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Dr. Posthuma over de
grote en kleine
middelen

Op uitnodiging van den
Führe brachten de Slowaakse president dr. Tiso
en de Slowaakse premier dr. Tuka een bezoek-aan Berlijn, waar actuele
■problemen besproken werden. Op de foto ziet men Hitier in gezelschap van
dr. Tiso, achter hen ovefste Schmundt (links) en SS-Gruppenführer Schaub.
(Foto Hoffmann-Stapf).

vernield.

De benoeming van Timosjenko in
de plaats van Boedjenni tot bevelhebber over de Sowjet-troepen in de
zuidelijke sector heeft de Duitse opmars niet in het geringste opgehouden. Integendeel: onmiddellijk na
elkaar vielen Charkow (een uiterst
belangrijk industrie-centrum met een
Inwonertal als Amsterdam), en het
75 km. noordelijker gelegen Bjelgorod
in Duitse handen. Ons kaartje laat
duidelijk zien, hoever de Duitse troepen Kiew al weer achter de rug heb.
ben.
(Tekening AJ'.
Kuipers).

Spoorwegen verbroken
In het gebied van Rostow werden spoorwegen verbroken en treinen in brand geworpen. In het noordelijke deel van het
oostelijk front werden eveneens • vijandelijke stellingen met goede uitwerking
. (
. 1
hevig gebombardeerd.'
1

De voorbereidingen voor de vernieling
van Moscou worden stelselmatig verder
uitgevoerd. leder huis in de bolsjewistische hoofdstad is in een vesting veranderd. De vernietiging moei worden üitgevoerd, zo' luidt het door de verdedigers
van Moscou uitgegeven betel, door het
opblazen, in brand steken en onbruikbaar maken van alle objecten, welke in
aanmerking komen.

■

Vernietiging van Moscou?
Volgens een Zweedsen journalist zijn
de bolsjewieken voornemens te Moscou alle huizen in de lucht te laten
vliegen om voor de aanvallende Duitse
troepen de grootste moeilijkheden te

Groot-moefti in
Italië
Rome,

—

Maandag.

De groot-moefti van Palestina,
Sayed Amin el Hoessein!, is io juist
behouden en wel op een vliegveld
in het zuiden van Italië aange-

komen.
Sayed Amin el Hoessein! is op het ogen-

Sterke verdedigingslinie
aan Franse westkust
Brussel,

Maandag.
De geweldige verdedigingslinie, welke
aan de Franse kust wordt opgericht,
vormde dezer dagen in de Vlaamse bladen
het middelpunt van een opmerkelijke
reportage. De Vlaamse Journalisten waren
in de gelegenheid een bezoek te brengen
aan de kampen van de Vlaamse arbeiders, die door de Organisatie-Todt aan de
bouw van deze wal zijn tewerk gesteld.
—

—

bewerkstelligen en hun alle kans op
onderdak te ontnemen.

Op het Ladogameer werd een schip van
1.000 brt. door borhtreffers zo zwaar getroffen, dat het schip onmiddellijk na de
aanval slagzij vertoonde. Aangenomen
mag worden, dat dit schip verloren is gegaan.
De bolsjewistische barakkenkampen op
het Vissersschiereiland waren het doel van
hernieuwe Duitse luchtaanvallen. Verscheidene treffers ln het doel, alsmede
uitgebreide branden konden worden waargenomen.
>
Het aantal bolsjewistische vliegtuigen,
dat in de loop van 25 October en in de
nacht van 25 op 26 October werd vernietigd, is tot in totaal 69 gestegen.
Het officiële Finse persbureau meldt,
dat de bedrijvigheid in de lucht gisteren
gering was. Finse vliegtuigen hebben aan
de oostelijke oever van het Onegameer
vaartuigen ' gebombardeerd. In de Swirstreek zijn door afweergeschut twee vijandelijke bommenwerpers neergeschoten.

Het materiaal, 'dat voor het opblazen
en vernieling nodig is, zoals dynamiet,
petroleum, stro en lu'cifers, is in meer
dan voldoende hoeveelheden aan diegenen, die met de vernieling zijn belast,

verstrekt.

De verovering van Charkow, alsmede
de nieuwe Duitse vorderingen ln het
oosten worden in de New Yorkse bladen
groot opgemaakt. Tevens wordt ln de door
de pers gepubliceerde berichten uit Bern
en Koeibisjew toegegeven, dat de toestand
voor de bolsjewisten aan het gehele front
slechter is geworden. De val van Charkow,
waarvan de industriële betekenis - gelijkgesteld wordt met de Amerikaanse stad
Pittsburg. noemen de bladen zonder enige
terughoudendheid een zware slag voor de
bolsjewisten.

Max Blokzijl

voor

de radio

Den Haag,
Maandag.
Het politiek weekpraatje van Max Blokzijl, dat hij van 19.415 tot 20.— uur over de
zender Hilversum 2 houdt,, heeft tot titel:
„Verklikkers en aanbrengers"
Het politieke weekpraatje van Max
Blokzijl zal voortaan herhaald worden op
de Dinsdag, die volgt van 8.15—8.30 uur,
over dé zender Hilversum 1.
Zijn causerie „Brandende kwesties" zal
herhaald worden op Zaterdagochtend, op
dezelfde tijd en over dezelfde zender. De
eerste herhalingen zullen dus plaats vinden op Dinsdag, 28 October resp. op Zaterdag 1 November.
—

De Rijkscommissaris
in Krakau
Krakau,

—

Maandag.

Ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van het gouvernement-generaal
heeft de Rijkscommissaris van het bezette
Nederlandse gebied, Rijksminister SeyssInquart, op uitnodiging van den gouverneur-generaad rijksminister dr. Frank, een
bezoek aan Krakau gebracht.

De Journalisten waren buitengewoon
onder de indruk van de snelle en omvangrijke t»uw van deze verdedigingsinstallaties en steunpunten en zij verklaarden, dat aan de Franse kust een beveiligingsgordel is aangelegd, welke Europa
voor altijd tegen de Engelse aanvalslust
•
'
zal beschermen. Men kan zich hier ter plaatse.overtuigen van de ongelooflijke stérktè . der
Duitse weermacht..en van.«haar*Oßoverwinlijke, strategisch- buitengewoon gunstige posities van het Europese vasteland.
Bij een bezoek aan de Franse westkust
bleek, dat ook de laatste kans op een Engelse inval in Europa en zodoende op een
Engelse overwinning definitief, voorbij is.
Het blad „Algemeen Nieuws" legt bijzonder de nadruk op het feit. dat de Vlaamse
arbeiders gelegenheid hadden de groteske',
beweringen van de Londense leugencentrale 'over Engelse luchtaanvallen op de
Franse kuststelkngen met de werkelijkheid
te vergelijken en hieruit de onvermijdelijke conclusies over de Duitse kracht
enerzijds en over de Engelse zwakte anderzijds te trekken. In werkelijkheid bestaan
de door de Engelsen zo dikwijls gemelde
bomaanvallen in de meeste gevallen
slechts op papier.
Naar de Vlaamse journalisten hebben
kunnen constateren, zijn aan de Franse
westkust behalve Franse, Spaanse en
Waalse arbeiders op het. ogenblik ongeveer
15.000 Vlaamse arbeiders bij de Organisatie-Tödt tewerkgesteld. Het indrukwekkendste is wel, dat reeds thaps een
band van geestelijke eenheid tussen de
arbeiders van verschillende naties bestaat
en dat deze arbéiders als de hefboom van
'dé-«toekomstige Europese eenheid beschouwd kunnen worden.
Zij hebben de beginselen van .de volks'

—

>

■

.

.
.

i

Zondag.
Utrecht,
Twee bewoners van de Vleutenseweg,
—

een 54-jarige man en zijn 53-jarige echtgenote, zijn hedenmorgen door kolendampvergiftiging om het leven gekomen.
Een buurman, die aan het betreffende
perceel had gebeld, werd niet opengedaan.
Hij stelde zich in verbinding met de polidoor verbreking van een ruitje
tie, die
naar binnen geklommen te zijn, het
verschrikkelijke
ongeval
constateerde.
Een inmiddels gewaarschuwde arts stelde
als doodsoorzaak kolendampvergiftiging
—

vast.

1

egen de Britse tyrannie gestreden. De Enselsen hadden op zijn hoofd een prijs gesteld van 25.000 pond sterling maar voor
le zoveelste maal is de groot-moefti er
n geslaagd te ontkomen aan de jacht,
*elke de Engelsen op hem maakten.

s

lebben gemaakt.
Met verbazing

en spijt

r

1
>■

-3

Groningen,

■,'

■£.die lijdend

—

Maandag.

J&en- gehuwde Jongeman te Groningen,

altrstrfrértffëlfte, 'KKTT

geloof gehecht aan de verklaring van een
persoon omtrent de genezende werking
van de door hem in de handel gebrachte

kruidenthee. De jongeman heeft enige
weken de door hem gekochte kruidenthee
gebruikt. Zijn genezing bleef echter uit en
hij is in het ziekenhuis te Groningen aan
de gevolgen overleden. Tegen den fabrikant van deze kruidenthee, zekeren B. H.
T. te Groningen, is proces-verbaal opgemaakt.
Bij het onderzoek kwam nog een ander
ernstig geval aan het licht. Het betrof
hier een twintigjarig meisje, dat eveneens aan suikerziekte leed en op raad van
dien kwakzalver ook tot het gebruik van
bedoelde kruidenthee overging. Zij werd
in levensgevaarlijke toestand naar het
ziekenhuis overgebracht. Door tijdig medisch ingrijpen kon dit meisje nog in het
leVen worden gehouden:

Duitsland strijdt
Europa

Vorderingen in

het oosten
Italianen verijdelen
tegenaanval
Pührerhoofdkwartier,

—

Maandag.

Het opperbevel
maakt bekend:

der

weermacht

De aanvalsoperaties in het ooshebben ondanks ongunstige
weersomstandigheden nieuwe vorderingen gemaakt. In het Donetzbekken werd de poging om onze
te
opmars
door tegenaanvallen
vertragen, door Italiaanse troepen
verijdeld. De vijand werd teruggeslagen met zware, bloedige verliezen en moest vele honderden
gevangenen in handen van onze
■bpndgenoten achterlaten.

ten

Aan

waren gericht op havengebieden in
oost- en zuidwest-Engeland.
' Duitse
Stuka's hebben in de

zal generaal

nacht van Zaterdag op Zondag aan
de Jtüst van Noord-Afrika een vrij
groot Brits oorlogsschip door bomtreffers tot zinken gebracht.
De vijand heeft in de afgelopen
nacht op verscheidene plaatsen in
Noord-Duitsland bommen laten vallen. Vooral te Hambur» en Bremen
leed de burgerbevolking verliezen
door doden en gewonden. Negen
Britse
werden
bommenwerpers

Italië, dat de gevoelens van vriendschap

In de Oekraïne is de eerste sneeuw gevallen, een voorloper van de komende
n bewondering van Amin el Hoessein voor
en Bjelgorod) de
icn Dtice cn het fascisme kent, heeft met ] winter. Het slechte weer heelt <getuige de val van Charkow
niet
kunnen
ophouden.
Duitse
echter
ook
deze
sector
het
troepen
in
van
i
front
voldoening
kennis
er
van
cvendige
genoMen ziet op de foto oprukkende Duitse troepen tijdens een sneeuwstorm.
nen, dat hij zich . veilig en wel op Ita.
Recla).
(Foto Associated Press
I
laans gebied bevindt.
—

Hieronder verstaat dr. Postnuma de
de riool-afvoer van de
«öWißlpuntm • vart nijverheid voor de bodembemesting.
De menselijke verteringsresten worden
momenteel in hoofdzaak afgevoerd naar
de rivieren of rechtstreeks naar de zee.
Hierin dient een grondige wijziging gebracht te worden. Wat stad en nijverheid kunnen bijdragen om de productiviteit van de bodem in stand te houden,
moét thans verzameld en volledig benut
worden. Waar den boer wordt gevraagd,
gier en mest zo doelmatig mogelijk te
bewaren, hem van staatswege subsidie
wordt verstrekt voor het bouwen van
gierkelders, daar dienen vanzelfsprekend
iedere stad en'elk middelpunt van nijverheid zich ervoor in te spannen alle afvalstoffen, welke voor de bodembemesting
waarde hebben, te verzamelen, te verwerken en ter beschikking van landbouwer
en tuinder te stellen. Zeker, er zijn hier
niet geringe kosten aan verbonden, doch
waar het gaat om grote belangen, mag
zeker aan het geld niet de beslissing gegeven worden.
aanwending van

Kleine middelen
Hieronder verstaat dr. Posthuma o.a.
hetgeen de huisvrouw kan bijdragen tot
het slagen van de productieslag Door
het zorgvuldig verzamelen van de afval
van aardappelen kunnen de huisvrouwen voor een waardevolle aanvulling van
de veevoedervoorraad zorgen. De volle
medewerking van de gemeentelijke autoriteiten voor de organisatie van een goed
werkende ophaaldienst is daarbij in de
eerste plaats vereist
Ook het telen van voedingsgewassen in
parken en dergelijke gronden,
alsmede een goed geregelde volkstuintjes-uitgifte onder deskundig» voorlichting worden onder dj kleine middelen,
gerekend Ook hier kunnen de betreffende gemeentelijke instellingen uitstekend werk verrichten. Dr. Posthuma
noemt dit zelfs het voeren van een
kleine productieslag.
In het vervolg van zijn rede vestigde
dr. Posthuma er de aandacht op, dat
men ook waardering voor de productieslag kan tonen doo' het geroddel over
tuinen,

Belangrijke verklaring
van den neer Roskam
Over

de Britse oostkust hebben

brachten een vrachtboot van 8000
ton tot zinken en troffen nog drie
grote koopvaarders zo zwaar, dat
ook zij verloren geacht kunnen
worden.
Andere 'luchtaanvallen

Vavell vernemen, dat de groot-moefti
hans veilig en wel in Italië is. Amin el

Grote middelen

voor

gevechtsvliegtuigen in de afgelopen
nacht een vijandelijk convooi aangevallen tussen The Wash en de
monding van de Humber. 'Zij

0 loessein, de voorzitter van het permanen'■ e Mohammedaanse uitvoerende wereldomité, is niet alleen de heldhaftige leider
1 an de strijd der Arabieren voor hurt on'fhankelijkheld tegen de Engelse joden,
n naar ook is hij een der hoogste politieke
£
n godsdienstige leiders en als zodanig
i v ordt hij vereerd door de 313 millioen
t. tf~>hammedar>en in alle landen ter wereld,
i.

Zijn kruidenthee had
dodelijke uitwerking

—

In Bagdad was hij de ziel van de optand tegen Engeland en toen dit land
ioor de Engelsen bezet werd, week de
'root-moéftl uit naar Iran, alwaar de
r -ngelsen en bolsjewieken, na de bezetting
an Teheran, tevergeefs jacht op hem
;

verbondenheid
en
volksgemeenschap
erkend en voor het grootste deel reeds in
practijk gebracht. Indrukwekkend is de
schitterende geest, welke onder de Vlaamse arbeiders heerst. Zij, die voortdurend
aan het front tegen Engeland staan, behoren tot de eerste dragers van het GrootGermaanse béwustzijn. Onder de Vlaamse
arbeiders zijn ook bijzondere keurkorpsen
gevormd, die, naar de Vlaamse journalisten mededelen, voor den Duitser wat
discipline, krijgsmansgeest en werklust
betreft, niet onderdoen.

Echtpaar door kolendamp omgekomen

blik een der meest vooraanstaande personen uit de Arabische wereld, die in Mohammedaanse kringen de grootste invloed
?cniet. Hij heeft Engeland de oorlog verklaard en heeft in alle Arabische landen
;

Maandag.
Den Haag,
Dezer dagen heeft dr. Posthuma in een
zeer belangwekkende radiorede een beroep gedaan op alle Nederlanders om
mede te werken tot het slagen van de
productieslag. Deze medewerking is onontbeerlijk, hoewel de mens het slagen
niet geheel en al zelf in de hand heeft.
De weersomstandigheden zijn niet gunstig
geweest. Wij hebben dit te aanvaarden.
God gaf ons koude en warmte, regen en
zonneschijn en wat God doet, is immers
welgedaan Hier herinnerde dr. Posthuma
eraan, dat het eerste gebod: „Gij zult
uwen God liefhebben met geheel uw
hart. geheel uw ziel en geheel uw verstand", in zijn volle betekenis ook geldt
voor de productieslag.
Om het boerenbedrijf te voeren, zoals
men dat wel zou wensen, ontbreker
thans de nodige hulpmiddelen, een gevolg van de oorlogstoestand. Het ■ gaat
meer dan ooit om de wil het bedrijf
ondanks de moeilijkheden naar beste
weten te voeren. Het eerste gebod eist
de inzet van geheel het verstand en arbeidskracht om in deze zware worsteling
de overwinning te behalen. En hiermede
richtte dr. Posthuma zich niet alleen tot
den boer en den tuinder. Hoewel zij de
voorvechters zijn, waarop steeds weer
een beroep zal worden gedaan, gaat de
productieslag iederen Nederlander aan.
Want het is nu eenmaal zo, dat over een
goede verdeling (distributie) en een flinke hoeveelheid voor het gebruik (consumptie) eerst gesproken kan worden, als
de voortbrenging (productie) vast staat.
Het zal dus voor den verbruiker het beste
zijn, als de voortbrenger veel heeft geproduceerd. Daarom, aldus dr. Posthuma,
verdienen boer en tuinder, die zich inspannen om met de beperkte hulpmiddelen nog zoveel mogelijk uit de grond
te halen, dat allen daarvoor de nodige
waardering niet alleen hebben, maar
vooral tonen!, Dit kan -geschieden met
grote en kleine middelen en... door iets
na te laten.
—

Op 24 October hebben de bolsjewisten
hier vierduizend man aan gevangenen,
tien pantserwagens en 87 stukken geschut
verloren. De volgende dag werden op een
plaats opnieuw dertien pantserwagens

:

TELEFOON 38811

■

POSTGIRO 21876

Nederlanders

—

-"•

■

Productieslag gaat alle

Charkow gevallen

Berlijn,
Maandag.
de
centrale
sector
hebben
Duitse
In
gepantserde strijdkrachten en infanteriedivisies over een breed front de
vijandelijke tegenstand gebroken. Verscheidene kazematten werden door
moedige
operaties , veroverd. Om
andere kazematten moest hevig gevochten worden.

--

UITGAVE N.V. DE ARBEIDERSPERS

AMSTERDAM-CENTRUM

Tegenstand over breed
front gebroken

In andere delen van het centrale front
werden plaatselijke tegenaanvallen met
bloedige verliezen voor de bolsjewisten
afgeslagen, soms in gevechten van man
•'
tegen man.
In de zuidelijke sector ondernamen de
Sowjets wanhopige tegenaanvallen met
infanterie, artillerie en pantserwagens.
Met grote verliezen voor de bolsjewisten
werden zij afgeslagen. Ten noorden van
het Oekrainse industriegebied zijn 1700
gevangenen gemaakt en meer dan 200
vrachtauto's buitgemaakt.
Van Duitse militaire zijde wordt voorts
medegedeeld: de bolsjewistische verdedigings- en batterijstellingen, alsmede troepenconcentraties en colonnes in de zuidelijke sector van het oostelijk front zijn
bij acties overdag van de Duitse luchtmacht op 26 October opnieuw met succes
aangevallen. Hierbij werden den tegenstander zware verliezen aan mensen en materiaal toegebracht.

Strijdvaardig

Soclalió tióck ffayblad

In centrale sector

Grote verliezen
der Sowjets

Actueel

neergeschoten.
Majoor ösau, commodore van
een jachteskader, heeft gisteren
zijn honderdste overwinning in de

lucht behaald.

onze

voedsel voorziening

Den Haag,

—

."Maandag.

Dc Landstandpersdienst meldt:
Dc leider van de Nederlandse Landstand, boerenleider E. J. Roskam Hzn.,
is gemachtigd mede te delen, dat, zolang
de Nederlandse voedselvoorziening niet
beter is dan die van het Duitse Kijk,
k veringen uit ons land naar het Duitse
rijk en naar andere landen niet meer
zullen geschieden.
Een gezond ruilverkeer zal s;eeds worden bevorderd, zodat onze voedselpositie
kan worden verstevigd door ruil van die
goederen, die wij te kort komen tegen
goederen, die wij missen- kunnen, terwijl
onze tuinbouwproducten, waarvan ,wij
vijftig procent meer telen dan nodig is
voor eigen gebruik, tegen een rechtvaardige prijs zullen kunnen worden afgenomen. Dit laatste' geldt ook voor ons
fokvee. zodat ons afzetselved niet verloren
gaat en toekomstmogelijkheden beveiligd
zijn.

aan

het gebruik van het voortgebrachte na

te laten Dit blijkt voor velen nog heel

moeilijk te zijn.
Alleen werkelijkheidszin kan ons helpen, de moeilijkheden, welke aan de oorlogstoestand zijn verbonden, te overwinnen. Het is de taak van bv. opvoeders
der jeugd, voorgangers op kerkelijk gebied en voorts ook van allen, die in
grotere of kleinere kring invloed uitoefenen, dit in goede zin te doen. Slechts
opgewekt medeleven van de stedelijks
bevolking
met de voortirengcrs ten
plattelande kan tot een goed geheel leiden en de stadsmens heeft hierbij het
grootste belang.

Algemeen belang
Eigen schuld kwelt het meest Dat zal
het geval zijn, als docr onvoldoende
medewerking het Nederlandse volk zijn
voeding niet uit eigen oodem verzekert.
Hulp van buiten is dan nauwelijks te
verwachten. Heel iets anders is het, indien niet alleen de boer en tuinder hun
uiterste best hebben gedaai doch ook de
overtuiging bestaat, dat het overige deel
van het Nederlandse volk in alle opzichten materieel en moreel zich geeft om
de productieslag te doen slagen Nederland is een bezet land en om ons heen is
een oorlogstoestand
Dr. Posthuma beëindigde zijn rede met
een enkel woord over de geest, die bij de
productieslag moet heersen. Het gaat bij
de productieslag om de Delangen van het
gehele Nederlandse volk en dus moet
doelbewust het algemeen belang vooropgaan. Dit geldt niet alleen voor boer en
tuinder, doch ook voor de gemeenteautoriteiten en verder voor alien op wier
medewerking een beroep werd gedaan.
Slechts dan, als ieder zich bewust is. dat
het algemeen belang boven het persoonlijk belang gaat, zal de productieslag
die resultaten afwerpen, welke Nederland
behoeft

Italiaans

legerbericht

Aanval op Britse
vlootformatie
Kruiser tot zinken

gebracht
Maandag.
Rome,
In zijn weermachtbericht no. 512 maakt
het Italiaanse opperbevel het volgende
bekend:
—

Noor d-A fri k a: Aan hrt front van
Tobrock werden gemechaniseerde Engelse
strijdkrachten getroffen en door onze
artillerie teruggedreven.
Duitse bommenwerpers hebben in de
Middellandse Zee aan de kust van Marmarie een vijandelijke vlootformatie aangevallen en een kruiser tot zinken gebracht.
De

Britse

luchtmacht

bombardeerde

Benghasi, Tripolis en Misoerata. In laatstgenoemde stad werd de Arabische wijk getroffen. Onder de plaatselijke bevolking
zijn enige doden en gewonden te betreuren.
In Benghasi en Tripolis is de schade van.
weinig betekenis en vielen geen slacht-

offers. Een Blenheimmachine werd door
het Duitse afweergeschut neergehaald.
De bemanning werd gevangen genomen.
Oost-Afrika: Troepen uit de sector
van Gondar vielen vijandelijke formaties
aan. die achtervolgd werden en verliezen

leden.

Sowjets willen het

Leningrad-gebied
vernietigen
Maandag-.
Berlijn,
Volgens berichten, die uit het omsingelde Leningrad Stockholm hebben bereikt, zijn de bolsjewisten voornemens het
gebied vam Leningrad in geval van
verovering door -.Duitsland te vernielen,
—

•"#'i

•W? EVcnals voor Moscou en de verdedi-

gingsgordel om deze stad zoor nauwkeurige

bestaan voor vernietiging van
de oorlog belangrijke en anderszins vitale installaties, zijn thans ook
voor het gewest Leningrad en de overige
door Duitsland bedregde districten zeer
nauwgezette vernietigingsinstructies gege-

'alle voor

ven.

Dit bevel der bolsjewisten houdt in, dat
zonder rekening te houden met. de burgerbevolking alle gebouwen, die zich in de
bedreigde gebieden bevinden, bij de terugtocht der bolsjewieken moeten worden vernietigd. Dit kan geschieden door ontploffing. brand, onbruikbaarmaking of andere
doeltreffende middelen. De vooi bereidingen moeten zover gevorderd zijn, dat het
bevel tot vernietiging terstond kan worden uitgevoerd. De verantwoordelijke
autoriteiten in stad en land hebben allen
een plan met schetsen der te vernielen

gebouwen ontvangen.

Oe verduisteringstijden zijn:
Zonsondergang

Zonsopkomst

18.21
Rijwiellichten

8.28
op

om

18.21

De

maan komt op om 15.19 en gaat
onder om 1.02.
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Berlijn—Rome—Tokio

Twee jaar

Bond der jonge volken

'Ingezonden

mededelinQ.i

,

Gouvernement-Generaal

Rede

van
Kraksu,

Later
intrede.

Frank

Maandag.
Het Gouvernement-Oeneraal
heeft gisteren zijn tweejarig bestaan gevierd met een plechtigheid op de' burcht.
De gouverneur-generaal, dr Frank, verklaarde In een rede, dat in d? thans
afgesloten twee Jaar de consolidatie
en bestuur der staatsorganisaties'
bereikt ls in dit gebied van de Duitse
belangensfeer in het oosten. Het Duitse
rijk kan op het Gouvernement-Generaal
zien als een machtsblok van de Duitse
wil, dat zich volkomen in handen der
leiding bevindt.
In plaats van het gebied, dat twee jaar
geleden volstrekt leeggelopen was, kan
men thans in het Gouvernement-Generaal overal vooruitgang van arbeid, werkkracht, industrie en economisch leven
waarnemen, hetgeen de grootste verwachtingen rechtvaardigt. Tot'slot merkte dr. FTank op, dat het GouvernementGeneraal in het district Galiclë een zeer
waardevolle uitbreiding op het terrein
van verkeer en voedselvoorziening heeft
gekregen.
—

(D.N.8.)

Heroriëntering

van

het halfrond

Marxistische

heerschappijen
met
staatsplutocratle als de Sowj et-Unie.
voor het gehele vasteland van ons

halfrond overwonnen.

Tegenover de wereldrevolutie der zg.
een Joodse frase om de
proletariërs
heerschappij over de massa's te verwerven. verwezenlijkt in het bolsjewisme
en de internationale reactie der plutoeveneens een vorm van joodse
craten
heerschappij, die tot uitdrukking komt in
het dollarimperlalisme van Roosevelt
staat de constructie van door de volken
bepaalde grote gebieden met politieke
aaneengesloten
zelfstandige.
gemeenschappen. te weten „kleine volken".
De geschiedenis en de voorzieningheid
hebben ons een Adolf Hit-ler gegeven, die
thans aan de spits van een Europees
leger met ijzeren slagen de balken samenvoegt voor het dak. waaronder de volken
de stormen der komende eeuwen kunnen
trotseren en het geluk van komende
eeuwen herbergen.
De minister van Buitenlandse Zaken,
Von Ribbentrop, heeft op 27 September
ter gelegenheid van de eerste verjaardag
van het Driemogendhedenpact. in kleine
kring gezegd: het pact. dat de vertegenwoordigers van Duitsland, Italië en Japan
een jaar geleden hier te Berlijn hebben
ondertekend en waarbij zich Hongarije.
Roemenië Slowakije, Bulgarije en Kroatië
hebben aangesloten, is thans tot een symbool der verwachtingen en hoop van de
jonge volkeren geworden, die streven
naar een nieuwe, rechtvaardige wereldorde. Maar dat het geen verwachtingen
en hoop van onze volken blijven, dat deze
gedachten tot tastbare werkelijkheid
worden, daarvoor zorgen thans in Europa
de roemrijke wapenfeiten van de asmogendheden en haar bondgenoten.
—

Overwinning van twee
vergissingen

—

—

Het tijdschrift „Berlijn—Rome—Tokio"
publiceert het volgende artikel onder
het opschrift „De overwinning van twee
vergissingen".

„De naam van ons tijdschrift vormt
een politiek programma. Berlijn—RomeTokio is de bond der Jonge naties op
idiële grondslag, namelijk de idee der
sociale, politieke, territoriale, culturele
reorganisatie van geweldige leef- en cultuurgebieden.
Berlijn—Rome—Tokio Is
een algehele heroriëntering in de machtsen staatscoalitie der geschiedenis van ons

halfrond.

r

—

'

In de buitenlandse politiek wordt de

reorganisatie d.w.z. de opbouw van recht-

levensvatbare
vaardige,
verhoudingen
tussen de volken onderling met behulp
van een gemeenschap van volkeren als
voornaamste factor in de politiek toege-

past.

Op deze wijze treedt tegenover de imgeldbuidelperialistisch—kapitalistische
politiek van de Angelsaksen en de imperialistisch—revolutionnaire vernietigingspolitiek van het bolsjewisme een natuurlijk imperiumblok op, dat alle voordelen
bezit van een wereldomvattende machtsfactor, maar door de afwijzing van een
onbegrensde Imperialistische politiek bewaard blijft voor de gevaren van verwaterde grenzeloosheid en vormeloosheid,
waaraan de Commonwealth en de
U.S.S.R lijden en de heilige fundamentele wetten volk en ras als grondslag en
doel heeft.
Daarmee is het onzalige en onvolkse Europese federalisme van de
achttiende eeuw als vervalsingsverschijning definitief begraven, evenals
ook het universalisme, dat in allerlei
vormen optreedt en zich openbaart in
de gestalte van democratisch—plutocratische rijken (commonwealth en
Ver. Staten) en ln de gedaante van

Japanse luchtlijn
op Timor

Dagorder van Tiso
Presburg,

—

Maandag.

Staatspresident dr. Tiso heeft naar
aanleiding van zijn bezoek aan het hoofd-

kwartier v,an den Führer een buitengewone dagorder uitgegeven waarin o.a.
het volgende gezegd wordt:
„Het tijdstip van de definitieve overwinning nadert, waarop wij gemeenschappelijk met de Duitse kameraden de grote
strijd tegen het onmetelijke onheil, waardoor de edelste idealen der mensheid
bedreigd werden, zegevierend zullen beeindigen. Evenals wij in deze strijd tot
dusver hebben volhard, zo zullen wij ook
tot het einde volharden en bewijzen, dat
wij de onderscheiding van den groten
Führer van het Duitse volk waardig zijn
en dat wij ons van de opgaven, welke wil
ons gesteld hebben eervol kwijten. De
overwinning van onze wapens betekent
de overwinning van het niéuwe Europa,
waarin de Slowaakse soldaat voor zi.in
volk een eervolle plaats heeft veroverd"

Overeenkomst is

Antonescu beantwoordt

vijf jaar geldig

brief van president
der joodse gemeenten

Tokio,
Maandag.
De Inlichtingendienst, heeft bekendgemaakt, dat de overeenkomst tussen Japan
en Portugal inzake de opening van een
geregelde luchtdienst tussen Palao (Japanse mandaatseilanden) en Delhi (hoofdstad van Portugees Timor) gesloten is op
13 October 1941 in Lissabon. De overeenkomst is vijf jaar geldig en geeft verlof
aan de aangewezen Japanse en Portugese
luchtvaartmaatschappijen om op de betreffende route een dienst te onderhouden
voor het vervoer van post, passagiers en
—

goederen.

De tekst van de overeenkomst schrijft
o.a. voor, dat de aangewezen maatschappijen minstens een tocht heen en terug
in veertien dagen tijds moeten ondernemen, gevallen van overmacht uitgezonderd. De vliegtuigen der Portugese en
Japanse maatschappijen zullen vliegen
over gebieden resp. van Japan en Portugal en wel over een route aangewezen
door de regering van het land waarover
gevlogen wordt. Van de route mag slechts
worden afgeweken in geval van overmacht
of met toestemming van de regering over
welker land gevlogen wordt. Beide regeringen behouden zich het recht voor toestemming te geven tot het inrichten van
andere luchtvaartdiensten in hun resp.
gebieden.

Duits-Fins handelsverdrag verlengd
Berlijn,
Maandag.
Duitse en Finse delegaties hebben te
Helsinki onderhandelingen gevoerd over
het goederen- en betalingsverkeer. Het
Duits—Finse handelsverdrag van Maart
1934 is opnieuw met een jaar verlengd
tot eind 1942.
—

Communistische

samen zweringin de Pendsjaab

ontdekt
Berlijn.
Maandag.
Volgens de Britse nieuwsdienst
heeft de inspecteur-generaal der politie
üi de Pendsjaab een communistische samenzwering ontdekt Het doe: daarvan
was een gewapende opstand te ondernemen. vooraanstaande personen te vermoorden en sabotage te plegen aan
spoorwegen, fabrieken en openbare inrichtingen.
—

Britse koopvaarder tot
zinken gebracht
T 7

In de afgelopen nacht hebben Duitse
gevechtsvliegtuigen aan de Engelse oostkust uit een krachtig beschermd convooi
een vijandelijk koopvaardijschip van 8000
brt. tot zinken gebracht en drie andere
koopvaardijschepen met een gezamenlijke
inhoud van 8500 brt. beschadigd.

Aerdenhout

.

Dra

w

—

dreven.

Engelse vrouwen

voor

oorlogswerk opgeroepen
New York,
Maandag
Associated Press meldt uit Londen, dat
alle Engelse vrouwen, die in 1913 geboren zijn, zijn opgeroepen om ingeschreven te worden voor het verrichten
van arbeid ten behoeve van de oorlogs—

(D.N.8.)

Hooiareaacttun

Boekarest,
Maandag
Het Roemeense persbureau Rador publiceert het antwoord van maarschalk
Antonescu op een brief van den president der Joodse gemeenten in Roemenië,
waarin deze zijn beklag had gedaan over
de deportatie van loden uit Bess«rabië
en de Boekowina naar ehetto's in de omgeving der rivier de Boeg
De maarschalk schrtift 0.a.: D spreekt
van een tragedie en doet een beroep od
mij ten gunste van de joden Ik beeri.lD
uw smart, maar u had tijdig de smart
van de gehele Roemeense natie moeten
begrlinen. U moet bedenken, dat wij met
ons bloed de haat van uw eelonf.eppnnten
in Bpssambië. Odessa en Merazow hebben
betaald. De joden hebban nog voor de
Sowiet-troenen Bessarabië en de Boekowina bezetten onze officieren de epaletten afgerukt en onze soldaten vermoord
De Sowjet-tro»r>o n werden met bloem»n
ontvangen. Tijdens de communistische
terreur hebt u Roemenië verraden en
rouw gebracht in vele gezinnen. In de
kelders van Kisjinew hebben wij lijken
gevonden, die vreseliik vqrminkt waren.
Waarom hebben de joden in Bessarabië
hun huizen voor hun vertrek in brand
gestoken? Waarom hebben wij Joodse
kinderen van veertien, vijftien jaar aangetroffen. die granaten in hun zakken
hadden
De joden hebben hun haat
iegens ons gastvrij volk geopenbaard en
de Sowlet-troepen te Odessa gebracht tot
een nutteloze moordnartij. slechts om
ons verliezen te berokkenen Ook in de
streek van Merazow hebben wij na een
tijdelijke terugtocht vreselijk verminkte
gewonden aangetroffen. Neemt u liever
deel aan het leed der moeders, die zo
haar kinderen hebben verloren en beklaagt u niet degenen, die het hebben
gedaan en zoveel snoodheid hebben be-

voering
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Twee sleutels

...

en toch

verschillendl Twee tabletjes.
ook verschillend. Maar Aspirln
herkent U steeds aan het Bayer.
kruis. Aspirln helpt voortreffelijk
bij verkoudheid, rheumatiek en
griep en is volkomen onschadelijk.
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De Neutraliteitswet

Senatoren eisen een duidelijke
uitspraak
„Wet beantwoordt
niet meer aan

het doel”
Maandag.
New York.
Naar Associated Press uit Washington
meldt, heeft de democratische senator
George een opheldering verschaft inzake
de steun, welke hij verleent aan de intrekking van de Neutraliteitswet. In de
—

desbetreffende senaatscommissie heeft hij

n.l. verklaard het luist te achten,, dat de
gehele kwestie rechtstreeks aan het volk
zal worden voorgelegd. De voorstanders
van de Neutraliteitswet hebben altijd willen vermijden, dat de Ver. Staten bij een
oorlog betrokken .worden, maar de Neutraliteitswet beantwoordt hieraan niet
meer. en daarom verlangt de senator
hierover een grondige uitspraak.
De republikeinse senator Nye verklaarde, dat het besluit van de senaatscommissie (volgens hetwelk bewapende Amerikaanse koopvaardijschepen de havens
van oorlogvoerende staten mogen aandoen), aan het Amerikaanse volk de ogen
moet openen wat men tegen de volkswil
met het volk wil gaan doen. Nye zeide
ervoor te willen zorgen, dat de debatten
in de senaat grondig en niet overijld zouden zijn, opdat het volk gelegenheid
krijgt zijn wensen iri de neutraliteitskwestie aan zijn vertegenwoordigers "ln
het congres duidelijk te maken.
De isolationistische senator Shipstead
noemde de stemming een „nieuwe en wellicht laatste stap der Amerikaanse regering om het volk in de oorlog te stor,
ten."
In een antwoordtelegram op de desbetreffende vraag van de „New York Herald Tribune", heeft de vroegere republikeinse candidaat voor het presidentschap,
Alfred Landon. verklaard, dat hij thans
evenals vroeger tegen de Neutraliteitswet is, omdat een wet de Ver. Staten niet
uit de oorlog kan houden, wanneer de
president besloten is, het land bij de
oorlog te betrekken. De Ver. Staten kunnen slechts buiten de oorlog blijven,"wanneer allen zich tegen de maatregelen verbetten. die geleidelijk tot de oorlog leiden en ook de moed hebben om „neen"
te zeggen tegen de onverantwoordelijke
oorlogshitsers.

In een beschouwing over de mogelijkheden om hulpmateriaal naar de Sowjets
te sturen, komt radio Boston tot de conclusie, dat de hulp aan de Sowjets met
grote' geografische en

vooral met transportmoeilijkheden te kampen heeft, en
derhalve wel erg karig zal blijken te zijn.

Beroep van Roosevelt op
mijnwerkersbond
President Roosevelt heeft een tweede
oproep gericht tot den voorzitter van de
mijnwerkersbond, John Lewis
waarin
dezen wordt verzocht de afgekondigde
staking van 53.000 mijnwerkers, in het
belang van de nationale veiligheid uit te
stellen. Tijdens <!e huidige crisis, zo verklaart de president in zijn brief kan in
de mijnen, die de staalfabrieken van
steenkolen'voorzien, het werk niet worden
neergelegd. Lewis heeft geweigerd onmiddellijk te antwoorden op deze oproep van
Roosevelt.
Associated Press meldt, dat de C.1.0.vakvereniging overweegt de voor hedén
afgekondigde staking, welke voorlopig
alleen de mijnen betreft, die de staalfabrieken van steenkool voorzien, tot de
gehele
steenkoolindustrie uit te
Indien de staking niet ten gunste breiden.
van de
vakvereniging zou worden bijgelegd.
President Roosevelt heeft onder de betiteling „Office of facts and iigures' een
nieuwe federaal bureau in het 1' ven geroepen, dat tot taak heeft de Amerikanen
ln te lichten omtrent de „vorderingen
van het bewapeningsprogram, de defensie-

—
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politiek en de daarmee samenhangende
vraagstukken".

-

Enquête van Gallup
Een door het „Gallup Iftstltute" gehouden enquête Inzake de voornaamste,
oorlogshitsers in de Verenigde Staten
bracht, naar de „New York Times" meldt,
de volgende antwoorden: in de eerste
plaats zijn het de regering der Verenigde
Staten en de democra*,isctie partij, die
tot de- oorlog ophitsen, vervolgens de
groot-industriëlen. In de derde plaats
komen de Britse organisaties, in de vierde
de Amerikaanse organisaties met Britse
sympathieën en in de vijfde plaats de
joden.

een onder katholieke geestelijken
enquête bleek, naar de „New
Vork Times" meldt, da él>% van de
priester? gekant waren tegen een actief
deelnemen van Amerika aan een oorlog
buiten het westelijk halfrond: 90.2% der
geestelijken was tegen een hulpverlening
aan de bolsjewisten.

Bij

ingestelde

In het katholieke weekblad „America"
schrijft de lerse gezant te Washington,
dat 99 pet. van de lers—Amerikaanse be-

volking tegen deelneming van de Verenigde Staten aan de oorlog is.

Ontginning van de
Pontijnse moerassen
Mussolini draagt eigendom
van boerderijen over
Littoria,
Maandag.
Gisteren heeft Mussolini aan drieduizend boeren
voor het merendeel oudstrijders, die als pioniers hehben medewerkt aan de ontginning der Pontijnse
moerassen
de boerderijen in eigendom
overdragen, die zij tevoren in pacht bezaten. De Duce, die vergezeld was van
den secretaris der fascistische partij, minister Serena, en den minister van Landbouw Tassinari, werd door de uit de gehele provincie saamgestroomde boeren
met geestdriftige ovaties verwelkomd.
In een toespraak, die herhaaldelijk werd
onderbroken door uitbarstingen
van
geestdrift zeide Mussolini, dat de dag van
heden een gedenkwaardige mijlpaal betekent op de weg der ontginning van het
Pontijnse gebied, welke thans tien Jaar
oud is.
—

—

—

Brits-bolsjewistisch verdrag met Iran?
Maandag.
Stockholm,
Men verwacht,' dat binnenkort tussen
de Iranse regering enerzijds en de Britse
en bolsjewistische regering anderzijds een
verdrag zal worden ondertekend, dat ongeveer gelijk zal zijn aan het EngelsEgyptische bondgenootschapsverdrag, zo
meldt de diplomatieke correspondent van
de „Daily Telegrahp". Men zal klaarblijkelijk voorzorgsmaatregelen treffen, zo
verklaart de Engelse journalist verder, om
te voorkomen, dat het Iranse staatsge'bied
voor een opmars van de bondgenoten van
Iran gebruikt kan worden. Een vrij groot
gedeelte van de hulp, welke Engeland en
Amerika aan de Sowjet-Unie willen verlenen, zal van de havens aan de Perzische
Golf door Iran worden vervoerd. De „Daily Telegraph" merkt voorts nog op, dat de
Sowjet Unie bereid is de verantwoordelijkheid voor de verdediging van Iran aan
Engeland over te laten.
—

Volgens een mededeling uit Teheran
hebben de Sowjets al hun in Iran gebruikte pantserstrijdkrachten uit de bezette gebieden van Iran teruggetrokken.

dan gewoonlijk, doet de
roemruchte „Russische winter"
zijn
In tegenstélllng tot wat
de propaganda van Moscou over het
sowjet-bondgenootschap met generaal
IJs-en-Sneeuw wil doen geloven Is
het uitblijven van dien koeleni maar
onberekenbaren soldaat géén voordeel voor de Duitse troepen. Het
reeenrllke herfstweer maakt de tóch
al erbarmelijk-slechte wegen onbegaanbaar
de Russische kleibodem
wordt tot één groot moeras, waarin
zware pantserwagens en zware artillerie voor enorme problemen staan.
Het ls geen ij dele speculatie, wanneer men aanneemt, dat de Duitse
oorlogsleiding de eerste vorst-perlode
niet als vijand, maar als vriend In
haar rekening heeft opgenomen.
Wanneer eenmaal de vólle uiaat van
de zelfs „moedertje Wolga" bedwingende kou over het land strijkt, zullen Inderdaad grote operaties in sommige gebieden moeilijk of onmogelijk
worden Maar zelfs de Russische winter is er niet van vandaag op morgen.
Een
overgangsperiode
van
matige vorst maakt de modderwegen
hard en bevriest het drassige land.
Dat betekent een aanvankelijk voordeel van grote 'betekenis voor de
zware wapens, nog vóór de nadelen
Intrede!). Het betekent, dat de Duitse
troepen, wier beslissende operaties
vlak voor de voltooiing staan, onder
de gunstigste omstandigheden tot de
„laatste sprong" kunnen overgaan.
De natte herfst, die thans de mogelijkheden mee-bepaalt, moest dus
de Duitse opmars veeleer remmen
dan begunstigen. Het ls een bewijs
temeer voor een oorlogs-organlsatie
zonder voorbeeld, die ook onder de
moeilijkste omstandigheden niet In
verlegenheid geraakt, dat de beslissende voortgang ln de operaties blijft
gehandhaafd. In de kuststrook aan
de Zee. van Azow ls door de val van
Stallno de wig ln dé richting van
Rostow en het Donetz-bekken aanzienlijk verbreed. Verder naar het
noorden vielen nu ook Charkow en
Bjelgorod ln Duitse handen.
Charkow ls niet „zomaar" een
Plaats. Het ls een stad met een even
grote bevolking als Amsterdam. Het
is daarbij een Industrie-centrum van
de allergrootste betekenis. Men herinnert zich van enkele maanden
terug het verlanglijstje van Virglnio
Gayda. den bekenden leider van de
„Glornale d'ltalla". Dat lijstje vertegenwoordigde toen nog een volstrekte utopie. Het noemde Klew,
Leningrad, Charkow en Moscou en
karakteriseerde ln die vier namen de
gebieden, die door hun lndustrlele en
politieke betekenis (door de eerste
voorall) beslissend warén voor de
weerstandskracht van de SowjetUnie. Thans zijn reeds drie van rteze
vier aan de Sowjets ontvallen.
De ontreddering. • dié"" dé. Duitse
oorlogsleiding In het bolsjewistische
kamp ais gevolg van de nog vóór de
winter te voltooien krijgsverrlch-
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Warwinkel

tingen voorzag, tekent zich dan ook
op verschillend gebied prompt af.
Dat Moscou als politiek centrum
vooreerst door drie andere steden
vervangen wordt (Kasan. Samara en
Swerdlowsk) ls • een symptoom van
de moeilijkheid, om ln het oostelijk
deel van de Sowjet-Unle met zijn
slechte verbindingen en zijn nog
slechtere politieke en industriële
organisatie èen centraal bestuur te
organiseren. Desondanks ls juist zulk
een centraal bestuur de voorwaarde
voor Stalln, om zich te handhaven.
Reeds nu gaat een golf van terreur
over heel zijn machtsgebied en straft
met dood of gevangenis de eindeloze
schaar van hoge en lage officieren,
die „ln verzuim" bleven.
Zoals midden in de krijgs-déb&clo
Frankrijk in Mei 1940 Gamelin door
Weygand verving zo zijn in de Sowjet-Unle aan alle drie sectoren van
het front de bevelvoerende maarschalken onttroond Of Timosjenko's
overplaatsing naar het voorheen door
Boedjennl gelelde zuiden daarbij als
degradatie moet worden opgevat of
als een poging, om met den relatief,
bekwaamsten bevelvoerder het Donetz-bekken te redden, ls bij dat
alles van ondergeschikt belang. Ook
de beste houtvester kan een vallende
boom niet tegenhouden. In het huidige stadium der krijgsverrichtingen
laat zich geen doelmatige Sowjetverdediging meer ln de Oekraïne
organiseren, zeker niet door den
man, die ln de midden-sector faalde.
Zo wordt het bevelhebbers-drama
dan ook slechts tot een factor ln de
algemene chaos, die ln de SowjetUnle ls losgebroken. Terwijl de Industriële voorzieningen voor het leger
meer en meer ontbreken.
terwijl
de hulp van Engeland en de Verenigde Staten onveranderd een hulp
met woorden blijft.
begint het
vluchtelingen-probleem achter het
Sowj et-front in een aan steden arm
gebied met het Invallen van de winter afschuwelijke vormen aan te
nemen. Wat ln de komende maanden
het lot van deze zwervehde mlllioenen worden zal, laat zich met de
gruwelijkste fantasieën niet omvatten. De vernlellngstactiek. die 1812
tegen Napoleon haar werk deed, keert
zich bij de geheel gewijzigde omstandigheden van 1941 tegen den vernieler zelf.
Zo ls het ook op het punt van de
militaire strijd. Nu de Duitse troepen ln het gebied van Moscou bij
Borodlno gekomen zijn, herinnert
Londen er kinderlijk aan. dat „destijds" Napoleon daar werd verslagen
Inderdaad. En bij Poltawa 125 km.
Voor Charkow. sloegen de Russen
„destijds" ook Karei yn op verpletterende wijze. In 1941 hebben de
*

—

—

Duitsers

zich daarvan klaarblijkelijk
weinig aangetrokken en met rustige
zekerheid ■. Charkow genomen. Men
kan dè warwinkel van thans nu eenmaal niet met de krijgsbedrijven van
vorige generaties redderen......

Tojo over de taak der
Japanse regering
„Niet praten, maar

handelen”
Maandag.
Tokio,
De Japanse minister-president, generaal
Tojo, heeft voor hoge ambtenaren te
Osaka ten aanzien van de taak der regering verklaard, dat de wereldtoestand zo
snel verandert, dat niemand de ontwikkeling van morgen kan voorspellen. Wanneer het volk een hechte eenheid vormt,
kan Japan door niets verrast worden.
Generaal Tojo weigerde verklaringen
voor de pers af te leggen met de opmerking, dat het thans niet de tijd van
praten, maar van handelen was.
—

Het volk dient zijn leiding te vertrouwen. Ik zal het volk mededelen, waarheen het moet worden geleld. Een eensgezinde natie zal alle moeilijkheden overwinnen. Dit leert de geschiedenis.

Luitenant-generaal

chef van
Japanse
hoofdkwartier voor de verdediging, heeft
Zondagavond tijdens zijn radiotoespraak
tot het Japanse volk verklaard, dat de
onlangs in geheel Japan gehouden luchtbeschermingsoefeningen meer zijn dan
eenvoudige oefeningen, daar „het ogenblik van gevaar bij het afweren van
vliegtuigen snel nadert."
Kawaba.

cte generale staf van het

grote

Japan en de V.S.
In verband met de door Knox afgelegde verklaring eiste de democratische
senator Pepper ln een Interview de on-

middellijke blokkade van Japan. Blokkademogelijkheden, zo zeide hij,'zijn voorhanden door het staken van iedere uitvoer naar Japan, de sluiting van het
Panamakanaal voor naar Japan varende
schepen en een zeepatrouille op de naar
Japan leidende scheepvaartroutes over de
Stille Oceaan.
Omtrent de voortzetting van de Japans-Amerikaanse besprekingen kan alleen Washington een beslissing nemen,
aldus de „Tokio Asahi Sjimboen".
Nadat onder generaal Tojo een samenvatting van alle volkskrachten ten uitvoer is gelegd, zal dit nieuwe kabinet
niet zonder reactie blijven op de onderhandelingen met de Ver. Staten. Japan
wenst geen crisis op de Stille Oceaan,
maar geeft de voorkeur aan vreedzame
gedachtenwisseling. Daarom hangt het
geheel van- de Ver. Staten af. hun houding te corrigeren en de onveranderlijke
doelstellingen van Japan te erkennen.
Anders, zo merkt het Japanse blad op,
is een voortzetting van 'de onderhandelingen uiterst moeilijk, zoal niet volkomen
onmogelijk.
De Japanse ambassadeur in Washington, Nomoera, zal waarschijnlijk vóór besprekingen met het kabinet-ToJo naar
Japan terugkeren, zo meldt de „Tokio

Nitsji" uit de Amerikaanse hoofdstad
Ingeval Nomoera zelf verhinderd mocht
zijn, zal in zijn plaats de ambassaderaad
Sadao Igoetsji naar Japan komen.

Cleichrichter
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41. De eerste dagen In het oerwoud waren
een verschrikking voor de kleine Mertem. En
oerboden ilu nog groter werd haar angst, toen ze den man
en den aap als beesten Jacht zag maken op
voorbehoudt n
hun prooi. Ze kon niet eten van het vlees, dat
zij haar aanboden en daarom bracht Korak

haar

vruchten.

Omdat

Meriem des

nachts

natuurlijk op de grond niet veilig was en zij
onmogelijk in de bomen kon slapen, zoals de
apen, maakte Korak een soort bed voor haar

van takken Met Korak aan haar ene en Akoet
aan haar andere zijde zou zij veilig kunnen

slapen.

Niettemin hield de angst haar halve boom tuimelde Juist, toen hij weer overein
wakker. Akoet vreesde zij en de aap. wilde komen, schoot een luipaard te voorschiji
die het geval grappig vond,''plaagde het kind die Afcoet wilde bespringen.
een beetje. Dit verdroot Korak, die zich bij een
tV/orat vervoigdi
dergelijke plagerij eens niet meer kon bedwingen en Akoet een klap gaf, waardoor hij uit de

nachten

3
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TWEEDE BLAD

Het Zondagse pak
van Jantje

Arbeidsbemiddeling musici in
nieuwe banen

O Er zijn een aantal zeer straffe
dlstributiemaatregelen aangekondigd, die een ernstige slag betekenen
voor de handel ln distributiebonnen
en paal den perk moeten stellen aan
hoezeer ook begrijde al te "■grote
toegevendheid
van leveranpelijke
ciers jegens hun klanten.
Het kon zo niet langer, er moest
een einde aan gemaakt worden, wilde
niet het gehele distributie-stelsel in
de war lopen, tot onberekenbare
schade van allen, in het bijzonder van de minder bemiddelden. Want laat ons eens zien, hoe
eigenlijk de wanorde op bonnenge-

2>

—

—

bled is ontstaan.
De eerste

grote oorzaak van de
handel in bonnen is het feit, dat de
z.g. „betere standen", d.w.z. zij, die
over meer geldmiddelen beschikken
(en daarom niet beter zijn, maar wel
beter moesten weten), getracht hebben ten koste van de.gemeenschap zich een groter portie toe te
eigenen van de algemene pot, dan
waarop zij recht hadden. Het ls in de
grond deze a-sociale houding geweest,
die het mogelijk gemaakt heeft, dat
men bonnen ging verkopen en daaraan lets ging verdienen. D.w.z., de
grote winst was dan alweer niet voor
degenen, die uit armoede hun bonnen
verkochten, waarmede zij toch niets
konden aanvangen, maar voor de
tussenhandel. Die merendeels
uit allerlei ongure en duistere elementen bestaat, die hun kans schoon
zien om twee partijen tegelijk af te
zetten en aldus op de bekende wijze
op de maatschappij parasiteren.
Gelokt door de mogelijkheid
om er iets bij te verdienen hebben

toen velen hun bonnen verkocht en
hebben aldus meegeholpen
dit apparaat vari de zwarte bonnenhandel in stand te houden. En hier
ligt nu meteen het antwoord op de
veelgehoorde vraag, waarom het nu
zo erg is, wanneer iemand, die toch
geen geld heeft om vlees te kopen,
zijn vleesbonnen, dus zijn portie vlees,
waar hij recht op heeft, verkoopt aan
een ander. Dat is d&élrom erg, omdat
aldus juist dit gevaarlijke en ontwrichtende apparaat van de bonnenhandel in stand wordt gehouden; het
is ook daarom verwerpelijk, omdat
het de a-sociale elementen, die zich de
magen vullen met andermans porties,
in hun houding versterkt. Waardoor
juist de strijd voor het doorbreken
van een gemeenschapsgeest
weer verzwaard wordt, s
Wij weten wel, dat in vele gezinnen de nood hoog ls en de verkoop
der bonnen een welkome bijverdienste levert. Maar mert dient toch,
als men geen kind is, te beseffen,'
dat dit op den duur mis loopt,
en juist de onbemlddelden het
slachtoffer zullen zijn van de chaos,
die dan zal ontstaan. De anderen vinden altijd nog wel een middeltje om
machtig te
voldoende bijvoeding
worden.
hoe moeilijk ook
Zelfbeheersing
is hier noodzakelijk om vastlopen
op den duur van de gehele distributie
te voorkomen.
—

—

Deze

zelfbeheersing is nög meer
noodzakelijk, waar het het gebruik van brood betreft. In duizenden gezinnen is hét langzamerhand
gewoonte geworden reeds brood bij
den bakker te kopen op bonnen, die
nog niet geldig zijn; dit kwaad heeft
zulk een omvang aangenomen, dat
zelfs bonnen, die over vij* weken pas
geldig zijn, reeds zijn „opgegeten".
Wat moet er nu gebeuren, wanneer
de broodkaarten aflopen en er nog
geen
zijn
uitgenieuwe
geven?

Heeft men zich al voldoende voor
ogen gesteld, dat er dan vijf
weken lang ln het geheel
geen brood op tafel komt? Misschien hoopt men dan weer op de
welwillendheid van den bakker?
Maar ook hij zal niet kunnen helpen,
'de bepalingen worden zéér streng en
hij kan niet, terwille van enkele
klanten, zijn gehele bestaan op het
spel zetten.
Er, is maar één weg
de enige
weg, die men met zekerheid kan volgen. als men schulden heeft, ln bonnen of ln geld, dat doet er niet toe:
sparen en langzamerhand inhalen.
Ook dit zal in vele gevallen gepaard
moeten gaan met een lege maag
maar het is beter geruime tijd onvoldoende brood te eten, dan vijf
weken in het geheel niets.
—

Grote verbetering

mogelijk
Geordende toestand
worde geschapen
hebben wij melding gemaakt
Onlangs
van een besluit van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten,
strekkende tot het uit de weg ruimen
van misstanden op het gebied van de
arbeidsbemiddeling
voor
aihusemer.ts.

musici en -artisten, waarbij voortaan nog
slechts een viertal bemiddelaars toegelaten
zullen zijn. De Departementen van Sociale
Zaken en Volksvoorlichting en Kunsten
wezen den heer J. G. Bloem, voorzitter
van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond, aangesloten bij het N.V.V., aan als
gemachtigde, belast met het toezicht op
de arbeidsbemiddeling.
Door dit besluit is de mogelijkheid geschapen 'om aan een euvel, dat reeds
Jarenlang bestond, n.l. dat van de
arbeidsbemiddeling met winstoogmerk,
een einde te maken. Er is over dit onderwerp zeer veel geschreven; de Nederlandse Toonkunstènaarsbond met mine
heeft er veel strijd tegen gevoerd, een
strijcL die mede leidde tot de Arbeidsbemiddelingswet van 1930.
Doch toen deze wet er eenmaal was,
bleek, dat zij niet leidde tot een afdoende
verbetering in de arbeidsbemiddeling voor
musici; de voorwaarden, welke krachtens
de wet van regeringswege waren verbonden aan de vergunningen tot het uitoefenen van arbeidsbemiddeling met
winstoogmerk, werden niet of Zeer onvolledig nageleefd; de sociale functie der
arbeidsbemiddeling kwam evenmin als
vroeger tot haar recht; tengevolge van
het stelsel der wet, dat de arbeidsbemiddeling met winstoogmerk tot een gesloten geconcessioneerd beroep maakte, nam
de economische overmacht der arbeidsbemiddeling eer toe dan af.
1
Het gehate agentenstelsel met alle daaraan verbonden uitwassen bleef dan ook
voortbestaan. Wij zullen het daarover
thans niet verder hebben, doch de blik
richten op de toekomst en op de betekenis van het thans genomen besluit.
Het stelsel der arbeidsbemiddeling met
winstoogmerk is .niet geheel verlaten,
maar-de concessies ziin tot vier beperkt.
De contröle zal daardoor in ieder geval
veel eenvoudiger worden. In het benoemen van den voorzitter van de. Nederlandse Toonkunstènaarsbond tot gemachtigde kan gezien worden een erkenning
van de door deze bond gevoerde strijd.

Modelcontract
Het zuiveren van het bedrijf moet dus
niet zozeer in de genoemde maatregelen
worden gezien als wel in de gevolgen, die
zij in de toekomst met zich zullen meebrengen. Nu zitten wij niet zo vèr van
het vuur, dan dat wij daarover niet het
één en ander zouden kunnen vertellen.
In de eerste piaats dan zal de gemachter uitoefening van zijn taak moert beschikken over alle gegevens, die de
bemiddeling kan opleveren. Wat is daarbij eenvoudiger dan dat ieder van de
bemiddelaars van alle door zijn tussenkomst afgesloten overeenkomsten een
exemplaar aan den gemachtigde doet
toekomen? Een zeer bijzondere controle,
die echter alleen dan effect kan sorteren,
wanneer deze contracten voor alle musici
en artisten eensluidend zijn. Een soort
eenheids- ■of modelcontract dus. waarmede als het ware met één slag aan een
legio misstanden een einde kan worden
gemaakt.

Uit de aard van de zaak moet dit contract verplicht, voorgeschreven worden en

zal hiervan automatisch het gevolg zijn,
dat de z.g. beunhazen, dat waren de talloze figuren, die, zonder een concessie te
hebben toch bemiddelden, van het terrein verdwijnen. Hiervan is nu weer het
gevolg, dat bovengenoemde concessionarissen een bescherming voor wat de uitoefening van hun beroep betreft, zullen
gaan genieten, die zonder voorbeeld is.
Wanneer zij hun taak juist begrijpen

Een strenge winter?
Makkum,
Zaterdag.
Sinds enige dagen zijn weer honderden wilde zwanen op de Waard
gesignaleerd. Het is een prachtig,
gezicht, de rustige vogels in brede
vlucht over het water te zien
drijven, 's Avonds, als alles rustig
is, klinkt hun monotone roep soms
kilometers ver over zee.
Het volksgeloof wil, dat een vroege
komst van de zwanen een strenge
winter belooft. Deze mening werd
verleden jaar ook verkondigd en
men kreeg gelijk. Zal het dit jaar
anders zijn?
—

(en aan deskundige voorlichting zal het
niet ontbreken) is er veel schone arbeid
voor hen weggelegd. Zij zullen dan allereerst hebben te bedenken, dat de taak
van den bemiddelaar, dat is dus de taak
van hem, die werkgever en werknemer tot
elkaar brengt, geen heersende, maar een
dienende moet zijn; dat het belang van
den bemiddelaar pas op de laatste plaats
mag komen en het belang van degenen,
die de bemiddeling inroepen, n.l. de arbeider en de arbeidgever in de eerste plaats.
Het mooiste voor hen van deze grondstelregel is, dat daarmede ongemerkt hun
eigenbelang het meest en het best gebaat is.
De pottenkijker, in de persoon van den
gemachtigde, is iemand, die het bedrijf
door en door kent, en van hem is dus
niet te verwachten, dat hij door een
teveel aan' bindende (en dikwijls het bedrijf knellende) maatregelen' hen het
leven zuur zai maken, zonder dat de zaak
er mee gediend is.

Bindende voorschriften
Vanzelfsprekend zullen er binnenkort
enige bindende voorschriften gegeven

worden, zoals het modelcontract, het opzenden van een copie van iedere gemaakte overeenkomst, maar, zolang zij elkaar
niet in de haren vliegen, zal er. om maar
eens een voorbeeld te noemen, geen rayonverdeling plaatsvinden.
Een belangrijk ding is nog te vermelden en wel dit, dat de aanneming en

contractering zonder bemiddelaars geoorloofd blijft, hoewel ook dan van het voorgeschreven
contract gebruik gemaakt
moet worden.
Musici, artisten en werkgevers kunnen
zelf in belangrijke mate medewerken door
in geen enkel geval de bemiddeling te
aanvaarden en procenten te betalen aan
anderen dan de bovengenoemde vier bemiddelaars. Afgezien van de strafvervolging, waaraan zij zich blootstellen, is het
in aller belang, dat aan een geordende
toestand streng de hand worde gehouden
door een ieder, die daarmee te maken
heeft.
Resumerende komen wij tot de slotsom,
dat de door beide departementen genomen beslissingen van de grootste betekenis voor de musici zijn, dat grote verbeteringen van één en ander het gevolg
zullen zijn en er, met afweging van een
juiste belangensfeer, een enorme reorganisatie in de juiste richting het resultaat
van de bovengenoemde maatregelen zal
zijn.
'

Den Haag

Toewijzing op de
staatslening 1941
's-Gravenhage,

—

Maandag.

De wnd. Secretaris-Generaal van het
Departement van Financiën maakt bekend, dat de toewijzing op de bovenvermelde lening, waarop de inschrijving openstond op 23 October 1941, zal geschieden
als volgt:
a. de ingeschreven bedragen, waarvoor
voorkeur is verzocht, worden ten volle
toegewezen:
b. Op de gewone inschrijvingen wordt
een korting toegepast van 18J pet. van
het ingeschreven bedrag, met dien verstande, dat de toegewezen bedragen op
honderd gulden worden afgerond.
Aangezien de vrijwillige lening is voltekend, zal tot de uitgifte van de in uitzicht gestelde gedwongen lening niet worden overgegaan, zodat de zich aan de
recepissen bevindende stortingsbewijzen
waardeloos zijn.

was in Juli, dat Jantje zijn Zondags pak al door de week had aan-

gekregen. Eerst bleef er nog een soort
eerbied bij hem bestaan voor dat costuum,
waarin hij altijd door Tante Nel bewonderd werd. Doch al heel spoedig begon
hij aan de afbraav van dit moment van
ztndelijkheïd en keurigheid. Het begon
meVde knikkers in de broekzak, later aangevuld met een tinnen soldaat, wiens
bajonet het eerste gal in het broekje
prikte, terwijl hij in Augustus al zover
was, dat hij,.met het bovenlij) over de
wallekant hangend, probeerde van de

warmte amechtige stekeltjes in zijn pet
te vangen. Daarna i' Jan een keer met
zijn jasje aan de kruk van de wagen
van

In het N.V. Gebouw aan de Oudegracht
te Utrecht werd Zondag een verbroedering sbijeenkomst gehouden der N.S.D.A.P.
en de N.5.8., waarbij fl.a. commissarisgeneraal Schmidt en dc leider der N.S.B.
ir. A. A. Mussert het woord hebben gevoerd. De eregasten: mr dr. R. van

Een

Prijsvraag „ijs-dansmuziek”

gesteld:

Eerste prijs ƒ 200. tweede prijs ƒlOO,
/ 50.
De inzending sluit 15 November en voor
na-georkestreerde werken 10 December.
Inzendingen moeten worden gericht aan
Directie Sportpark Apollo, Stadionweg
I—s, Amsterdam-Zuid.

derde prijs

'

tie. ir. A. A. Mussert ,leider der N.5.8..
EngelSchmidt,
commissaris-generaal
brecht, commissaris van de provincie
Utrecht. Sommer. Beauftragter van den
Rijkscoimnissaris, de districtsleidei van
de N.S.B. en Rost van Tonningen.
(Foto Polygoon—v. d. Wer/t)

Schadeloosstelling werd geweigerd
Raad van Beroep dacht
er anders over

Dank

zij het tijdig ingrijpen van het
N.V.V-bureau voor Rechtsbescherming is door de Centrale Raad van Beroep korte tijd geleden een beslissing van
de Rijksverzekeringsbank vernietigd, volgens welke een arbeider, wien in zijn
diensttijd onder dramatische omstandigheden
het gebeurde speelde zich af in
een onde oorlogsdagen van Mei 1940
—

was overkomen, schadeloosstelling
ingevolge de Ongevallenwet 1921 geweigerd
werd.
Wederom is gebleken, dat een sociale
wetgeving alleen niet voldoende is, om
den arbeider een volledige bescherming
zijner rechten te verzekeren, maar dat
evenzeer een instituut noodzakelijk is, dat
te juister tijd een goede toepassing van
deze sociale wetgeving zal waarborgen,
wanneer de belangen van den arbeider
zulks eisen.
De toedracht van de gebeurtenissen, die
het ingrijpen van het N.V.V.-bureau voor
geval

Rechtsbescherming noodzakelijk maakten,
was als volgt:
Een groep van ongeveer tachtig arbeiders
kreeg op de 10de Mei 1940 in verband
met de oorlogsomstandigheden opdracht
van hun werkgever, van de fabriek in
Eindhoven, waar zij werkzaam waren, te
vertrekken naar Dordrecht, om daar de
arbeid voort te zetten. Het bleek evenwel
niet mogelijk, Dordrecht te bereiken; de
arbeiders moesten „op hoog bevel" een
andere route nemen en. belandden ten
slotte in Den Haag, waar zij, in afwach-

ting van nader bericht, in een gebouw,
dat hun werkgever toebehoorde, verblijf
moesten nouden.
Op de 14e Mei begaf een der arbeiders,
toen een aantal vliegtuigen over de stad
vloog, uit nieuwsgierigheid op het dak en
werd door een projectiel van het luchtafweergeschut dodelijk getroffen. De arbeider D M. uit Eindhoven, die vanuit
een zolderraam het ongeval had zieh gebeuren, snelde zijn kameraad te hulp en
begaf zich op het dak. Zijn bijstand kwam
echter te laat: het slachtoffer gaf in zijn
armen de geest. De uiterst gevaarlijke
positie op het dak werd echter ook D.M.
noodlottig: terwijl hij zijn gestorven
kameraad naar binnen poogde te brengen, werd ook hij door een stuk luchtdoelgranaat ernstig aan de rechterarm gewond.
Tot zover de feiten.
Als gevolg van zijn heldhaftig optreden
was de arbeider D. M. volledig opgeschikt
tot werken geworden; terecht meende hij,
dat het ongeval hem „in en door de
dienst" overkomen was en meende derhalve ingevolge de Ongevallenwet 1921
aanspraak té kunnen maken op volledige
schadeloossteling. Zoals bekend, was de
Rijksverzekeringsbank het hiermee niet
eens en weigerde de schadeloossteling uit
te betalen.
D. M., die was aangesloten bij het
N.V.V., wendde zich tot het bureau voor
Rechtsbescherming, dat de zaak onmiddellijk ter hand nam en bij de Raad van
Beroep te Den Haag een klacht indiende
tegen de beslissing, van de Rijksverzeke-

ringsbank.

Ter terechtzitting bleek, dat deze Instelling zich op het standpunt stelde, dat
„het ongeval klager niet was overkomen
in verband met zijn dienstbetrekking, omdat het voortvloeide uit een klager persoonlijk betreffende gedraging".
■De advocaat van het N.V.V. stelde daar
tegenover, dat de beslissing van de Rijksverzekeringsbank niet alleen in strijdwas
met het menselijk gevoel
een zo lofwaardige daad als de arbeider D. M. voor
zijn rekening had genomen, dient beloond
maar
te worden en niet gestraft!
bovendien niet in overeenstemming was
te brengen met artikel 1639 d
het
Burgerlijk Wetboek: „de arbeider moet
datgene doen en laten, wat een goed
arbeider in gelijke omstandigheden behoort te doen en te laten". Welnu, een
kameraad was gewond, zodat zijn .menselijke plicht gebood hem te helpen. Het
standpunt van de Rijksverzekeringsbank
daarentegen zou in de practijk hierop
neerkomen, dat een arbeider, wanneer
zijn kameraad een ongeluk krijgt, rustig
moet toezien en vooral geen hand moet
uitsteken, omdat dit zijn gehele gezin in.
armoede zou kunnen dompelen!
Zowel de Raad van Beroep als de Centrale Raad hebben het standpunt van
het N.V.V. als juist erkend en een volledige schadeloosstelling aan het lid van
het verbond toegekend: een goed resultaat
van de bemoeiingen van het bureau voor
Rechtsbescherming en tevens een aansporing voor de arbeiders in Nederland,
niet alleen om toe te treden tot hun vakorganisatie, maar ook om in voorkomende
gevallen niet te aarzelen om het Bureau
van Rechtsbescherming in de arm te
nemen en het hun moeilijkheden voor te
—

—

Uitstapje A.P.-personeel
Maandag.
Amsterdam,
de bestevaers Barentz en Heemskerk in 1596 op hun
Noordelijke tocht naar ds Indien voet aan land zetten op
Spitsbergen, betraden zij geen onontdekt gebied. Reeds in 1194
hadden de Vikingers de weg naar Svalbard gevonden en wat
wij sedert de ontdekking van 1596 Spitsbergen noemen, heet in
het Zweeds nog altijd Svalbard oftewel „koele stranden".
De op initiatief van directeur Kerkmeester opgerichte ontJAN P. STRIJBOS
wikkelingscommissie uit het personeel van „De Arbeiderspers"
(foto A.P.-archief)
heeft met meer dan honderd personeelsleden en hun familie
Zondagmorgen onder de vertrouwde leihotel, het noordelijkste hotel ter wereld.
ding van Jan P. Strijbos een uitEn toen vertelde Jan Pieter van het
stapje naar deze koele stranden gemaakt.
grote avontuur. Hos hij er in zijn eentje
per vouwboot op uit was getrokken om op
Dat gebeurde in de cantine van ons gebouw aan het Hekelveld, waar voorzitter een vogeleiland het nest van de xema oftewel de vorkstaartmeeuw te zoeken. Hoe
J. M. Fernig de aanwezigen welkom heeteen vloedgolf zijn kano wegnam en hoe hij
te en hulde bracht aan den tot zijn spijt
dagenlang zwierf over het gletcher-ijs om
afwezigen- directeur, die de stoot gaf tot
te pogen een pelsjagershut te bereiken.
deze eerste bijeenkomst van de O.C. en
In de cantine van „Het Volk" heeft de
die aan dit werk zijn royale steun verleenklok nog nooit zó snel gedraaid! Jan P.
de.
zeer ln het bijzonder
Strijbos wist zijn gehoor te boeien en het
Jan P. Strijbos
welkom geheten
stak meteen van wal
warme applaus der toehoorders heeft
uiting gegeven aan hun dank voor het geom met zijn Jeugdigen vriend Jaap Mees
bodene. Na een gezellig kopje koffie met
uit Rotterdam per gewone lijnboot naar
het hoge noorden te vertrekken. Als vloteen bonvrije versnapering volgde het tweede deel van de lezing, waarbij de natuurte causeur nam hij de A.P.'ers op deze
vorser de plaatjes en de smalfilms vertocht mede langs de Noorse fjordenkust,
toonde, die hij in het gebied der koele
door de archipel Rust en het interessante
stranden heeft opgenomen.
Apisto-gebied.
Van Tromsö ging het verder naar SpitsHet werk van de Ontwikkelingscommissie der A.P. is met deze geslaagde Zonbergen, waar de reizigers met Jan Strijbos hun intrek namen in het Noordpooldagmorgen wel zeer succesvol ingezet!
—

Toen

—

Ons

vorig artikel over de ziekenzorg besloten wij met enige opmerkingen over de premies der ziekenfondsen. Volgens de tot' dusverre
bestaande voorwaarden, die voor een
groot aantal ziekenfondsen gelden,
bedraagt de premie ƒ 0.25 per week
per gezinslid; voor de kinderen tot
een bepaalde leeftijd ls minder premie verschuldigd. Meestenzijds kennen de ziekenfondsen een welstandsgrens; de fondsen nemen over het
algemeen-geen leden aan, als het
Inkomen meer bedraagt dan de weistandsgrens. welke ongeveer ƒ2500.
inkomen per jaar bedraagt. De grens
ligt iets hoger voor gezinnen met kinderen. Dit betekende ln de practijk,
dat arbeiders met een Inkomen van
ƒ 1200.— per Jaar evenveel premie betaalden voor het ziekenfonds als werkers met een inkomen van ƒ 2400.—.
De tot dusverre bestaande premieregeling hield derhalve geen rekening
met de draagkracht van het ziekenfondslid Economisch zwakkeren en
economisch sterkeren werden over één
kam geschoren Verder steeg de totaal
door een gezin verschuldigde prpmie
met de toename van het kindertal.

het bijzonder wat de premiebetaling betreft, een sterke sociale inslag. Volledigheidshalve merken wij nog op dat het
hier gaat om arbeiders, die volgens de
Ziektewet verzekeringsplichtig zijn. Dat
zijn arbeiders, werkzaam in een onderneming (fabriek, kantoor, magazijn, winkel,
enz.), met een inkomen, dat niet meer
bedraagt dan 3.000 gulden per jaar. Ambtenaren vallen er buiten.
De premie bedraagt 4 procent van het
loon, waarvan de werkgever de helft moet
betalen. De volgens de Ziektewet verzekeringsplichtige arbeider betaalt dus na
1 November 2 procent van zijn loon als
premie voor het ziekenfonds. Met deze
2 procent heeft hij aan zijn verplichtingen tegenover het ziekenfonds voor zichzelf, als direct verzekerde, en voor de overige gezinsleden, indirect verzekerden,
waarvan hij de kostwinner is, voldaan.
Bij velen is, blijkens bij. ons binnengekomen brieven, de vraag gerezen, of zij
in de eerstkomende dagen dubbele premie
zullen moeten betalen, n.l. de premie, die
zij tot dusverre aan den bode van het
ziekenfonds afdroegen, en de bovengenoemde 2 pet. Van hun loon. Mogen wij
hierop nogmaals het volgende antwoorden:

Op 1 November a.s., wanneer het Ziekenfondsbesluit in werking treedt, wordt
een geheel nieuwe premieregeling van
kracht: het Ziekenfondsbesluit heeft, ln

Na 1 November a.s. betaalt de arbeider,
die onder de Ziektewet valt, alleen en
uitsluitend 2 procent van zijn loon als
premie. Hij is aan den bode van het

groentenboer

blijven

hangen,

fonds niets meer verschuldigd. Deze bode
behoeft derhalve niet meer bij hem aan
de deur te komen.
Hierdoor vermindert dus het werk van
de ziekenfondsboden. Dit Is een vraagstuk
op zichzelf, dat wij dit keer niet zullen
behandelen. In dit verband stippen wij
slechts aan, dat de uitvoering van het
Ziekenfondsbesluit veel contrólewerk in
het leven zal roepen, waarbij de ziekenfondsbodes ingeschakeld kunnen worden.
Een arbeider, wiens loon 25 gulden in
de week bedraagt, betaalt na 1 November
hiervan 2 procent premie of 50 cent in
de week. Of hij vrijgezel is of vader van
vijf kinderen, doet voor de premiebetaling
niets ter zake. De vrijgezel zal in dit geval voortaan meer premie moeten betalen dan" vroeger, de vader van vijf kinderen aanzienlijk minder. Vast staat, dat
gemiddeld (het loongemiddelde vin den
Nederlandsen arbeider bedraagt ongeveer
ƒ 1250,— per jaar) de arbeider voortaan
minder premie zal behoeven op te brengen voor de ziekenzorg dan in het verleden, terwijl de voorzieningen in belangrijke mate zijn uitgebreid.
Hoe wordt de premie van 2 procent
voortaan betaald?
De werkgever treedt, evenals dit bij de
loonbelasting geschiedt, op als incasseerder. Hij houdt de 2 procent van het loon
van den arbeider af. De werkgever verzamelt deze gelden gedurende een bepaalde tijd en moet ze dan afdragen aan
een overheidsinstantie. De premies komen
als het ware terecht in een grote pot, een
vereveningsfonds, waaruit elk ziekenfonds
naar een bepaalde maatstaf zijn deel
krijgt toegemeten.

dagen niet het huis uit mocht en onlangs
is hij thuis gekomen van de rolschaatsenbaan zonder mouw. die hem bij een
partij rolhockey ontschoten was, over
welk jeit moeder eventjes in stilte heeft
gehuild, terwijl vader, zoals Jan het
noemt: verschrikkelijk op zijn poot hèeft
gespeeld.
Maar onderwijl heelt moeder reeds uitgezien naar middelen om Jantje behoorlijk gekleed ngar school te sturen. En
daar heeft zij de advertentie van de Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank nelezen, die een verkoping houdt in de
Lombardstraat en op de kijkdag is zij er
met haar vriendin heengegaan, omdat
het een beetje gênant staat zo'n huis
binnen te gaan. En laat daar nou een
pakje hangen dat geknipt is voor Jan
Dus zijn ze Woensdaa. Jantje's moeder
en de vriendin, naar de verkoping gegaan, hebben zich tussen de veilingklanten gezet en bij de winterjassen en de
herencostuums geleerd hoe zij moesteii
optreden, als straks het pakje van Jantje
aan de beurt kwam. De puntenkaart in
de ene, de portemonnaie met de helft
tan het weekloon in de anders hand,
heeft moeder haar grote ogenblik afgewacht. Totdat de ophalers uit de achterkamer te voorschijn kwamen met het
minieme bruine pakje met de plus fnurs
en de afslager onverschillig zeide: „een
jongenspakje, f 6 geboden".
Ogenblikkelijk steekt, moeder de hand
met de puntenkaart in de hoogte en zegt
met bevende stem: „f 6.10". De afslager
hoort het niet en, wijzend met de vinger
naar een gans andere hoek• „f6.50 geboden, wie meer?" Trillend van de spanning is Jantje's moeder opgestaan en
roept nu met beheerste stem: „f7". De
afslager voelt dat er leven komt in zijn
zaak en zegt opgeruimd: „f.7 wie meer?"
En dan gaat het snel f7.50, f8 ƒ 8.50,
f9.—, f9.50, flO.—.
De vriendin is wit om de neus geworden. Zij weet, dat er niet verder geboden
kan worden dan f 12, want dan is de
kous op. En 'de bieder in de andere hoek
is hardnekkig. „Elf gulden", zegt de afslager en dit bod is weer van den ander.
Nogmaals steekt Jantje's moeder de
iiand in de hoogte. Dit is haar laatste
bod, want de inhoud van de portemonnaie reikt niet verder. En dan , gebeurt
het onvericachte. Uit de andere hoek
wordt niets meer gehoord. De afslager
kijkt venoonderd in die richting. De
moeder grijpt haar vriendin aan de arm
en knijpt zo, dat de blauwe plekken nü
nog te zien zijn. Dan herhaalt de afslager
heel langzaam het laatst geboden bedrag:
twaallluffff gulden geboooooden, nieieie?
viand meeerrr
En de hamer klapt op de tafsl. Meteen
brengt de helper het nietige bruine pakje
naar de transpirerende vrouw en van de
hoofdtafel komt ae stem: „Mag ik even
uw naam hebben mevrouw?"
Enkele ogenblikken later klimmen twee
hoogstvoldane vrouwen van de veilingtribune. een bruin jongenspakje in de
arm. Zij zijn op dat ogenblik de meest
voldane vrouwen van Den Haag. En
Zondag kan Jantje in een knap bruin
pakje naar Tante Nel.
i
Moge hij door omstandigheden niet al
te spoedig van een rijdende tram vallen,
want dat zou te veel geëist ziin van de

moederliefde.

van

leggen.

.

De uitvoering

Diefstallen bij de
Zutphen

Arbeids dienstberecht
—

Zaterdag.

In het kamp van de Nederlandse Arbeidsdienst te Beekbergen verdwenen half
September j.l. verschillende goederen die
aan het rijk behoorden. In verband met

deze diefstallen werden gearresteerd drie
voormannen van de N.A.D., die bekenden,
diverse goederen te hebben weggenomen
en verkocht.
Zij stonden voor de Zutphense rechtbank terecht. De eerste, de 24-jarige P.
W. L., die niet meer bij de Arbeidsdienst
is en te Bussum woont had veertien beddelakens, acht kussenslopen, een linnen
jas, een tafelkleed en vier wollen dekens
uit de rustkamer gestolen. Hij werd verdedigd door mr. Frtma uit Utrecht, die
in zijn pleidooi wees op de weinige controle in het kamp tijdens de diefstallen.
De oude ploeg had het kamp verlaten,
waardoor slechts weinig leden van de
N.A.D. waren achtergebleven. De verleiding was groot, omdat de goederen maar
voor het grijpen lagen.
De twee anderen de 19-jarige voorman
J. C. J. en de 24-jarige voorman J. V.,
beiden uit Eist, die enige rijwielbanden
hadden gestolen en verkocht, wtrden verdedigd door mr Nöthorn uit Zutphen, die
meende, dat het hier geen bewuste diefstallen betrof, maar meer een uiting van
baldadigheid. Ook hij wees op de te
geringe discipline in dit kamp.
Tegen de drie verdachten werd vier
maanden gevangenisstraf geëist.
Op 6 November a.s zal de- rechtbank
uitspraak doen.

Inbraak bij den burgemeester
van Loosdrecht
Loosdrecht,

—

Zaterdag.

In de afgelopen nacht is ingebroken in
de villa van den burgemeester van Loosdrecht, jhr. G. J. van Swinderen. De daders hebben hun werk ongestoord kunnen
verrichten, hoewel de familie boven sliep.
De inhoud van kasten en bureau's op de
benedenverdieping
werd overhoop gehaald. De buit bestond uit een groot bedrag aan contanten, tafelzilver en verschillende kostbaarheden.

het

van

distributiestelsel
Geachte Redactie,
Het stukje ln uw blad van «tateren „Uit
armoede haar bonnen verkocht" of beter:
de feiten, ln dat stukje vermeld, hebben
bij mij en bij velen met mij grote verontwaardiging gewekt.

straft men arme vrouwen, die
een veel te laag inkomen voor een
groot gezin moeten trachten te zorgen en
ten slotte uit wanhoop hun distributiekaarten te gelde maken?
Waarom

met

Omdat het recht zijn loop moet hebben,
zal men antwoorden, en de pas uitgevaardigde strenge maatregelen geen zin zouden
hebben, als men ze niet toepaste, terwijl
ook de hier opgelegde straffen zeer matig
Z'

—

—

De directieïaö "de .Kunstijsbaan ln de
Apollo-Hal-Amsterdam heeft een prijsvraag uitgeschreven voor „ijs-dansmuziek"
van de hand van Nederlandse componisten, met de bedoeling de voor. prijzen
in aanmerking komende nummers op het
repertoire van de kunstijsbaan te plaatsen.
De volgende prijzen worden beschikbaar

Genechten, secretaris-generial van Justi-

Arbeider waagde leven
voor kameraad...

Langs koele stranden

Ziekenzorg II

den

toen hij de appel stal waarvoor hij tien

—

ernstig vermaan ls nodig, tot
allen die
aan bonnenhandel
doen, of thans reeds vooruit lopen
op hun rantsoenen, om niet als kinderen door deze distributletijd te
gaan, maar vooruit te zien en
zich terwille van het eigenbelang in
de toekomst èn ter wille van het gemeenschapsbelang, voortdurend zelfbeperking op te leggen.

Maandag.

—

Het

—

3½%

Geen distributie schulden!

J

lk stel hier dan tegenover: Ten le. zijn
zelfs boeten van twee tot vijf gulden voor

mensen met

grote gezinnen

en

niet

meer

dan dertien tot twintig gulden per week
ln deze tijd niet matig te noemen En
ten 2e. en vooral: het is hier weer de
kleine man. die het eerst het slachtoffer
wordt van deze op zichzelf juiste bepalingen

Het distributiestelsel wordt door den
nuchter denkenden Hollander lar.vaard als
lets onvermijdelijks ln oorlogstijd, men is
er daarom tevreden mee, mits... de toepassing ervan rechtvaardig is, d.w.z. dat
niet de rijken de kans krijgen er voordelen
uit te trekken, die dus aan de armen worden onthouden. Is dit ln werkelijkheid zo
bij ons? Och. een kind weet, dat dit niet
70 is. En vandaar een groeiende ontevredenheid.
Neem de electrlciteltsrantsoemaairegel
nering.
noodzakelijke
Een
natuurlijk. Maar een. die niet moest worden toegepast ln de arbeiderswijken, waar
Immers leder gezin altijd al tot het vlterste bezuinigt, zodat op die gezinnen een
druk wordt gelegd, veel te zwaar ln verhouding tot het ermee bereikte resultaat.
woningen afsnijdingen voorDat er ln
komen. terwijl de contróle ln ae wljkender
wclgestelden, voor wie bezuiniging op hun
grote verbruik waarlijk géén druk zou betekenen, volkomen onvoldoende ls, vind lk
zeer onrechtvaardig Een bewind, dat ln
gaan.
richting
socialistische
wil
moest zo lets niets dulden.
En zo zijn er talloze voorbeelden, leder
lezer weet ze uit zijn omgeving op te noemen Dll ts het. wat ontevredenheid
wekt. Niet het distributiestelsel zelf. maar
de uitvoering ervan, die anders zou moeten
en kunnen zijn.
Met dank voor de plaatsing,
Uw abonnée L. H.

IHet ls Inderdaad hard. dat de arme gezinnen door boeten worden getrollen. Dit
kan echter niet anders, daar bonnen nu
eenmaal niet worden afgegeven om vt-ihandeld te worden. Bet ongestraft laten van
handel ln bonnen zou het hele distributiesysteem waardeloos maken. Beter ls, er voor
te strijden, dat led'r zoveel geld ontvangt,
dat hij zijn bonnen kan Inwisselen tegen

goederen.
De electrlciteitsrantsoenering ls ten dele
uog zeer onbillijk Ingericht. Om dit ln
orde te maken moet echter een enorme
hoeveelheid werk verzet worden, waaraan
de verschillende diensten dag ln dag uit
bezig zijn. Reeds vele onredelijk l.tge rantsoenen zijn verhoogd en onredelijk noge
rantsoenen (veroorzaakt door een onmatig
gebruik in vroeger jaren) zijn verlaagd
Juist omdat lede' ge'al Uier weer anders
ligt ls een bevredigende regeling slechts te
verkrijgen nadat het verbruik \an iedere
aangeslotene aizonderlijk is hekeken. wat
uit de aard van de zaak veel tijd vraagt.
Red.).
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GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN

VOLOrnSm

OEEFT RECHT OP HEI
KOPEN VAN:

BONNEN'

Al is de leugen

nog zo

snel....

Kalief krasmaarwaar ts een
heerser, die alles gelooft, wat
men hem vertelt. Op zekere dag
komt Leugenaar, die zegt, dat
hi) zijn broeder is. In plaats
van den goedgelovigen kalief
staat Leugenaar de audiëntiegangers te woord en hij laat
stokslagen in plaats van goudstukken uitdelen. De wachtkamer stroomt leeg en alleen
een man en een vrouw willen
nog worden gehoord.

*
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41-A aardapp.
41-B aardapp.
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1 rants bloem, brood of gebak
Den E rijst
250 gram rijst
128 algemeen
2so gram Havermout
129 algemeen
250 gfam Gort
130 algemeen
100 gram vermicelli ot maïzena
131 t/m 134 alg 100 gram kaas
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behouden).

Geen audiëntie
Den Haag,
MaandagDe gewone audiëntie van den secretaris-generaal van het département van
Opvoeding. Wetenschap en Cultuurbescherming zal op Donderdag 30 October
niet plaats hebben.
—

Officiële berichten
Benoemd tot tijd. leraar aan de Rijkslandbouwwinterschool te Goes, lr. D. de

Waal te Kortgene.
Benoemd tot tijdelijk

leraar

aan

de

Rij kslandbouwwinterschool te Utrecht, lr.

J. H. Rtemersma, aldaar.
Benoemd tot tijd. leraar aan de Rijkstuinbouwschool te "-Aalsmeer,' C. Nauta te
Amsterdam.
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Vrijdag.

De gemachtigde voor de prijzen heeft
heden een tweetal beschikkingen Uitgevaardigd, waarbij de • prijsaanduidings-,
plicht voor spijzen en dranken verstrekkende inrichtingen en voor logies-bedrijven geregeld wordt.
In de eerstgenoemde beschikking worden ondernemers van Inrichtingen, waar
voor het publiek gereedgemaakte spijzen
of dranken verkrijgbaar worden gesteld,
tot prijsaanduiding verplicht. Dit moet bij
spijzen geschieden door middel ■ van menu's of dagkaarten en bij dranken door
middel van tarief- of wijnkaarten. Deze
kaarten moeten gedagtekend zijn of wel
de datum vermelden, waarop zij voor het
eerst golden, terwijl zij verder in voldoend
aantal in de inrichting ter inzage moeten
worden gelegd. Het kan voorkomen, dat
het aanhouden van de bedoelde kaarten
voor de betrokken inrichtingen bezwaarlijk is, hetgeen bijvoorbeeld bij kleine
café's en restaurants het geval zal zijn.
Met het oog hierop, is het toegelaten, de
prijsaanduiding op andere wijze te doen
geschieden, bijvoorbeeld door middel van
leitjes of borden. Voorwaarde is echter,
dat het op duidelijke wijze gebeurt. Tenslotte wordt aan de hierbovèn bedoelde
inrichtingen voorgeschreven, een exemplaar van het menu op de dagkaart of
wel een andere aankondiging van de verkrijgbare spijzen bij elke toegangsdeur op
te hangen, op zodanige wijze, dat zij van
buitenaf voor het publiek duidelijk en
gemakkelijk leesbaar zijn.
De tweede beschikking bevat de verplichting tot prijsaanduiding voor ondernemers van inrichtingen, waar aan het
publiek logies wordt verleend. Hieronder
vallen niet de pensions.
De prijsaanduiding moet geschieden
door op de plaats, waar het publiek zich
ter verkrijging van logies komt aanmelden, goed zichtbaar een lijst aan te brengen, waarop de volgende gegevens voorkomen.
a) de kamernummers, overeenkomende

Lendenpy^^

luid

vervloekter alle aanweden laatkomer van garsei harte.
Eerst gisteren was Nasr de zoon van
de zuster zijnet modder, bi' Manmud f ek ome tv-, met de tijding, dat «en zekere
kooomïn die de naam had van onmetelijk rijk te zijn. lust had het pair- tot
iedere prijs te koDen D« man. wiens
naam Said was zou, volgens den spreker,
te spreken

zigen

zich

de volgende morgen tijdig aanmelden Nasr bracht het grootste gedeelte
van zijn leven door in de ntrbergen der
stad Hij was een beroemde praatjesmaker en niet zo'n beetje leugenaar Maar
in dit geval had Mahmud die niet weinig in geldverlegenheid zat hem gaarne
geloofu en had al de vooraanstaande

mannen van zijn geslacht oijeengeroepen
om hem ter zijde te staan bij het onder
houd Ziende dat de octU< na snel verliep. zondei dat er iemand Kwam begon
de gedachte bij hem op te komen, dat
zijn neef
wetend dat hij genoodzaakt
was het huis zo spoedig mouelljk t« verkopen en met de bedoeling nem a&nge
—

naam te zijn en zelf eer u> behalen door

het brengen van een welkome tijding
hem beiogen had Hli neek onheilspellend
kwaad naar Nasi
die zien van geen
kwaad bewust was en dl" vie> plaatsen
'van hem af zat op de plaats der ere. en
hij stond op net punt hem ruw zijn "be—

drog te verwijten, toen een gemompel van
verlichting, beginnend bij een groep be-

dienden aan de deur zich door de verza
melde menigte verspreidde Men hoorde
een mannestem aan de ingangspoort
roepen-

Vrede ruste op dit huls en de Genade
van Allah en Zijn zegen)
Mahmud Effendi ging netjes op zijn
zetel zitten. De hooggeplaatsten op de
verhevenheid namen waardige houdingen
en ernstige gezichten aan. De bedienden,
die In de zaal waren plaateten zich buigend in twee rijen een laan vormend,
waartussen de bezoeker kon mortonen
Nadat hit zich op de drempel" van zlin
schoeisel had ontdaan, kwam Saïd de
koopman de ontvangzaal binnen met een
air van de diepste eerbied Zijn knecht
volgde hem. i de witte paraso) met de
groene voering dragend, alsof het een
ambts-staf was Saïd beval zijn lijfwacht
bij de bedienden aes huize? te blijven en
trad zelf voor de verhoging Al de voor
name personages, die daar zaten, ston
den bij zijn nadering op en zijn begroeting
werd
twintlgvoudig
beantwoord.
Mahmud Effendi trad hem enige passen
tegemoet en Het, na de korte, voorgewende tegenstribbeling die de beleefdheid vorderde, zich de hand kussen Toen
geleidde hij zijn gast naar een vrli gebleven zetel aan zijn rechterhand en riep
—

beeld van de mode is er in deze
oorlogstijd niet slechter op geworden.
Eer is het tegendeel het geval, want de mode is door de tegenwoordige omstandigheden practischer en eenvoudiger geworden
ze is meer aangepast aan de werkelilke behoeften. De beperkte textielvoorraden dwingen ons nu eenmaal met meer
overleg bij de aanschaffing van nieuwe
kleding te werk te gaan en zij vergroten
onze waardering voor de verwerkte stoffen.
Hieruit volgt tevens, dat we alles zullen
doen om onze kledingstukken zo degelijk
en goed mogelijk te vervaardigen. Het zijn
deze factoren, die eï toe medewerken, ln
de eerste plaats cachet, te geven aan de
kleding van vrouwen, die het een of andere beroep uitoefenen Stellen we dit als
een noodzakelijkheid voorop, dan komt
natuurlijk de „geklede" mode. waaraan
we voor schouwburgbezoek en feesten de
voorkeur gaven, op de tweede plaats.
Dat echter het een het ander niet hoeft
uit te sluiten, blijkt wel uit het Octobernummer van „Beyer's Mode fiir Alle", dat
ons ditmaal weer met een alleraardigste
serie modellen heeft verrast. Terecht is
men van mening, dat bij de goudgele en
roodbruine herfsttinten een nieuw toiletje
behoort. Er worden dan ook allerelei ideeen voor nieuwe japonnetjes gelanceerd,
welke van goede smaak en practische zin

en

Wat van méér belang is
Voor onze lezeressen is echter van veel
meer belang, hoe in deze tijd oude kledingstukken tot „nieuwe" vermaakt kunnen
worden, zonder dat men nochtans het gevoel kriigt, toch iets ouds te moeten dragen. Het antwoord op deze vraag blijft
„Mode filr Alle" niet schuldig. De zogenaamde „veranderingsjapon", om een
voorbeeld te noemen, mag er zeker wezen.
Een sobere japon ziet er met het witte
vestje met aangeknipte ceintuur heel anders uit, terwijl een vrolijk gebloemde

tunique dezelfde japon tot een geslaagde
feestjurk maakt. Een nieuw aspect wordt

weer verkregen-door het eenvoudige vestje of de ruche van organdi. Vijf Jurken
„in één"
eenvoudiger kan het al niet
en dat met zo weinig moeite en kosten!
Het goed verzorgde blad geeft verder
voorbeelden van verschillende mantels,
kinderkleding en handwerken. Niet in de
laatste plaats bevat het een collectie
herfsthoedjes, die stuk voor stuk bewijzen,
dat de hoed ook in oorlogstijd „hoofdzaak"
is gebleven.
—

>

De grootst mogelijke variatie
Het vorstelijk uitgevoerde Duitse mode-blad „Die Mode" heeft zijn Octobemummer eveneens aan het najaar dienstbaar
gemaakt. Al zijn de stoffen anders dan
voor de oorlog, wat men er ln de vorm van
mantels en japonnen van laat zien. is zeker niet minder modieus dan vroeger. De
modeontwerpers hebben er klaarblijkelijk
alles op gezet de grootst mogelijke variatie
in de modellen te brengen Zij hebben
veel Btrepen en ruiten verwerkt en door
deze in alle richtingen te laten „lopen"
heeft men buitengewoon verrassende -resultaten kunnen bereiken, zowel bij de
japonnen als bij de mantels.
Even smaakvol en elegant als deze japonnen en mantels zijn de hoedjes, waarvan het kleurrijke blad een groot aantal
voortreffelijk geslaagde modellen geeft. En
aangezien het toilet der moderne vrouw
met hoed, mantel en Jurk nog onvolledig
is, verschaft „Die Mode"' bovendien nog
een schat van ideeën voor tassen, handschoenen, schoenen, ceintuurs, garneringen enz.
Het doorbladeren van dit met artistieke
kleuren gedrukte Octobernummer was ons
een waar genoegen. In zonderheid kunnen
wij het aanbevelen bij hen, die op de een
of andere wijze ln het damesmodebedrijf
werkzaam zijn en dus op de hoogte moeten
blijven van hetgeen de modecentra in Midden-Europa zelfs nu nog weten te creëren.

Eisen voor gymnastiek onderwijs

1941
1941

Hierop geen anthraciet verkrijgbaar.
Hierop uitsluitend turt verkrijgbaar.

Prijsaanduidingsplicht
voor hotel, café en
Den Haag,

Het

tot en met

,

01 t/m
12 t/m 20 C.V. brandst.
IE t/m 4E per. brandst.
5E t/m 6E per brandst
120 algemeen
C zeep
C toiletzeep
J textiel (mannen)

Voor de vrouwen
De mode in oorlogstijd

getuigen.

van

,

/

,

vloek weg en begon een andere te rollen
Er werd in de zaai slecht.» fluisterend bo
sproken en alle ogen werden telkens vol
ongerustheid op de deur gericht.
Die man
hoe neet nij?
die
Sald ls laat! riep c.e grotp man kregelig
uit terwijl hij gaapte Komt het te pas
vraag lk u. dat mijns vaders zoon moet
wachten op het kind van een hond?
Het is waar! Hij ls lsat; moge zijn
godsdienst vervloekt zijn! Moge het vuur,
de moeder der gastvrijheid op zijn haard
gedoofd worden en zijn vadtrs graf volkomen verontreinigd!
Blij. dat ze tfe gelegenheid hadden eens
—

monogrammen: en oovendlen genoemd in
omsonnjvingen als de Genadige, de bot'waardige, de Machtige enzovoort Ook de
vloei was, voor zoverre men zien icon tussen de talrijke kleedjes door van mozaïekwerk Een orede stenen oank ot divan
die tangs de muur liep was op de verhevenheid met kussens Belegd op het overige
gedeelte onbedekt
Voor den neer des
huizes stond, op een zacht Perzisch
kleedje een krukje rt talelUevan donker
geDeitst tiout. dat van ooven en aan de
zijden ingelegd waf- met arabesken van
perlemoer
Ei «ond een inktKOkei op.
een neten pen en een dikke roi perka-

»««*

—
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Geeft recht ot het
kopen van

v
Elk der volgende bonnen
,

Pijnstiller

gen in en

1»

Geldige bonnen voor diverse artikelen

akkertjes:

811
De muren der kamer vertoonden een
mozaïek van marmer in verschillende
kleuren terwijl Dij wijze van tries de
woorden van de Tatlha, of eerste noofdstuk van de Cor&n onder de zoldering
waren aangebracht Overal was de naam
van Allah aangebracht, kunstig verbor-

—

250
500

250 gram boter
250 gram boter met reductie

(Ingezonden mededeling.)

Said de visser door Marmaduke Picthall

WEEK

Maandag.
Amsterdam.
De Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Xichaftielijke Opvoeding In
Nederland, de grootste organisatie op dit
gebied in ons land, heeft, aldus vernemen wij, aan een groot aantal autoriteiten op onderwijsgebied een uitvoerig
adres gezonden over de volgens het oordeel der vereniging nodige bevoegdheden
voor het geven van onderwijs in de lichamelijke opvoeding. Regeling van dit onderwijs is zeer nodig. De vereniging is
van oordeel, dat allereerst de bevoegdheid, bekend als acte J, moet vervallen.
De eisen die voor deze onderwijsbevoegdheid worden gesteld, zijn h.l. ten enen
male ontoereikend.
Zolang deze bevoegdheid niet is vervallen, moet' wel de bepaling worden gemaakt dat zij telkens verkrijgbaar is
voor bezitters van de onderwijzersacte.
Thans kan iedere 17-jarige de acte halen.
Hoewel voor andere doeleinden ontworpen, vertonen de diploma's, die bonden voor lichaamsoefeningen verstrekken
voor „sportleider" e.d., dezelfde tekorten.
In beginsel, aldus het adres, moet de
lichamelijke opvoeding in alle scholen en
aan de universiteiten worden opgedragen
aan vakleraren, aan bezitters dus van
een totale bevoegdheid. Ook voor het
lager onderwijs moet dit zèer nodig worden geacht. Volledig bevoegden zijn
alleen zij, die de acte P uit de wet op
'het M.O. bezitten.
Wanneer door bijzondere omstandigheden een leerkracht met deze acte niet
kan worden aangesteld, is toch Voor het
1.0. zeker de acte S uit de wet op het 1.0.
nodig. Het examenprogramma voor deze
acte moet echter worden herzien, vooral
ten aanzien van de kennis van anatomie
en physiologie. Kennis van de psychologie der levensphasen van het kind zal
onontbeerlijk zijn.
Ook de eisen voor de acte P (de middelbare) zullen zwaarder moeten worden.
Veel aandacht moet ook worden geschonken aan de kennis van het onderwijs in
zwemmen en reddend zwemmen.
Het. uitvoerige adres, voorzien van een
uitgebreide toelichting, is behalve aan
den secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en
Cultuurbescherming gezonden aan alle
hoofdinspecteurs en inspecteurs van het
1.0., aan de inspecties van de lichamelijke
opvoeding en van de kweekscholen en
aan alle onderwijsorganisaties. Nu eindelijk de aandacht voor het onderwijs in
de lichamelijke opvoeding groter wordt,
moet een strakke omlijning der' bevoegdheden van de onderwijzers tot stand
komen. De vereniging heeft met dit verhelderende adres dan ook een goed werk
verricht. Reeds Jarenlang voert zij een
harde strijd voor de verheffing' van dit
onderwijs, een strijd die weliswaar reeds
tot vele resultaten leidde (vooral in de
laatste tijd) maar die, zo mogelijk, bekroond moet worden door een bevredigende regeling van de onderwijsbevoegdheden.

kinderen

Vrouwen en kinderen wachten om hulp.
Die hulp is van de Sowjets niet meer
te verwachten, want die zijn in wilde
wanorde teruggetrokken en hebben huis
en hof vernield, hebben de levensmiddelenvoorraden vernietigd en de burgerbevolking zonder enige steun achtergelaten.
Ook hun gewonde kameraden hebben zij
achtergelaten... Hier, in het pas veroverde gebied in de Sowlet-Unie is veel
werk te doen voor de Nederlandse ambulance. Vrouwen en kinderen, gewonde
strijders van beide partijen, moeten geholpen en verzorgd worden.
Steunt daarom de Nederlandse ambulance. Stort uw bijdrage, lets meer dan
u missen kunt, op girorekening
8-7-6-0-0
Nederlandse ambulance.
Koninginnegracht 22, Den Haag.

met de nummers, welke op de gangdeu-

ren der kamers staan; b) de kamerprijs
per dag met of zonder ontbijt; c) het
eventueel verschuldigde percentage voor

bedieningstoeslag.
Bovendien moet in iedere verhuurde
kamer een duidelijk zichtbare aankondiging worden opgehangen, waarop de genoemde gegevens vermeld . staan, voor
zover deze op de kamer betrekking hebben.
Indien de prijzen niet in elk seizoen of
seizoengedeelte gelijk zijn, moeten zij op
de aankondiging alle vermeld worden met
nauwkeurige omschrijving van het tijdvak, waarvoor zij gelden.'
Beide beschikkingen treden op 8 November 1941 in werking.

De aanmelding voor de

ziekenfondsen
Den Haag,

Maandag.
In tegenstelling met de aanvankelijke
verwachting konden de aanmeldingskaarten voor degenen, die op het ogenblik nog
bij geen ziekenfonds zijn ingeschreven en
zich nu bij een toegelaten „algemeen
ziekenfonds" moeten aanmelden, nog niet
aan alle postkantoren verkrijgbaar worden gesteld. Men zal er echter op kunnen
rekenen,
dat deze kaarten uiterlijk
Woensdag aj. alom in den lande aan de
postkantoren verkrijgbaar zijn.
Ter vermijding van misverstand diene,
dat zij, die reeds bij een ziekenfonds zijn
aangesloten, hun aanmeldingskaart door
bemiddeling van dit ziekenfonds ontvangen en dus geen gang naar het postkantoor behoeven te maken.

Hl 3

luid om versnaperingen.
rolde eigenhandig een sigaret voor Saio en stond er
op die zelf voor hem aan te steken met
een luciier, nem door aen oom die aan
zijn linkerhand zat te dien einde aangereikt. Daarop herhaalde ni] zijn vragen naai de gezondheid van den bezoeker,
waarbij hij hem ernstig in het gelaat
keek. ol hij enig teken van ongesteldheid'
bemerkte, terwijl alle overige leden van
het gezelschap hem tn koor dezelfde of
soortgelijke vragen stelden
Diep ondei de indruk van de eer. die
hem werd aangedaan, kon Saïd niet anders doen dan voortdurend buigingen
maken en zegenwensen mompelen voor
zijn gastheer en allen, die hem na stonden. Maai toen twee Knechten op blote
voeten naderbij kwamen, die ieder een
groot en kunstig bewerkt koperen blad
droegen, beladen met glazen met allerlei
sherbets. werd Mahmud's aandacht een
ogenblik afgeleid en vond Saïd tijd weer
op zijn verhaal te komen.
Hij keek sluw rond op dit talrijke gezelschap. welks tegenwoordigheid,
zoals
hij terecht begreep, bedoeld was om hem
te intimideren en te overbluffen Maar
het besluit, dat nij tn stilte nam, om hen
allen de baas te zijn. weerspiegelde zich
geenszin» in zijn eelaat of houding
Ten slotte toen alle geledigde glazen
weet op de bladen gezet waren en de
bedienden zich er mee verwijderd had
den, volgde er een stilte, die Sald geschikt toescheen om tot zaken te komen
Met een onderdanige buiging van zijn
lichaam verzocht hij Mahmuo Effendl
hem toe te staan tets te zeggen, wat
deze met de grootste vriendelijkheid deed

<

Radioprogramma
DINSDAG 28 OCTOBER 1941.
HILVERSUM I. 415.5 m.
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wat Leugen, die zich thans Leugen&Ar
noemt, voor kwaad heeft aangericht,
hoopt, dat u hem toestemming zult geven,
eens goed met hem af te rekenen."
De kalief en de gehele hofhouding hadden met stijgende belangstelling de vrouw
aangehoord, maar Leugenaar was steeds
onrustiger geworden.
„Dat oude mens liegt
zij is mijn
moeder niet, Kr&smaarwaar. Ik heb je
gezegd, dat wij broeders zijn... geloof je
je eigen broeder niet?"
De kalief keek van den een naar den'
ander. Bedachtzaam zei hij - „er zijn twee
tegengestelde verhalen. Ik zou ze beide
willen geloven, maar dat kan niet. Ik
houd het op de woorden van mevrouw
Eerlijk."
Nauwelijks had de kalief dit gezegd of
Leugenaar sprong haastig overeind en
snelde zo vlug als een hazewindhond naar
de uitgang van de zaal. Maar Waarheid
scheen daarop te hebben gerekend en in
minder dan een seconde had hij den
vluchteling ingehaald en hem-stevig vast
„Nu zie ik, dat het spreekwoord juist is
al is de leugen nog zo snel, de waarheid
achterhaalt hem wel", zei de kalief.
„Breng hem hier."
Dadelijk voldeed Waarheid aan het verzoek. „Hij zal nooit erkennen, dat ik zijn
moeder ben", sprak mevrouw Eerlijk droevig. „Het liegen zit hem in het bloed."
„Toch heeft uw zoon Leugen een goed
werk verricht", zei de kalief, terwijl hij
Leugenaar scherp aankeek. „Hij heeft mij
van mijn goedgelovigheid genezen. Daaraan heeft hij het te danken, dat ik hem
geen stokslagen zal laten geven, doch dat
zijn enige straf zal zijn, dat hij uit mijn
land wordt verbannen. Ik verzoek den eersten minster hiervan aan het volk mededeling te laten doen en er tevens bij te
vermelden, dat mevrouw Eerlijk en haar
zoon Waarheid in den vervolge mijn adviseurs zullen zijn."
Even later reden de herauten door het
gehele rijk. En met vreugde werd hun
mededeling overal ontvangen. „Nu zullen
de bedriegers het wel uit hun hoofd laten,
onzen goeden kalief onwaarheden te vertellen", zeiden de onderdanen.
„Hé, mapnetje, loop nu niet weg", zei
een heraut tot iemand, die, net alsof hij
bang was voor de paarden, er haastig
vandoor ging. „Het gaat Juist goed worden... moet je horen."
Maar de ander bleef niet staan. Het was
Leugenaar, die uit het rijk van kallef
Kr&smaarwaar was verbannen.
ESJE.
(Nadruk verboden en
auteursrecht voor-
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langzaam

audiëntiezaal binnen, op de voet gevolgd
door een flinken jongen man, die al z'n
best deed het oude vrouwtje op haar gemak te stellen.
Dat lukte hem wonderbest. Want toen
het oude mensje voor de plaatsen stond,
die door Leugenaar en Kr&smaarwaar
werden ingenomen, hief zij fier het hoofd
op en sprak op zachte, duidelijke toon:
„Ik ben u dankbaar, o grote kalief, dat
u ook mij wilt horen."
ze
„Ze spreekt niet tot Leugenaar
heeft het tegen ónzen kalief", fluisterde
de eerste minister zijn buurman toe.
Maar reeds ging het oude vrouwtje verder. „Het is al vele jaren geleden, dat mij
twee zoons werden geboren."...
„Ik vind, dat het voor vandaag genoeg
is", viel Leugenaar het oude mensje in de
rede. „We moesten nu de zitting maar
opheffen, broertje."
Daar wilde kallef Krdsmaarwaar echter
nog niet van horen. Hij voorzag een mooi
verhaal en dat wilde hij in geen geval
missen. „Dit zijn' de laatste twee
de
anderen zijn immers vertrokken? Het verhaal wil ik horen."
„Wel zelden zijn er twee kinderen geweest, die zo in alles verschillend waren.
De een was waarheidsgetrouw. Nóóit zou
men hem op een leugen kunnen betrappen.
Dé jongen was levenslustig en, zoals dat
met kinderen gaat
ook hij deed wel
eens iets, dat niet in de haak was. Als er
zo iets was voorgevallen, dan aarzelde hij
geen ogenblik, maar steeds kwam hij voor
de waarheid uit. Daarmede deed hij zijn
naam eer aan: Waarheid had ik hem genoemd."
„Ik vind, dat onze tijd te kostbaar is,
om naar zulk vrouwengepraat te luisteren", viel Leugenaar woedend uit. „Breng
vijf stokslagen is genoeg
haar weg
omdat zij een oude vrouw Is. Met dergelijke verhalen moet men niet bij den
kalief komen";
De kalief keek eens naar het oude
vrouwtje. Het leek wel, dat het mensje
plotseling niet meer zo heel erg oud was,
zij stond niet meer zo gebogen en haar
ogen, die eerst mi nof meer mat hadden
gestaan, schenen vuur te schieten, toen
zij antwoordde: „Kalief Kr&smaarwaar
zal mijn verhaal willen horen
daar ben
ik van overtuigd. Hij zal mij willen horen
èn mijn zoon Wa)arheid." .
Leugenaar deed nog een poging om dit
tegen te spreken, maar kalief Krksmaarwaar hief de hand op, ten teken, dat de
vrouw verder kon gaan. „Ik zei al dat ik
twee jongens had. Helaas was de ander
niet waarheidsgetrouw
hij was in alles
de tegenvoeter van zijn broer. Hij kwam
hij loog
nimmer voor de waarheid uit
en bedroog en toen hij wat ouder werd,
ging hij de wijde wereld ln. Ik noemde
hem Leugen. Die ontaarde zoon, o kalief,
heb ik in lange tijd niet teruggezien, zo
waar mijn naam Eerlijk is. Maarthans"..
„Nu is het genoeg. Wat heeft die Waarheid nu te vertellen?" sprak Leugenaar,
die vlug de leiding weer had genomen „Ik
maak u er opmerkzaam op, kalief, datzpifs
een kreupele gaat lopen, als men met
stokslagen dreigt. Die oude vrouw"...
„Laat mevrouw Eerlijk verder gaan",
sprak de kalief op een toon, welke geen
tegenspraak duldde.
„Ik ben aan het eind van mijn verhaal",
sprak de vrouw. „Mijn zoon Leugen heeft
mij verlaten
ik bleef met Waarheid
achter, die mij in alles ter zijde heeft gestaan. Meermalen hebben wij het kwaad,
dat Leugen stichtte kunnen achterhalen,
maar eerst thins is het mij gelukt, mijn
ontaarden zoon van aangezicht tot aangezicht terug te zien. Hi.l zit naast u, kalief
Kra&naarwaar. Zélf heeft hij u de ogen
geopend voor het vele kwaad, dat hij de
mensen heeft geleerd, maar mijn zoon
WaaDheid, die heeft veel goedgemaakt,
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121 algemeen
122 algemeen

was nog niet uitgesproken, of
Leugenaar
de
een oud moedertje kwam
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Lees dit eerst:

PER PERSOON

BESCHIKBAAR

6.45 grammofoonmuzlek; 6.50 ochtendgymnastiek; 7.00 grammofoonmuzlek; 7.15
voor de rijpere Jeugd van het platteland;
7 30 grammofoonmuzlek; 7.45 ochtendgymnastiek; 8.00 BNO: nieuwsberichten; 8.15
politiek weekpraatje (opn.l; 8.30 grammo-

9.16 voor de hulsvrouw; 9.25
10.30 zang en plano;
11.00 voor de kleuters;
11.20 ensemble
Rentmeester; 12.00 Klaas van Beeck en zijn
orkest en grammofoonmuzlek; 12.40 almanak: 1245 BNO: nieuws- en economische
berichten; 13.00 zang met pianobegeleiding;
13.30 ensemble Bandl Balogh; 14.00 grammofoonmuzlek: 14 30 lichte toets; 15.30
planovoordracht; 18.00 Bijbellezing;
16.20
grammofoonmuzlek; 18.45 voor de Jeugd;
17.00 grammofoonmuzlek;
17.15
BNO:
nieuws-, economische en beursberichten;
17.30 omroeporkest lom 18 00 voor de
vrouwl; 19.00 actueel halfuurtje; 19 30 gevarieerd programma; 20.15 grammofoonmuzlek; 20 45 het Oost-Nederlandse strijkkwartet; 21.80 grammofoonmuzles, 21.45
BNO: nieuwsberichten: 22.00 BNO: Engelse
uitzending: „Economlec News from Holland" of grammofoonmuzlek; 22.15—24.00
foonmuzlek;

grammofoonmuzlek;

grammofoonmuzlek.
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Voor de kinderen

4

-

6.45

JU.

grammofoonmuzlek;

gymnastiek;

7.00

6.60

ochtend-

grammofoonmuzlek;

7.4»

ochtendgymnastiek; 800 BNO: nieuwsbe8.15
grammofoonmuzlek;
1000
morgenwijding;
10 15 grammofoonmuzlek;
10.40 voordracht; 11.00 grammofoonmuzlek;
11.30 orgelconcert: 12JOO ütto Hendriks en
zijn orkest: 12.45 BNO: nieuws- en econo-

richten;

mische berichten; 13.00 Frans Wouters en
zijn
orkest;
orgelconcert;
13 40
14 00
Haarlemse Orkestvereniging, solist
en
grammofoonmuzlek: 15.30 voor de zieken;
16.00 „Daniël Prangols Esprit Auber". een
vergeten componist, causerie met grammofoonmuylek;
1645
grammofoonmuzlek;
17.15 BNO: nieuws-, economische- en beurs17.30 gevarieerd programma;
berichten;
18.15 boekbespreking- 18.30 grammofoonmuzlek; 18.45 cyclus Vin een nieuw licht
bezien" (voorbereid door de N.5.8.); 19.00
actueel halfuurtje; 19.30 grammofoonmuzlek; 19.45 reportage; 20.00 grammofoonmuzlek; 20.40 gevarieerd programma; 21.30
grammofoonmuzlek; 21.45 BNO: nieuwsberichten: 2200 BNO: toelichting op het
weermachtsberlcht;
22.10—22.15
avondwijding.

Belde zenders sluiten om 20.15. Het programma loopt door, alleen voor de RadioCentrales: op Hilversum I tot 24.00; op
Hilversum II tot 22.15.

■

■

——-«t

i

t

(Ingezonden mededeltng.)

en
waarbij
hij met
alle aandacht
luisterde.
Men sprak er over op de marktplaatsen
Het mindere volk zijn allemaal praatjesmakers. lastertongen bij Allah l en
verbreiders van allerlei dwaze geruchten
De mensen praatten ei over dat Zijn
Excellentie verlangde dit grote palels te
verkopen, waar hij de eer had Zijne Excellentie buitengewoon welvarend en vol
Komen gezond te aanschouwen Dit gerucht
dat natuurlijk vals was. niet
waard, dat een verstandig man er geloot
aan schonk
had ten slotte de oren
bereikt van Zijne Edelheld's onderdanigen
dienaar. Ofschoon hij dadelijk begrepen
had. dat dit een dwaas fabeltje was. zo-'
als minne lui. muilezeldrijvers en anderen die geregeld m de bazaars Komen
verspreiden uit lust om Kwaad te stlch
ten; toch had hij er in zoverre gewichi
aan gehecht, dat
daar nij juist een
mooi huis zocht en hij dooi Allah's zegen
—

—

—

—

—

wat geld tot zijn beschikking nad

zijn gedachten

—

hij

had laten verwijlen bij dit
grote palels. in dien zin
dat nij net
wenste te bezitten Daarom nad hij het
gewaagd

zijn

opwachting te maken bij
Zijne Hoógheid, ten einde zich er van te
overtuigen, dat het gerucht dat hij ge
hoord had. ongegrond was 01. voorstiet
geval dat het tot op zekere hoogte waar
held bevatte, te vragen, welke prijs Zijne
Genade geneigd zou zijn te vorderen Hij
•

was er zich zeer goea van bewust dat
nem niet paste die een onbeduidend
mens was. iemand, die 'n de stad nietf
betekende om zich zo in te dringen tot
het gezelschap van Zijne Hoogheid en van
de Verbeven bloedverwanten van Zijne
net

(InaezoncLen

mededeling.)

—

tegen keetyitfn getge/en mé(

B SUPEROL
�

oooot lAcitirtN irransn «Ntawi

Hoogheid.

die hier verzameld waren
Het ware het toppunt van vermetelheid
voor iemand van zIId lage *tand zo

hij verlangde dit mooie nuis te oezitten.

De gedachte om Zijne Excellentie te verdringen of hoe dan ooit zijn plaats in te

nemen was verre van hem Kan de vos
zich de gelijke achten van den leeuw?
En toch is het neen zonde als de vos net
hol van den leeuw gaat bewonen, nadat
het edele dier dit verlaten had omdat
het wenste te veranderen: mits hi.i dit
nederig deed. met een passend gevoel
van ïljn eigen onwaardigheid en daarbij
te allen tijde lot en dank deed toekomen aan Allah voor zijn groot geluk
Hij' «Saïdi was een koopman wiens
zaken door Allah's genade goed gegaan
waren; en terwijl een vooraanstaand
man In de stad die veel bezittingen had
maar weinig contanten de prijs moeilijk
en in vele termijnen zou betalen, was hij
bereid het gehele bedrag dadelijk mee te
brengen en het Zijne Excellentie ih hanaen te geven Een Kleine som geheel volaaan was meer waard dan de belofte van
grote

bedragen En daaro.n
hierbij
zijn stem een vleiende, smekende
'oon en werd zijn glimlach vol van zelfen daarom durfde nij novernedering
—

Kreeg

—

pen. dat Zijne Hoogheid zich verwaardigen
zou de prijs te zijnen gunste, ietwat lager
te stellen; als hij ten minste

werKelijlt

Dlan had net nuis te verkopen wat neel
onwaarschijnlijk was
Moge Allah net
Zijner
leven
Excellentie te eeuwigen
lage sparen en moge nu de oezit tingen
Zijner Excellentie vermeerderen, tot hij
net toppunt van voorspoed bereikt had.
l-uiui utTi,

qa.)

'
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AGENDA

Aardige tentoonstelling

voor kunst en vermaak

De leerlingen van de Bugcphagenschool

MAANDAG

voor uitgebreid lager onderwijs aan de

Dintelstraat

hebben ln hun schoolgebouw
Zaterdag een aardige paddenstoelententoonstelling georganiseerd. Ruim . 150 kinderen zijn ln de voorafgaande dagen de
bossen en weilanden Ingetrokken en hebben daar de kleurige, sierlijke herfstproducten verzameld. & werden, vaak op
zeer smaakvolle wijze, mandjes mee ge-

Toneel en Cabaret:
Hongaarse liefde, 2, 7.30.
Centraal: De barbier van Sevllla, 7.30.
Leldseplelntheater: „Mallemolen", 7.30.
Muzleklyceum: De getemde feeks, 7.30.
Royal: Variété, 2.18, 7.30.

Carré:

Bioscopen:
Alhambra: Droom van een nacht, 2.15, 7.00,
9.00.
Zond. 1.16, 3.30, 7.00, 9.00.
Apolio: Lajla(II). 200, 8.00.
Asta: Moedert 1), 6.45, 8.45.

.

—

„

1.15. 3.15. 8.45, 8 45.
endete elne Llebe, 2.30, 7.00,

Zond.

Nüggeratli: So

9.00.

Passage: Sherlock

Holmes! II). Doorl. 'smid.

1.30—6.00, 's avonds 7.00—11.00.

Rembrandt: De gasman, 1.30, 3.45, 7.45.
Zond. doorl. vanaf 1.30.
ltex: Carlo Cavelll(ll), 2.00, 7.30.

Zond. 1.00—5.30 doorl. 's Avonds 7.30.
Kialto: Inspecteur Eyck ln de val(ll), 2.30,'
7.00, 9.00.
Zond. 1.30, 3.30, 7.C0, 9.00.
Roxy: Va-la geld!!), 1.30, 3.30. 7.00, 9.00
TUtill: Liefde kent geen grenzend), 2.15,
Uitkijk: Zoölogica,

2.30. 8.45, 8.45.
Zond. 1.30, 3.30. 6.45. 8.45.
Victoria: Schandaal om Veronlca(l), 2.00,
7.00, 9.00.
Zond. 1.30, 3.30. 7.00. 9.00.
West End: Es war eine rauschende Ballnacht! I), 7.00, 9 00.
Zond. 1.30, 3.30, 7.00, 9.00.

P.

Keulemans begraven

Op de begraafplaats „Zorgvlied" is Zaerdagmiddag het stoffelijk overschot ter

larde besteld van bijlen den heer P. Keulemans, oud-directeur van het gemeentelijk bureau voor maatschappelijke steun.
Seer vele belangstellendentfaren aanwezig
>m den overledene de laatste eer te bevijzen. Hieronder werden opgemerkt de
ïeren P. van Meurs, oud-wethouder, O.
3. Jurrema. oud-directeur van maatschappelijke steun, mr. dr. C. M. A. Bijle-eld, voorzitter van de centrale raad van
>eroep, J. Doawes, oud-wethouder, A. van
icr Laarse, administrateur van het De>artemcnt van Sociale Zaken, A. Bruck,
>ud-lid der Gedeputeerde Staten van
J. Everts, secretaris van
ie Armenraad, mr G. Snoeck Henckenans, voorzitter en P. L. Gerritse, secrearis van de Amsterdamse Raad van Ar)eid. G. H. Honing, hoofddirecteur van
Je vereniging Hulp aan Onbehuisden, W.
1 van der Veen als vertegenwoordiger
an de Vereniging voor Christelijk M.0.,
C. van. Dam, directeur van het gemeenelijk bureau voor sociale zaken.
Op verzoek van den overledene werd
het woord alleen gevoerd door ds. Sietsna. Gereformeerd prrdikant alhier. Een
choonzoon, de heer Maris, dankte aan de
:roeve voor de belangstelling.
[.

Zangwedstrijd „Oefening
baart Kunst”

IDe

jury van de door „Oefening baart
ainst" uitgeschreven zangwedstrijd, betaande uit de heren Pred. J. Roeske,
Llphons Vranken, Willem Wlesehahn en
fico Hoogerwerf, kende op de tweede dag
e volgende prijzen toe:
3e afdeling Kinderkoren: Kinderkoor
Amst. Bouwfonds", Amsterdam, dir. O.
. Boer, le prijs, 302 punten.
■2e afdeling Dubbelmannenkwartetten:
Voluntate", Uitgeest, dir. J. Moolenaar,
e prijs. 277 punten; „Sempre Crescendo",
Jmuiden-Oost, dir. J. Beider. 'Ie prijs,
121 punten; „Harmonie". Wormerveer,
ir. G. de Jong, 2e prijs, 283 punten.
2e afdeling gemengde koren: „Spaarnams Gemengd Koor", Spaarndam, (Jir.
I. Arisz, 2e prijs, 292 punten; „Con Aniio", Amsterdam, dir. G. P. Boer, 2e prijs,
53 punten; „Ontwaakt", Zaandam, dir.
'■ Boon, 2e prijs, 287 punten; „Con
.more". Rotterdam, dir. A. H. v. d. Kruk,
iet opgekomen.
le afdeling gemengde koren: „Harlonie", Naaldwijk, dir. A. Cloosterman,

e prijs, 286 punten.
Solokwartetten: „Jos Haydn". Haarlem,
ir A. Bak 2e prijs. 293 punten.
Afd.
Uitmuntendheid
Dameskoren:
Viva Melodia". Vlaardingen. dir. Jo Muier, le prijs. 204 punten met Avondlied
m B Sweers en Pueri Hebraeorum van

(I) Toegang 18 Jaar; (II) Toegang 14

Dr. Hermans zestig
jaar arts
Zondag was het zestig Jaar geleden, dat

J. Th. H. Hermans, rustend genseser te Amsterdam, aan de gemeente■ivrrsiteit alhier zijn diploma als arts
haaide. Een 'niet alledaags jubileum!
■ Hermans is thans 85 Jaar oud.
het behalen van zijn artsdiploma
'lt dr. Hermans zijn studie voortgezet
Heidelberg, alwaar hij op 5 Decèmber
'3 cum laude superato promoveerde tot
■tor in de medicijnen.
vijftig jaar later werd ln het
aerlands Tijdschrift voor Geneeskunde
31 Mei 1930 nog op de grote weten'appelljke waarde van zijn proefschrift
lv czen door dr. Leopold, gemeente-arts
�
Amsterdam.
daarna vestigde hij ziph als arts te
'sterdam en oefende aldaar tot 1917 de

\a

'e practijk uit.

September 1931 bleef dr. Hermans

?

praktirerend

werkzaim aan het St.
waima hij zich geheel

de praktijk terugtrok.

Jaar.

Tentoonstellingen:
Bellevue: 10.30—6.30 en 7,30—9.30. Zond.
1—5.30: Voeding in deze tijd.
Rol. instituut, 10.00—6 00: „Oud-Maleiers".
Scheepvaartmuseum:

1 00—4.00.

10 00—4 00

En vervolgens gesloopt

Naar wij vernemen, zal Dinsdag 4 November des avonds om 7.30 uur een mobilisatie-bijeenkomst worden gehouden van
Winterhulp Nederland, ln de grote zaal
van het Concertgebouw. Op deze avond,
die vrij toegankelijk zal zijn voor alle
medewerkers (sters) van het WH.N. werk
te Amsterdam en verder voor allen, die
belang stellen ln het Winterhulpwerk, zal
de directeur-generaal van Winterhulp
Nederland, de heer C. Piek, een rede houden, die van groot belang wordt geacht.
Deze belangrijke avond zal met muziek
worden opgeluisterd.

De inbrekers hebben zich in de nacht
van Zaterdag op Zondag danig geweerd.
De duisternis en het mindere verkeer begunstigen hun werk en van belde factoren
weten zij profijt te trekken.
Na de sloten van de straatdeur en een
tussendeur te hebben geforceerd brachten
onbekend gebleven daders een bezoek aan
een confectie-atelier op de Prinsengracht.
Een partij Japonnen en damesmantels
werd als buit meegenomen.
Uit de opslagplaats van een melkboer In
de Goudsbloemstraat zijn door middel van
braak een partij boter, kaas en eieren,
alsmede een bakfiets gestolen. Het gestolene vertegenwoordigd een waarde van
circa ƒ3OO.
Uit een dameslingeriewinkel in de Van
Baerlestraat namen inbrekers een partij
damesblouses, peignoirs, ondergoed en

bonthandschoenen mee.
Door vernieling van een ruit heeft men
zich toegang verschaft tot een opslag-

plaats aan de Lijnbaansgracht. Vermist
worden een partij vet van 36 kilo en een
pot met gehakt.
Een inbraak, ontdekt in een brandstoffenhandel aan de Nieuwe Achtergracht, is
vermoedelijk het werk van meergevorderden geweest. Een in het kantoor staande
brandkast werd van haar plaats gesleept
en volgens de regelen der kunst opengescheurd. Een grote hoeveelheid ko'.enbons
en enig geld, dat men in deze brandkast
veilig had gewaand, wordt thans vermist
De recherche van het bureau-Stadhouderskade heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld en zich daarbij de medewerking verzekerd van de Dactyloscopische dienst van
het hoofdbureau.
Op de Amstelkade hebben inbrekers in
de nacht van Zaterdag op Zondag op twee
adressen hun slag geslagen. Zij verschaften zich toegang tot een wasserij, waar zij
een bedrag van ƒ22—, enige flessen eau
de cologne, twee flessen wijn en een doosJe met zilveren sieraden buit maakten.
Ten huize van een touringcarondememer
eveneens aan de Amstelkade
vonden
de onbekend gebleven inbrekers een bedrag van ƒ270.—, anderhalf kilo koffie,
een half kilo thee, een spaarpot met onbekende inhoud en enige kledingstukken
Uit een kruidenierswinkel in de Wormerveerstraat is een partij levensmiddelen
ter waarde van ƒ300.— ontvreemd. Een
ingedrukt ruit wees uit, hoe de onbekend
gebleven daderrf waren binnengekomen.
Door verbreking van een deurslot hebben onbevoegden zich toegang verschaft
tot een rijwielstalling in de Van Duinstraat. Er worden twee fietsen vermist.
Uit een school in de Van Swindenstraat
zijn drie dozijn potloden en een zilveren

Een arbeidersvrouw, die Zaterdagmorgen een boodschap moest doen in de omgeving van het voormalige Weesperpoortstation, parkeerde haar witgelakte kinderwagen in een rustig hoekje,' waar zij
dacht, dat het koetsje wel even veilig kon
staan. Dat was verkeerd gedacht, want
teen zij even later met haar kleintje op
de arm terugkwam, bleek de kinderwagen
spoorloos verdwenen ziin.
Voor de onbemiddelde vrouw was dat
een onoverkomelijke ramp en nadat zij
nog eens overal had gezocht, wendde zij
zich ten slotte tot de politie.
Een onderzoek werd ingesteld en het
resultaat was, dat een gedeelte van de
wagen terecht kwam. Drie kwajongens van
een Jaar of tien, hadden zich van de
onbeheerd staande kinderwagen meester
gemaakt en op het zandterrein hadden
zij er de witgelakte bak afgesloopt, om
aldus een wagentje over te houden, dat
hen beter zinde. Dat wagentje is in beslag
genomen. Naar de door de jongens achteloos weggeworpen kinderwagenbak is te-

vergeefs gezocht.
De politie, die met de gedupeerde huismoeder te doen heeft, doet thans een
beroep op het publiek. Misschien heeft
iemand in de omgeving de kinderwagenbak gevonden en mee naar huis genomen.
Dat hij zich onverwijld bij de politie

melde! Mocht deze bak niet terecht komen
en iemand een kinderwagen over hebben,
dan vérleent de politie gaarne haar tussenkomst om de moeder van het wagenloze kleintje gelukkig te maken.

Veertig jaar getrouwd

—

—

potlood gestolen.

Zondag

Bted. Museum: 10 00—5 00 Zond 12.30—6.00
In Hollana staat een buis; werk van Jan
Toorop en Dlck Ket
Rijksmuseum: 10.00—6 00 Zondag 10.00—
4.00.
Velllgheldsmuseum: 10.00—1.00. Zond. 1.00
4.00.

Toneel en Cabaret:
DINSDAG
Hongaarse liefde, 2, 7.30.
Centraal: De barbier van Sevllla.' 7.30.
Leldaeplelntheater: „Mallemolen"'. 7.30.
Muzleklvceuni: De getemde feeks, 7.30.
Kojal: Variété. 2.18, 7.30.

Carré:

Cabaret:
Concertgebouw: Concert op oude Europese

muziekinstrumenten, onder auspiciën v. d.
Ned.-Dultse Kuituurgemeenschap, 7.30, kl. z.

Avonddienst der apotheken
De nachtdienst der apotheken gaat In
des avonds om 8 uur en eindigt de volgende morgen om 8 uur.
Van 19 October tot 2 November zullen de
volgende apotheken geopend zijn:

CENTRUM:
Leldsegracht 110, mej. C. A. van Drlel,
tel. 32367; Utrechtseftraat 40a, fa. Otterbeln en Van der Voort, tel. 33727; Noordermarkt 25. fa. H. Pekelharing, tel. 31214;
N.Z. Voorburgwal 137, fa. dr. J. F. Suyver,
tel. 44533;
Nieuwe Herengracht, Rembrandt-apotheek'). tel. 42922, Czaar Peterstraat 65. fa. A. S. Vorstman, tel. 52434;
Vijzelstraat 81, L. Warmolts, tel. 37872.
WEST:

BUderdlJkstraat 196. dr. J. W. Birza, tel.
83803; Zaanstraat 41-42, N.V. J. Glltay Jzn.,
tel. 41262; Nlc. Beetsstraat 130, fa. V. van
Itallie, tel. 83640; Adm. de Ruyterweg 139,
De Ruyter-apotheek, tel. 82189; Surinamestraat 3, Surlname-apothcek, tel. 81113;
Nassaukade 52, J. Zlesenls, tel. 83474.
OOST:
Javastraat 14, G. J. H. Hempenlus, tel.
Molukkenstraat
50859;
81.
Molukkenapotheek, tel. 64036; Hogeweg 16. dr. J. F
Pool, tel. 52242; Oosterpark 14, fa. J. Th.
Tinkelenberg, tel. 52045.
ZUID:
Van Woustraat 168, J. F. O. H. Chambllle, tel. 23265; Koninginneweg
216, N.V.
dr. De Haan, tel. •■11840; De Lalresoestraat
42. De Lairesse-apotheek, tel. 21022; Ferd.
Bolstraat 103, apotheek De Vijzel, tel.
21256; Noorder Amstellaan 1, De Wolkenkrabber, tel. 26800.

Hortenslastr. 20, Kamperfoelie-Apotheek,

tel. 60108; Waddenweg 1, Meeuwen-apotheek, tel. 60088.
')
Alleen voor Joodse patiënten.

alestrina.

3e afd. mannenkoren: „Kunst door
efening" Amsterdam, dir. A. Wolthers,
■ prijs, 335 punten; „Nieuw Euterpe",
pn Haag,, dir. H. v. Kesteren, geen prijs,
'9 punten; „De Racingzangers", Haardir. J. Beider, le prijs, 345 punten;
Je Ver. Zangers v. d. Spaamestad",
aarlem, dir. A. Bak, 2e prijs. 289 punt.
le afd. mannenkoren: „G.E.W.A.", Amerdam, dir. F. Uytenboogaard, le prijs,
'9 punten met lof; „Kunst en Vriendnap", Amsterdam, dir. L. C. Keereweer,
! en 3e prijs, 330 punten; „Canto Armo■co", Den Helder, dr. D. Ploeg, niet opge?men; „St. Caecilia", Weeso, dir. J.
■foese, le prijs, 330 punten; „Zaanlands
wnnenkoor", Koog a. d. Zaan, dir. J.
:°Ma, le prijs met 344 punten; „Zang en
NNidschap", Hilversum, dr. L. C. Keereee', le prijs, 329 punten; „Euterpe", Den
sag, dir. P. Zwager, le prijs, 319 punten;
-lectr. Materieel", Haarlem, dir. K. Zeileaker. le prijs, 313 punten.
Ere-afd. mannenkoren: Amst. Tramor „Kunst en Broederschap", Amsterni, dir. L. C. Keereweer, le prijs (met
der Jury, directeursprijs en le ereprijs)
2 punten, met Tijdzang van Roeske en
■weer van Roeske.

Invloed der verduistering

Mobilisatie-bijeenkomst
Winterhulp Nederland

•

nild en zo kregen de kinderen een goed
idee van de rijkdom aan soorten en vormen, die het rijk der paddestoelen te bewonderen geeft en de vele ouders, die de
tentoonstelling bezochten/ hebben een indruk gekregen van de smaak en het gevoel voor schoonheid hunner kinderen.
Het meisje op de foto heeft al een bijzonier aardige herfsttentoonstelling
van
naar mandje gemaakt.
(Foto Griek)

Kinderwagen gestolen

—.

Zond. 1.15, 3.15, 8.45, 8.45.
Blo: De baas ln huls, 7.00, 9.00.
Zond. 1.30, 3.30, 7.00 9.00.
Ceintuur: De verstokte vrijgezel!!), 2.00.
7.00, 9.00.
Zond. 1.30, 3.30, 7.00. 9.00.
Cineacs: 9.00—23.00. Zond. 11.30—23.00.
City: Alcazar. 2.15,"7.30.
Zond. doorl. vanaf 1.15 Laatste voorst. 8.15.
Corso: Een vrouw ln gevaar(!>. 13.00
23 00
Kdlson: Traummusik, 8.00.
Zond. en Maand. 2 00, 7.C0, 9.00.
Hallen: Lajla(ll), 7.00, 9.00.
Zond. 1.30, 3.30, 7.00. 9.00.
• Maand, en Dlnsd. 2.00, 7.00, 9.00
De I.lefde: Ik ben Sebastlaan Ott(!). 8.00.
Jeugdvoorst. Woensd. 2.00, Zat. 1.30
Luxor: Goud ln New Frisco! I). 1.30, 3.30,
7:00, 9.00.
Munt: Drie op de huwelijksreis!l), 1.30,
3.30, 7.00, 9.00
National: Es war eine rauschende Ballnacht!!), 2.00, 6.45, 8.45.
Vrijd. geen mat.

Lange reeks inbraken

Misdadigheid in 1940
Het totaal aantal ln 1940 bij de politie
te Amstêrdam aangegeven misdrijven bedroeg 20.923. Hiervan waren 16.237 diefstallen, waaronder 10.501 rijwieldiefstallen!
Het aantal wegens distributie- en prijsopdrijvingsmisdrijven opgemaakt processen-verbaal bedroeg 302. Zij waren het gevolg van 653 klachten. Van deze zaken
hadden er 28 betrekking op de kettinghandel, waarbij 118 verdachten waren betrokken.
Valse munten kwamen minder bij de
politie binnen dan ln 1939. Het waren er
1658, tegen vorig Jaar 1901.

De brandweer had een
druk jaar
In 1940 werd de brandweer gealarmeerd
voor 4288 branden. Hiervan vond 64 pet.
oorzaak in geruchten; valse alarmeringen
kwamen 585 maal voor. Het grootste aantal alarmeringen op één dag bedroeg 46.
Van betekenis waren 5,93 der gealarmeerde branden.

Uitreiking botervetkaarten

en

Morgen zijn zij, wier familienaam aanvangt met een der letters G, H of I, aan
de beurt om hun boter- en/of vetkaarten
af te halen.
De aandacht wordt erop gevestigd, dat,
in verband met de verduisteringsvoorschriften, de uitreikingslokalen zijn geopend van 9.30 v.m. tot 4.30 n.m.

Stremming van de scheepvaart
In verband met he verrichten van herstellingen aan de deuren van de Koenensluis zal de scheepvaart dcor deze sluis
zijn gestremd van 17 November 1941 des
vocrmiddags 8 uur tot 20 November 1941
des namiddags 17 uur, of zoveel korter als
mogelijk of langer als nodig zal blijken.

Aanbesteding
De burgemeester zal op Maandag 17
November 1941, des voormiddags 11 uur,
ten raadhuize in het openbaar aanbesteden: het bouwen van een gemaal in de
voormalige Rietwijkeroorderpolder nabij
de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, met bijbehorende werken.
Bestek en voorwaarden met twee tekeningen zijn van Zaterdag 1 November af
uitsluitend te verkrijgen ten kantore van
de Stadsdrukkerij.

Daar werk je dan voor!
Een uit Duitsland terugkerende fabrieksarbeider heeft bij de. politie aangifte gedaan, dat hij in de trein tussen Zevenaar
en Amsterdam ziin portefeuille is kwijtgeraakt In de portefeuille bevonden zich
een bedrag van ƒ 537 aan bankpapier, alsmede een paspoort en enige Duitse papieren.

De heer en mevrouw L. Torenvliet—v.
d. Bruggen, Ternatestraat 12hs„ hopen
op 29 October a.s. hun veertigjarige echtvereniging te herdenken. Beiden verneugen zich nog in een goede gezondheid.
Wij wensen het echtpaar bij deze feestelijke gebeurtenis geluk. (Foto's A.P.)

zakelijk.
Hij stelde voor het personeel kaarten

beschikbaar voor de voorstelling, die
Vreugde en Arbeid op 3 November in
Carré organiseert.
De
heer Piersma, leider van het
district Amsterdam van het N.V.V., wekte
de aanwezigen op zich in het N.V.V. te
organiseren. Duidelijk is komen vast te
staan, dat in het N.V.V. voor alle werkers plaats is welke ook hun religieuze
of politieke overtuiging zij.

Inval in

een

speelhol
•

De politie heeft Zondagavond een inval gedaan in een woning in de Minahassastraat, alwaar een loonslager regelmatig gelegenheid gaf tot hazardspel.
Dertien personen, die aan dit kansspel
deelnamen, zijn naar het politiebureau gebracht en in verhoor genomen. Tegen den
loonslager is proces-verbaal opgemaakt.

Duur uitstapje
•

i

Een bewoonster van Koog aan de Zaan
heeft bij de politie aangifte gedaan, dat
op de Zaandammerboot haar tas is gestolen. In de tas bevonden zich twee
spaarbankboekjes, een portemonnaie met
/ 30,
distributiebescheiden, enig kledingstukken en een hoeveelheid levensmiddelen.

Eenpansmaaltijd in Krasnapolsky

in

Steigers waren duur door
de vorst!
De

suppletoire

begroting van de ge-

meentetram over 1940 vermeldt, dat
ƒ 13.585 meer aan het onderhoud van de

steigers der gemeenteveren moest worden
uitgegeven, dan oorspronkelijk was ge-

raamd. De verhoging van deze post is
uitsluitend veroorzaakt door de grote
schade, die de ijsgang tijdens de strenge
winter van 1939/'4O aan die steigers veroorzaakte. Bovendien was / 35.220 nodig
om voortdurend het ijs bij de aanlegsteigers weg te draaien.

Sportterrein

weer

Veertienhonderd Rijksduitsers hadden
zich gisteren ln de benedenzalen van
Krasnapolsky aan een eenpansmaaltijd,
door de N.S.V. georganiseerd ten bate van
het Duitse winterhulpwerk, verenigd.
Er heerste een prettige en opgewekte
stemming, die een prachtige Inzet vormde
van de arbeid, die de N.B.V. deze winter
weer zal verrichten.
Tot de vele ere-gasten, onder wie hor*e
vertegenwoordigers van staat, weermacht
en partij, behoorden luitenant-generaal
Siburg, bevelhebber in de Luftgau Holland, mejoor Wiebrecht. commandant van
de Schutzpolizei in Amsterdam en Kreisleiter Franz Vogler.

Een overzicht van de eenvansmaaltijd in de grote zaal van

Krasnapolsky.
(Foto Stapf—Mol)

Een muziekkorps van het luchtwapen
speelde vrolijke marsen.
De Kreisbeauftragte van de N.S.V.,
Kohring, sprak bij dcsanvang een begroetingswoord en Hans Morgenroth van het
Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. zette in een
boeiende en geestige rede het doel en
wezen der N.S.V. uiteen. Hij spoorde de
aanwezigen tevens aan in de komende
maanden veel te offeren.

—

ijsbaan

—

—

Het gemeentelijk sportterrein, Ouder-

kerkerlaan, dat gedurende de zomer ter
beschikking van volkstuinders werd gesteld. moet de eerste November door de

tuinders worden ontruimd. Het sportterrein zal dan weer voor de Diemer IJsclub in orde worden gemaakt
Reeds is gebleken, dat de ijsclub heel
wat kosten zal moeten maken om het
terrein weer in orde te krijgen, daar de
tuinders zich niet aan het voorschrift
hebben gehouden, op een bepaalde afstand van de kistdam te. blijven.
Tot aan en zelfs over de kistdam hesft
men geplant, waardoor de kistdam is
ondergraven. Men zal zich herinneren, dat
de ijsclub ook vorige winters heel wat
moeite heeft gehad y de kistdam gesloten
te houden en dat het water zelfs éénmaal
geheel was weggelopen.
Eerst nadat het terrein door de volkstuinders geheel is ontruimd, kan Worden
nagegaan, hoe groot de schade is, welke
kosten moeten worden gemaakt om de
ijsbaan in orde te krijgen en of er dan
reden is, de garantiesom, die de tuinders
bij de gemeente hebben gestort, aan te
spreken. .

Schoolartsendienst
De gemeenten Nieuwer-Amstel, OuderAmstel, Aalsmeer en Uithoorn zijn een
gemeenschappelijke regeling aangegaan
Inzake de Instelling van een schoolartsendienst.
Ingevolge deze regeling zullen de kinderen der openbare scholen en, bij medewerking der schoolbesturen, ook die der
bijzondere scholen, Mn een regelmatig
toezicht worden onderworpen, wat betreft
de toestand van het gebit. De bedoeling
is deze regeling spoedig ln werking te
doen treden.

Het oude tolhuis verdwenen
Het perceel Dorpsstraat 1 te Amstelveen is thans onder slopershanden gevallen, waardoor een typisch overblijfsel van

het oude Amstelveen verdwijnt.
Ruim veertig Jaar geleden is de tol,
waarbij het huis hoorde, opgeheven gelijk
met .die aan de Handweg, Noorddommerlaan -en Amstelveenseweg bij het z.g.

kljoster.

Voor het snelverkeer, betekent deze
sloping een grote verbetering. Voor oudAmstelveen het verlies van éen herinne-

ring aan vroeger tijden.

c

Gratis mooie honden
Zij, die gratis een mooie hond willen
bekomen, gelieve zich schriftelijk te wenden tot W. H. J. Vilsterman, voorzitter afdeling Nieuwer-Amstel, Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren, Kalfjeslaan 5,
Amsterdam—Zuid 11.
Ook mooie poesjes zijn gratis te bekomen.

Gevonden

en

verloren

voorwerpen
Qevonden: winterjas, actetas, klnderschort en rugzak; kous; zakdoek; ceintuur
met losse gesp; hooivork.
Verloren: 2 bankbiljetten van ƒ 10, drie
portem m. lnh., zilveren speld met steen,
vulpen, étui met vulpen en potlood, rolfllm, rozenkrans, gummilaars, schooltas m.
boeken, fietstas m. 1., koffer m. 1„ damesschoen, paar gymnastiekschoenen, herenwerkschoen, 2 handschoenen, twee ringen
m. sleutels, Yalesleutel, 2 klantenboekjes,
nachthemd, babymuts, ceintuur, Dakje lnh.
kraagje, ceintuur en knopen, pakje met
schort en bretels, damestasje m. lnh. Inlichtingen worden ten polltleburele. Middeldorpstraat, verstrekt.

BINNENLAND

gesteld.

Da beurtvaart

moet in staat worden geverouderd materiaal af te danken
en door nieuw te vervangen, eventueel
met steun van de overheid.
ledere tak van vervoer is onmisbaar en
samenwerking met alle vervoerstakken is
dus noodzakelijk.
Eendracht maakt macht, dit geldt ook
hier, zo besloot spreker. Sluit u dus aan
bij het Vervoersfront.
De heer J. H. ten Cate uit Den Haag
zeide, dat wij de grondslagen van het
Vervoersfront moeten leren kennen en
verstaan. De oprichting van het Vervoersfront heeft enige deining veroorzaakt. Er
waren overheidsinstanties, die blijk gaven,
te willen ordenen, doch het grote aantal
klachten deed inzien, dat slechts een geheel samengaan van alle betrokkenen mogelijkheden biedt, ordening werkelijkheid
te doen worden.
De leider van het Vervoersfront, de
heer F. D. Brands uit Voorburg, begon
met op te merken, dat het oude gestorven is aan eigen fouten. Er heerste een
ongebreidelde concurrentie, dank zij de
ongebonden vrijheid, waardoor ieder, die
maar wilde, vervoerder kon worden.
Bonden
en verenigingen beijverden
zich verbeteringen aan te brengen, maar
deze pogingen leden schipbreuk, omdat
niet leder aangesloten was en de nietaangesloienen zich niets aantrokken van
de regelingen, door de anderen getroffen.
Deze tijden moeen niet wederkeren. Een
ongebonden vrijheid moet plaats maken
voor een gebonden vrijheid, een van boven
ai geleide volkshuishouding, waarbij ieder
zich aan zijn plichten heeft te houden.
Aan particuliere onderneniersvormen zal
de voorkeur worden gegeven boven overheidsondernemingen, omdat dit ten goede
komt aan de volkskracht. De spoorwegen,
een semi-overheidsbedrijf, neemt de allures aan van een particuliere onderneming,
die andere ondernemers (mét hun belastinggelden n.b.!) beconcurreert. De spoorwegen zullen staatsbedrijf moeten worden.
Voorts zal beroepsvervoer boven eigenvervoer moeten worden gewaardeerd. Dan
zal het vervoerswezen een dienende functie moeten krijgen. Niet het vervoer is
doel, doch de verrijking van de volkswelvaart. Vervoer, uitsluitend uit winstbejag,
zal niet ïneer mogen plaats hebben. Een
concessie-stelsel zal het lijnvervoer moeten regelen en het wilde vervoer zal aan
vergunningen moeten worden onderworpen.
zal iemand aan het hoofd komen
te staan, die op grond van de hem verstrekte adviezen zelfstandig beslissingen
kan nemen en daarvoor dan ook de volle
verantwoordelijkheid draagt. De commissie-Woltersom is thans doende met de opbouw van een organisatie voor het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven wordt onderscheiden in zes takken, waarvan het
verkeer er één vormt. Bedrijfsgroepen,
vakgroepen en ondervakgroepen vormen
daarvan onderdelen.
Uitvoerig gaf spr. een beeld van de
pyramide-vormige opbouw van het bedrijfsleven. Aan het hoofd zullen steeds
mensen uit het betrokken vak worden
geplaatst. Karakter, vakkennis en volkomen onafhankelijkheid zullen voor het
leiderschap de voorwaarden zijn. De taak
van het vervoersfront bestaat uit het vertrouwd maken van het publiek met de
beginselen van de nieuwe tijd.*De medewerking van alle vakgenoten is daarbij
noodzakelijk.
&

Dr. Posthuma generaal-adviseur
aan de Ned. Landstand
Maandag.
Den Haag,
Landstandpersdienst meldt:
Dr. F. E. Posthuma, voorzitter van de
commissie-dr. F. E. Posthuma, zal, op
verzoek van den boerenleider E. J. Roskam Hzn., als generaal-adviseur aan de
Nederlandse Landstand zijn krachten in
dienst blijven stellen van het Nederlands®
volk.
—

Het drama te Tilburg

vonden. Hiermede is thans een einde gekomen aan de onzekerheid over het lot
van het kind.
Sinds Augustus was het meisje spoorloos verdwenen. De nasporingen van de
recherche hadden geen succes. Veertien
dagen na deze verdwijning werd wederom
een meisje uit Rotterdam, dat in Tilburg
logeerde, vermist. Men vond in de Oisterwijkse bossen het lijkje van het Rotterdamse kind. In verband hiermede werd
korte tijd later overgegaan tot de arrestatie van zekeren B. uit Tilburg. De man
bleef hardnekkig ontkennen, doch de aanwijzingen waren tegen hem. Men vond o.a.
zijn fiets op de plaats van de moord. De
Tllburgse politie zocht verband tussen
deze moord en de verdwijning van het
tienjarige meisje Ria Pagie. Met de vondst
van het stoffelijk overschot, dat werd aangetroffen op betrekkelijk korte afstand
van de woning van den verdachte, beschikt
zij nu ongetwijfeld over gegevens, die haar
in staat zullen stellen zich een oordeel te
vormen over- de gegrondheid der verdenkingen tegen B.

de Potgieterstraat het schoolzwemmen
georganiseerd voor de leerlingen. Een
half Jaar hebben de meisjes, dank zij de
bereidwilligheid en hulpvaardigheid van
directie en personeel der zweminrichting
A.M.V.J., één uur per week klassikaal
zwemonderwijs genoten. En dat zij daarmede succes heeft gehad, bewijst wel het
feit, dat de eerste groep van 25 meisjes
op Vrijdag a.s. 's avonds 6.15 uur zal afzwemmen.
Bij deze gelegenheid zal mevrouw Triebcls—Koens, de welbekende zwemmoeder,
de meisjes en haar ouders toespreken.

Zaterdag:.
Haarlem,
Het Vervoersfront heeft hedenmiddag
ln Lido alhier een openbare vergadering
gehouden, die onder leiding stond van den
districtsleider van Haarlem, den heer F.
L. Witkamp.
De heer O. H. de Vries uit Rottérdam
stelde de chaotische toestand van het verkeers- cn vervoerswezen ln het verleden in
het licht. Elke tak van vervoer meende,
dat een andere tak overbodig was. In het
bijzonder bepaalde spr. zich tot de beurtvaart. In een geordend vervoerswezen zal
ook plaats zdjn voor de beurtvaart, die dan
echter verplicht zal zijn, orde op zaken
te stellen; wil zij niet in dezelfde deplorabele toestand geraken als de laatste
Jaren het geval is geweest.
Do vervoerscapaciteit bleek te groot,
toen in de bloeitijd van de beurtvaart ook
de spoorwegen en het vrachtautoverkeer
zich op het vrachtvervoer toelegden. Vast
staat, dat de gouden tijd van de beurtvaart echter
ook bij een volledige ordening
niet zullen terugkomen.
De oplossing moet niet gezocht worden
door uitsluiting van beurtvaarders, doch
door concentratie, waarbij de ondernemers hun zelfstandigheid kunnen behouden. Hoe deze echter tot stand zal komen,
valt nog niet te zeggen. Dwang lijkt spreker echter uit den boze. Het Initiatief zal
van de ondernemers zelf moeten uitgaan.
Ordening wil o.a. zeggen: een vaste taak
voor iedere onderneming. Een landelijke
regeling tussen beurtvaarders en vrachtautodiensten en een prijzentarief zullen
nodig zijn. Naast maximum-prijzen dienen ook minimum-prijzen te worden vast-

DIEMEN

—

Met ingang van Maart-1941 heeft de

oudercommissie van de Comenluaschool

vervoerwezen

in het Binnengasthuis opgenomen.
Een man, die de ramen van zijn woning
aan het Sarhphatipark aan het lappen
was, is van de waranda gevallen. Hij brak
een pols en kreeg een hersenschuddingen
is door de G.G.D. vervoerd naar het Binnengasthuis.

Tilburg,
Maandag.
Zaterdag is, zoals wi] reeds in een deel
onzer edities mededeelden, het lijkje van
da tienjarige Ria Pagie uit Tilburg ge-

Afzwemmen van leerlingen
der Comeniusschool

Organisatie van hel"

In de Dufaystraat ls een 65-Jarige dame
van de trap in haar woning gevallen. Zij
kreeg een gecompliceerde beenbreuk en is

Goudsmid Hoff

Vrijdag had bij Goudsmtl—Hoff, Nederlandse behangselpapierindustrie, aan de
Distelweg de directie, in samenwerking
met het district Amsterdam van het
N.V.V., een bedrijfsappel georganiseerd.
De bijeenkomst werd geopend door den
directeur, den heer Kolber. Hij betoogde,
dat het bedrijf een gemeenschap vormt,
welke een kleine afbeelding vormt van de
Nederlandse gemeenschap, die komende is.
De heer J. A. Velthuizen van de Algemene Nederlandse Typografenbond zette
uiteen, hoe voorheen slechts enkelingen
van de opbrengst van een bedrijf profiteerden. De opbrengst dient ten goede te
komen aan allen die mee hebben gewerkt bij de productie, derhalve aan de
bedrijfsgemeenschap. Aldus zal het ook
mogelijk zijn. uitwassen, die voorheen
voorkwamen, uit te snijden.
Om de arbeid de plaats te doen innemen in de. gemeenschap, die hem toekomt, aldus de heer Kolber, is het noodzakelijk, dat alle werkers ln één organisatie van de arbeid zijn verenigd. Daartoe
is lidmaatschap van hel N.V.V. nood-

vergaderde

Ongevallen

NIEUWER-AMSTEL

Bedrijfsappel bij

Vervoersfront

,

STADSNIEUWS
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Voor het eerst op de
fiets...
Hoevelaken,
Zaterdag.
Hedenmiddag kwam de zesjarige Dlny
Dijkkamp met haar nieuwe fiets voor het
eerst op straat. Waarschijnlijk bij het'opstappen verloor zij hel evenwicht en reed
tegen een stapvoets rijdende bierwagen
van de firma Vsstenburg uit Nijkerk op.
Zij werd door een der wielen overreden
en verloor het bewustzijn Na nog even
tot bewustzijn te zijn gekomen, overlesd
de kleine. Voor zover bekend, heeft de
voerman geen schuld.
—

De

Wij, Germanen
Ja, wij Nederlanders waren In de loop
der Jaren vergeten, dat wij behalve Nederlanders ook Germanen ziin. Dat wij
deel uitmaken van die grote groep trotse
stammen, die zo'n belangrijk aandeel hadden in de grondvesting van de westerse

beschaving.

Germanen hebben nu het zwaard getrokken te?en de machten, die Europa bedreigen. Zij strijden schouder aan schouder tegen het bolsjewisme, opdat Europa
een gelukkige toekomst tegemoet zal gaan.
De Nederlanders, die beseffen, dat ook
wij Germanen ziin en daarom plichten
htbben, strijden in hun gelederen.
Wij Germanen gaven gehoor aan de
roepstem van den Fiihrer. Nederlandse
nationaal socialisten en Nederlanders, die
de nieuwe tijd verstaan, vertrokken reeds
bij duizenden naar het oosten. Zij geven
het voorbeeld. Zij marcheren en strijden,
omdat zij weten, dat alleen hierdoor ons
land en volk ?ered kunnen worden en omdat zij daardoor tevens een eervolle plaats
veroveren voor ons gehele volk
een eervolle plaats in het nieuwe Europa.
Wij Germanen. Deze naam niose u nog
vreemd in de oren klinken, maar de tijd
is niet ver meer, dat u beseffen zult. dat
de leider der N.S.B. gelijk had. toen hij
zijn mannen te wapen 'rieo. omdat wij.
Nederlanders, Germanen zijn en onze
plaats is en dus ock d'e van u in d" Telederen van het Vrijwilligerslegioen Nederland.
Meldt u aan!
Het adres is:
—

Koninginnegracht

22 te Den Haag

MAANDAG 27 OCTOBER 1941

Rond de

microfoon

u erd op
Minerva-terrein
in Amsterdam een
ruitersportdag gehougeorganiseerd
den,
door de buurtvereniging Apollokwartier"
De winnaar van het
zware springconcours
was een lid van de
Amsterdamse
bereden politie.
Hiernaast de winnaar, die vol trots zijn
prijs, een „knaap"
van een haas laat

Vierhonderd kleinkunst-candidaten
Lichte muziek

voigen. Zo komen Rotterdam en Groningen spoedig aan de beurt. Aan deze
stcden-a vonden zulien vooral artisten
uit de plaats zelf en uit de omtrek medewerken. De avonden worden ter plaatse
gehouden en zijn toegankelijk voor het
publiek. De avond in Maastricht is zeer
geslaagd en men hoopt, dat de verdere
avonden even vlot zullen verlopen.
Dan gaat men met „Vreugde en Arbeid"
samenwerken. De omroep zorgt voor een
programma, „Vreugde en Arbeid" doet de
rest. Er zullen bijvoorbeeld avonden komen in Utrecht. Tilburg. Den Haag, Rotterdam, Delft, Arnhem, enz. Aan het programma zullen o.a. de Ramblers en het
Amusementsorkest medewerken.
Wij keren terug tot de microfoon.
Daarvoor hoopt men iedere veertien dagen een operette te brengen. Men zal
daarbij het Nederlandse repertoire niet
vergeten. Begonnen wordt met Paganini
van Léhar. Men zal ook geregeld grote
potpourri's brengen met een speciaal karakter. Deze zullen drie kwartier tot een
uur duren. Zij zullen o.a. gewijd zijn aan
dn jaargetijden en aan verschillende landen in Europa. Men heeft onlangs reeds
zo'n potpourri rónd het thema „Herfst"
kunnen beluisteren.
De ons allen bekende orkesten blijven
optreden. In de eerste plaats is er dan het
Amusementsorkest 0.1.v. Elzard Kuhlman,
den bekenden Groningsen dirigent. De
Melodisten van Piet Lustenhouwer zullen ook steeds hun aandeel in de programma's leveren. Van de verdere ensembles noemen wij: Het Musette Orkest
0.1.v. Frans van Cappellen. het Salon
Orkest van den bekenden Johriny Heykens, 'de Ramblers. het dans-orkest van
Klaas van - Beek de Romancers en het
orkest van Otto Hendriks. Ook het grote
omroeporkest zal lichte muziek brengen.
Als dirigenten zullen dan optreden Hugo
de Groot, Marinus van 't Woud en
Joseph Holzer
Hanss Kunz brengt een eigen genre der
lichte muziek. Men herinnert zich zijn
„Levensrhapsodie in woord en beeld" <het
leven van Schubert). Op 2 November zal
van hem „Dodendans" worden uitgezonden.
Van de medewerkenden aan de cabaretprogramma's noemen wij: Alex de Haas,
Louis Noiret, Clinge Doorenbos, Cor Ruys,
Chiel de Boer. de Hafmonie-Zusters en
het Stille Zuidzee-Kwartet. Bijna iedere
Zaterdagavond zal een bont programma

en

cabaret

De

kleinkunst, het cabaret, heeft in
ons land te kampen met twee grote
moeilijkheden:, gebrek aan repertoire en
gebrek aan artisten. Voor deze moeilijkheden staat ook de omroep bij zijn
pogen
om door goede kleinkunst de
nodige ontspanning in • onze huiskamers
te brengen.
De Omroep gaat nu een interessante
proef nemen. U hebt er al iets over kunnen lezen. Me i is op zoek naar jonge

krachten met enig talent. En dan zal men
proberen, door een goede opleiding dat
talent tot ontplooiing te brengen. Men is
begonnen met onlangs een oproep te
doen, waarbij liefhebbers voor genoemde
opleiding werden gevraagd.
Tot nu toe hebben 7ich niet minder
dan vierhonderd candidaten aangemeld,
waarvan een uitgezocht aantal een vragenlijst heeft gekregen. Op grond van de
binnenkomende antwoorden wordt een
eerste keuze gedaan. De uitverkorenen
zullen in Hilversum komen en daar
worden zij dan duchtig aan de tand gevoeld; Na deze proef wordt een tweede
keus gedaan, zodat dan een klein aantal
overblijft voor de opleiding. De deelnemers en deelneemsters aan de dan
volgende cursus van drie maanden zullen
hard moeten werken.
Allereerst zal men lessen geven, die de
algemene ontwikkeling der cursisten zal
aanvullen. Er worden o.a lessen in
kunst- en literatuurgeschiedenis gegeven.
Daarnaast komen spraaklessen en wordt
de goedel uitspraak van het Nederlands
en de moderne talen bevorderd. Tevens
komt de elementaire zangpaedagogie aan
de beurt. Een grote plaats wordt natuurlijk ingeruimd voor het practis'che werk,
vcor de repertoire-studie. De hele opleiding Is uiteraard in het bijzonder gericht op de eisen, die de microfoon stelt.
Men hoopt echter, dat dit werk ook aan
onze kleinkunst in het algemeen ten
goede zal komen. De lessen worden gratis
gegeven, terwijl de leerlingen een maandgeld ontvangen, om in de kosten van hun
levensonderhoud te kunnen voorzien. Ziedaar in het kort de opzet van de proef,
die men bij de omroep gaat nemen. Of
deze proef zal slagen? Wij weten het
niet. Ons land heeft nooit een overvloed
van goede kleinkunst-artisten opgeleverd.
Of zij nu langs deze weg gevonden zullen
worden? -Men moet de proef een eerlijke
kans geven en daarom niet oordelen, voor
de uiteindelijke resultaten via de luidspreker tot ons komen. Sociaal gezien
valt het zeker toe te juichen, dat men
een aantal jongeren deze kans gaat
geven.
Men heeft echter bij de omroep neg
meer plannen ten aanzien van de klenkunst en de lichte muziek. Onlangs is in
Maastricht de eerste steden-avond gegeven. Er zullen meer van deze avonden

zien.

(Foto Polygoon

Zeylemaker).

gebracht worden.
Jongeren" komen

het „Cabaret der
natuurlijk de jonge
bod. Men heeft hiermee

'

In

krachten aan
reeds een zeer geslaagde proef genomen.
Teksten zullen o.a. gemaakt worden door
Matty Verdenius en Anton Beuving.
U ziet het: bij de afdeling „Lichte
Muziek en Kleinkunst" wordt hard - gewerkt. Een keur van orkesten en artisten
werkt mee. Men zorgt voor de toekomst
en... tenslotte heeft men nog altijd een
15.000 grammofoonplaten ter beschikking.
Een
onuitputtelijke
voorraad, waaruit
echter dr. Merckelbach zeer zorgvuldig
series van Franse, Zweedse, Rijnlandse,
Weense en andere liedjes kiest voor de
bekende uitzendingen, die wel zeer populair zijn.
Wie voor de komende lange avonden
ontspanning zoekt, kan bij onze omroep
terecht.

De Engelse luchtaanvallen
Den Haag,
Maandag.
In het afgelopen weekeinde is uit Engelse vliegtuigen met mitrailleurs op
woonhuizen geschoten. Gelukkig zijn geen
personen getroffen en werd alleen materiele schade aangericht. De aanvallende
toestellen werden spoedig door de Duitse
luchtmacht verdreven. Op andere plaatsen hebben Britse vliegtuigen brand- en
brisantbommen geworpen, welke in het
vrije veld terecht zijn gekomen en slechts
geringe materiële schade aanrichtten.
—

Duitse Oberschule te Arnhem geopend

Herordening van
de vakopleiding

De vrije dag der
musici
Ontknoping is wel zeer
eenvoudig geworden
De heer J. G. Bloem, voorzitter van
de Nederlandse Toonkunstenaarsbond,
schrijft ons naar aanleiding van het besluit van den secretaris-generaal van het
Departement van Sociale Zaken inzake
de vrije dag der musici:
„Wij schreven in ons artikel over de
sociale positie der musici, dat de oplossing wel zeer eenvoudig is geworden en
feitelijk geen nadere uitleg behoeft. Toch
willen wij nog enkele regels aan de toepassing der Wet wijden.
Artikel 1 zegt het wel zeer duidelijk en
is voor geen verkeerde uitleg vatbaar. Het
i$ verboden op Maandag dans- en amusementsmuziek ten gehore te brengen of te
doen brengen.
Hier is dus zowel degene, die de muziek
uitvoert, de musicus dus, als degene, die
de muziek doet uitvoeren, bij overtreding
strafbaar gesteld.
Nu willen wij ter voorkoming van misverstanden er meteen op laten volgen
dat de caféhouder, die zijn orkest toch op
Maandag zou willen laten werken en b.v.
op die avond uitsluitend zgn. klassieke
muziek laten spelen, bedrogen zou uitkomen, omdat bij de beoordeling niet
alleen de uit te voeren muziek een rol
speelt, maar ook de plaats, waar deze
wordt uitgevoerd. Het laten spelen van
trio's van Beethoven in een café-restaurant of bar valt dus onder dit besluit, niet
omdat bovengenoemde trio's ooit als
amusementsmuziek zouden aan te merken zijn, maar omdat de lokaliteit, waarin zij ten gehore gebracht worden een
amusementslokaal is.
Ten aanzien van de uitzonderingen
kunnen wij ons van commentaar onthouden.
Voor wat betreft de feestdagen vervalt
ue vrije dag op Tweede Paas- en Pinksterdag: die weken hebben de musici dus
geen vrije dag.

ONS KORT VERHAAL
De dorpsfantast

Teun,

Ontheffingen

Zaterdag.
Amsterdam.
gemachheeft
als
Pr. ir. G. de Gelder
tigde en in opdracht van den commissaris voor nlet-commerciële vereniginggen en stichtingen de volgende commissies ingesteld:

|

|

—

een dagnijverheidsschool en tevens
voor andere dan technische beroepen.
c. Een commissie voor de leermiddelen
der nijverheidsscholen.'
Deze commissie zal het

vrftagstuk
der leermiddelenvoorziening ten behoeve van het nijverheidsonderwijs en
de normalisatie van de leerboeken
moeten bestuderen.
d. Een commissie voor de opleidihg in
middenstandsberoepen en het kleinbe'
drijf.
Deze commissie zal de regeling van
de vakopleiding voor de middenstandsberoepen en kleine bedrijven moeien
bestuderen en voorstellen doen tot herordening daarvan. x
**

•»*.

deze commissies zijn benoemd de
volgende heren:
Commissie a.
Tot lid en voorzitter: M. Worp, directeur van de Ambachtsschool te Delft en
voorzitter van de Ned. Centrale van de
Vakopleiding.
Tot leden: J. A. Baars, leraar aan de
te
Gemeentelijke
Nijverheidsschool
Breda D. S de Boer, architect te Alkmaar, P. J. Kouwe. leraar aan de Ambachtsschool te Coevorden, G. N. Meurs,
leraar aan de Ambachtsschool te Leiden,
voorzitter van de Ned. Bond van leraren
en leraressen en S. H. Stoffel, directeur
van de Machinefabriek Reineveld te
Delft.

In

Commissie b.

Tot lid rn voorzitter: A. Hongeveld. directeur van de Ambachtsschool te Haarlem. lid van het dagelijks bestuur der
Ned Centrale voor de Vakopleiding.
Tot leden: H. Hootsmans, directeur van
de Ambachtsschool te Breda, J Keppels,
chef-personeel van de N.V. Stork-Hysch,
Haarlem, A. Vermeulen, leider der Sociaal-Economische afdeling van het Nederl. Verbond van Vakverenigingen, Amsterdam, A. J. Winter, afdelingsleider van
het Gewestelijk Arbeidsbureau te Haar-

lem.
Commissie c.
Tpt lid en voorzitter: K. Koovman. directeur van de Ambachtsschool te Hilversum.
Tot leden: P. J. Kouwe. leraar aan de
Ambachtsschool te Coevorden, J. Lookman. leraar aan de Ambachtsschooi te
Den Helder. R. C. van Ree. Eindhoven.
Commissie d.
Tot lid en voorzitter: a. Wamsteeker,
voorzitter van de Alg. Ned. Bond van
Handels- en Kantoorbedienden „MercuR. van Bavel,
leraar aan de m*dd"lbare Handelsavondschool te Utrecht. W v. d. Meer. leraar
Boekhouden MO, te Eist <Utrecht). G.
L. v.
Riin. leraar Handelsschool te
Utrecht. J. Traast. directeur Vakschool
v. winkelpersoneel, Naarden.

openingsplechtigheid
Zaterdag.
Den Haag,
Heden Is de Duitse Oberschule te Arnhem in tegenwoordigheid van den Commissaris-Generaal voor bestuur en justitie. Staatssecretaris dr. Wimmer, met een
indrukwekkende plechtigheid geopend. De
directeur der school, dr Evenkamp. kon
onder de talrijke verschenen gasten, waaronder ook de ouders der scholieren, den
Beauftragte van den Rijkscommissaris
voor de provincie Gelderland, Landrat dr.
Schneider, alsmede talrijke vertegenwoordigers van de Duitse weermacht en persoonlijkheden van het Duitse en Nederlandse leven welkom heten.
Dr. Evenkamp bedankte in zijn welkomstwoord vooral ook al degenen, die
met raacl en daad met succes hadden medegewerkt, aan de oprichting van de school
en geholpen hadden alle moeilijkhedsn te
overwinnen. Hij verklaarde, dat de school
thans, nadat reeds sedert enige weken met
het onderlijs is begonnen, zover klaar is.
dat deze plechtigheid in het openbaar gevierd kon worden. Hij gaf uiting aan zijn
overtuiging, dat ook deze school een succesvol aandeel zal hebben in het tot stand
brengen van een Duits—Nederlandse toenadering. In deze geest richtte hij een
oproep tot de scholieren om zich bewust
te zijn van hun historische opdracht en
door hun levenswijze bij te dragen tot
een toenadering tussen Duitsland en
Nederland.
Commissaris-Generaal
dr.
Wimmer
schetste in zijn rede de grote dank en de
grootse taak, waartoe onderwijzers en
scholieren bij hun arbeid thans verplicht
zijn. daar het nationaal-socialisme nu de
mogelijkheid heeft geboden ook buiten de
grenzen van het Duitse Riik de Duitse
volksaard onbeperkt in eigen scholen te
bewaren. Hij verklaarde, dat met de opening van deze school de periode van het
oprichten van Duitse scholen in Nederland thans is afgesloten, daar de aansoraak van het Duitse „volkstum" in
Nederland oo eiien scholen, in hoofdzaak
vervuld is. Het d:el is nu uitbreiding van
d?7e scholen en van haar inrichting en de
verbetering van haar werkzaamheden. Dr.
Wimmer gin? vervolgens vooral in op het
feit, dat de school evenals alle Duitse
scholen in Nederland ook door Nederlandse jongens en'meisies wordt bezocht. Dit
geschiedt niet met het voornemen om de
Nederlandse jeugd van haar volksaard te
vervreemden, doch veeleer is het een bewijs er voor, dat het begrip en de wil
tot een vruchtbare Duits—Nederlandse
samenwerking reeds bij de jeugd worden
—

-

Tenslotte wees de commissaris-generaal
op het f>'i'. ciat ten dergelijk vruchtbaar
en vreedzaam opbouwwerk, reeds thans,
temidden van het geweldigste oorlogsconflict der wereldgeschiedenis me', succes
kan worden uitgevoerd, hetgeen een nieuw
bewijs is voor de onwrikbare kracht van
het Duitse volk en de volken, die aan
deze strijd deelnemen.
De zegevierende strijd van de Duitse
soldaWn en'hun bondgenoten draagt zodoende reeds thans, als het ware als dank
aan hen, de schoonste vruchten.
Hij besloot zijn rede met te wijzen op
de plicht der jeugd om haar gehele kracht
in dienst te stellen van- de haa.- gestelde
taak om zo eens het werk van den Führer
en hierdoor het rijk der toekomst te kunnen dragen en voortzetten.
De Beauftragte van den Rijkscommissaris sloot met zijn woorden bij de woorden van den vorigen spreker aan en verklaarde, dat het thans zaak is de gemeenschappelijkheid der ideëen in de samenleving tussen Duitsers en Nederlanders te
bewijzen, daar de kracht van deze idee
de gemeenschappelijke toekomst zal waarborgen. Dit bepaalt de arbeid van deze
en alle andere Duitse scholen en stelt
haar zodoende hier in Nederland ten
voorbeeld.
De plechtigheid werd opgeluisterd door
het schoolkoor en een muzikale inleiding.
Zij werd besloten met een Sieg-Heil op
den Führer Adolf Hitier, uitgebracht door
den Kreisleiter Weibeler, en de volksliederen van de Duitse natie. Hierna hadden
de gasten nog gelegenheid de school en
de inrichting te bezichtigen, welke evenals
de scholieren, de indruk wekten, dat hier
de even tevoren tot uiting gebrachte wil
geheel en al verwezenlijkt zal worden.

Wat betrett de mogelijkheid tot het
verlenen van ontheffingen nog het volgende: Hier wordt duidelijk gesproken
van e.v. voorwaarden, die aan de ontheffing kunnen worden verbonden. Zij, die
dus kunnen aantonen, dat om de een of
andere reden in het betreffende bedrijf
de muziekloze Maandag niet mogelijk is,
kunnen ontheffing verkrijgen met als
voorwaarde,' dat op een andere dag in
dezelfde week een dag vrij wordt gegeven.
Hier denken wij o.a. aan de theaters en
bioscopen, waar operettes, revue, variété
en dergelijke
worden gegeven. Een
muziekloze dag zou hier wel zeer ingrijpend zijn, omdat het gehele bedrijf zou
komen stil te liggen. De exploitanten van
dergelijke gelegenheden moeten echter
niet denken, dat zij er daardoor zonder
meer van af komen. Als voorwaarde om
op de Maandagen te mogen spelen zal
zeker gelden, dat de musici op een andere
dag \rrij zullen zijn. vanzelfsprekend niet
alle tegelijk. Of dat ééns per week zai
zijn of misschien ééns per veertien dagen,
zal zeker in de eerste plaats afhangen
van de arbeidsduur der musici. Wij kunnen ons voorstellen, dat wanneer de
arbeidsduur per week de twintig uren
niet overschrijdt, het niet goed mogelijk
zal zijn, een compenserende dag als voorwaarde te stellen. Bij een arbeidsduur
tussen de 20 en 35 uur lijkt ons een vrije
dag per veertien dagen gerechtvaardigd,
terwijl bij een langere diensttijd dan vijf
en dertig uur per week, ook in deze bedrijfstak een geheel vrije dag per week
noodzakelijk is.
Artikel 6 zegt, dat het Rustdagbesluit
voor toonkunstenaars in bioscopen 1929
wordt ingetrokken; dit behoeft in verband met het bovenstaande geen enkele
reden tot ongerustheid te geven.
Artikel 5 behandelt de straffen, die op
overtreding van het besluit worden gesteld en die lang niet mals zijn.
Resumerende menen wij niet te veel te
hebben gezegd, toen wij in ons vorig
artikel schrijven, dat de ontknoping wel
zeer eenvoudig geworden is Eenvoudig
naar de letter, eenvoudig in zijn werking,
eenvoudig in zijn controle. Maandags
geen amusementsmuziek én door die
maatregel alle musici uit deze bedrijfstak
Maandags vrij.
„Leve de Maandag" schreven ons de
musici van een onzer bekende kapellen
en wij zeggen het hen met genoegen na."

vertelder nog es wat, jong. We
horen Je de laatste tijd heel niet
meer!"
De boerenzoon, die dat beweerde, liiog
zo gezegd met voorbedachte rade. Teun,
de schoenmaker, was zo veel als een
wandelend vervolgverhaal, met dit verschil, dat elke aflevering, die Teun aan
de ronde mahonietafel in „De Vergulde
Ossekop" voordroeg, een verrassend slot
had. Ze waren tuk op die verhalen, de
boeren, die na een zware dag op het land
meer lust hadden om, rustig een biertje
drinkend, te luisteren dan zelf te vertellen. De schoenmaker had altijd stof,
dank zij de klanten uit heel de buurtschap. dank zij zijn vermaarde fantasie.
Het duurde dan ook niet lang, of hij
kwam los. „Vanmiddag héb ik een rare
geschiedenis gehoord. Jóngens. Voor de
waarheid kan ik niet instaan, maar dat
zal wel geen bezwaar zijn. Bij Woudorp,
in de Veenderpolder, werd de laatste
weken zwaar gesmokkeld. Geen dag gin?
er voorbij, of er werd in het geniep geslacht. Het was begonnen met een varkentje, maar tenslotte draaiden de lui de
hand al niet meer om voor een heel Koebeest. Het liep de spuigaten uit, totdat de
contróle er achter kwam. Toen raakte het
zo goed als uit, maar er was één boer,
Krijn heette de kerel, geloof ik, die 'm
toen hevig begon te knijpen. Hij woonde
wel niet in, maar dan toch vlak naast het
hol van den leeuw, want een controleur
werd bij zijn buurman ingekwartierd. En
dat, terwijl hij in een kot achter op zijn
erf een bul van. een varken had, dat niet
was aangegeven. De man deed 's nachts
geen oog meer dicht uit' angst voor bezoek. „Dat beest mot weg", zei-ie tegen
z'n vrouw. Maar dat kon natuurlijk niet,
want de enige weg liep Juist langs dien
controleur. „Als ik 'm nou maar in stukken had, dan is het misschien nog te
verstoppen", peinsde de kerel. En op een
middag zou het gebeuren, in de schuur,
al was het daar dan niet zo zindelijk.
Nauwelijks waren hij en zijn zoon daar
bezig, of moeder de vrouw kwam naar
achteren gerend, zo snel als haar omvangrijkheid het toeliet.
„Daar is-ie! Hij staat aan de voordeur."
„We hangen", zuchtte de boer en hij
mee naar voren.

merken zorgt.

waren.

„Ik dacht heus, dat Je een varken U
veel had", zei de controleur tenslotte.
Zo perplex was de boer, dat ie zei:
„Ik ook." Hij zag echter gaüw zijn stommiteit in en deed alsof het een grap was
geweest. Nou en toen ging de bezoeker
weg...
Is dat nou geen mooi verhaaltje", informeerde Teun.
„En dat verken", hapten er drie, viei

tegelijk.
„Da's ook een vraag", glunderde het
schoenmakertje, genietend van het succes.
„Dat zat natuurlijk np de WC. Ze hadden

het gauw een oud pak aangetrokken en
ónder de broek een paar klompen gezet.
Tegen dat varken had de man „pardon"
gezegd."

Ze zaten paf; brulden het toen uit en
tenslotte verweten ze hun dorpsfantast
dat ie het hardstikke loog.
„Weet Je, dat Je Juist Van zelf gevonden
verhalen de meeste dorst krijgt?", antwoordde die rap.
Dat begrepen ze en.ook die avond behoefde Teun niet met Janus, den kastelein van de Ossekop at te rekenen.
HENK MACHIELSE.

ilnoeznvdrn meitertelino.i

Abonné's werven Abonné's

V

de stijgende lijn
ln ons abonnementental zet zich voort!
Vele abonné's hielpen reeds een handje.
Ook U zult in Uw omgeving abonné's kunnen werven of goede
proefadressen kunnen zoeken.
Wij belonen deze propaganda-arbeid gaarne op de volgende wijze:
EEN BOEKENBON VAN ƒ0.75

ontvangt iedere abonné, die ons een nieuwen abonné opgeeft
(nadat deze laatste 5 weken abonnementsgeld heeft voldaan);
EEN AARDIGE VERRASSING
zenden wij aan lederen abonné. die ons op onderstaand formulier
enkele goede proefadressen opgeeft.
PROPAGANDA-AFDELIN G.
f

Hiermede

gewekt.

Ook de Nederlandse jongens en meisjes worden hier opgevoed onder en tot
handhaving
hun
oorspronkelijke
van
volksaard doch daarenboven is het hoogste doel het gemeenschappelijke werken
van Duitsers en Nederlanders aan te toe-'
kpmst van Europa. Hiervoor echter is
vooral de Jeugd geschikt, die deze toekomst draagt
De commissaris-generaal richtte zijn
woorden deels direct tot de scholieren, die
hij van tevoren had oegroet en geïnspecteerd. Hij vermaande hen onvermoeid te
werken om de opgaven te kunnen volbrengen. welke het Duitse volk en het'
nieuwe Eurcpa eens aan hen zouden stellen. Hiertoe zal niet in het minst het
nieuwe t.vpa school bijdragen, welke geen
tegenstellingen meer kent tussen onderwijzers, en scholieren en voor een uniforme opvoeding in de geest van deze oog-

En daar had je het. Huiszoeking! Wat
doet een mens in zo'n geval? Hij probeert het dreigende onheil zo lang mogelijk te ontlopen. Krijn begon dus maar
trf zwetsen, dat het heus niet nodig was,
maar er hielp geen lieve moederen aan!
De speurtocht begon. Het angstzweet brak
Krijn uit. Overal werd gezocht, in de
kelder, in de kasten op de vliering, in de
geraffineerdste' hoekjes, waar ze zelf nog
niet eens erg In hadden gehad. „Zeg het
maar", fluisterde zijn vrouw, maar hij
durfde niet. Rillend liep-ie weg. Na het
huis was het varkenskot aan de beurt
Daar was alles natuurlijk in orde. Vervolgens de berg. De controleur klom er
bovenop. Hij ging naar de WC, maar hij
had de deur nog niet half open, of hi]
gooide 'm terug met een pardon, want er
zat een arbeider. De' deel kreeg een beurt
en tenslotte bleef 'alleen de schuur over.
Het leek wel, of de man het er om deed.
Ze gingen binnen en... van het varken
geen spoor. Zijn zoon stond er gemoedereerd hout te kloven. Hij ligt zeker
onder blokken, giste de boer en mèt liep
de controleur er heen. De hele stapel
werd overhoop gehaald. Niets!
Het leek wel of er geesten in het spel

geef lk de volgende

abonné's

'op:

•)

Droefadressen

Naam:
1

Adres:

Woonplaats:

;

2

3

I

bachtsonderwijs te bevorderen, overeenkomstig de door den gemachtigde te geven richtlijnen.
b. Een commissie voor het leerlingstelsel,
die voorstellen zal doen tot een herziening van het leerlingstelsel, teneinde een meer uitgebreide toepassing
van dit stelsel mogelijk te maken, zowel met als zonder vooropleiding aan

Dr. Wimmer bij de

Zaterdag werd te Arnhem de Duitse
Oberschule geopend, Op de foto van links
naar rechts: dr. Schneider; vertegenwoordiger van het Rijkscommissariaat voor de
provincie Gelderland (derde), Commissaris-Generaal dr. Wimmer (vierde), en
dr. Evenkamp, directeur van de nieuwe
school (vijlde).
(Foto Stapf—Moll)

,

\

a. een commissie voor lagere nijverheidsscholen.
Deze zal tot taak hebben voorstellen
te doen tot
a. herziening van het dag- en avondambachtsonderwijs op de grondslagen, neergelegd in het rapport van
de commissie voor Jongensvakopleiding, uitgebracht aan het bestuur
van de Nederlandse Centrale voor
de Vakopleiding.
b. Den spoedige invoering van de
voorgestelde regeling van het am-

rirs" te Amsterdam.
Tot leden: de heer A

Uschi's competitie-overzicht

Zondag

het

6

i.

4
5
Er moesten nog maar twintig minuten gespeeld'worden en nog had A.D.O.
geen kans gezien om de leiding te nemen.
Toen gebeurde het onverwachte, niet A.DO. maar D.W.S. veroverde een
voorsprong. Posima nam een hoekschop en wat er toen gsbeurde ziet u op de
foto. Een gedrang van spelers waarin Zant de bal juist een tikje kon geven,
waardoor deze langs Koek in het net verdween.
(Foto Griek).

Opgegeven door:
•>

>

Handtekening:

Doorhalen wat niet bedoeld wordt.
—

'

MAANDAG 27 OCTOBER 1941

Bij Verkade thuis Zesde volksconcert Het Nederlands Openluchtmuseum aan

humor,

Een vergelijking tussen

beide kunstenaars

Het

idee om de tentoonstellingen van
Jan Toorop en Dick Ket in het Stelijk Museum gelijktijdig te doen plaats
vinden was waarlijk voortreffelijk. Vooral omdat deze zo uiteenlopende schilders
tezamen een bijna compleet beeld geven
van de geestelijke ontwikkeling tot op
heden der twintigste eeuw. En in een
land als het onze, „het land van Rembrandt', het land bij uitstek van beeldende kunstenaars. Is Juist zulk een schildersgetuigenis van des te meer waarde.
i
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Wat heeft zich eigenlijk in dit begin van
onze eeuw hier in Holland afgespeeld?
Wat hield, wat houdt nog de gemoederen

bezig? Voor velen bleven deze vragen ln

meer

dan een opzicht onbeantwoord. Een

bezoek aan belde tentoonstellingen, vooral het maken van een vergelijking tijdens
dit bezoek, kan voor hen niet anders dan

Toorop en Ket

Zestig jaar toneel en

zelfs een spot om den* mens in dit werk.
Hier niet de apostel, die het geloot voor
zich opeist, van een Toorop. Een pias, eén
Don Quichotte, een mens die niet op zijn
plaats is, die met zichzelf geen weg weet,
die eigenlijk helemaal overbodig is, duikt
temidden van stillevens op. Men kan niet
meer in den mens geloven, hij durft
niet meer ernstig te zijn. Hij zoekt zijn
troost in het stilleven. heel Indringend,
hij kruipt er in weg. Dit werk ontwijkt
de ernst van. het menselijke, wat ook de
eigenaardige neiging om „getapt" te willen zijn in de meeste zelfportretten verklaart dit neemt niet weg dat er een
tragische vrees in overheerst, een angst
voor het donkere oog in oog zijn met zich
zelf.
Was Toorop ondanks zijn Katholicisme
kenmerkend voor de eerste vijfentwintig
Jaren dezer eeuw, Ket is het niet minder
voor de tweede vijfentwintig. Wie niet alleen een aesthetisch genot zoekt, wie
daarbij ook de diepere problemen van de
tijd wil beleven, die doet goed deze beide
tentoonstellingen op zijn gemak te gaan
bekijken.
.
D. V. Nljland.
•

vijfhonderd „Macbeth's

Ver

de asfaltweg te Breukelen

van

ligt, verstopt achter groen, het vrien-

delijke landhuisje van Eduard Verkade.
Klimrozen groeien tegen de witte muurvlakken en een roeibootje dobbert drie
stappen buiten de deur in de Vecht. Zo
uit de tuin met de wijde, zorgvuldig gladgeschoren grasgazons en majestueuze bomen, kan men door eèn paar schuifdeuren in het werkvertrek van den man
stappen, die vijfhonderd maal Shakespeare's „Macbeth" op zijn naam heeft
staan. In de rustige sfeer ■ van boeken
rondom, modern meubilair en een verwelkte krans zitten wij tegenover Verkade-privé met de sympathieke wellevendheid van man-der-grote-wereld, die
ondanks zijn grijze haar jeugdig is in al
zijn bewegingen, al noemt hij zichzelf
ook „iemand van een vorige generatie".
Het is prettig om met Verkade te praten, want hij heeft er veel gereisd en
het leven van de planken af filosofisch
leren bezien... Onze gedachten dwalen

verhelderend

maakt werd.

-
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Met enonAe instemming en bevrediging
haalde in 1932 Menno ter Braak in zijn
boekje „Démasqué der Schoonheid" de
volgende uitspraak aan van een grote
meneer op litterair gebied: „Rien ne me
semble béte au monde que la gravité..."
niets komt mij ter wereld zo dom en vervelend voor als de ern5t......"
Deze uitspraak, die waarschijnlijk nog
steeds vele jongeren uit het hart gegrepen is. kan bij uitstek het uitgahgspunt
vormen, wanneer wi.l de tentoonstellingen
van Ket en Toorop met elkander in verband willen brengen.
Geen ernstiger mens dan Toorop. Hij
neemt zichzelf meer dan ernstig: zichzelf,
dat wil zeggen de mens, die de dingen ziet
en dan over ze gaat denken. Wat hij als
mens over de dingen denkt' is voor hem
van veel en veel me;r belang dan de dingen zelf. Zo werd zijn kunst vóór alles
menselijk en gedachtenvol. En als gevolg
hiervan was hét altijd weer het portret
dat hem opnieuw boeide. De levenloze
voorwerpen»interesseren hem alleen dan,
wanneer zij den mens bezig houden, wanneer zij deel uitmaken van diens gedachtengangen. Het zijn dan ook meestal alleen de gelaatstrekken die hij ragfijn in
hun delicate zuiverheid tot uiting brengt
Mocht hij hier enkele voorwerpen om heen
groeperen, dan moeten deze voorwerpen
den betrokken persoon ook in gedachten
bezighouden, zij moeten bij hem behoren,
zij moeten menselijk zijn, symbolen. Wat
bloemen in een fond achter een portret
worden bijvoorbeeld geheel weergegeven
als een vreemd soort hersenkronkels van
lijnen, niet meer bloemen, maar reeds de
gedachtengangen van den voorgestelden
'

persoon.

Toorop laat zich door de voorwerpen
niet afleiden van het menselijke, hij
blijft ernstig, hij gelooft aan den mens.
Maar nu Ket, de jongere kunstenaar.
Deze heeft meer dan genoeg van de ernst
van een Toorop. Wanneer Ket zichzelf in
de spiegel aankijkt terwijl hij een zelfportret aan het maken is. hoe geheel
anders ziet hij dan den mens! Wat is
dat voor iemand? Een beetje terughoudend, een beetje argwanend, wat ongelovig blijft hij het gezicht in de spiegel
opnemen. De kleren, de handen, het vlees,
ae dingen er om heen, Ja, dat alles kan
hy vertrouwen. Maar het menselijke temidden dezer kledingstukken, in dit vlees,
de uitdrukking van die ogen, wat hij zelf
is, hij wantrouwt het, hij kan er niet
recht aan geloven, hij kan het niet ernstig nemen. En hij kijkt maar van die
ogen weg en gaat opnieuw verder met zijn
werk, met het in beeld brengen, zonder
ergens het betrouwbare stoffelijke los te
laten, van de kleren, van de handen, van
net vlees. Het gehele schilderij wordt zodoende een gestadig ontwijken van de
enist van het oog in oog met zichzelf
zijn. Het wordt de vlucht in het stilleven
en niet het portret van een mens. Een
vreemd gevoel van verstopt te zijn vindt
men in de soms prachtige stillevens, die
hij op het laatst van zijn leven steeds
meer is gaan maken. Een gevoel van verstopt te zijn dat. men alleen leert kennen
in laatste toevluchtsoorden.
Er is haast altijd een verbazing, soms
•

„Muisje” in de Stadsschouwburg
„Muisje" van E. Pailleron, waarvan
In
Nederlands Toneel
in' Amsterdam de première bracht, is de vrouw
net

gisteren

net

onderwerp, vormt de meerderheid
vijf tegen één man
en voert de
noventoon al wordt markies De Simler,
n . °m de vijf woorden genoemd
Watm^levert een man al niet stof tot
praten!
Twee verleidelijke dames uit
Parijs kletsen aan één stuk door over
hem en zijn tenslotte door hun verhitte
gemoederen op 'een indiscrete wijze aan
net kwaad spreken. De gesprekken zijn
w frivool, dat men reeds ln het' eerste
tafereel de neiging gevoelt beide dames
"P een radicale manier van het toneel te
Ooen verdwijnen.
De kennismaking met Muisje verhoedt
«at echter. Zij is als een lieflijke
bloem
'Ussen twee distels, waarvan de een haar
voortdurend prikt en pijn doet. Het wordt
een zeer ongelijke strijd van Muisje
en
naar zuster aan de ene zijde, de twee
dames aan de andere, om de markies. En
Jank zij de oprechte onschuld van Muisje
'Elise Hoomans)- 'Zijn er ontroerende
nomenten. Het stemt tot aller tevredenheid dat tenslotte het hart, de natuuri.ikheid wint, wat de berekening van de
'ncteren met haar • listen en lusten niet
tan bereiken. Muisje krijgt haar markies.
ll is die haar in geen enkel opzicht
vaard.
Het stuk, dat een bespotting is van 3e
opstanden in Frankrijk aan het eind van
•e vorige eeuw, zou voor ons van minder
gaarde zijn, als Jos. van Gasteren en
illse Hoomans niet twee vrouwen te zien
'aven die ook nu nog kunnen leven en
lp .
door hun tegenstelling bekoren. Jos.
an Gasteren, die haar rol tegenover den
i'in zo prachtig volhoudt en alleen aan
>et eind, wanneer de prooi haar ontglipt,
onduit voor de dag komt'en zeet. dat ze
eerlijk niet kan luchten, doorzag het
•wische Elise Hoomans was zo onschull;g en rein als Muisje zijn moest, ook in
'■aar stil spel. Henri Eerens vertolkte de
uciende partij, hetgeen wel moet bij zor ?l vrouwen. Alleen in de scène met de
>pp en in de liefdesverklaring kan men
P: rkm van .samenspel tussen Muisje en
niarkies. Aline Markus was een harclijke zuster, die op ontroerende wijze
°rrs van de liefde voor baar loncrer zuc le
etuigde. Tilly Périn—Bouwmeester speelwai'prende darre.
de and"-e
De
noedar was Lire van der Poll—Hamakers
Jos. van Gasteren kreeg een open
oek.'f. voor alie mcdespelenden v -ren er
loemcn.
T. DEKKER.
~
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zijn.
zowel de tentoonstelling van
Toorop als van Ket reeds ln andere plaatsen. respectievelijk Utrecht, Den Haag gehouden zijn en ook eerder ln dit blad besproken werden, willen wij hier dan slechts
in het kort de aandacht vestigen oa.de
vergelijking die nu ln het Stedelijk Museum tussen belde schilders mogelijk geDaar

Het eerste nummer van het Orgaan der
Nederlands-Duitse
Cultuurgemeenschap
bevat na Inleidende bijdragen van den
rijkscommissaris, van prof. dr. G. A. S.
Snijder, H. C. van Maasdijk en prof.'dr.
Pr. Wehofsich een overzicht van hetgeen
deze gemeenschap ln het eerste halfjaar
van haar bestaan heeft tot stand gebracht.
In een reeds iri de zomer van 1936 geschreven artikel „Holland und das Reich"
voorspelde dr. H. Krekel toen al, dat Nederland eerlang voor de keuze zou worden
gesteld: voor of tegen Duitsland; een
keuze,
die inderdaad sedertdien een
actueler karakter heeft gekregen. Een
bijdrage „Die aussere Formen in Deutschland und Holland" van dr. Rudolf Steinmetz sluit hierbij aan.
Over de „Nordische Geist bel Hieronymus Bosch" schrijft P. M. Huebner over
..Kunstpflege in Rotterdam" de Beauftragter vbor de Maasstad dr. .Völckers.
Een fragment uit een nog niets gepubliceerde roman van Jo van Ammers—Kuiler vertelt, hoe Wouter Qulst ln 1837 het
sociale vraagstuk ontdekte. Jaap -Kool
schrijft in een bijdrage „Kunstwerk en
vojk" over het' horen en zien van kunstwerken. D. Volker Nijland belicht Albert
Verwey als letterkundige figuur.
Het royaal uitgevoerde nummer besluit
met een beschouwing over „De noodtoestand der huidige philoeophie" van dr.
R. J. Kortmulder.
-

Omroep-jeugdconcert

Het

Initiatief, dat spreekt uit het
eerste
in de radiogidsen om onna—

reden als tweede aangekonomroep-Jeugdconcert, is in zoverre nieuw, dat dit ln Rotterdam, Den
Haag en Amsterdam al lang geleden opgenomen Jeugdwerk thans ook voor de
microfoon en daarmee dus voor eeri
bredere schare van luisteraars wordt ge.
bracht.
T
v
Na het beluisteren van dit eerste concert rijst <le vraag, of men dit op zichzelf
prijzenswaardige werk wel op de Juiste
wijze aanpakt. In de eerste plaats kon de
omroep best wat meer tijd voor dit ook
voor ouderen hoog noodzakelijk voorlichtlngswerk uittrekken dan een maal
per maand. Een wekelijkse uitzending op
een vast tijdstip in de vooravond zal stellig een brede belangstelling trekken; men
kan de concerten dan ln de studio toch
voor de jeugd toegankelijk maken.
Een verklelne frequentie zal ook de
mogelijkheid openen, dit werk systematischer aan te vatten dan nu geschiedde.
Een verdeling van de muziek in ernstige
en opgewekte is op zijn zachtst gezegd
wel wat erg globaal en de rol van de
natuur in de muziek bijvoorbeeld was een
onderwerp, dat zeker een algemener behandeling had kunnen vinden en waaraan minstens een geheel concert gewijd
•
had kunnen zijn.
Voor zijn „Ricercarfe" had Ruygrok wel
lets meer over de bouw van dit werk kunnen zeggen en de fluiten van tevoren
kunnen demonstreren. De indeling van
het orkest en de behandeling der Instrumenten, is een. der onderdelen, waarmede
men de opbouw van muzlekwaardering
moet opnemen en verbreden. Een ander
ond/rdeel is de muziekgeschiedenis en
Incidenteel ook de muziektheorie. In, dat
verband had het bijvoorbeeld geen kwaad
gekund. Indien de leider van deze concerten zich van tevoren van de Juiste uitspraak der componistennamen zou vergewissen. Van Guus Weytzel had hij kunnen leren, hoe men de naam van
Smetana uitspreekt.
Overigens kon men voor de uitvoering
der werken niets dan lof hebben. Zelden
hoorde men „De Moldau" zo zuiver en
duidelijk ontleed; de nauwkeurig uitgewogen acoustiek van de omroepstudlo
draagt natuurlijk het hare daartoe bij.
G. K. KROP.'
speurbare

digde

—.

'•>.

Verkade zorgt voor tointerbrandstoj voor
„Klein Boom en Bosch".
(Foto De Keyzer)
,
.

naar bespiegelingen over het wezen der
kunst. Shakespeare en Oskar Wilde, doch

ook naar die dag in October 1904, toen
een goed 20-Jarige Verkade voor het eerst
een zeer zware rol ging voordragen
hij
„speelde" misschien meer dan dat hij
en de critiek dadelijk zijn
voordroeg
bijzondere gaven erkende, al zou men nog
moeten afwachten, wat er uit hem groeien
zou.
—

—

Van Looy gaf de stoot

De herdenking der 150ste verjaring van
Mozart's sterfdag op 6 December a.s. zal
in de hoofdstad een officieel karakter
krijgen door samenwerking tussen het gemeentebestuur, het Concertgebouw en de
Cultuurgemeenschap,
Nederlands-Duitse
die ln de week van 6 tot 13 December
deze herdenking onder hun hoede zullen
nemen. Het programma van hetgeen precies zal geschieden, wordt nader bekendgemaakt.

IN ENKELE REGELS...
In het kader van de ruil van archiefstukken tussen Duitsland' en
Nederland heeft de gemeente Groningen
een handschrift uit het midden der 15de
eeuw gekregen. Het bevat het herziene
stadsrecht van 1425 met enkele latere
aanvullingen, drie eedformulieren, en het
landrecht van 1448.
Te Kopenhagen waar hij sedert vele
jaren vrijwillig als banneling woonde, is
de Zweedse schrijver HJalmar Söder b e r g,: na een langdurige ziekte. 72
jaar oud overleden. (HdbO.
Tot leider van de vakgroep kleinkunst
van het theatergilde van de Nederlandse
Cultuurkamer i.0.. 2de van den Boschstraat 44, Den Haag, werd benoemd de
beer W. Caron, te Hilversum.
T

De
oude
korenmoLarense
len, de laatst overgebleven molen in het
Gooi, wil me nom zijn bouwvalligheid van
de wieken beroven. „De Hollandse Molen" bespreekt eventuele restauratie.
Voor het behoud van de uit plm. 1900 daterende windmcflen van de coöp. landbouwersvereniging „Vaassen-Emst". voert
„De Hollandse Molen" besprekingen met den eigenaar.

Zondag.
lichtzijde in deze schaduwrijke tijd
ls, dat onze jonge musici de weg
naar het podium gemakkelijker gebaand
ls dan toen zij een overvloedige üliitenlandse mededinging het hoofd hadden te
bieden. Maar als deze weg al te gemakkelijk begaanbaar wordt en apostelen der
kunst het gestoelte der getuigenis kunnen beklimmen, terwijl zij nog i-auwelijks
stamelen kunnen, dan wordt dit licht
weer tot een ontmoedigende schaduw
verduisterd.

Een

het rijk overgedragen

—

Hoe kon men het beleven, dat men op
het eerste concertpodium des lands Mozart's verrukkelijke Pianoconcert ln c
hoorde verhaspelen op een wijze, die een
candidaat voor het eindexamen van een
conservatorium zich nog zou doen schamen? Meer nog dan jegens een ditmaal
merkwaardig volle zaal ware men Jegens
de nagedachtenis van een meester als
Mozart verplicht geweest, ln deze dagen
van verlevendiging dier nagedachtenis dit
te voorkomen.
Niet alleen verried Elsa Nolthenlus een
verwonderlijk gemis aan begrip van hetgeen een verklanking in het openbaar van
dit werk eist, maar in haar tekortkomingen sleepte zij ook een orkest mee,
dat genoodzaakt was zich naar haar onmacht te voegen met bedenkelijke templ
en voórdrachtsnuancering, zodat het een
altijd zo accuraat begeleider als Van Belnum kon gebeuren, dat hij bij het moeizaam gerekt doorzwoegen van het eerste
deel nog een keer te laat liet Invallen..
Van deze Interpretatie kan alleen gezegd worden, dat de noten er nagenoeg
alle waren; zelfs binnen de maatstrepen,
waar zij behoorden. Maar het wekw>meer
de indruk, alsof zij daar ter voorlopige
sortering gedeponeerd varen om later
wel eens uit te zoeken, hoe zij precies
moesten' liggen en met welke klankdosering zij dan op hun plaats moesten worden gebracht.. Zelfs in het prachtige
Larghetto kon de soliste nog geen behoorlijk tempo handhaven en voldoende
klankvolumen produceren, zodat van
voordracht onder deze omstandigheden
dus in het geheel niets terechtkwam. Een
allegro en zelfs een allegretto is 'nog geen
andante en een larghetto geen adagio, al
waarschuwt een bekend adagium tegen
te grote sprongen met een te korte polsstok.
Tegenover deze misgreep kon Corrie
Bijster zich gemakkelijk handhaven. In
het recitatief van Mozart's prachtige
scena ,3e 11a mia fiamma" demonstreerde
zij een goed gecultiveerde zangstem, nog
niet verfijnd genoeg van klank, maar
zuiver, van intonatie en voldoende van
volumen tegenover de orkestrale achtergrond. Doch in de aria schoot zij toch
aan dramatische uitdrukkingskracht en
verwerking der fiorituren (melodische versieringen) tekort. Dit tekort openbaarde
zich sterker nog in de slotscène uit
Willem Landré's „Beatrijs", waarvan het
orkest ook het tussenspel had verklankt
en deze muziek, die een gelukkige combinatie van een open oor voor de degelijkheid van i Zweers' nieuwe romantiek en
een open oog voor de nieuwere uitdrukkingswijzen der Jongeren openbaart, alle
eer aandeed, zodat de componist terecht
de uitvoerenden op het podium Kwam bedanken.
In de ouverture „Euryanthe" van Weber
en „Tannhauser" van Wagner had men
merkwaardige openings- en sluitstukken
voor dit programma gekozen, dat mede
daardoor een verantwoorde stijl ontbeerde. De bezoekers van dit volksconcert
maken bij het goede, dat zij mee huiswaarts mochten dragen, aanspraak op.
een artistieke revanche.
O. K. KROP.
'

Vreemd, indien hij destijds de vertaling van Van Looy niet in handen gekregen had, zou zijn leven misschien heel
anders gelopen zijn. Want Macbeth deed
Verkade besluiten naar het toneel te
gaan met de gevaren voor ogen van zijn
veel-omstreden stap, want hij zegt zelf:
„Je moet als beginneling erg oppassen,
wanneer je niet op het eerste plan
speelt..;... het wordt zo gauw een cafébestaan."
t,Zo en passant dwaalt het gesprek hierna even af naar dit idyllische plaatsje
aan de Vecht, waar het wonen een genot
wordt en Verkade verhaalt, dat hij voor
twee jaren eindelijk eens uit de stoffige
grote stad wegwilde...
„Ik was van plan om in een boerderijtje of een ander landhuisje te gaan
wonen. Toen we op onze speurtocht ook
in de buurt van de Vecht kwamen, zei ik
tegen mijn vrouw: Laten we ook nu nog
eens even naar mijn Jeugdhuisje gaan
kijken. Ik heb hier namelijk ook als kind
gewoond en de herinnering aan de mooie
.Vechtstreek is mij steeds bijgebleven...
wel, we kwamen hier en zagen ineens het
bordje „Te huur" We zijn natuurlijk als
een haas naar den huisheer gerend, hoewel mijn vrouw er minder zin in had
het huis zag er wat verwaarloosd uit.
Maar u ziet, wat het geworden i5..." In
deze fraaie natuur doet Verkade thans
nieuwe inspiratie op en wanneer hij met
zijn bootje op de Vecht roeit of met zijn
Vrouw in de tuin staat te spitten, vindt
hij nieuwe kracht om met dezelfde dynamiek en beheersing zijn rollen voor het
voetlicht te. blijven uitbeelden.
„Wat was het, dat u destijds zo in dit
werk aantrok?", willen wij weten.
„Dat zal ik u zeggen. Toen werd ik
gefascineerd door het algemeen-menselijke in het stuk, door het karakter van
de hoofdfiguur. Tegenwoordig pakt het
mij nog, omdat ik het zie als het uitbeelden van een symptoom. Een Shakespeare-stuk is immers een stuk wereldbeeld, een strijd tussen verschillende
factoren en de aan het noodlot verbonden mensen. De achtergrond, waartegen
zij spelen en waaruit zij ook ontstaan
zijn
denkt u eens aan de bewogen tijd
van Queen Elisabeth met zijn hartstochten en innerlijke conflicten.— is verwant
aan deze tijd. Daarom is Shakespeare
thans weer zo actueel.
.
„En uw plannen voor de toekomt?"
Verkade glimlacht: „Die heb ik eigenlijk niet meer. Maar ik zal natuurlijk
blijven regisseren en voordraten, echter
ik ben nu 37 Jaar
ook. wat overlaten

-

,

f" De" Vlaamse diefttefßtyn StreuïeUt, «11e
70 jaar werd, heeft zijn toestemming gegeven tot het verfilmen van rijn
boek. „De Vlaschaerd".

Prof. van Dam over de
taak van de vereniging

Van Dam dank aan den directeur, den
heer Van Erven Dorens, die dit museum
uit het niet heeft/doen ontstaan en verder aan de vele bestuursleden, die in de
loop van bijna dertig Jaren met grote toewijding en geldelijke offers er toe hebben
medegewerkt dat hier een verzameling is
ontstaan, welker materiële betekenis alleen
door de ingewijdet» ten volle beseft kan
worden. En voorts aan de gemeente Arnhem, die steeds hulp en bijstand heeft geboden.
Vervolgens sprak de burgemeester van
Arnhem, de heer H. P. J. Bloemers, voorzitter der commissie.
De overgang van het museum van gemeentelijk in rijksbezit opent geheel
nieuwe perspectieven en ruimere mogelijkheden, waarmede de commissie zich,
naar spr. vertrouwde, reeds spoedig ernstig zal kunnen bezighouden. Spr. eindigde met den secretaris-generaal dank
te zeggen, dat hij zich door de instelling
en samenstelling der Commissie de gelegenheid heeft geschonken de hier gedurende bijna 30 Jaar verrichte arbeid op
bredere grondslag voort te zetten, waarbij
spr. de wens uitsprak, dat dit nieuwe
rijksmuseum daardoor een steeds kostelijker bezit zal worden van het Nederlandse volk.

Zaterdag.
Arnhem,
De secretaris-generaal van het departement van Opvoeding Wetenschap en
Cultuurbescherming, prof. J. van Dam,
heeft de commissie van bijstand voor het
rijksmuseum van volkskunde „Het Nederlands Openluchtmuseum" geïnstalleerd.
Prof. Van Dam wees er op, dat ook op
het gebied der volkskunde en volkskunst
het particulier Initiatief ls voorgegaan en
de staat en de volksgemeenschap de
vruchten daarvan hebben kunnen plukken, voordat de staat zelf deze zaken
mede ter hand nam. Wel verleende hil
al lang steun, maar vrijwel uitsluitend
ln de vorm van subsidiën.
Het rijk zal nu deze materie zelf ter
hand gaan nemen.
Aan de volkskunst is men slechts betrekkelijk kort geleden aandacht gaan geven
Men kan wellicht zeggen, dat zij . een „ontdekking" van romantiek is (aldus Pocillon
van de Sorbonne) en in Nederland is de
belangstelling eerst zeer laat ontwaakt. In
de 19de eeuw kunnen wij wijzen op figuren als Van Lennep en Ter Gouw. doch
hun belangstelling was toch wel in de eerste plaats literair en historisch gericht.
Voor de kennis onzer klederdrachten danken wij veel aan den vroegeren directeur
van het Stedelijk Museum te Amsterdam,
mr. Van Someren Brand en ook aan de
studies van Theo Molkenboer. Ook voor
de volkskunst in het algemeen gaat er
thans belangstelling komen. Zeker wel
mede als gevolg van Ruskin's pleidooien
voor de handenarbeid.
Jan Kalf en Lion. Cachet richtten in
1901 voor het Genootschap Architecture
et Amicltia in het Stedelijk Museum te
Amsterdam een tentoonstelling van ambachtskunst in, waarmede de volkskunst
ln ons land als het ware ontdekt was.'
Elders waren réeds belangrijke initiatieven pp dit gebied tot stand gekomen.
Ik behoef slechts Skansen (1890) te noemen. Dit voorgaan der Scandinaviërs is
zeker niet vreemd. De geïsoleerd wonende
boerenbevolking heeft er haar onbewuste
kunstzin tot op deze tijd op duidelijke
wijze behouden.
In ons land, waar de steden door de
loop der historische ontwikkeling reeds
vroeg een overheersende rol speelden, lag
de zaak geheel anders. - Het is de grote
verdienste van mannen als Schrijnen.
Van der Kloot Meyburg. Vogelsang e:i
Kalf, dat de gedachte ingang heeft gevonden, dat ook hier in de beschaving
van het platteland hoge culturele waarden verscholen liggen, die verdienen bijeengebracht en zorgvuldig bestudeerd te
worden. Voor allen moet hier genoemd
de martiale figuur van Hoefer, die 24
April 1912 de 'vereniging „Het Nederlandse Openluchtmuseum" stichtte.
Een en ander vond vooral ook weerklank in een streven, dat wij in samenhang
met de wijzigingen in politiek inzicht, het
eerst bij onze Oostelijke buren vinden,
dan ook bij een verwante groep bij ons
Ik prijs mij daarom gelukkig, op dit ogenblik ook mannen van deze groep, de
Volkse Werkgemeenschap, te kunnen
samenbrengen met de dragers der tradi-'
tie, met hen, die op het' gebied van dit
museum hun sporen hebben verdiend.
. Het verheugd mij oprécht, dat' thans de
tijden er rijp voor zijn gebleken, dat de
staat zelf de zo uiterst belangrijke taak
van de vereniging overneemt, dat nu'een
,Jlljksmu6evjm voor volkskunde" in het
leyen kon Atorden geroepen. Hiermede is
eefr wenk fn vervulling' gegaan, dié door
deskundigen.» op museumgebied reeds
jarenlang werd gekoesterd. 4W
Aan het slot van zijn rede bracht prof.
—

Voorlichting inzake
sociale verzekering
B. v. d. H. te H ü krijst als ongehuwd
rentetrekker van 38 Jaar 60% toeslag op uw
lnvalldlteltsrente. Op heden wordt daarvan 25% uitbetaald, eindafrekening met
terugwerkende kracht tot 1 Juli 1941 i* 1
later nog volgen.
Mevr. C. B. te R. Het ziekengeld werd uw
man volgens onze opvatting terecht niet

toegekend, daar hij in de twee maanden,
voorafgaand aan de dag, dat hij werkloos
werd, minder dan zestien dagen arbeid had

verricht, en op het moment van aanvraag

langer dan acht dagen werkloos was.
Op dit ogenblik is voor dit geval door
middelman de ziektewet dus geen uitkering
te verkrijgen.
Zowel in dit geval, als in vele andere,
blijkt, hoe gewenst het is om
zo nodig
tegen een lagere premie
de ziekteverzekering ten tijde van werkloosheid, vrijwillig voort te zetten Deze mogelijkheid
ls uitdrukkelijk in de ziektewet opengesteld En ofschoon het ten tijde van werkloosheid velen niet gemakkelijk zal vallen
de premie te betalen, ls men daartegenover
dan ook zeker uitkering te krijgen. Van
deze mogelijkheid wordt 0.1. nog te weinig
gebruik gemaakt.
—

—

J. 'W. P. te R. Indien

25%.

E. A. W. te A. De R.V.B. deelde ons mee,
dat wegens de omvangrijke admlnistratiove
werkzaamheden nog niet alle 'voorlopigs
uitkeringen van 25% aan de belanghebbenden zijn gedaan. Verwacht mag echter
worden, dat binnen afzienbare tijd deze
uitkeringen zullen volgen.
De totale toeslag op de weduwerenten
bedraagt 50%.
G. J. te Z. Inzake de aansluiting bU een
ziekenfonds, de premiebetaling gedurende
werkloosheid e.d., zullen wij zo spoedig
mogelijk nadere mededelingen laten verschijnen.
De ziekenfondsverzekering zal

leden omvatten.
S. B. te W. vraagt lnl.

van zijn ziekengeld.

*

aan het toneel

aan jongere mensen.
Ik wil gaarne mijn ervaring en capaci—

teiten in dienst blijven stellen van de
toneelkunst. Wanneer ik tien. twintig
Jaar Jonger zou zijn, zette ik mij weer
aan het-hoofd van een gezelschap en
bouwde dat opnieuw op. Het is nu van
veel belang, wat het toneel gaat bren-

gen."

Verkade studeert nog veel en wij mogen
ook nog veel van hem verwachten. Alleen
het tempo der „vurige Jeugd" heeft hij
thans wat vertraagd. Maar het toneelleven
blijft zijn onverdeelde interesse houden,
terwijl hij steeds ook op de bres zal blijven staan voor het zuivere element in de
kunst. Hoe haat Verkade b.v. al het gemechaniseerde, de radio, de grammofoonplaat, de film.
„Het gemechaniseerde neemt au fond
de waarachtige piëteit voor de kunst weg",
zegt hij. „Je draalt maar aan een knopje
en je hebt Beethoven of Bach. Neen, dat
doodt veel....een goede reclameprent kan
een kunstwerk zijn, maar zo gauw er
honderdduizend van gedrukt zijn, is dit
afgelopen. Want tenslotte moet kunst
bijna onbereikbaar zijn en toch moet het
bereikt worden."
Van de film zegt hij: „Die zie ik als
een dergelijk machtig propagandamiddel,
dat de onder-censuurstelling heel gezond'
te noemen is. Een werkelijk kunstenaar is
echter te goed voor de film... die hoort
op de planken thuis. Er is overigens
maar één kunstenaar bij een film nodig:
dat is de regisseur."
Velen kunnen misschien in dezen een
andere mening toegedaan zijn, in elk
geval karakteriseren deze uitlatingen de
figuur van Verkade en zijn liefde en bewondering voor het toneel.
Ziehier in kort bestek iets over het
gesprek dat wij in Verkade's „jeugdhuisje" te Breukelen met den toneelkunstenaar gehad hebben. We hadden gaarne
nog wat langer met hem gesproken, maar
Vfcrkade wilde voor zonsondergang vandaag nog een tochtje over de Vecht
maken
JAAP STIGTER.
.
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geeft immers verhalen, raadsels en rebussen met fraaie prijzen; prettig werk en
edele ontspanning voor

Hij

C<
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de jongens en meisjes.
Maakt daarom gebruik

intekenprijs van

.I >f.J%\*poatj-f.
\?l M ||j| Vv*j^éÉ'
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van onderstaande bon
de kalender
spoedig tegen de

',*
*

,

~

1 0.90.
0

alle

gezins-

berekening

Aannemende, dat vrager bouwvakarbeider
ls. bedraagt de uitkering gedurende de
eerste zes weken van zijn ziekte per weelc
80% van 48 x zijn uurloon. Dus ongeacht
of er meer uren per week wordt gewerkt.
Alleen Ingeval vrager in het stukadoorsen wlttersbedrijf werkt, bedraagt de uitkering 80% van 45 x het uurloon.

—

t

uw lnvalldltelts-

rente ls toegekend op het moment dat u
Jonger was dan 65 Jaar, bedraagt deze, indien u gehuwd bent, 75%, ongehuwd
50%. Is de rente na 65 Jaar toegekend, dan

—
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Officiële Mozart-herdenking

Amsterdam,
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Dat kèn nu niet meer. Wij moeten onszèlf helpen!
Voor iedere nieuwe tube een oude inleveren (met dop)!
v

In het belang van Nederland zoowel van de fabrikanten, die artikelen in tuben verpakken, als van
den winkelstand en het publiek, moeten wij de tuben
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„GELIJKOVERSTEKEN":
een. nieuwe tube, dan geven
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Dank U wel
Mevrouw, zoo helpi
U de fabriek, den
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Tuben zijn als verpakking*-
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Koopen wij
wij de oude
dus aan den winkelier terug. Die oude tuben- worden
door één der twee Nederlandsche tubëfabrieken dan veru
smolten...
en leveren grondstof voor NIEUWE TUBENI

DE K
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crème is op.
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ALLEN MEE: HETISIMHERS

m«t 50 gram vl*««chbo<»
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Katieivs
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Cafetaria

Bufetaria

Amsterdam

Nieuwendijk 108

Kalverstraat 42-44
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Amsterdam
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HE I D E N SCH E EPVAA

Officieele publicatie van Het Departement van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart

1" <>^1-1

Officieele publicatie van het
Departement van Landbouw
en Visscherij

Directeur van het Rijksbureau voor
Hulden en Leder, dat door een
leder, die op 26 October 1941
bereide vellen van katten en

of ln voorraad heeft,
ls. daarvan schriftelijk
opgave te doen aan hem. (Directeur van het Rijksbureau voor Hulden en Lederi, Keizersgracht 277.
Amsterdam).
Deze opgave dient te geschieden
binnen een termijn van drie dagen
na 26 October 1941 en kan geschie-

Inlichtingen worden gaarne door
onze kantoren verstrekt.
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Bij ontvangst van' de garnalen
moet de pluimveehouder het ontvangstbewijs afteekenen en aan zijn
leverancier ter hand stellen Laatstgenoemde
moet zijn gezamenlijke
ontvangstbewijzen
opzenden
nt-ar

len

voedselcommlssarls.

Secretaris-Generaal

De

van het
Departement van Landbouw en Visbekend,
scherij maakt
dat bij eventueele invoering van den scheur-

plicht

het mogelijk zal worden gemaakt. overdracht van de verplicht
te scheuren oppervlakte te kunnen
doen plaats vinden
Reeds thans Kan bij de vrijwillige
aangifte
rekening
hiermede
worden
gehouden, doordat desgewenscht mag worden opgegeven, ciat
ten behoeve van een ander wo»*dt
gescheurd,

waarbij de naam. volledig
adres en organisatienummer zoowei van dengene. die scheurt
(de
aangever)
als van dengene v»"»or
wien wordt gescheurd, moeten wor-

den opgegeven.
gewone
De
aangittetormuheren
welke op de gemeentehuizen verkrijgbaar
zijn,
kunnen
hiervoor
gebruikt
worden
De
eventueel.'
scheurpremie wordt vanzelisprekend
uitgekeerd aan dengene.
die scheurt

•
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STADSSCHOUWBURG!
Theaterbedrijf»
• (Ilel
Nederlanriscli Toom el)
Intend.: Cor v. d Lugt Melsert
(Gemeentel.

Offic. volksvoorstelling.
Donderdag 30 October. 7.30 uur

IK HOU VAN
VIER VROUWEN
Blijspel
—

van Joh von Bokay.

Prijzen

90 tot 15 cents
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Woonplaats
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Werkplaatsen

gevraagd in kopergieterij. Brieven onder no. A 9872 bureau
dit blad.
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MANGELMEISJES en
1
SORTEERSTERS

Muziek en Radio
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scnrutel

per
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in Frans. Duits. Engels, Uoekh.. Taai m rekenen enz a7O ct
Scnoonschruven 85 ct Vraagt gratis
Steno en Alg Oruw
Bosboom Toussalnstraat 461- Amsterdam-west
Cursus Zeltontw
lessen

de

hoogste waarde en

jg
s

juiste gewicht.

TAWnABK
InINUnM J
;

Gehele gebitten met pijnloos trekken
Inbegrepen

tegen

ziekenfondstarief.
41. Dinsdaguur Woens
6i

HASEBROEKSTRAAT

1 lVno^Tl-m

Üur.
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ter opleiding tot lederwer-
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Ferlca

let 6 op

I
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rmmenv

plaaM

huishoudzaaier
_

185 tel 8546?
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Adverteren doet

verkoper

straat 4 boven (b/d Middenweg), Amsterdam-Oost.
Per 1 of 15 Dec. gevraagd ln Llb.
isr. gezin

1)1LEDIKANT VtKMA
jpsiaobea »«n t i.it o al

aerdijkstraai

DAGMEISJE
tot 5 uur. Mevrouw Günzel, Röntgen-

gevraagd van half negen

Alleen bil H. A. r. d. ZEE.

SIMKAAL
KUN tot

LEERJONGENS
gevraagd

Huifhoudelijli PerfiniHïl

WOLFFSTRAAT 61. AMSTERDAM.
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AANVANG

maana

proefles

}

gëvraagd. Theodoor Waldthausen, 2e Wittenburgerdwars.
straat 15, Amsterdam.
V

ÜK.Q. Hoogste prijs. Tel. 91252.

Lessen en Clubs
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SPOELENWIKKELAARSTER

I RADIO GEVRAAGD

RADIOTOESTEL
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gevraagd. STOOMWASSERIJ „SARPHATI", 2e Oosterparkstraat 27, Amsterdam.
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BEKWAAM VORMER
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Ue doehter van den Plas

Fabrieken
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Diversen

goedkope uitgaat
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wenst omgaand te ontvangen van
Boekenbedrijf N.V. De Arbeiderspers. Hekelveld 15, Amsterdam
van
of
de A.P.-BOEKHANDEL (of agent) te

i

1

BOEKENBEDRIJF N.V. DE ARBEIDERSPERS

B

.

WINKELJUFFROUW

B
g

Onderget.

12-t

Brieven onder no. A 9870 Bur. v. d. blad.

De oplaag van deze goedkope uitgaat ts beperkt
Haast U daarom Uw exemplaar te bestellen!
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KINDERWAGEN

le Helmersstraat

Kantoren en Winkels

b

•

Een ongewone, maar prachtige roman, vol van
de bekoring van het vreemde en luist daardoor
boeiend van begin tgt eind

.

ArEEItSMAfM

NABBE

Tel. 34806, na 6 u. 86102.

B

rrote

Deze roman voert U binnen In een ongewone.
bonte wereld, een milieu, waar de sprookjessfeer
van oude tijden lu botsing komt met het moderne
leven
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wlsch Wehbl Effendl. Moezalfer de ogenmepper en
tal van andere typen. die wU zelden ln hoeken
aantroffen.

H

model. Te bevr.

Te koop aangeboden

KACHEL TE KOOP
tegen elk aanbod. Achlllesstr. 39-11.

B

goed papier, mooi gedrukt, gebonden
ln smaakvolle band. slechts

—
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HERENFIETS ƒ 30.—
Reyer Anslostraat 19 buis.
>

Laag

prijsopgave.

'.

Amsterdam

—.

X e koop

1
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B

HERENRtJWIEL
/ 75.—.
Toer/ 45.
James

Drogisterij vraagt flinke

en ln korte tijd zeer bekend *eworden
roman speelt In de achterbuurten van Constantlnopel. in de woninit van een der ministers van
den Sultan en ln een keizerlijk paleis. In HABIA,
de docliter van den Plas, «ler leven zich deels
afspeelt ln de kruidenierswinkel van haar v<ider,
deels ln de paleizen, waar zij als zancercs optreedt, heeft de schrijfster ons een dlep-menselijke. een onvergetelijke figuur uitgeheeld. IKiar
de wonderlijke kruidenierl» verder de „Pias"
daar Is Rabla's
toneelspelers-samenzweerder
trouwe dienaar, de dwerg llabim. daar zijn de
figuren van Minister Sellm Pasja, de wijze Der-

Deze

—

~~

(krulsframe). z.g.a.n.
flets prima banden
Cookstraat 27-IL

:

tochtvrij maken met onze

*■
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AangeDooen:

~—Z
koop gevraagd een paar
Te
DAMES-SPORTSCHOENEN
maat 37—38. Vrollkstraat 185-n.

1

„De dochter van den pias"

1

B

-J

-i

I

tu 84237.

koop gevraagd enkele of dubb.
CONDENSOR
voor 9 x 12. Yoogt. Baweanstraat 14-1.

le Helmersstraat 126 huls.
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HALIDE EDIB

1

woning

FIRMA BESSELINK

i

1

I1

Overdracht van scheurplicht

Goedkope uitgave van de
beroemde Turkse roman

|

verbod een strafbaar feit ls
Dlstnbutlewet 1939.

Ingevolge de

.

gen bestelbonnen Inzenden bij de
Provinciale
Voedselcommissarissen.
waarna hij een verzamelbon terugontvangt. De verzamelbonnen kunnen door den leverancier worden opgezonden naar
een aantal nader
bekend te maken groothandelaren

1

Te
~

o BRANDSTOFBESPARING
L'w

t

cent. Elk» volgende 5 woorden 5 cent

AANGEBODEN: Wisselstroom radio,
donkere kamer inventaris, spoortrein
0 met 80 rails en 6 wissels enz.
lste Helmersstraat 130 bov.

legden verantwoordingsplicht en oe
rvertreding van het hiervoor ver-

Vraagt vrijblijvend

RB ESQ 91

.

mogelijk terstond daarop de
garnalen van zijn leverancier te. betrekken. De pluimveehouder moet
de bestelbon (geleideblljet) met het
ontvangstbewijs aan zijn leverancier afgeven, welke laatste het ontvangstbewijs
ingevuld
aan den
pluimveehouder teruggeeft. De leverancier moet de door hem ontvan-

25

VLOERKLEED

Monopol Tochtstrip

Hl

I

Eenmalige aanbieding

|
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boek Mercatorpieiß.

te koop als nieuw ƒ 55.—. Ortellusstraat 295-1. Amsterdam-West.

Directeur voornoemd herin'
nert er verder aan, dat het' niet
voldoen aan een hierboven opge-

I

'

Zondagmid.
gevord.

Oostveen, Mercatorstr. IA

Aangeboden:
KOLENFORNUIS MET PIJP

rf==^'-

en

Dinsdag&v.

club begin. Donderdagav.
heren gevraagd.

deze rubriek

15 woorden

De

melde

ut

'inschr.

Hu ishoud-Zaaiers

verkoopen. bewerken, te verwerken,
te doen bewerken, te doen verwerken of af te leveren, zonder daartoe van hem verkregen schriftelijke
vergunning.

verplicht

II

Adverteer

deren zich bevinden.
De Directeur voornoemd veafigt
er voorts uitdrukkelijk de aandacht
op, dat het Ingevolge art. 7 van de
Huidenbeschikking 1939 nr. 1 verboden la, deze vellen te koopen.

voorhanden

HANDELS- EN BEDRIJFSCREDIETEN

DANSEN
Dames en Heren gevraagd bij Zondagavondclub. JEANETTE MASSÉE,
LEID6BORACHT ii4. Tci. 31451.

briefpapier, mits opgesteld.
volledig
•

-

Gezien

—

C-^nslessrn

en onderteekend en
Inhoudende
een luiste, gespeclflcoerde opgava van de aantallen per
soort (gesplitst ln naturel ol -geverfd) en de plaats, waar deze goe-

1 der Hutdenbe schikking 1939
1 en art. 6, lid 1. bepaalt de

nr.

ontvangen met

niet

Oct.

normaal

overzichtelijk
gedagteekend

.

een ontvangstbewijs.
Daar de voorraad beperkt is, is het.

'•-Gravenhage, 25
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Binnenkort zullen de desbetrefvan
pluimveehouders
fende
den.
plaatselijken bureauhouder een bestelbon
voor gedroogde garnalen

van

voorraden bereide vellen
van katten en konijnen

konijnen

Gedroogde garnalen voor
pluimveehouders
Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening
in Oorlogstijd brengt
het volgende onder de aandacht van
de pluimveehouders:
De bij de Landbouw Crisis Orgageorganiseerde
pluimveenisatie
houders. die na 29 September 1941
uitsluitend
met afhun pluimvee
vallen moeten voederen, konden op
de registratiekaart van begin September opgeven, ol zij in aanmerking
wilden komen voor een toewijzing
van gedroogde garnalen.
Deze toewijzing is thans vastgesteld
op 25 kg.

Verantwoordingsplicht

den op
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"

oi moeder

en dochter of twee flinke

meisjes voor alle huishoudelijke bezlgheden. Vondelstraat 65, tel. 80288,

Amsterdam.

Hulp in de huishouding

Villawijk ln Dahlem (D.) vraagt hulp
ln de hulshouding. Leeft. 20—25 laar.
Geen kinderen. Goed salaris. Br.

onder no. A 9871 bur.
'

"

v. d. blaa.

