertha en
Lydia, danspaar; het geheimzinnige kabinet van dr Caligari, met medewerking
van Ellen Fay; Guus v d. Berg, pianistaccordeonist. Toegangskaarten 40 et
voor N.A.F.-leden en huisgenooten en
6O et. voor niet-leden zijn verkijgtaaar
bij de bekende adressen, de N.A.F.-boden
en sociale voormannen
Krommenie *
Zaterdag 20 Maart
OnsN Genoegen. Kaartverkoop J. Hofstra, Blok 98.
Iwisk
Zondag 21 Maart
Het Zwarte Paard. Kaartverkoop Twisk
K 20.
Hoofddorp
Maandag 22 Maart
Hotel De Beurs. Kaartverkoop Beetslaan 133.
Purinerend
Dinsdag 23 Maart
Heerenlogement. Kaartverkoop Nieuwegracht 11.
Scliiigcn
Woensdag 24 Msuirt
Royal-Theater. Kaartverkoop Laulieristraat E 25.

VARIÉTÉ-PROGRAMMA
Medewerkenden: Mullens Oriëntal Experimenten Schouw; Christo, evenwichtskunstenaar; Binaldo en 'Partner,
muzikale virtuozen; Henny Verra, cabaretière: Wlm van Herk, conférencier;
orkest o.l.v. Bram van Brakel. Toegangskaarten a 5O et. voor N.A.F.-leden en
huisgenoten en 80 et. voor niet-leden,
zijn verkrijgbaar bij de bekende adres.sen, de N.A.F.-boden en soc. voormannen. Aanvang 7.30 uur.
Amersfoort
Vrijdag l» .Maart
De Valk. Kaartverkoop Snouckaertlaan 11.
Apeldoorn
Zaterdag 20 Maart
Tivoli. Kaartverkoop Hoofdstraat 178.
Zntplien
Zondag 21 Maart
Casino. Kaartverkoop Stationsplein 3.
Deventer
Maandag 22 Maart
Schouwburg. Kaartverkoop Rijkmanstraat 2.
Kampen
Dinsdag 23 Maart
City-Theater. Kaartverkoop
IJsselkade 46
Meppel
Woensdag 24 Maart
Zaal Slot. Kaartverkoop Voorstraat 47.
Slei'nnijk
Donderdag 25 Maart
Het Wapen van Steenwijk. Kaartverkoop Oosterstraat 32. ^
Heerenveen
Vrijdag 26 Maart
Het Pesthuis. Kaartverkoop Dracht 23.
Harlingen
Zaterdag 27 Maart
De Schouwburg. Kaartverkoop: Midlumerweg 44a.
Franeker
Zondag 28 Maart
De Koornbeurs. Kaartverkoop: Hertog
van Saxenlaan 33.
Wolvega
Maandag 2!) Maart
Zaal Dragt. Kaortverkoop Hoofdstraat
W. 58.

CABARET-REVUE
„VAN HET EEN OP '
HET ANDER"
Medewerkenden: Nol van Dijk, conférencier; Tilly van Vliet, cabarettiére;
Lolita, danseres; Han Verne, komisch
zanger; Emll Morettl, goochelaar; Trudl
Marlan, zang; Jan van Laar, accortleonist: Piet Spelde, pianist.
Toegangskaarten é, 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 aan • de
zaal. Alle voorstellingen vangen des
avonds om 7.30 ^uur aan.
Kaatsheuvel
Zaterdag 20 Maart
Zaal Van Dun. Kaartverkoop zie afl.
Zevenbergen
Zondag 21 Maart
Zaal Patronaatsgebouw. Kaartverkoop
zie affiches.
Waalwijk
Maandag 22 Maart
Musis
Sacrum. Kaartverkoop PI..
N.A.F.-kantoor.
WrrUiMidam
Dinsdag 23 Ma'art
Nutszaal. Kaartverk. Visschersdijk 1O.
Bergen op Zoom
Woensdag 24 Maart
Hotel De Korenbeurs. Kaartverkoop
Lange Parkstraat 7.
Donderdag 23 Maart
Luxor-Theater. Kaartverkoop Bosschestraat 5.

GABARET-VARIÉTÉ-REVUE
„MET DE JAN PLEZIER"
Medewerkenden: Tommy Leonardi.
Riki Leonardi. Kikik Leonardi, Fantasto,
Remorandtina. Harrison, Gerda en Helmuth. Kees Borry.
Toegangskaarten a 40 et voor leden
van het N.A.F, en huisgenooten en 60
•et. voor niet-leden zijn verkrijgbaar bij
de bekende adressen, de tt-.A F.-boden
en de soc. voormannen. Aanvang 7.30 u.
Haaksbergen
Zaterdag 20 Maart
Hotel Centraal. JKaartverkoop Goorscheweg C 201. """
Ootinarsiini
Zondag 21 Maart
•~ Hotel Tubantia. Kaartverkoop .Visserstraat 306.
Goor
Maandag 22 Maart
De Sociëteit. Kaartverkoop J. Holtmaat, Deldenséheweg.
Bljsscn
Dinsdag 23 Maart
Parkgebouw- Kaartverkoop Tabaksgaarde 13
Holten
Woensdag 2<l Maart
Café Ma-ats. Kaartverkoop Larenscheweg 285.
Batlimcn
Donderdag 25 Maart
Zaal Boode. Kaartverkoop J. W. Kempen, D. 158.
Wijlie
Vrijdag 2<f Maart
Hotel Kroes. Kaartverkoop Nieuwstraat 17.
Marcello en /.ijn vroolijke vrienden
brengen l!:

DE CABARET-REVUE

GEZELLIGHEID IN
DEZEN TIJD
Medewerkenden: Marcello, corifereiicier: Prof. Baraiidini" buikspreker; José
Dorn, cabarettiére; Cino Marco, tenor:
Mr. XX??, illusionist;, de Marcö's, moderne duettisten; Ab. Hogenes, accorcleonnist.
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.-taonden, sociale
voormannen en. ev. 's avonds aan de zaal.
Alle voorstellingen vangen des avonds
om 7.30 aan.
Jriisnm
Maandag 22 Maart
Zaal De Jong. Kaartverk.: Geert Heida
en Koop Green.
Kamverd
Dinsdag 23 Maart
Zaal De Jong. Kaartverk. Geert Heida
en Koop Groen.
Akkriim
Woensdag 24 Maart
Hotel Jager. Kaartverkoop: G. Postma,
Akkrum.
Beverwijk
Donderdag 25 M a a r t "
Kennemer-Theater. Aanvang 7.30 uur
des avonds.
Kaartverkoop zie affiches.
Oiidehorne
Donderdag 25 Mu,irt
Zaal Jaiisma. Kaartverkoop: Dracht
^23. Heerenveen.
Juliltrga v
Vrijdag 26 Maart
Zaal Braaksma. Kaartverkoop: Dracht
23, Heerenveen.

FILMVOORSTELLINGEN
Met de sensationeel? rivcusfilm der
Tobis „De 3 .Codona's". Toegang 18 jaar"
en de jeugdgeluidsi'ilm ,.De 7 Raven".
Toegangskaarten 30 et. voor N.A.F.leden en . huisgenooten en 45 et. voor
niet-leden, kinderen 15 et en begeleiders 30 et. (kindervoorst.i zijn. verkrijgbaar bij de bekende adressen, de N.A.F.boden en soc. voormannen. Aanv. 7.30
en 4.30 uur.
Nieinvolda
Zaterdag 20 Maart
Café Mestje. Kaartverkoop PI. N.A.F.kantoor.

Zondag 21 Maart
Hotel Nieuwburg. Kaartverk. Chr. A.
Timmer, A393 Blijham.
Oude I'ekela
Maandag 22 Maart
Zaal Duit. Kaartverkoop zie af f.
Leens
Dinsdag 23 Maart
Wijk Zwaagman. Kaartverkoop zie aftiches.
Winsum
* ,WoCTisfl:»g 24 Maart
Zaal Til. Kaartverkoop zie affiches.
Wiirffum
Donder'dag 25 Maart
Zaal O. Bakker. Kaartverkoop zie affiches.
Koodeseliool
Vrijdag 26 Maart
Zaal Jan Dijk. Kaartverkoop zie affiches.
Midilelstiim
ZitU'rd'iig 27 M a a r t
Zaal Huisinga. Kaartverk. Delweg A59.
Sorsf
Maandag •->!> Maart
Hotel Eemland. Kaartverkoop: Lange
Brinkweg 10.
Biltlioven
Dinsdag :td Maart
Concordia. Kaartverkoop: N. Hcmdringeiaan 9.

Amsterdam
Zondag 21 Maart
Tivoli-Theater. Aanvang 10.15 uur.
Vertoond wordt de Terra-film der [J.F.A.
„De jaren gingen voorbij" (Du und ich)
met Brigitte Horney. In het voorprogramma samenzang o.l.v. Cor Steyn. .
Toegang 14 jaar. Kaarten a 35 et. (ook
voor niet-leden van het N.A.F.}, zijn verkrijgbaar als hierboven.
Amsterdam
Zomlag 21 Maart
City-Theater. Aanvang 1.0.15 uur. Vertoond wordt de Ufa-film „Casparone"
met Marika Rökk. Toegang alle leeftijden. Tevens een goed verzorgd bijprogramma. Kaartverkoop zie boven,
bij programma. Kaartverkoop zie boven.
Rotterdam
Zondag 21 Maart
Prinses-Theater. Aanvang 1O.15 uun. Vertoond wordt de Ufa-film „Bal Pare"
met Ilse Werner en : Paul Hartmann.
Toegang 18 jaar. Tevens goed verzorgd
bijprogramma. Kaarten a / 0.35 ;ook
voor niet-leden van het N.A.F.) zijn
verkrijgbaar: 'Westzeedijk 78.Amsterdam
Zondag 2.8 Maart
Tivoli-Theater. Aanvang 10.15 uur.
Vertoond wordt de Ufa-film ,.Meine
Tante. Deine Tante!" met Ralph Arthur
Roberts en Johan Heesters. Toegang 14
jaar. Tevens goed verzorgd bijprogramma.
Kaartverkoop zie boven.
Amsterdam
Zondag 2S Maart.
City-theater. Aanvang 10.15 uur. Vertoond wordt de Tobis-Siegel film „Drie
op de huwelijksreis" met Theo Lingen,
Paul Hörbiger en Marifc Andergast.
Toegang 18 jaar. Tevens goed verzorgd
bij programma.
Kaartveiijjoop zie boven.
Den Haag
Zondag 28 Maart
Asta-Theater. Aanvang 10.15 uur. Vertoond wordt de Tobis-film „Parkstraat
13" met Olga Tschechowa Toegartg 18
jaar. Tevens een goed verzorgd bijprogramrna. Toegangskaarten a 35 et. (ook
voor niet-leden. yan het N.A.F.) zijn
verkrijgbaar uitsluitend-bij het V. & A.Inlichtingenbureau, Hofweg.
Kotterdam
Zondag 28 Maart
Arena-Theater. Aanvang 10.15 uur.
Vertoond wordt, de Tobis-film „Miranciolina" met Olga Tschechowa, 'Toegang
14 jaar. In het voorprogramma Katinka
Klister .met liedjes aan den vleugel.
Kaartverkoop zie boven.

DIVERSEN
Den Haag.
Aan de houders van kaarten van de
vervallen voorstelling van 22 Februari
j.l. (Tooueelstuk ;,De Ebbenhouten Olifant"! deelen wij mede, dat deze kaar-._
ten geldig zijn voor VVitl Hildering s
Schouworkest OP 31 Maart a.s. om 7.3O
uur des avonds in „De Dierentuin".

CIRCUSVOORSTELLINGEN
voor leden van het N.A.F, op Vrijdag
19 Maart en Dinsdag 23 Maart des
avonds om 7.15 uur.
Alle voorstellingen in het Theater
Carré, circus Mlckenie Strassburger.
Toegangskaarten a 0.75 (galerij) en
ƒ1.25 (zaal en balcon) verkrijgbaar bij
de boden, soc. voormannen en bij de
bekende adressen in de stad.

OPERA
Naar wij vernemen zijn de kaarten
voor de opera „La Bohème" in den
Stadsschouwburg' op 29 Maart uitverkocht. Aan belanghebbenden wordt
medegedeeld, dat indien het vervroegde
sluitingsuur op bovengenoemden datum
nog gehandhaafd is, het toegangsbewijs
geldig is om zich na afloop der voorstelling naar huis te begeven. Aanvang
der voorstelling 7.15_uur.

Li^hamel. opvoeding
Tennissen
Uitsluitend voor N.A.F.-leden
In Rotterdam en Amsterdam zullen
cezen zomer eenige Teiiniscursussen
wordèiv georganiseerd voor beginners en
geoefenden.
De cursus zal loopen van l April tot

l Oct. Beginners kunnen geur n. n, .......er,
van de door „Vreugde en Arbeid- beschikbaar gestelde rackets. terwijl zoo-wel geoefencien als beginners iedere
oefentijd les zullen krijgen .van een gediplomeerd Jeeraar:
Rotterdam
Beginners Woensdagavond yan 6 u tot
donker t 15. — Geoefender) ' Woensdagavond van 6 u tot donker t 13.50
Amsterdam
Zaterdagmiddag van l u tot 5.30 u
beginners ƒ 20. — Weekavoncten van 6 u
tot donker f 15.— Geoefenden Zaterdagmiddag van l u tot 5 30 u f 17.50
Weekavnnden van 6 u tot donkei
/ 13.50 Inschrijvingen hij de N.A.Fkantoren Amsterdam: Prins Hendrikksüe 49 Rotterdam:'' Westzeedijk 78

Volksontwikkeling
Huisvlijtactie
Onder verwijzing naar het artikel
in het vorige nummer vun „Arbeid".
getiteld, „Nijvere handen in vrijen
tijd", volgen hier' enkele nadere gegevens over deze actie, die door de Af d.
Volksontwikkeling wordt georganiseerd.
De eerste tentoonstelling zal worden
gehouden in de provincie Groningen
Het ingezonden werk wordt verdeeld
in de volgende afdeelingen en leeftijdsgroepen.
l fröbelwerk voor kinderen tot en met
6 jaar
2' huisvlijt voor kinderen van 7 tot en
met 9 jaar
3. huisvlijt voor kinderen van 10 tot
en met 13 jaar.
4. huisvlijt voor kinderen van 14 tot
' en met 17 j'aar.
5 huisvlijt voor volwassenen.
Ingezonden kan worden in één ' of
meer der volgende rubrieken.
a. papier en cartonbewerking;
b. houtbewerking (timmerwerk, zaagwerk. snijwerk, etc.);
c. boetseeren en modelleeren (klei.
gips. etc.);
d. metaalbewerking;
e. nuttige
en fraaie , handwerken
(naaien, breien haken):
f. teekenen ' en schilderen) pen. potlood. krijt, olieverf, waterverf);
g modellenbouw (schepen, vliegtuigen.
spoorwagens, enz.);
h iedere vorm van handenarbeid, die
niet in de bovengenoemde rubrieken
is vermeld (etsen, vlechten, r a f f i a .
enz.)
.
.
j
Ieder Kan zooveel werkstukken Inzenden als hij /zij zelf wil!! Kosten zijn
aan de deelneming niet verbonden. Na
beëindiging der tentoonstelling wordt
een prijsuitdèeling gehouden. De werkstukken , worden door een deskundige
commissie beoordeeld, waarbij terdege
rekening gehouden zal worden met leeftijd. beroep, opleiding, keuze van onderwerp, enz.
Na sluiting der tentoonstellingen worden de werkstukken weer aan _de desbetreffende eigenaar^ teruggegeven
Men dient zich voor dpelnen\in.«t n a n
te melden op de Plaatselijke Kantoren
van Het Nederlandsche Arbeidsfront e,n
eventueel nader* bekend te maken adressen
EN THAVS A A N HET W K R K Ü !

en va"*ntie
In de komende maanden Juni, Juli
en Augustus zal het Troelstra-Oord te
Beekbergen wederom opengesteld werden voor diegenen, die er hun vacantie
willen * doorbrengen. Het Troelstra-Oord
is geheel modern ingericht met l en 2persoonskamers en ligt in één der
mooiste en boschrijkste gedeelten van
ons land.
De * pensionprijs bedraagt:
kinderen tot 2 jaar ƒ 0.50 per dag: kinderen tot 7 jaar / 1.25 per dag: kinderen '
tot 13 jaar / 1.75 per dag; volwassenen
en. kinderen boven 13 jaar ƒ 2.50 p. dag.
«Minimum moet voor twee dagen besproken worden.
Men wordt echter verzoeMr zooveel mogelij k per week te reserveeren van Zaterdag ., tot Zaterdag,
ter' vereenvoudiging der interne organisatie. Tenslotte vermelden wij nog, dat
huisdieren niet kunnen worden meegenomen. Gezien het beperkte aantal
plaatsen is spoedige bespreking gewenscht. Aanmeldingen alleen en uitsluitend aan de Prov. Bureaux en Plaatselijke Kantoren, alsmede bij liet Centraal Bureau van „Vreugde en Arbeid".
Amstel 224, Amsterdam.
L" t recht
Op Zaterdag 20 Maart a.s. Bestaat er
gelegenheid voor inwoners der provincie
Utrecht onder leiding van „Vreugde en
Arbeid" een bonten Zaterdagmiddag van
den
Nederlandschen Omroep mede
te maken Vertrek uit Utrecht 13.57 u
Prijs per persoon f 0.80 (alles inbegrepeiM Aanmeldingen bij prov N.A.F.kantoor, Vredenburg 10. Utrecht.

Provincie .Zuid-Holland
Provincie Limburg
Op Zaterdag 3 April aanstaapde beslaat, er gelegenheid voor inwoners van
de provincies Zuid-Holland en Limburg
o.l.v. ..Vreugde en Arbeid" een bonten
Zaterdagmiddag^ van den Ned. Omroep
.mede te maken.
Aanmeldingen voor
" Limburg bij het Prov. Bureau, Stationsstraat- 58, Heerlen; voor Zuid-Holiahd
bij het Prov. Bureau Dr. Kuyperstr. 10,
DeriJHaag en bij de Plaatsel. Kantoren.

Babbeltje van Oom Niek
M'n beste neven en nicht un,
Ik heb de afgelopen week „een lijntje"
gehad. In tegenstelling met andere dagen,
kwam er van jullie lang en lang zoveel
post niet binnen als gewoonlijk. Hoe het
is gekomen, weet ik -niet,' maar je zal wel
hebben gemerkt, dafc het raadsel, dat ik
had opgegeven, niet werd geplaatst, zodat
jullie ditmaal niets te raden of te puzzlen
hadden.
ïïeg en Ron vonden het ook jammer,
dat er niet zoveel brieven kwamen en dat
ze veel minder groeten kregen dan anders.
Die twee knapen doen óók al aan wedstrijden.
Ja, dat is een mooie geschiedenis, die ik
jullie eens zal vertellen. Wie er bij ons
thuis op de gedachte was gekomen voor
Ron en Reg een uitkleedwedstrijd te organiseren, zou ik niet weten. We zaten op
een avond na het eten, als Ron en Reg
zo langzamerhand naar bed moeten, er
plotseling midden in.
..Neem jij Ron — dan neem ik Reg",
zei een der oudere broers tot een zuster.
Jongens nog aan toe, dat ging vlug.
Roeftem, daar trokken ze Ron de bloes
over z'n dikke hoofd, terwijl een ander al'
bezig was z'n schoenen los te maken. De
tegenpartij stond aan Reg te rukken en
te trekken en ik kon niet zeggen, dat het
uitkleden door die groten bepaald 'zachtzinnig gebeurde.
Maar het mooiste kwam nog. Terwijl
de Ronnie-partij nog gedeeltelijk aan z'n
schoenen bezig was — een der veters zat
natuurlijk in de knoop — schreeuwde Reg
triomfantelijk: „Klaar!-... gewonnen!"
Het was waar: Reg — of liever de hem
helpende broer en zuster — had de wedstrijd gewonnen en dadelijk na Reg's zege-1
kreet ... zette Ron het op een huilen. „Hij
heeft het gewonnen!" jammerde onze
jongste. Hij was haast niet tot bedaren te
krijgen en hoe wij ook lachten — je moet '
eens zien, hoe grappig onze dikkerd is,
zelfs als hij huilt — hoezeer we met elkaar
ook betoogden, dat Ronnie tegen z'n verlies moest kunnen — de kleine was bijna
ontroostbaar.
De volgende avond herhaalde zich hetzelfde spelletje. En zie, nu had de Ronniepartij geluk. Stralend riep Ron uit: gewonnen en hij trok er zich geen sikkepit
van aan, dat Reg nu hoogst verontwaardigd was.
De oudere broers en zusters lachten, dat
ze schaterden en ook de volgende avonden

"hielden ze uitkleed-wedstrijden.
Omdat het gevolg er van was, dat er
telkens één der kleinen aan het jammeren
sloeg — ze moeten nog leren een goede
verliezer te zijn! —maakten oom Niek
en tante Cor een eind aan die wedstrijden.
„We hebben een betere wedstrijd voor
jullie", zei ik, toen ik met tante Cor het
tweetal naar bed bracht. „We gaan nu
doen, iK;e het eerste skfapt!"
Ik had 15iet gedacht, dat ik met dit
voorstel zulk een succes zou hebben, Ronnie
verzekerde dadelijk, dat hij al sliep, maar
toen' ik hem duidelijk had gemaakt, dat
ik hem dan niet meer zou horen, ging hij
heel stil liggen. Het gevolg was, dat beiden
dadelijk daarna heerlijk sliepen.
De volgende morgen heb ik verteld, dat
ze het „alle twee" hadden gewonnen.
We zouden nu -kunnen zeggen, dat wij
met elkaar óók een slaapwedstrijd hebben
gehouden.. Na de rustperiode van de vorige
"keet geef ik thans, een heel bijzondere
opgaaf:

IVIDEND
De Centrale ArteiJers Levensverzekering te
geen maatschappij die zien ten Joel stelt flinke
en aantrekkelijke winsten te maken voor Je
aandeelhouders. Haar doel en streven is doordrongen ' van Let Lesef dat de eene mensen
de steun van den ander benoert in het leven
en de winsten terecht moeten komen daar
waar deze behooren: bij de verzekerden,

Een tekenwedstrijd.
De opgave luidt: maak een tekening van
het huis, waarin je woont en zend deze
tekening vóór 2 April aan Oom Niek, Postbus 5000. Amsterdam-Zuid.
Hoewel in het vorige nummer geen
raadsel was opgegeven, moet ik toch nog
prijzen toekennen. Ditmaal die voor het
kermisraadsel — jullie weten het nog wel:
dat raadsel van die gladde paal, waar Jan
Timmers in klom. In 3 seconden kwam
Jan l meter hoger. In 15 seconden dus
15:3 is 5 meter. De laatste x 2 seconden
kwam hij 2 meter verder — toen zakte hij
niet meer — zodat de paal 7 meter lang
was.
Ik kreeg heel wat foutieve oplossingen.

Vraag eens om een gesprek met onzen
vertegenwoordiger. Hij geeft U op prettigs
wijze een helder inzicht in werken en streven
van „De Centrale" en zeker een goeden
raad welke verzekering U het beste past.

DE HOOFDPRIJS

wordt gestuurd aan: Joop r. d. Paauw, j.,
10 j., Van Swindenstraat 106, Utrecht.
Troostprijzen krijgen:-*eus Pijl, j., 10 j.,
Van Lennepstraat 32, Sliedrecht (Z.-H.);
Adri Oskam, j., 7 j., Pieter v. d. Doesstraat 1221, Amsterdam-W.; Helena Veenstra, m., 13 j., Peizerweg-86, Groningen;
J. P. J. Jansen, j., 14 j., Obrechtetraat 41.
Dordrecht; Lineke Jager, m., 12 j., Niéuwedijk D 36, Nieuw Loosdrecht.
In het volgende nummer worden de oplossingen en de prijswinnaars van het
invulraadsel medegedeeld.
En nu maar aan het tekenen. Je mag
het huis, waarin je woont, ook kleuren en
(op papier!) verven. Succes gewenst door
OOM NIEK.
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VOOR EN NA DEN OORLOG:
LEKO. voor doelmatige elect r i s c h e apparaten.

i

,sifl

LEKO

— Met ingang van l November 1942 werd bepaald,
dat ieder, die in het jaar, voorafgaande aan de
bevalling 156 dagen verplicht-verzekerd is geweest,
aanspraak op de bevallingsuitkeering kan maken;
ook nog binnen een maand na zijn eventueel ontslag.
Het komt echter veelvuldig voor, dat een volksgenoot na in > Duitschland gewerkt te hebben, weer
naar Nederland terugkeert om zijn werkzaamheden
in het eigen land te hervatten?
Indien de echtgenoote van een dusdanigen arbeider na l November 1942 is bevallen, wordt nagegaan,
of haar echtgenoot in het jaar, voorafgaande aan
den dag der bevalling, gedurende 156 dagen verpiicht-verzekerd*ls geweest In vele gevallen voldoet
de man hieraan niet, daar de tijd, dien hij in'
Duitschland werkzaam was, niet meetelt voor de
verzekering ingevolge de Nederlandsche Ziektewet.
De risico-dragende organen kunnen in voorkomende gevallen niet uitkeeren, daar zich later ongetwijfeld moeilijkheden bij de terugbetaling van
Overheidswege zullen voordoen,
De Landelijke Leiding van het Nederlandsche
Arbeidsfront heeft zich met het Departement in
verbinding gesteld en erop gewezen, dat de grenzen
niet meer als voorheen een scheiding moeten vormen, doch dat geheel Europa als een- werkterrein
van alle daarin wonende arbeiders moet 'worden
beschouwd. Bij wetswijziging moet worden vastgelegd, dat ook de verzekering in Duitschland als
.gelijkwaardig met de Nederlandsche verzekering
dient te worden beschouwd'.
> *
Kroatië.
Sanita-Agents
Naar ons bekend wordt is ook hier een verordening uitgevaardigd, inzake den dienstplicht van
eiken, zoowel mannelijken als vrouwelij ken staatsburger tusschen 15 en 70 jaar, ter verrichting van VROUWEN'en MEISJES krijgen NU kans'voor kantoorl
bijzondere werkzaamheden in het belang van den
Onst« lessen gaait ovrral, ook naar DiittxrJiiand!
staat.
DUITSCH of ENGELSCH.
f. 2.» p. m.

HOLLANDERS!

Zweden.

MIDDENSTANDSDIPLOMA (cursus Alg.

Naar men van bevoegde zijde verneemt, neemt
het aantal werkloozen in Zweden steeds toe In
Januari nam hun aantal toe^met 'l.900. Hiervan konden er ongeveer 25% geplaatst worden in
objecten, welke voor landsverdediging en VoedselToorziening belangrijk zijn.

Ontwilck.: Boekh., «aal., handelskennis) f. 2.85 p. m.
STENO. NEDERL. TAAL en CORRESP.. BOEKHOUDEN.

D O k]

NEDERLANDSCH TALEN INSTITUUT. R'DAM

•^ ^^ • ^ (als brief zenden). - Gratis les van....—
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) Adres i........—....................
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DE NEDERLANDSCHE
OOST COMPAGNIE N.V.
vraagt voor uitzending:

a. Metselaars
b. Timmerlieden
c. Loodgieters
d. Stukadoors

e. Schilders
f. Meubelmakers
g. Electriciëns

h. Bankwerkers
i. Straatmakers
j. Koks
k. Kappers
I. Schoenmakers
m. Kleermakers /
n. Zadelmakers

Uitvoerige schriftelijke sollicitaties aan
. Amaliastraat 1, Den Haag'

C boeiende en keuriggebonden
boeken voor totaal slechts

f 11.75

Drie van de beste boeken, van de bekends en.
gevoelige
schrijfster
TOP NAEFF: Huis in
de Rij ƒ 3.05, Stille Getuige ƒ 2.—, De Dochter ƒ 2.—, in 3 keurige
banden alsmede 2 spannende boeken over -^De
Koele Pimpernel", ..Ken
kind v. d. Kevoltttle"
en „Ton Vrolijk Avontuur", elk in geheel
linnen band. Deze gehele serie van 5 boeken
2lk 16 -x. 20S- cm. kost

TOTAAL SLECHTS /11.75
desgew. betaalbaar
vermelde ..Serie T.
per zending 10 et.
Bestellingen xiitsluitend aan:
Uueklmudel
II. XK L l SS K N",
I'rinsengr.
(>i7.
A'dsim.'tel. 31791
Gem. Giro 2266.
Postrek.
60092.
Bij bet. per giro
of postw. vermelde men
„Adv. no. 35.

met f 2.50 of meer per maand. Men
P.". Bij best. van losse delen wordt
extra berekend
•
n n M Ondergetekende
DUrl wenst te ontvangen
SERIE T. P. No. l, 3, 3, 4, 5 *)

Het bedrag ad ƒ
*) de Ie termijn'ad f
*) is door mij verz./
wordt door mij met 10 et. extra als
rembours op de zending betaald )
») Doorslaan wat niet wordt verlangd.
,
Naam en beroep:
Adres:''".'..'.'.'.'.'...'.".'.."."".....'.'.'....'...,
-
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l
V O O R O HZ E
LAAT DE VROUW ZICH DOOR
HAAR GEVOEL BEHEERSCHEN?
ij het beoordeelen van de vrouw zij bij hun werk ondervinden; die
en haar mentaliteit was en is men" evenmin in de voldoening en de
n
°g altijd geneigd haar een „te veel" vreugde der overwinningen, bij dien
a
*n gevoel te verwijten, het gevoel, arbeid behaald, deelen, die niet met
™*t de verstandelijke overwegingen hem meeleven in datgene, wat toch
*e' zijde zou schuiven, of er althans zijn heele bestaan uitmaakt, maar er
"fel weinig rekening mee houden.
zijn er Goddank ook velen, die naast
Zich alleen te laten leiden door het hem staan en alles' met hem deelen,
Bevoel, zonder het verstand een zorgen en nederlaag, vreugde en
woordje te laten meespreken, is voor overwinning; die er, vooral in dezen
objectieve beoordeeling onmogelijk tijd, nu den arbeider en zijn arbeid,
** het veelzijdige leven van deze een eerste plaats in onze samenleonvolmaakte wereld. Misschien ligt er ving zijn toegewezen, er een eer in
^n kern van waarheid in, den vrou- stellen zijn kameraad te zijn en die
wen aan te wrijven, dat zij zich ge- •kameraadschap door daden te bewijwoonlijk door haar gevoel laten be- zen.
«eerschen, dat zij oordeelen met het
Haar "gevoel voor Recht is aangehart en niet met het verstand, en wakkerd door dezen nieuwen toe/
toch,... laten we niet te veel kwaad stand, en, waar het nog sluimerde,
v
an dat gevoel en dat hart zeggen, tot leven geroepen. Door dit gevoel
want, is het — uitzonderingen, die zal zij de stuwkracht blijken, die haar
d«n regel bevestigen daargelaten — man aanzet, alle krachten in te
n
>et de vrouw, die het eerst en het ' spannen, om-'de eereplaats van den
"neest in opstand komt tegen on- arbeid te blijven innemen en haar
**cht, die, wanneer ze zich eenmaal nooit meer af te staan.
ln
een misstand heeft ingedacht
' Neen, laten we niet te veel smalen
Waar toch ook een dosis verstand op het gevoel, het gevoel, dat in het
v
»or noodig is — zich met den gloed hart zetelt. Was dit niet bij alle
Oer overtuiging er voor inspant, om groote mannen en vrouwen van ver*it onrecht aan de kaak te stellen en stand en ontwikkeling, bij alle her°P te heffen?
vormers, die de "wereld heeft gekend,
. _ Ik weet het, er zijn vrouwen, die de motor, die hen dreef, tot stand te
**ch geen rekenschap geven van den brengen, waarvan hun ziel geheel en
strijd van haar mannen in hnn al vervuld was, dat hen niet losliet,
Moeilijkheden en tegenslagen, welke waaraan zij een -geheel' leven wijd-

NIEUWE RECEPTEN
Voor macaroni of vermicelli
Het gebeurt wel eens, dat men macaof vermicelli van nieuwe samenstelontvangt, waarvan de smaak een
ig bitter is. Deze kan bij voorkeur
voor hartige gerechten worden gebruikt,
Qaaf <je smaak van de kruiderijen en van
fl
e groente den bitteren sinaak volkomen
zal overheerschen.
Een stevige soep van aardappelen,
v
ermicelli of macaroni, waardoor we dan
n
°g wat tomatensap verwerken, komt
Soed van pas bidden broodmaaltijd. Wat
°Vergebleven aardappelen kunnen ervoor
borden gebruikt.
Een schotel van kool en vermicelli is
**n zeer smakelijk en voedzaam gerecht,
~at uitstekend als tweeden warmen maald kan worden gegeven, bijvoorbeeld op
**n1 dag, dat het brood alleen maar voor
ontbijt toereikend i» Men vervalt
^n niet weer in een aardappelmaaltijd
zoo zorgt de huisvrouw voor de
afwisseling.
Vermicelli als slaatje
Vermicelli laat zich oojt koud als sla
er
! werken. Dit lijkt wel niet aanlokke'Jk, doch men neme eens de proef. Men
È:

Jan Lutz

e n fielulc
P«rar>7,
?
' dat
• QP'u by me hek. .
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den, rust, gezondheid en een gemakkelijk bestaan opofferend, tot de
groote droom van hun leven werkelijkheid was geworden?
Neen, met al de laatdunkendheid,
waarmede over het teveel aan gevoel
bij de vrouwen wordt gesproken, zouden we het niet graag willen missen.
Wilt ge een voorbeeld hoe een
vrouw, gespeend van elk medegevoel
oordeelt?
Het was op een mooien maandoorlichten avond, dat ik de eene vrouw
tot de andere hoorde zeggen: „Prachtig weer hè voor de vliegtuigen. Ja,
heerlijk antwoordde de andere, Iaat
ze maar komen de Engelschen, ze
komen lang niet genoeg!"
Ik huiverde van dezen vrouwelijken
gedachtengang, haar kon men zeker
geen teveel aan gevoel verwijten, ik
huiverde omdat ik hier* moest ervaren, hoe de domme redelooze haat
den mensch doet verworden tot een
hyena. Ik weet niet of deze vrouw het
gedicht „Eindhoven", onlangs door
Vera Bachman voor de microfoon gedeclameerd, heeft beluisterd, dit had
haar misschien tot nadenken kunnen
brengen, misschien — doch de redelooze haat, die voor geen verstandelijke uitlegging vatbaar is, wil niet
denken, noch hooren of zien. Hier
waren blijkbaar én verstand én gevoel zoek.
Zou een teveel aan gevoel niet "beter
zijn, wanneer het geheel ontbreken
daarvan, de vrouwen tot zulke monsters maakt?
B. Buising—v. Besouw.

zal dan tot de conclusie komen, dat een
dergelijk slaatje niet is te versmaden.
Het kan bij een warmen maaltijd in
plaats van vleesch worden gegeven — het
kan echter ook dienst doen als broodbelegging. De goed. uitgelekte en koude
gekookte vermicelli vernietigen we met
tomatensap, een lepel tomatensaus en
een ietsje zout. Als we er wat garnalen
of vleeschresten door kunnen "mengen, zal
dit de smakelijkheid meer ten goede
komen. Is het slaatje gereed, dan strooien
we er wat fijngesneden peterselie over.

van zulk een bruutheid, dat het de
beleefde jonge dame deed blozen.
Ook nieuw — althans in dezen tijd
van de bezetting — was het volgende
antwoord aan een Duitsch soldaat,
die in een volle tram, waar nog
slechts staanplaatsen waren, onmiddellijk opstond en zeer hoffelijk zijn
plaats bood aan een „dame" „merci
— ik neem niets van een vijand aan",
en , daarop • met hautain gebaar de
tram rondkeek alsof ze zeggen wilde
,.heb ik hem niet flink op z'n nummer
gezet?"

BESCHAVING

Waarlijk op dat oogenblik schaam'de ik mij Nedertandsche te zijn. Het
is gelukkig dat deze Duitsche soldaat
ook met 'een beter soort Nederlanders
kennis gemaakt zal hebben, anders
zou de indruk van de Nederlandsche
beschaving, dien hij naar zijn land
meeneemt een zeer droevige zijn.
En toch... innerlijke beschaving
verloochent zich nooit, kan zich, zelfs
tegen wil en dank niet verloochenen,
en niet het meest treft men deze aan
bij de zg. beter gesitueerden, uit de
beschaafde kringen, die een voorname

t

Het is geenszins een nieuw staaltje
van onbeschoftheid, gedemonstreerd
in onze trams, om het aanbieden van
i'n zitplaats aan een oudere beantwoord te krijgen met een „dank u,
mij te warm".
De verachtelijke geste echter, waarmee een „dame", die geen plaats
meer vond,' haar vriendin nogal luid
toefluisterde, toen een jong meisje
haar haar zitplaats aanbood „mij veel
te warm ajakkes", was wél nieuw en

BfilERMSSEDNC
S. W. te Delfzijl: Stotteren is\het gevolg van een onjuiste en onregelmatige
samentrekking der spieren, die bij het
spreken worden gebruikt. Hierdoor ont- •
staat het onvermogen, aan een bepaalden
klank onmiddellijk een anderen te doen
aansluiten. Dal stotteren een stoornis is
'in de spierverzorging, blijkt wel hieruit,
dat stotteraars goed kunnen zinyen — dat
zij geen last hebben bij declameeren 'als
zij alleen zijn. De afwijking schijnt min
of meer erfelijk te zijn. Zij komt het
meest in de jeugd voor, op ^ a 5-jarigen
teeftijd. Een goede behandeling, die er op
is gericht, het alemhalingsmechanisme te leer en beheerschen, gevolgd door methodische spreekoefeningen kan de afwijking
ook bij volwassen stotteraars eoo goed als
geheel onderdrukken. De^c/enezing is des
te moeilijker,: naarmate de 'afwijking langer heeft bestaan. Spraaklessen zullen in
uw geval zeker goed zijn. *
Wat de vraag over de oude levertraan
betreft, wij zouden u aanraden, deze tot
onderzoek aan een apotheker te geven.
Als levertraan niet goed wordt bewaard,
kan zij bederven.

Ondanks de drukke bezigheden, die tot uw huishouden behooren, zult u toch in uw vrijen
tijd wel handwerkjes vervaardigen.
Zeer vele dames hebben verleden jaar prachtige prijzen
verdiend door hunne werkstukjes in te zenden op de HuisvVkjttentoonstellingen, die door de
Hoofdal deeling „Vreugde en Arbeid," van het Nederlandsche
Arbeidsfront, in samenwerking
met het Departement van Opvoeding? Wetenschap en Kultuurbescherming, het Departement van Volksvoorlichting en
Kunsten en het Departement
van Sociale Zaken, werden ingericht.
Onder het motto „Nijvere
handen in vrijen tijd" wordt
deze huisvlijtactie voortgezet.
De eerste tentoonstellingen
worden in de maand Mei ïn de
provincie Groningen gehouden.
Vervolgens in de provincie
Zuid-Holland en andere provincies, op nader bekend te
maken data.
Doet allen mee!
plaats in de maatschappij innemen,
doch veeleer bij de eenvoudigen, die
niet prat gaan op hun beschaafdheid,
doch wien beschaving . een aangeboren deugd is.
B. "B. —v. B.

KARELTJE KRAAN, DE PARAPLUIE EN DE MENEER
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gebruiken

Pang, die is goed dicht!

Wei "en weer. Ik kom niet
vi uit!

Regie en tekst. N J P Sniith.

Plons!
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Twee historische Nederlandsche
uitvindingen
ir is wel nauwelijks een instrument te
vinden, dat onzen blik letterlijk en
figuurlijk meer verruimd heeft dan het
microscoop en de telescoop. De .een'ontsluit ons de wereld van het oneindig
kleine, de andere van hel oneindig groote.
Het mag wel eens in herinnering worden
gebracht, dat beide onschatbare instrumenten te danken zijn aan het vernuft
van de Hollanders. ,

In 1590 vozid Zacharias Jansen te Sliddeltaurg. door een doelmatige samenstelling van lenzen, hst microscoop uit. Eerst..
was het nog wetenschappelijk speelgoed,
maar toen Antonie Leeuwenheek te Delft
omstreeks 1650 er zijn onderzoekingen
mede aanving, toen bleek pas de enorme
waarde. . Hij ontdekte de wonderwereld
van het allerkleinste dieren- en plantenleven. Deze Hollandsche pionier werd
daardoor ook de ontdekker der bacteriën.
In 1608 werd te Middelburg de verrekijker uitgevonden. Het is niet zeker of
Zacharias Jansen dan wel de Middelburgsche brillenmaker Lipper^hey de vader ervan was, maar in ieder geval de

EENIGE EENVOUDIGE WERKSTÜKJES

L

Nee. waarde lezer (es) r zegt u nu vooral v
niet dadelijk, dat u voor het maken van
deze lucifershanger of standaard geen
hout hebt en dus... ze niet kunt maken.
Als _u werkelijk geen hout weet te bekomen, welnu, dan kunnen ze nog altijd —
en zéér goed zelfs! — vervaardigd worden van dik strookarton.
Natuurlijk is een stukje hout beter. U
kunt het lucifershangertje desnoods maken van het deksel of den bodem van een
oud sigarenkistje, maar vooral... maak nu
eens wat! Laat het nu eens niet blijven
bij „plaatjes-kijken", maar pak aan en
vervaardig ook eens iets voor de komende
Huisvljjtten toonstelling!
We kozen voor 'ditmaal een ohtwerpje,
dat zéér eenvoudig is en dat, met wat
goeden, wil, gemaakt kan worden door
jong en door oud. Op een goede afwerking komt hier zeer veel aan
Een stukje hout, indien u het kunt bemachtigen, triplex, (ongeveer 10 x 16 cm.)
wordt spiegelglad geschuurd en daarop
wordt de teekening geconstrueerd, die fig.
l aangeeft. De hulplijntjes liggen op een
ouderlingen afstand van 2 cm. Het vervaardigen van de teekening aal toch wel
voor niemand een bezwaar zijn, want zij
. is uiterst eenvoudig gehouden.
We zagen het rjlankje dan in den iuisten
vorm en schuren vooral de Kanten zeer
glad: tevens zagen we nog een plankje

tijding van deze vinding breidde zich van
uit Holland o.a. naar Italië uit, waai'
Galileï de eerste was om het instrument
voor waarnemingen aan den hemel te
gebruiken, met opzienbarende resultaten.
En het was al weer een Hollander: Christiaan Huygens die door betere lenzen te
vervaardigen, de eerste werkelijke telescoop bouwde met 100-voudige vergrooting, waarmede hij in 1655 zijn historische ontdekking deed over den waren
aard van den ring van Satumus.

Een eerwaardige boom
De vermoedelijke oudste boom op aarde
vindt men in N. Amerika, in het SequojaNationalpark, de General Shermanboom
genaamd. Men schat hem op minstenè
4000 jaar. Het is een Mammouthboom, een
reus van 80 meter hoog. Ook een cypres
in Mexico schat men op ongeveer denzelfden leeftijd.

van 4 x 7 cm., dat dient als „schildje" voor
het lucifersdoosje en teekenen daarop den
blaker met kaars, (zie ook zijaanzicht).
• De dwerg wordt gekleurd met plakkaatverf b.v. baard en kaars wit; mutsje en
buis groen of rood; gezicht en handen
vleeschkleur; broek bruin; achtergrond
donkerblauw; vlam geel en oranje.
-Na droging worden de plankjes gevernist. Van een stukje vuren- of iepenhout
wordt het klosje gezaagd, waarop het
lucifersdoosje kan worden geschoven,
De drie deelen worden ,met kleine spijkertjes of schroefjes aan elkaar gemaakt1
en' vervolgens wordt het werkstukje nog
DE GELUKSVOGEL.
voorzien van een „hangertje".
„Herman
heeft toch altijd geluk."
Bij den luci/ersstandaard wordt de contour -van den dwerg uitgezaagd Als „voet- - '„Hoe dat zoo?"
„Hij kwam gisteren onder een auto."
jes" gebruikten we hier een paar stukjes
„Noem je dat geluk hebben?"
(lang 5 cm.) van een ronden bezemsteel,
„Allicht — het was een auto van een
die zeer glad geschuurd worden.
Vóór het dwergje en tegen de ronde dokter. Herman werd dadelijk vakkundig
voetjes wordt het „schildje", waarop de verbonden!"
kaars staat afgebeeld, vastgespijkerd.
IN DE WARMTE.
De kabouter wordt aan de voetjes
't I!s snikheet.
vastgelijmd. De binnenzijde van het
Hij en zij wandelen.
schildje benevens de rechthoek A. op de
„Had ik nu mijn mantel maar bij me",
broek van den kabouter wordt grijs geverzucht zij.
kleurd.
„Je mantel? Ik puf me naar."
-Laten we ten slotte nogmaals de hoop
„Ik ook", is het antwoord. „Maar het
uitspreken, dat velen aan deze eenvoudige
doch aantrekkelijke en dankbare werk- zou zoo'n heerlijke opluchting geven, als
ik nu m'n mantel kon uitdoen..."
stukjes hun krachten zullen -beproeven!

De OPTIMIST.
Zij (terug van de reis): „Drommels,
Wim, er is bij ons ingebroken. De deur
staat- open."
Hij: Is dat even een bof? Ik herinnerd*1 r
mij. net, dat ik den huissleutel had
geten."
GEEN PRESIDENT.
„Die stiunperd heeft een weduwe
tien kinderen getrouwd."
„Lieve deugd — da's een heele vereenir
ging."
„En dan is hij nog niet eenis voorzitter!"

HET NIEUW GETIJ
Ze gingen vol ijver door wintersche landen.
En braken den grond voor het nieuwe
getij;
Hun arbeid schonk vreugde aan bezige
handen.
Geen dag en geen uur ging er nuttïoos
voorbij.
/
En schoon rees het «licht van den
komenden morgen.
Zooals nooit voorheen nog het licht ivas
,
gezien;
De dageraad kwam, na een nacht vol
zorgen,
De toekomst ging hoopvol haar kansen
weer biên.
Thans gaat door het leven een innig
,
> verlangen.
Naar schoonheid en 'vreugde en 't nieuwe
'dat groeit;
De arbeid wordt licht onder blijde
gesu
'Nu geen zorg voor de morgen het denken
vermoeit.
Ze gaan straks vol moed door zonnige
landen,
'En strooien het zaad voor het nieuwe
geslacht;
Hun voorbeeld. schenkt ij^ver aan vlijtige
handen.
De tijd is voorbij van jammer en klacht!
G. J. BOKHOVE.

HET DAGBOEK
IN EEN IJSGRAF
In de Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen tl
opgenomen het nagelaten dagboek van een poolreiziger, die met het leven zijn tocht door nacht en
ijs heeft moeten betalen.
Drie jonge mannen: Brönluiid.,Erichsen en Hagen maakten, als onderdeel van de z.g. „Denemarksche Expeditie", een tocht naar Groenland, waar
zij, de een voor, de ander na, den dood vonden.
In het voorjaar van 1907 verlieten • zij.. de hoofde ,
expeditie, om den weg te- nemen langs de Noordkust van Groenland. Op hun.terugweg werden zij
ziek van vermoeienis, koude en honger. In het door
Brönlund bijgehouden dagboek wordt deze geheel*
tocht van ellende beschreven.
Allereerst wordt in korte bewoordingen bericht,
dat de tent, waarin de drie mannen des nrohts beschutting zochten tegen de koude, vernield werd
door een sneeuwstorm. Dan volgt.de mededeeling,
dat de slaaplakken onbruikbaar zijn geworden. Vervolgens de kwellingen van honger en dorst... het
opslij ten van de schoenen .. .
Hagen stierf den 15den November, Erichseu tien
dagen later.
De dagboekschrijver Brönlund wikkelde- zijn kar
mevaden in wat lompen, het overschot van de tent
en begroef hen in de sneeuw. Op handen en voeten
kroop hij toen nog enige mijlen naar het zuidenToen voelde hij, dat hem de krachten zouden begeven. In een hol van Lambertsland maakte hij
zijn- eigen graf gereed en plaatste een kist naast
zich met de door zijn lotgenooten verzamelde &snteekeningen en kaartsehetsen, benevens het door
hemzelf geschreven dagboek.
De" laatste zin hiervan luidde:
Erichson ia
gisteren gestorven. Vandaag sterf ik, omdat ik niet
verder kan, door het koudvuur in mijn voeten.
Bovendien valt de duisternis voor goed in. De lij*
ken van de anderen liggen in het midden van hè*
fjord, twee en een halve mijl van hier..."
Het lijk van Brönlund was bevroren en onveranderd', hij scheen schrijvend gestorven U . ,
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