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NIET WILLEN, MAAR TOCH DOEN!
Vele Nederlanders, die

voorheen de zotste Ame-
rikaansche „cultuur"-uit-
wassen juichend aan-
vaardden, rollen zich
thans op als een egel en
toonen hun stekels, wan-
neer hun iets nieuws
Wordt aangeboden, dat
zijn oorsprong vindt over
onze oostelijke grenzen
Hij of zij. die hart en ver-
stand thans voor nieuwe
gedachten openstelt, wordt
uitgestooten. Zij. die -het
hardst over vrijheid
schreeuwen, plegen ter-
reur, waarbij uit het lood
geslagen elementen, veel-
al opgehitst door hen. die
achter de schermen wil-
len blijven voor niets
terugdeinzen

Er valt een geestelijke
verwildering waar te ne-
men en de ,kerken
zijn op Zondag nog nooit
zoo vol geweest. Vrouwen
met kinderen op den arm
worden in de groote ste-
den of op de perrons bij
de bestorming der treinen
opzij gesmeten. Bij dit
alles hebben de typisch
reactionnaire elementen,
die nimmer van veel ge-
meenschapszin blijk heb-
ben gegeven, de leiding.

Toch dringt het nieuwe
door. omciat het jong en
levenskrachtig is en tegen
den wil in van hen die
dat nieuwe verafschuwen.
Het is een natuurwet dat
het oude leven wijken
moet voor het nieuws Dat
geldt evenzeer voor het
kapitalisme in Nederland,
dat in staat van ontbin-
ding verkeert.

En nu doet zich het
hoogst merkwaardige ver-
schijnsel voor. dat men
dat nieuwe verwerpt en
toch den vorm ervan
overneemt. Laten wij dat
toelichten met voorbeel-
den uit de practijk van
het bedrijfsleven, voor-
beelden, die voor het grij-
pen liggen.

Het Nederlandsche Ar-
beidsfront vormt en
schoolt sociale bedrijfs-
verzorgsters. wier taak
het is door hun levens-
houding en hun socialis-
tische, dus gemeenschapsdaden de vrouwen en meisjes In en buiten de be-
drijven voor te gaan en te verzorgen. Prompt hierop Is het antwoord ge-
komen en hebben verscheidene ondernemers van kapitalistischen huize, die
2eer waarschijnlijk voorheen de vrouwen en meisjes als een productiefactor
Jeschouwden evenals de grondstoffen, eveneens vrouwelijke krachten In
lenst genomen, die iets soortgelijks moeten verrichten voor het vrouwelijke

Personeel. Men leze slechts de advertenties In de dagbladen, waarbij de

opgeroepen sollicitanten.
aan elschen moeten vol-
doen, waaruit blijkt, dat
ht?t sectarisme weer dea
kop opsteekt.

De Gemeenschap „Vreug-
de en Arbeid" van het
Nederlandsche Arbeids-
front in den aan-
vang met hoongelach
ontvangen, thans een be-
srip geworden voor hon-
derdduizenden — heeft in
de bedrijven zeer veel tot
stand gebracht. Niette-
genstaande de vele moei-
lijkheden van dezen oor-
logstijd werden, dank zij
de impulsen van het Ar-
beidsfront vele verbete-
ringen aangebracht tofc
heil van den werker, heft
bedrijf en dus van de
volksgemeenschap.

Verschillende onderne-
mers, die persé de Ar-
beidsfrontgedachte en da
doelstellingen van „Vreug-
de en Arbeid" van da
hand wijzen, gaan nu
practisch precies hetzelf-
de doen om het Ar-
beidsfront buiten de deur
te houden. Zij bouwen als
verstokte individualisten,
ieder voor zich, als het!
ware met de stukken van
een bouwdoos een klein
huisje, een bedriegeujke
imitatie van het groote
Arbeidstrontgebouw. Zij
weigeren hardnekkig ta
gelooven. dat zij in feite
door hun plotseling opge-
komen ..sociale" daden-
drang. die voortkomt uit
een negatieve levenshou-
ding, iets doen. dat zij
niet willen

Dit verschijnsel nemen
wij tn stijgende mate
waar. Wij zouden het kun-
nen noemen de indirect®
uitstraling van de Ar-
beidsfrontgedachte. Ware
het Arbeidsfront er niet
geweest, dan zouden die-
zelfde ondernemers op
het oude kapitalistische
kompas hebben doorge-
zeild

Wij nemen dit ver-
schijnsel met belangstel-
ling waar. Op den duur
zullen ook bovengenoemde
ondernemers naar den

geest socialisten worden, al weigeren zij dit thans te gelooven. Eens zullen
zij tot „Betriebsführer" worden en gedragen door een socialistisch verant-
woordelijkheidsgevoel metterdaad de leiders worden van de menschen In hun
onderneming. Hier ligt een bijzondere taak voor het Arbeidsfront. dat
Immers alle werkers wil vereenigen In één groote gemeenschapsorganisatia
van den Arbeid,

ledere ondernemer worde aldus de eerste arbeider in het bedrijf.

(Teekeniny Koekkoek.)



ZIEKENFONDSKWESTIES IV
Aanvang en daar der verzekering

In een vorig artikel hebben, wij er al den nadruk
op gelegd, dat zoowel de rechtstreeks-verzekerde
als'zijn indirect-verzekerde huisgenooten eerst dan
hun rechten kunnen laten gelden, als zij op de
voorgeschreven manier bij het ziekenfonds zijn
aangemeld. Als de arbeider en zijn werkgever geen
onnoodigen tijd verloren laten gaan. zal het ver-
vullen van de overigens eenvoudige tormaliteiten
weinig tijd vorderen. We kunnen dan ook practisch
wel zeggen, dat de verzekering begint zoodra de
arbeider aan het werk gaat. In vergelijking met de
vrijwillige verzekering is drt een belangrijke stap
vooruit. Deze verzekering immers kent voor ver-
schillende verstrekkingen, zooals tandheelkundige
hulp. verloskundige bijstand, vaak een wachttijd.
Wil men daar aanspraak op kunnen maken, dan
moet men eerst een bepaalden tijd bij het fonds
Ingeschreven staan. De verplichte verzekering
krachtens het Ziekenfondsenbesluit kent geen
wachttijd, zelfs niet voor de meest kostbare ver-
strekkingen. Als men maar werkt en daardoor
onder de Ziektewet valt, kan men zijn rechten als
verplicht-verzekerde laten gelden. Maar aan die
koppeling aan de Ziektewet is ook wel eenig nadeel
verbonden. Immers, de vrijwillig-verzekerde, die
dus van die wet geheel onafhankelijk is, hoeft er
niet aan te denken, dat er een moment kan komen,
waarop zijn rechten een einde nemen. Zoolang hij
maar regelmatig zijn premie betaalt, is alles in
orde. De verplichte verzekering is op een geheel
andere leest geschoeid. „Als men maar werkt",
merkten we zooeven op. Maar als de arbeider nu
ziek is, vacantie heeft of zonder werk is?

Om een antwoord op deze vragen te geven, zullen
we wat meer van de Ziektewet moeten-weten. Deze
wet zegt, dat tijdens normale onderbrekingen van
den arbeid, zooals op Zon- en feestdagen en nor-
male vacantiedagen, de verzekering doorloopt. Dat
geldt dus ook voor het Ziekenfondsenbesluit. Daar-
naast zijn er in de Ziektewet nog verschillende
gevallen genoemd, die tot doel hebben den stelregel
„niet werken, geen verzekering", wat soepeler te
houden.

Zoo is er in de eerste plaats in voorzien, dat de
arbeider, die na zijn ontslag ziek wordt, niet op het
meest kritieke oogenblik zonder bestaansmiddelen
Is. De wetgever is van de gedachte uitgegaan, dat
zoo iemand in ieder geval nog gedurende een
bepaalden tijd aanspraak op ziekengeld moet kun-
nen maken. Hij wordt dan dien tijd als „ver-
zekerd" beschouwd, hoewel hij het :n feite niet
meer is, omdat hij niet meer werkt. Bepaald is, dat
de werklooze arbeider, die binnen een maand na
zijn ontslag ziek wordt, nog aanspraak op zieken-
geld kan maken, mits hij de twee maanden vóór
zijn ontslag onafgebroken verzekerd is geweest.

Deze twee maanden mogen nog door hoogstens zes
dagen werkloosheid zijn onderbroken. Normaal
genomen moet hij dus die twee maanden gewerkt
hebben. Hier volgt een voorbeeld: Bruinsma heeft
van l Mei tot l Augustus op een fabriek gewerkt.
Na een week zonder te hebben geloopen, gaat hij
bij een anderen baas weer aan den slag. Helaas
moet hij per l October worden ontslagen. Op 3
October wordt hij ziek. Hij heeft nu nog aanspraak
op ziekengeld, daar hij immers de twee maanden
vóór zijn ontslag werkte en krachtens de Ziektewet
verzekerd was. De zes dagen, dat hij werkloos was,
kunnen buiten beschouwing blijven Was hij op
l November ziek geworden, dan waren zijn aan-
spraken op uitkeering verloren gegaan.

Heeft de arbeider in de aan zijn ontslag vooraf-
gaande twee maanden minstens zestien dagen
gewerkt, dan heeft hij. als hij binnen acht dagen
ziek wordt, eveneens nog aanspraak op ziekengeld.
We kunnen dus zeggen, dat in zoo'n geval de aan-
spraken nog acht dagen doorloopen Ook dit zullen
we met een voorbeeld duidelijk maken. Willems
wordt op 22 September ontslagen en wordt op 26
September ziek. Dat is dus binnen acht dagen.
Sedert 22 Juli heeft hij alles bij elkaar drie weken
gewerkt. Langer dan de vereischte zestien dagen
dus. Hij heeft nog recht op ziekengeld.

Nu is er langen tijd verschil van meening geweest
over de vraag, hoe lang iemand, die onder de
bovengenoemde omstandigheden, dus bij werkloos-
heid na ontslag ziekengeld kreeg, nog verplicht-
verzekerd bleet ingevolge het Ziekenfonds-besluit.
Zoowel Bruinsma als Willems hadden, eenmaal ziek
geworden, r°cht op hoogstens 26 weken uitkeering
ingevolge de Ziektewet. Sommige ziekenfondsen
meenden, dat gedurende al dien tijd ook de zieken-
fondsverzekering gehandhaafd moest worden,
natuurlijk ook voor de indirect-verzekerde huisge-
nooten. Anderen weer namen het standpunt in. dat
de verplichte verzekering direct na het ontslag
eindigde. Deze opvatting wordt trouwens, nog wel
eens gehuldigd. Zoowel het een als het ander is
echter onjuist. Wij hebben Immers ai opgemerkt,
dat de arbeider in bedoelde gevallen niet werkelijk
„verzekerd" is, maar slechts als zoodanig beschouwd
wordt. Bruinsma, die de twee maanden vóór zijn
ontslag gewerkt had. verkeerde in het gunstigste
geval. Hij kon, gerekend van den ontslagdatum (l
October) af tot l November als „verzekerd" be-
schouwd worden en gedurende die maand ziek wor-
dende, kon zijn ziektegeval worden opgenomen,
alsof hij nog een verzekerde was En zoolang die
aanspraak bestaat, bestaat er óók een krachtens
het Ziekenfondsenbesluit. Na l November zal het
ziekenfonds hem dus als „verplicht-verzekerde"
afvoeren, evenals zijn indlrect-verzekerden, die al

dien tijd hun rechten hebben behouden Willems,
die aan de minimum-éischen voldeed en m de
bewuste tw.ee maanden 16 dagen had gewerkt,
bleef na zijn ontslag nog acht dagen bij zijn fonds
ingeschreven, evenals zijn indirect-verzekerde huis-'
genooten.

Zoolang een arbeider op wachtgeld gesteld is,
duurt de verzekering eveneens voort, tenminste als
hij, toen hij nog werkte, onder de Ziektewet viel.
Hetzelfde geldt:
a. zoolang hij normaal ziekengeld krijgt uitge-

keerd (dus ni_et zooals Bruinsma en Willems. die
ziek werden na hun ontslag);

b. gedurende den tijd. dat hij een tijdelijke uitkee-
ring krachtens de Ongevallenwet ontvangt Dat
is gedurende een periode van hoogstens zes
weken, gerekend vanaf den dag van het cngeval;

c. tijdens de drie eerste dagen van zijn arbeids-
ongeschiktheid (de z.g. carenz- of wachtdagen);

d. wanneer hij zijn werk tijdelijk, niet heeft kun-
nen doen tengevolge van weersinvloeden (b.v.
strenge vorst) of door gebrek aan materiaal,

•- zonder dat hij ontslagen is.
In al deze gevallen blijft ook de ziekenfondsver-

zekering van kracht.
En wanneer neemt de verzekering nu een einde?

In de eerste plaats zoodra de arbeider niet meer in
loondienst werkt; behalve dan natuurlijk in geval-
len zooals Bruinsma en Willems, die profiteerden,
van de bepaling van art. 55 van de Ziektewet.'Ook
houdt de verzekering op, zoodra het lion van den
arbeider de wettelijke grens van ƒ 3000.— over-
schrijdt. Vervolgens bij vertrek naar het buiten-
land voor langer dan twee maanden. Valt men daar
onder een andere ziekengeld-regeling, zooals b.v.
de in Duitschland tewerkgestelden, on v/ie de be-
palingen van de Krankenkasse van toepassing
worden, dan eindigt de verzekering aanstonds bij
het overschrijden van de grens. Automatisch loopt
onder al deze omstandigheden ook de verzekering
ingevolge het Ziekenfondsenbesluit af.

Uit het bovenstaande zien we dus, dat de koppe-
ling van de nieuwe ziekenfondsverzekering aan de
Ziektewet voor den leek niet zoo eenvoudig is als
men het in het begin wel eens heeft voorgesteld.
De practijk heeft dan ook uitgewezen, dat zich
allerlei moeilijkheden kunnen voordoen. Zoo zal
b.v. de arbeider, die zijn 26 weken ziekengeld gehad
heeft en dus „uitgetrokken", maar nog niet her-
steld is, op het oogenblik nog weinig gelegenheid
krijgen zich als „vrijwillig-verzekerde" bij zijn
ziekenfonds te laten overschrijven. Op die manier
zouden de fondsen immers te veel slechte risico's
moeten nemen. Er zijn dan ook al plannen in den
maak, die in de bestaande leemten zuilen voorzien.
Er moest een oplossing worden gevonden voor die
gevallen, waarin de arbeider zijn recht op genees-
kundige verzorging ziet verloren gaan, zonder dat
hij in staat is zich dat recht op andere wijze te
verzekeren. Die oplossing zal stellig worden gevon-
den en veel moeilijkheden, die zich nu nog wel
eens voordoen, zullen daarmede een einde nemen.

M. O. P.

""BafBouwmon

(36)

Ben je lid van je vakorganisatie?"
„Wel van de duivefokvereeniging!"
„'t Lazerus met je duive! Lid van de jeugdbewe-

ging?"
„Welke?"

'„Kan me niet schele! Je pikt d'r maar eentje! As
Je 't mijn vraagt, zijn ze allemaal eve beroerd, maar
allicht doe je d'r zooveel menschekennis op dat je
ten naastenbij weet hoe de klittezooi in mekaar zit,
en wat er gedaan mot worde om 't zaakie (e klare...!"

„Mot Ik dat doen?"
„Ja... as je d'r niet te melig voor ben, tenminste.

Of dach'ie dat wij eeuwig aan de gang kanne blijve
om jullie nest op te schudde? Worde we te oud voor,
Joh! We hebbe halswerk om ons elge boontjes te
doppe, en as jullie 't verlamme om zelf je vlerke uit
te steke, kanne we d'r wel 'n punt achter zette. Wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst, maar met vliege
vange achter de schoorsteen zal je geen socialisti-
sche samenleving in de wacht sleepe... wat jij
buurman?"

Klaas bromde maar iets van „j a-j a, zoo-zoo". Een
dergelijke levensbeschouwing had hij niet gezocht
bij het zenuwlijdertje dat alles behalve den Indruk
maakte een groot strijder te zijn voor een recht-
vaardige samenleving. Eerder mocht hij — gezien
Bijn houding tegenover de onder hem gestelden —
gerangschikt worden onder de slavendrijvers van een
overzeesch grootkapitalistendom, gehuurd of ge-.

kocht om, hier en overal elders, de zweep te laten
knallen over de ruggen der uitgebuite werkers.
't Kon zóó zijn, of anders.

„Of gloof jij ook dat et vleesch beter is as de
beene?" vervofgde de ander. „Actie voor 'n centje bij,
of actie tege 'n centje minder... Gooi maar in m'n
pet. As je levensgeluk- af mot hange van de een en
zestig of de twee en zestigste cent per uur, knoop je
dan maar op want dan zal je wel ten eeuwigen dage
In de dalles zitte. We prate over socialisatie van de
bedrij ve, maar je zal toch met mijn eens zijn dat'et
lo.od om oud ijzer is of Jantje Rockefeller of Jan met
de Pet de lakes uitdeelt as we hier in de vuiligheid
rond motte krabbele, en we mekaar hier- en thuis
et wijf tegen de muur opjage omdat we geen raad
wete van de narigheid. Leve we om te werke, of
werke we om te leve? Zeg nou ook es wat!"

„Ik wou dit zegge", begon Klaas. „Jij zeg nou wel
dat 'n centje meer of minder niet van belang is,
maar om et loon is tenslotte toch et heele spul be-
gonne! Waar of niet?" ,

„Gelijk heb je!" beaamde de voorman. „En toch
hou ik vol dat et leve d'r niet mooier door wordt.
Dat centje wordt door de Hayghtons>en Clayhtons,
en weet ik veel, als kaptaal in de onderneming ge-
stoke, maar 't wordt 'r dubbel en dwars weer uit-
geklopt! Late we dat af spreke!"

„En daar doe jij aan mee!" vinnigde Klaas. „Jij
laat je ook als duvelstoejager gebruike!"

„Allicht!" was het onverwachte antwoord. ..Ik of
'n ander! 'k Weet niet of jij wel es voor acht gulde
per week in de werkverschaffing gestaan heb?"

„Dat heb ik...!"
„Goed, dan zal je ook begrijpe dat ik daar heusch

niet naar terug zit te verlange. Met acht gulde in de
week ga je naar de bliksem...!"

„En zooeve zit je te bewere dat die paar cente
geen rol spele?"

„As middel om in 't leve te blijve wél, maar as
middel om te leven niet...!"

„Gaat bove m'n pet!"
„En toch is et zoo eenvoudig! Luister es... Wat

versta je onder leve?"

Klaas wist er direct geen antwoord op. Evenmin
als op de vraag of dit griezelige mannetje een groot
wijsgeer- dan wel een volslagen idioot genoemd
mocht worden.

,,'k Zal d'r es over prakkezeere!" beloofde hij.
„Voorloopig hou ik et nog maar bij de theorie van
„geld verzoet d'n arbeid!"

„Best! Late we dan nog enkele minute stilte be-
trachte. Over vijf minute gaat de fluit, en dan breekt
de hel weer los. Kom dalik maar naar benede. dan
zal ik 'n jop voor je uitzoeke waar je vast geen hooge
rug van krijgt! 't Beste d r mee ...!"

Het losbarsten, waar de voorman over sprak, ging
gemoedelijker dan Klaas zich had voorgesteld. Had
het eindsignaal aanleiding gegeven tot een wilden
ren naar het tusschendek.,.. het beginsein bracht
nauwelijks eenige beweging onder de schaftende
werkers. Hier en daar werd nog een laatste peukje
gerookt of opnieuw aangestoken, een tabakspijp
zorgvuldig uitgekrabd en doorgeblazen, of een stuk
gereedschap aandachtig bekeken, neergelegd en
nogmaals bekeken met een nauwkeurigheid als gold
het een gewijde handeling, die zóó en niet anders
mocht gebeuren.

Pas toen een heetgebakerde klinker met zinneloos
geweld zijn luchthamer liet losdaveren op den tril-
lenden scheepswand, leek het of daar beneden de
orkaan van den arbeid in alle hevigheid opnieuw
was losgebroken.

Er kwam inderdaad beweging. De vele doelloos
rondhangende gestalten begonnen, elk voor zich,
een weg te zoeken door den doolhof van her en der
verspreid liggende machinedeelen.

Ergens -in een donkeren hoek reikte een onzicht-
bare hand flapperende kaarsvlammetjes aan vaag
te onderkennen gedaanten, en vormde, zich een
processie van lichtdragende punthoofden die. zonder
overhaasting, zich in beweging zette om even later,
tastend en schuifelend, in het aardedonkere stook-
hol te verdwijnen.

(Wordt vervolgd)



Oraksnburg herbergde eeregasten
Ne^erlandsche oorlogsgewonden. kameraadsckappelijk bijeen

Onlangs berichtten wij uitvoerig over het mooie
werk. dat het Arbeidsgebied Beroepsvorming en Be-
drijfsleiding van het Nederlandsche Arbeidsfront
ter hand genomen heeft ten aanzien van de Neder-
landsche mannen, die in den strijd om het behoud

* van Europa gewond of verminkt werden.
In het kader van deze werkzaamheden heeft het

Arbeidsgebied Beroepsvorming en Bedrijfsleiding in
het vormingsoord ,f>rakenburg" van het Arbeids-
front een kameraadschapsmiddag georganiseerd,
waar een aantal van deze mannen als eeregasten
genoodigd waren.

•. Vroolijke marschmuziek, ten gehoore gebracht
door hei stafkorps van den Nederlandschen Arbeids-
dienst, klonk den mannen bij het betreden van de

feestzaal, die niet vlaggen en^bloemen stemmig
versierd was. tegemoet.

Dr. ir. De Gelder, de leider van het Arbeidsgebied
Beroepsvorming en Bedrijfsleiding, sprak een kort
welkomstiooord, waarna de Arbeidsfrontleider het
woord nam.

Woudenberg wees er op, dat de mannen, die
thans als gasten op Drakenburg vertoefden, niet
kwamen om gevormd te lüorden. ..Integendeel —
zoo zei de Arbeidsfrontleider — wij hebben eerbied
voor jullie, omdat jullie getoond hebben meer aan
de gemeenschap te willen geven dan er van te vra-
gen. Dat stempelt jullie tot de ware socialisten,
waarmee wij van het Arbeidsfront ons met een

warmen band van kameraadschap verbonden
weten."

Voortgaande betoogde Woudenberg, dat het Ar-
beidsfront het echter niet bij ivoorden van lof laat.
Met behulp der bevoegde Duitsche instanties zal
het Arbeidsfront er, voor zorgen, dat de getoonden
niet aan hun lot worden overgelaten, doch door
geestelijke en lichamelijke opvoeding en scholing
of herscholing er voor zal zorgen, dat deze mannen
als volwaardige arbeidskrachten weer hun plaats
in het N ederlandsche arbeidsleven zullen innemen.

Na de toespraak van Woudenberg, die aandachtig
aangehoord en met een krachtig applaus beloond
werd, schaarden de aanwezigen zich aan een ge-
meenschappelijken maaltijd.

De middag bracht den mannen een bont ont-
spanningsprogramma, icaaraan een aantal beken-
de artisten hun medewerking verleenden. Het werd.
een dag van oprechte kameraadschap, waarvan de
soldaten begrepen, dat hij niet berustte op neer-
buigende liefdadigheid, doch op duren plicht.

Aandacht voor de rede van .. den Arbeidsfrontleider. Tijdens het openingswoord van dr. ir. De Gelder.
(Foto's Arbeid-Griek)

BENT U OUD VOOR
Een man holt naar de tramhalte, waar lijn 7 op

het punt staat te vertrekken. Nog precies op tijd
kan hij erin springen en hijgend staat nij op het
achterbalkon uit te blazen van de wedren. De men-
schen om hem heen merken het. „Hé", denkt er een,
„merkwaardig, het is toch nog een jonge vent. Heeft
zeker te weinig aan sport gedaan".

In het schaftuur wordt gestoeid. Gerrit en Klaas
hebben elkaar geplaagd met blonde Mientje uit de
cantine en de plagerij loopt uit op een vriendschap-
pelijke vechtpartij.

„Nou. dat wint Gerrit". is de algemeene opinie
van de andere kameraden, die Gerrits flink postuur
en handen als kolenschoppen monsteren.

„We zullen zien!" roept de kleine, maar gespierde
Klaas. ..Doe je jasje maar uit, maat!"

In weinig tellen ligt Gerrit onder en kan geen vin
meer verroeren, zóó stevig heeft Klaas hem in zijn
greep.

..Hoe bestaat het!" klinkt van alle kanten ver-
baasd als uit één mond.

Klaas laat los en wat bedremmeld slaat Gerrit
zich het stof van zijn broek Dit had hij niet ver-
wacht en het heeft zijn zelfverzekerdheid ineens
een f linken tik gegeven.

„Nooit *an Jiu-Jitsu gehoord?" glimlacht Klaas
breed .Ga dan je licht maar eens opsteken bij het
Arbeidsfront. Al na een paar lessen vloer je den
grootster. knaap':.

..Maar ik oen geen lid...", klinkt het dof uit
Gerrits mond.

..Hindert niet. dan betaal je een paar kwartjes
méér"

Gerrit Dijt op zijn tanden en knoopt het in zijn
oor ..Nooit weer zóó'n nederlaag", denkt nij ver-
beten.

Bent u oud vóór uw tijd? Neen. nietwaar geen
mensch wenscht ouder te zijn dan hij zich voelt
en in werkelijkheid Is. Eri dit is geen kwestie van
ijdelheid'. Integendeel — fit zijn en fit blijven is
de moderne eisch die een ieder aan zichzeil stelt.
Hoeveel levensgeluk is reeds vernietigd doordat
men te iaat inzag van hoeveel oelan'g het was zijn
lichaam gezond en sterk te houden. Hoeveel zelf-
bewustzijn en zelfvertrouwen ts hierdoor reeds ge-
knakt! En onnoodig geknakt...

Kijkt u eens rustig de agenda van „Vreugde en
Arbeid" door. die elders in dit blad Is opgenomen.
en zoekt u daar eens uit welke sporteursus u het

meest aanstaat. Of wilt u misschien liever wat gaan
zwemmen? Dat is ook heel gezond — u kunt zelfs
onderricht daarin krijgen. „Vreugde en Arbeid" zal
ook u met open armen ontvangen en doet al het
mogelijke om den Nederlandschen werker fit te
doen blijven. Maar doe mee!. Want anders bént u
oud vóór uw tijd...! Stelt u zich dus even in ver-
binding met het plaatselijk bureau van het Neder-
landsche Arbeidsfront. dienst ..Vreugde en Ar-
beid" en wij doen de rest!

Bedrijfsappèl bij ,,De Eind'
te Breda

Op Maandag 27 September vond te Breda een be-
' drijfsappèl plaats, dat een bijzonder karakter droeg.
in verband met het feit, dat een der letten van de
„Gefolgschaft" van „De Etna". kameraad G van
Genderen. zijn 25-jarig dienst.iubileum vierde.

Tevoren was de jubilaris op het' bureau van de
directie toegesproken door den „Betriebsführer
Schater en den socialen voorman die hun achting
uitspraken voor den arbeid, dien de jubilaris in
dienst van het „Betrieb" en daarboven uit in dienst
der gemeenschap heeft verricht. Beide sprekers
drukten de hoop uit. dat Van Genderen nog langen
tijd zijn krachten in dienst van „De Etna" zal mogen
geven en reikten hem als stoffelijk blijk van waar
deering eenige geschenken uit.

Vervolgens vond in een der fabriekshallen een
bedrijfsappèl plaats, dat o.a. bijgewoond werd door
den Beauftragte voor de provincie Noord-Brabant,
dr. Kiehi. en den Kreisobmann der Deutsche Ar-
beitsfront Entsehausen.

„Betriebsführer" Schafer sprak in een openings-
woord over de innerlijke bedrij f sverhoudingen. waar-
bij hij wees op de verbeteringen, welke reeds tot
stand werden gebracht en mededeelde, dat een pen-
sioenfonds voor de werkers van ,.De Etna" in voor-
bereiding .is. Tevens sprak hij voor alle arbeidskame-
raden eenige warme woorden van hulde aan het
adres van den jubilaris Van Genderen.

Vervolgens nam de provinciale leider van het Ne-
derlandsche Arbeidsfront Bongaerts' het woord.
Spreker ging uit van het begrip arbeid, den groot-
sten rijkdom van den levenden werkenden mensch.

die zich in de nieuwe volksgemeenschap in zijn
onderneming als volwaardig lid dier volksgemeen-
schap erkend en geborgen weet.

Kameraad Bongaerts ging uitvoerig in op het be-
grip bedrij f sgemeenschap en besloot zijn aandachtig
toegehoorde rede met te wijzen op den grootschen
tijd, waarin aan de fronten en in de Europeesche
werkplaatsen een hechte gemeenschap van volkeren
groeit.

T I J D S C H R I F T E N
„EUROPAISCHE LITERATUR."

Wij ontvingen het Augustusnummer van „Euro-
paische Literatur". uitgave Deutscher Verlag. Berlin.

Het uit 23 pagina's bestaande tijdschrift maakt
een keurigen indruk en is verlucht met artistieke
illustraties. Van den inhoud willen wij vooral Mara-
kovic's artikel noemen, waarin hij op Interessante
wijze van de ontwikkeling der Kroatische Lyriek
vertelt. Belangwekkend is ook de beschouwing van
Carl Hans Watzinger, die ons het beeld schildert
van de Duitsche landvrouw tn de hedendaagsche
literatuur.

Voorts bevat het tijdschrift een novelle van den
Roemeenschen schrijver Jordan Jowkov. een Ballade
van Von Goethe.*een vertelling van den oorlogsver-
slaggever Heinnz Gruber en een duidelijk overzicht
van de voornaamste uitgaven in de Europeesche
litteratuur. HIBO.

WERKEND VOLK.
„Werkend Volk", dat zich inmiddels $ot een der

meest vooraanstaande geïllustreerde bladen in Ne-
derland kan rekenen en zich vooral in de kringen
van het Nederlandsche Arbeidsfront in een groote
belangstelling mag verheugen, biedt in zijn uitgave
van 8 October (no. 21) weer een keur van interes-
sante, rijk geïllustreerde artikelen, alsmede humor,
schetsen, sport en kunstkroiüeken.

In „Friesland — Friezenland" wordt aangetoond
hoe Friesland nog steeds een middelpunt vormt van
Germaansch leven en werken.

..Marseille gezuiverd" geeft ons een duidelijk beeld
van de toestanden welke fleze Fransche havenstad
langen tijd beheerschten. Dit uitstekend gedocu-
menteerde artikel zal vervolgd worden.

„Japan strijd voor de Volksgezondheid" verwerkt
belangwekkende gegevens omtrent het werk op
medisch gebied, dat het land van de Rijzende Zon
verricht.
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Het nieuwe Duitschland beschouwt den
arbeid- als kostbaarste volksbezit. Hoe
beter de arbeid georganiseerd wordt, des
te hooger zal de'productie zijn en — al-
thans ï7i een socialistische staat als
Duitschland — des te hooger zal de volks-
welvaart zijn.

In het kader van dezen gedachtengang
hcejt het Deutsche Arbeitsfront kracht-
dadig de beroepsvorming van de Duitsche
jeuf/d ter hand genomen. Niet langer wer-
den de tienduizenden jongens, die na het
verlaten der Volksschule hun plaats in het
bedrijfsleven innamen, aan hun lot over-
gelaten, doch in moderne bedrijfsicerk-
plaatsen grondig opgeleid tot vakbektoame
arbeiders.

Zoo werkt het Deutsche Arbeitsfront, de
verpersoonlijking van het socialistische
willen der Duitsche werkende menschen.

Zoo ook werkt, voor Nederland en zijn
werkende menschen: het Nederlandsche
Arbeidsfront.

(foto's Büderdienst der D.A.F.)

VAKOPLEIDING
IN DEN SOCIALISTISCHEN STAAT
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Enkele meters voor ons flitst een zaklantaarntje
aan en wordt ons tóegeroepen te stoppen. Remmen'
geknars, gepiep van de wielen, die nog even voort"
glijden over het asphalt. Dan staat de wagen stik
Naast het portier duikt een politie-beambte op.

„Papieren alstublieft!"'
Uit zijn zak diept de chauffeur een buideltje

papieren op en reikt het over aan den man buiten-
Deze bladert ze even door. Het lamplicht glijd*
over het gezicht naast mij, de beambte bekijkt hè»
onderzoekend en vergelijkt het met de foto op hè»
rijbewijs. Het schijnt te kloppen, want met ee»
kort „In orde!" geeft de man de papieren wee*
terug aan den chauffeur. Nog een korte groet, hè*
portier slaat dicht. Enkele seconden trekt de wage»
op, dan hebben we vaart. We razen verder door deö
nacht.

Kwart voor elf verlieten wij den Haag. Sedertdien
rijden wij samen naar het Zuiden; doel Eindhoven-
Hij, mijn chauffeur, met de taak zijn lading af *
leveren in Eindhoven. Ik met de opdracht van zij»
werk een reportage te schrijven.

Oh, het scheen eenvoudig genoeg! Afwisselen
leven heeft zoo'n beurtvaartchauffeur Altijd erge
anders, steeds nieuwe dingen langs den weg. Genees
over te vertellen. Maar nu we anderhalf uur onder-
weg zijn, heb ik nog niets gezien dan de donker6

vage omtrekken van de voorbijschietende boome"
langs den weg. Af en toe de nog donkerder en ü°*
vager silhouetten der huizen van een dorp; dat ëe'
passeerd wordt, en verder niets dan den politierna»
van zooeven, en de werkers van het bestelhuis Ö
Rotterdam, die een tweetal kisten uit den
kwamen halen.

Plotseling geeft de motor een paar rare ondeft
nieerbare geluiden ten beste. Dan niets meer.
staan stil.

„Me kacheltje doet et niet", merkt mijn gezel ol
die Klaas heet, „effe opporre". Hij drukt met l
zame bewegingen het portier open en springt :
buiten. Ik ga uit verveling ook maar eventjes BH"
ken. Met een grooten pook roert hij het vuurtn
om in zijn gasgenerator. Dan is het al weer ..V<^J
mekaar" en we kunnen weer terugkruipen in "1
cabine, waar de temperatuur wel niet hoog, m»a^
toch oneindig veel beter is dan buiten, waar
koude nachtdamp je kippenvel doet krijgen. 1
rijden we voort. In sombere eentonigheid rolt
door de donkerte nagenoeg onzichtbare landsch*
voorbij, Breda is gepasseerd. Enkele huizen schiet*
ons voorbij. Mijn buurman, die niet erg op
praatstoel zit, verklaart met enkele woordelj;
„Dorst", even later „Gilze Rijen", dan „Hulten".
moet Tilburg gauw komen; maar niet nadat ei
nog eens de motor ons in den steek gelaten hè
en'het „kacheltje" nog eens moet worden opge

Terwijl de chauffeur bezig is denk ik aan
warme bed, waarin ik normaal om dezen tijd
hebben liggen te slapen. De tijd begint op te
ten, het is nu bijna kwart voor één, over een
uur zullen we zonder verdere pech wel aankom
en ik hoop en verwacht dan toch minstens erg'
een bed te vinden. Dan komt mijn reisgezel
Gestart en we zijn weer op weg. Tilburg, MoergeS
Oirschot, Best. Met geen ander geluid dan het
notone gezoem van den motor rijden wij de
huchten door.

Eindelijk, daar is Eindhoven. Door twee, drie
laten straten, dan zijn wij aan liet doel: het bes'
huis. Ik kan het niet over mijn hart verkrrj
mijn chauffeur alleen te laten uitladen, dus s1

ik mijn handen uit de mouwen en sjouw ge'
mee. Het eene pak na het andere komt uit <
wagen en verhuist naar het pakhuis, vanwaar
morgenvroeg voerder zal worden gebracht naar
klanten. Als de wagen leeg is, worden de kisten
pakken, die terug moeten naar Breda, Rotterdam
Den Haag, weer Ingeladen en dan kan de
weg weer aanvaard worden. Ik blijf In
slapen om morgen vroeg de verdere bezorging
overgebrachte goederen nog mee te maken.
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Voor dag en dauw ben ik al weer aan het bestel-
^- Maar zoo vroeg ben ik niet, of men is reeds
* het laden bezig. Binnen het uur zit ik dan ook

;r op een der vrachtauto's op weg naar Weej$,
*r het eerste pak moet worden afgeleverd De
Jtt brengt niets nieuws op. Langs den weg ont-

sn wij slechts weinig andere wagens In Weert
Z£>ak spoedig afgedaan. Het pak bezorgd, afge-

end en verder. Richting Roermond, waarvoor
verschillende boodschappen hebben.

J1 het eerste adres moeten drie kisten worden ge-
cnt. Niet thuis! Dan maar bij de buren afgeven.
^Skonune is ter niet bij", beslist mijn chauffeur.
!r verderop, volgend adres Afrekenen? Per Giro!
orde!
dalen we dan definitief naar het Zuiden af.

'rloopig kunnen we weer een eind tuffen, want
eerstvolgende boodschap is voor Nieuwstadt,

a
ens bij Sittard, waar we ook nog moeten zijn
Sittard gaan we gelijk maar even in Heerlen

^ dat hebben we dan gehad. Ook in Heerlen ver-
Pen cle zaken vlot en dus kunnen we direct door

r Vaals, waar l kist moet worden bezorgd en
niet de rest der lading naar Maastricht, het

„Mevrouw, de bode met een pakske!". probeer ik
typische Zuidelijk te doen, .als ik In Vaals ook eens
wil laten zien. dat Ik na twee dagen het vak vol-
komen beheersch.

.,Zet maar neer. bode!", roept mevrouw terug en
verdwijnt van het trapgat. Dat is een onvoorziene
omstandigheid Ik heb immers een kwitantie in
mijn hand gedrukt gekregen, en hoe kan ik die
onder haar neus houden, als ze niet beneden komt

Langs den weg

l, Jak voor Vaals begint echter de strubbeling. De
««f weigert hardnekkig verder mee te doen. Dan
ar even in den generator poken. Zoo dat is weer
eurd. Maar de motor blijft in zijn weigering vol-

«den.

»sie

risselen*
i
GenoeS'

u", zegt mijn chauffeur gelaten en slaat
meteen den motorkap op. Hij zal dat „fiezelde-

»sie wel effe opknappe". Een fout blijkt blijkt hij
' met te vinden. Nog eens den starter gepro-
Waarachtig, hij doet het!

instappe!". roept mijn metgezel, die
vandaag met een passagier als een autobusbe-

'urder voelt, „op Vaals an!"

„Mevrouw", probeer ik eens. Oh gelukkig, daar is
ze al, maar ze blijft boven.

,,Ja bode, was er nog wat?"
Wel verdorie, natuurlijk was er nog wat.
„Zeker; mevrouw" doe ik tactisch ..ik heb nog

een kwitantie"
„Kwitantie?" vraagt mevrouw, „kwitantie? 't Is

toch al betaald!"
„Nee. mevrouw", vind ik,
„Hoeveel is 't bode?"
„Een gulden, negentig, mevrouw".
„Mijn man zal wel gireeren!"
Dat is tenminste een oplossing denk ik, trek een

potlood te voorschijn en schrijf op het velletje pa-
pier in mijn hand: „Wordt gegireerd." Trots stap ik
terug naar den wagen en reik de kwitantie aan
mijn tijdelijken baas over.

,,Wordt gegireerd? Kenne.we! Met St. Juttemis!"
ontnuchterd die „mij, „afijn de baas vindt 't goed".

Plotseling krijg ik een hekel aan het bodevak,
dat zulke onverwachte verwikkelingen ten toon

spreidt, en ik breng mijn gedachten maar gelijk
onder woorden.

,,'k Zou niet anders wiHen wezen!'-. krijg ik ten
antwoord, en nijdig geef ik terug: „Mijn portie
aan Fikkie". En voort rijden we: richting Maas-
tricht...

Zoo rijden dagelijks nog tientallen vrachtwagens
en besteldiensten lang de wegen van ons land en
door de straten van de stad Menigeen zal de chauf-
feurs wellicht „verdenken" van een zittend leven-
tje, niets te doen als achter het stuur zitten, en
maar rijden... Aldus denkende vergist men zich
echter sterk. Niets is minder waar dan de bewe-
ring, dat deze menschen van het wegvervoer op
gemakkelijke wijze aan nun dagelijksche brood zou-
den komen. Wie dit niet gelooft? Dat hijzelf eens
de proef neme en slechts één langen nacht op de
bestuurdersplaats van een zwaar beladen vracht-
wagen klimt, om dan enxele uren het werk te doen
van zoo'n chauffeur, die wekelijks zi.in rijtijden van
55 lange uren maakt.

In de sociale wetgeving van thans worden deze
werkers echter niet vergeten Reeds in 1942 werd •
voor de werkers in het wegvervoer een bindende
regeling van loonen en arbeidsvoorwaarden vast-
gesteld. In Augustus van dit jaar verscheen hierop
een aanvullende beschikking van den Gemachtigde
voor den Arbeid, terwijl Kortelings het Nederland-
sche Arbeidsfront het initiatief heeft genomen om
te komen tot een nieuwe regeling, die de beschik-
king van 1942, welke te beschouwen was als een
r.oodregeling, zal vervangen, en welke niet alleen
slaat op de chauffeurs van het wegvervoer, maar
ook op alle andere werkers uit dezen bedrijftak.

Dat zij allen dan ook hun taak verstaan en hun
beste medewerking verleenen aan den arbeid van
het Nederlandsche Arbeidsfront. In n.un eigen be-
lang en In dat van de volksgemeenschap. SE.
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(foto's Arbeid-archief)
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Tooneelvoorstelling
„Wittebroodsweken"

Een vlot en geestig omspel In 3 be-
drijven door net Noord-Hollandsch
Tooneel o.l.v. Jan C de Vos

Toegangsprijs 80 et voor N.A.F.-ledeu
ea tiun hu Isgenooten en f 1.— voor
aiet-leden

Kaarten'Zijn in voorverkoop verkrijg-
oaar bij de bekende adressen, de plaat-
selijke N.A.F.-kantoren en eventueel des
avonds vóór den aam-ang der voorstel-
lingen «an üe zaal Aanvane der voor-
stellingen 7.30 uur n.m.

Meppel: Zat 16 Oct Zaal Ogterop.

Ummer-Compasennm: Zond 17 Oct.
f,«al Brulnsma

Oldenxaal : Maand. 18 Oct Schouw-
turgzaaL

Apeldoorn: Dlnsd 19 Oct rivolt.

l.ochem: Woensd 20 Oct Schouw-
ourg

Zii tphen: Oond. 21 Oct Schouwburg,

o-s: Vrijdag 22 Oct. Luxor Theater.

I t iuisendaal : Zat 23 Oct Katholieke
Kring

sit tard: Zond. 24 Oct Forum Theater
<ae?.e voorstelling vangt aan om 3 uur
T m )

Bergen op Zoom: Maand 25 Oct Ko-
••nbpurs

Middelburg : Dlnsd 26 Oct Schutters-
iof

does: Woensd 27 Oct Schuttershof
i de toegangsprijs te Middelburg en Goes
15 resp f l.— en t 1.25).

Helmond: Dond. 28 Oct. Zaal Sobriëtaa

Groote Specialiteitenschouw

1943
Medewerking nieraan verleenen o.a.:

He. Ma.jolita-ballet: de 3 Holborns. par-
terre-acrobatlek; Trilby, de eenige
vrouwe Hl fee telepaat en nog vele
anderen

Toegangsprijs 80 et voor N.A.P.-leden
en htm huïsgenooten en /1.— voor
nlef-Ieden

Kaarten zijn in voorverkoop verkrtjg-
tMnr bij de bekende adressen, de plaat-
selijke N A.F-kantoren en eventueel des
avonds vóór den aanvang der voorstel-
lingen aan de zaal Aanvang der voor-
stelling 730 irür .n.m

Arnhem: Dond 14 en Vritd. 15 Oct
Stadsschouwburg

rteventer: Zat 16 Oct Schouwburg.
Almelo: Zond 17 Oct t Groenendal
F.n«-hede: Maand 18 Oct Groote

S:--iëreit.
Menselo: Dlnsd 19 Oct Concertge-

oouw
/wolle: Woensd 2O Oct Schouwburg

.Odeon"
Assen: Dond 21 Oct Concerto uls
Leeuwarden: Vrijd 22 Oct Harmonie.
(Ironlneen: Zat 23 Oct Schouwburg.
Deventer: Zond 24 Oct Schouwburg.
Amsterdam: Maand 26 en Dlnsd 26

Oct Bellevue (Ing Leldschefcade)
Haarlem: Woensd 27 Oct Schouwburg.
loeiden: Dond 28 Oct Stadsgehoorzaai

Het Radio-Orkest van Jacic
der Kinderen met zijn solisten

Tevens medewerking van Joanfta en
•la«- de Vos. Imitator

Toegangsprijs 5O et voor N Af -leaen
en tiun nulsgenooten en 70 et voor
met-leden

Kaarten zijn in voorverkoop verkrtjg-
oaar OU de bekende adressen de pJL
N.A P -kantoren eo eventueel voor den
aanvang der voorstellingen aan de zaal

Aanvang der voorstellingen 730 uur
n.m
l'urmerend: Vrljd 15 Oct Het Heeren-

logement.
l'wisk: Zat. 16 Oct Het éwarte

Paard
Medetnblik: Zona 17 Oct Wapen van

MedernBlilt.
Hiupolytushoef: Maand 18 Oct

Cinema de Haan

Den Borg: Dlnsd. 19 Oct. Bioscoop-
zaal Pen.

Schagen: Woensd. 20 Oct. Royal
Theater.

Hellen: Dond, 21 Oct. Rustende
Jager.

Schoorl: VrlJd. 22 Oct. Rustende Jager.
Stom petoren: Zat. 23 Oct. Café Kam-

steeg.
Krommenie: Zond. 24 Oct. Ons Ge-

noegen
Wecsp: Maand. 25 Oct. Hotel De Ros-

kam.

Bonte Radio-Avond
Op Dinsdag 28 Oct. 1943 In Miisls

Sacrum te Arnhem. Nadere gegevens In
het volgend nummer van ..Arbeid'".

Toegangskaarten ft t 1.— voor N.A.F.-
' leden en hulsgenooten en f l .40 voor
niet-leden bij Jansbultensingel 17 te
Arnhem.

Kinderen, beneden den leeftijd
van I I jaar. licbhen — ook onder
Keleide — volgens de nieuwe Be-
pal ingen tot bovenstaande voor-
s te l l ingen aeen toegang.

Filmvoorstelling
„Fraulein Doktor"

(Unser Fraulein Doktorl , met Jenny
Jugo en Albert Matterstock

Toegangsprijs 30 et voor N.A F-leden
en nun huisgenooten en 45 et. voor
niet-leden Kaartverkoop bij de bekende
adressen.

A a n v a n g der voorstellingen 7.30 uur
namicltiag.

PROVINCIE ZEELAND:

Borssele: Vrijdag 15 Oct Klno Duit-
sene Weermacht.

Uillnnri-l tath: Zat. 16 Oct Wapen van
RUland

Ctinse: Zondag 17 Oct. Ceeilia.
l-lxendijke: Maandag 18 Oct Zaai

Lossane
Wisselcerke: Dlnsd 19 Oct Hotel d«

Kroon
Kats: Woensd 20 Oct Zaal Versprille.
Burg-Haamstede: Dond. 21 Oct. Zaal

de Koster .
Dreist'hor: Vrljd. 22 Oct. Café Centrum
St. Maartensdijk: Zat. 23 Oct Zaal

Bartelson.

PROVINCIE OVERIJSSEL:
Blok/ijl: Maand 25 Oct Nutsgebouw.
Vullen hove: Dlnsd. 26 Oct. Nutsge-

bouw
Zwartsluis: Woensd 27 Oct. Nutsge-

bouw
Wlndeshelm: Dond. 28 Oct. Nutrtcla.

/.omlag 17 Uctoüer:
Amsterdam: City Theater Film: Ge-

luksklnderen met Llllan Harvey en
W Pritsch (Toegang alle leeftijden l

Oen Haae: Asta Theater -Film: Mor-
gei word Ik gearresteerd met Ferd.
Marlan en Kathe Dorsch (Toegang 14
jaar i

Rotterdam: Arena Theater mina:
Liefde is geen speelgoed met P Hör-
blger en C Raadatz (Toegang 18 laar.)

Zondag 'i4 October:

Den Haas: Odeon Theater Film: Maria
nona. met P Wesseley en W Blrgel
(Toezane alle leeftijden )

Rotterdam: Arena Theater Film:
Louter leugens, met A Matterstock en
H Feller 'Toegang 18 laar i

Prinses Theater Film: De roman van
een doKter. met C. Horn en A Schön-
hals (Toeeang 14 )aar.)

Toegangsprijs W et p o Aanvang der
voorstellingen 10.15 uur v m Kaarten
zijn in voorverkoop verkrijgbaar oij de
bekende adressen. de plaatselijke
N.A.F -kantoren.

Vraagt nadere inlichtingen omtrent de
eventueel bij u ter plaatse georganiseer-
de spprtcursussen bij het Plaatselijk'*
N.A.F.-kantoor of uw socialen voorman.
Zie ook de vorige nummers van „Arbeid".

Zwemmen
Amsterdam. Het zwemmen in het

Sportfondsenbad-West Is thans bepaald
op lederen Dinsdagavond van 7—9 ur.

Dordrecht: Eiken Woensdagavond van
7.30—8.30 uur In net Sportfondsenbad.
Toegangsprijs 10 et. voor kinderen van
N.A.F.-leden en 15 et. voor die van niet-
leden: personen boven 13 Jaar resp. 15
en 20 et.

Gouda. lederen Donderdagavond van
6.15—8.15 xiur In het Spaardersbad Toe-
gangsprijs: 10 et voor kinderen van
N.A.F.-leden en 15 et. voor die van niet-
leden Personen boven 13 jaar: resp. 16
en 20 et.

(Jroningen. De zwemtijden In het
Noorderbad zijn voortaan als volst:
18—18.45 uur voor meisjes t.m. 1-3 jaar;
18.45—19.30 voor Jongens t.m. 13 jaar;
2O—21 uur voor personen boven 13 laar.

In het Helpersbad kan alleen In het
vervolg worden ge7,wommen door perso-
nen boven 13 laar

R o t t e r d a m . Het zwemmen alhier !«
voortaan als volgt:

Oostelijk Zwembad: lederen Maandag-
avond van 20—21 uur.

Sportfondsenbad: lederen Maandag-
avond .van 19—30 uur.

Schiedam. Sportfondsenbad: lederen
Maandagavond van 19—2O uur.

Zwem wedstrijden

In verschillende plaatsen van het land
worden "zwemwedstrijden georganiseerd.
l)i- deelname is voor iedereen opengesteld!
Deelname kan geschieden aan de vol-
gende num:

25 en 50 m. schoolslag en vrije slag.
25 en 50 m. rugslag
5 x 50 m estafette voor bedrijfssport-

geraeenschappen
Het inschrijfgeld bedraagt voor den

vrijen slag. schoolslag en rugslag plra.
20 et p.p De estafetteprijs bedraagt 75
et per deelnemende ploeg.

Bezoekers: Kinderen t .m. 13 Jaar 13
et.; personen boven 13 Jaar 25 et

Deze wedstrijden worden gehouden op:
Zondag 31 Oct In het Sportfondsen-

bad te Eindhoven. Aanvang 2 uur n.m.
Zondag 14 Nov. In het Sportfondsen-

Dad te Zwolle. Aanvang 2 uur n m.
Dinsdag 9 Nov. in het Noorderbad t»

Groningen Aanvang 6.15 uur n.m.
Zondag 7 Nov In het Sportlondsen-

bad te Breda. Aanvang 2 uur n.m.
Nadere inlichtingen bij: de medewer-

kers m de ?wembaden op de oefenavon-
den; de plaatselijke N.A.F-kantoren en
Dij de Soc Voormannen en boden van
het N.A J

Wandelmarschen
Deze zullen worden gehouden cp Zon-

dag l en 21 Nov in de omgeving van
Amsterdam: Zaterdag 13 Nov m de om-
geving' van Alkmaar en Zondag 28 Nov
a.s In de omgeving van Haarlem

Nadere Inlichtingen In het volgend
nummer van „Arbeid".

Cursus Balspelen te Amsterdam
Zoowei voor leden van het N.A.F als

voor aiet-leden!
Cursus: Volley-ball en Basket-ball;

duur 3 maanden.
Te nouden in de „Turuhal", Passeer-

Uerstr te Amsterdam-C.
Kosten: r 3.50 voor N.A_F-leden; ƒ4.75

voor niet-leden p.p
Nadere inlichtingen en aaum.: Prov.

N A.F-burea u. Prins Hendrikkade 49;
het Vretigde en Arbeld-Inl.bureau oJi.
Leldschepleln en bt.l de Sociale Voor-
mannen en boden van riet N.A.F,

Voor alle voorstellingen zijn tevens
kaarten verkrijgbaar bij de N.A.F.-
boden en sorlale voormannen.

Avondscholen en Cursussen
m verschillende plaatsen waar

Avondscholen en Cursussen in vreemde
talen georganiseerd zijn kunnen oog
enkele cursisten worden ingeschreven l
Arbeldslrontleden bouwt aan uw eigen
organisatie, vermeerdert uw'kennis door
zelf deel te nemen ian ons ontwlkke-

Huisvlijttentoonstelling
te Rotterdam

Wie heeft per vergissing tij-
dens het afhalen van de werk-
s tukken. Inge/ondcn op de ten-
toonstelling „Nijvere Handen In
vrijen Tijd' medegenomen een
lnleg»erkje. Indisch Kinderkopje,
toebehoorend* aan- den heer A.
van Brugge. Cleijburchstraat Sla
te Rotterdam, en/of een inleg-
werkje. Winterlandschap C«v22
«•m. niet een breede lijst), toebc-
hoorende aiin den heer E. van
Zwleten, Thorbeckestraat 3b te
Rotterdam"

Dearene. dJe Inlichtingen hier-
omtrent kan verstrekken, wordt
ver/oeht zirh even met genoem-
de heeren In verbinding te stel-
len.

Ilngswerk of wekt anderen op tot het
vergaren van kennis en beschaving!

Alg. Ontwikkeling (A. V.V.) N.A.F.-
leden (en üuisgenooten) ƒ4.— per half
Jaar. niet-leden f 6.— per half jaar

Talencursus (Fransen. Duitscn. Eng)
resp / 5.50 en t 8.— per half jaar

E.H.B.O.-leergangen resp f 4.— en
ƒ 5.— per nalt '

Geeft u op als deelnemer oij net PI
ot Prov Kantoor van het N.A.F ot

. r Inlichtingen bij uw Soc. Voor-
man.

Voordrachten
In samenwerking met den Nederland-

eehen Omroep organiseert de Gemeen-
schap „Vreugde en Arbeid" In onder-
staande plaatsen buitengewoon leerzame
en aanlokkelijke avonden onder het
motto: ,.!>(> Omroep i" «oord. khink en
beeld". De bekende rartlospreker G. de
Josselln de Jong verklapt — dikwijls
met behulp van raadselachtige klanken
— geheimen uit de omroepkeuken

Jeugdige klclnkunst-artisteiv treden
voor de eerste maal op en brengen ernst
en luim

Ook zult u Kunnen genieten van de
klanken der u zoo wel bekende omroep-
orkesten.
' De toegangsprijs voor deze avonden
bedraagt slechts 5O et p.p.

De kaarten zijn verkrijgbaar bij de
plaatselijke N.A.F.-kantoren.

Aanvang der avonden half acht des
avonds (zaal open 7 uu r ) .

Alkmaar. Maand. 18 Oct. In De Har-
monie

Haarlem. Dlnsd. 19 Oct. In zaal Brink-
man

-Leiden. Woensdag 20 Oct. In De Har-
monie. Breestr. 16.

Rotterdam. Maand. 25 Oct.'in de Kof-
fiekamer Stadtstimmerhuls.

Bedrijfsbibliotheek
Beschikt uw „Betrieb' al over een

eigen BedrijfsblbliotneekV De Afdeellng
Volksontwikkeling geeft gaarne uit-
voerige Inlichtingen over de samenstel-
ling, de kosten, de werkwijze, enz

Maakt propaganda voor de bedrijf*-
bibliotheek'

V A C A N T I

Bonte Zaterdagmiddagen van
den Nederlandschen Omroep

Evenals het vorig Jaar bestaat weder
de mogelijkheid om bovengenoemde
middagen mede te maken.

Op Zaterdag 23 Oct a.s LS aeze ge-
legenheid opengesteld voor leden van
net N.A.F uit de provincie Noord-Hol-
land

De prijs van deelname bedraagt van-
uit Amsterdam f 1.25 (reiskosten inbe-
grepen )

Vraagt nadere inlichtingen of meldt u
aan bij de Plaatselijke N A.F-kantoren
of Sociale Voormannen van het Neder-
landsche Arbeldsfront

Spaarsysteem
Nu de Hertst zijn mtrede neeft ge-

daan en de Winter voor de deur staat,
is net de beste tijd om te sparen voor
zijr; vacahtle In net volgende laar Er
zUn tal van mogelijkheden om dit
sparen te bevorderen zooals: Spaar-
clnbs. .sparen in bedrijfsverband.
(iimiliespnivu. enz.

Vraagt hieromtrent nadere inlichtin-
gen bij de Plaatselijke N.A.F.-Knntoren
of Sociale Voormannen van Het Nerter-
landsrbe Arbeldsfront!



Wij willen hier geen lofzang aanheffen op de Ger-
ftianen. Dat gebeurt tegenwoordig maar al te vaak
en het gevolg is, dat wij de buik vol krijgen van dit
..gezwam" over onze voorouders.

Wij hebben trouwens ook geleerd — wij bijpa allen,
öie lezen, schrijven en rekenen op de lagere school

.onderwezen kregen -— dat de Germanen iiu Biet
bepaald een soort menschen waren waarover men
vol eerbied spreken kori. Zij waren zoo iets als kap-
Pensnellers en menscheneters tegelijk. Zij dronken
ujt de schedels van hun verslagen vijanden, zij lie-
Pen door de wouden en langs de waterkanten met
een speer en een pijl en boog en met niets anders
bekleed dan met een beestenvel. En wanneer zij ten
strijde trokken, wanneer zij hun bloedlust weer eens
niet bedwingen konden, dan zetten zij een dierenkop
°P. een met groote horens, zoodat zij er gevaarlijk
Wtzagen. In vredestijd moesten zij hun booze harts-
tochten ook zooveel mogelijk botvieren, dan dron-
ken zij mateloos en verdubbelden daarbij alles wat
zij bezaten, zelfs hun vrouwen en kinderen. Ger-
Bïanen, dat zijn barbaren en daarop zouden wij
tsotsch zijn?

Op een volk, wat ons zoo voorgeschilderd wordt,
kunnen wij niet trotsch zijn. Wij kunnen het niet
eeren, zooals wij het onze voorouders zouden willen
doen. Want in den mensch. in lederen mensen zit
«Je behoefte met eerbied op te kunnen zien tot hen
die vóór hen waren, uit wie hij geboren werd. Als
zij eerlijke menschen waren, als zij recht en slecht
door het leven gingen, dan legt ons dat de verplich-
ting op hun naam geen oneer aan te doen. Wij voe-
len die verplichting, zooals wij willen dat eens onze
Kinderen die verplichting voelen zullen en dan ook
^let eerbied aan ons zelf zullen denken.

E>it gevoel van te behooren bij en tot hen die voor
°ns waren en hen die na ons zullen komen, is een der
"echtste banden, welke ons met ons eigen volk ver-
bindt. En dat wij een volk zijn, dat in het verleden
veel heeft gedaan, onnoemelijk veel heeft bijgedra-
gen tot de beschaving van heel het Europeesche
vaste land, dat weten wij. Wij weten echter meer;
^1 weten, dat ons volk ook in de toekomst tot zeer
Veel in staat zal zijn, want wij voelen in ons nog

de kracht tot daden. Wij zijn geen slappelin-

gen, die bij de pakken neer zitten, maar wrj willen
aanpakken, willen omdat wij den drang in ons voelen.

De drang tot daden. Dat is dezelfde drang die in
de zeventiende eeuw onze voorvaderen naar overzee
dreef, die hen Indië deed ontdekken, die hen Ame-
rika deed koloniseeren. Maar dat is ook dezelfde
drang die in de veel oudere voorvaderen leefde,
die de Germanen tot groote daden bezielde.

Drang tot handelen, drang tot daden. Tot daden
van opbouwende beteekenis. Dat is een kenmerk van
ons volk en ieder kenmerk aan ons bloed gebonden
moeten wij terugvinden kunnen in onze voorouders,
hoe ver ook in het verleden zij leefden. Daarom
moeten wij ons wel eens afvragen of het beeld, dat
wij in onze jeugd uit de schoolboekjes voorgezet
kregen, of het beeld van den Germaan, zooals wii
dat boven beschreven, wel juist is.

Wij moeten ons tevens afvragen hoe wij aan dit
beeld komen. Want wanneer het niet juist is, niet
juist kan zijn. dan moet er een of andere reden zijn.
waarom wij onze voorouders zoo minachtend be-
handelen.
Wij weten het wel, het is niet goed uit te gaan van
een gedachte en dan te trachten met alle middelen
deze gedachten te bewijzen. Onze voorouders zijn
niet anders geweest, omdat wij willen gelooven in een
edeler menschentype waarvan wij afstammen. De
wetenschap heeft echter dit beeld van onze school-
boekjes al tientallen jaren geleden verworpen, tot
het rijk der fabelen verwezen. Waarom leerden wij
het dan nog altijd? Waarom veranderde men die
schoolboekjes dan niet? Ook deze vraag vindt haar
antwoord wanneer wij nagaan hoe dit sprookje ont-
stond.

Wanneer wij de geschiedenis van de Noorderlan-
den — waartoe ook ons kleine landje behoort —
nagaan, dan zien wij omstreeks 800 na tijdwende
een groote verandering komen. Niet de Romeinen,
die reeds vroeger geheel West-Europa onderwierpen,
hebben deze groote verandering gebracht. Maar wel
het Christendom. Dit moest om ingang te vinden de
oude levensbeschouwing en oude levensgewoonten
doorbreken. Een dergelijke ingrijpende verandering
in de gedachtenwereld onzer voorouders moest ge-
paard gaan met een omwenteling in alle taeschou-

Een Germaan, sooals hij er volgens ons Leerboekje
zou hebben uitgezien. (Teekening Jan van Mandel)

wingen. Omdat de kerk inzag, dit volk nooit te
kunnen winnen zoolang het vasthield aan zijn oude
gebruiken, aan zijn liefde voor het verleden en voor
de gegroeide levensvormen, daarom heeft zij ge-
tracht alles om te duiden, vereering en eerbied te
maken tot verachting en afstand nemen. De ver-
kondigers van het Christendom vonden het destijds
noodzakelijk, bij hun prediking te verkondigen, dat
al het heil slechts uit het Oosten komen kon. Ten
gevolge hiervan kwam dan ook het Oosten - - en
het daarmede verbonden Zuiden — in alle opzichten
hooger te staan dan het Noorden. Over deze ont-
wikkeling een volgenden keer meer. Het zij voor
dit maal genoeg in enkele woorden de invloeden,
welke hier werkten, aan te duiden.

EDZARD MODDERMAN.

WIEGEN EN VOLKSKRACHT
III. Oorzaken en gevolgen

Wanneer het totale aantal geboorten te gering is,
orn een volk .op den duur voor verschrompeling te
Kunnen bewaren, wil dit natuurlijk tevens zeggen,
«Jat het aantal geboorten per huwelijk niet toe-
reikend is. Wat nu Nederland betreft, worden er
gemiddeld per huwelijk iets minder dan drie kin-
öeren geboren, maar letten wij intusschen ook eens
°P het overeenkomstige cijfer voor Amsterdam
alleen, dan blijkt dit reeds minder dan 2 te zijn.
"'t groote verschil tusschen Amsterdam en Neder-
land. hoe opvallend het op zich zelf ook moge zijn,
*n nu in zooverre niets bijzonders, dat In het alge-
meen de huwelijksvruchtbaarheid afneemt, naar-
mate de plaats van inwoning grooter is. Zoo bedroeg
in 1939 in gemeenten met minder dan 5000 inwoners
het geboortecijfer nog 22.9 per mille, terwijl het
gemiddelde voor de steden met meer dan 100.000
Inwoners niet hooger kwam dan 16.5.

Ook hier blijkt dus weer, hoezeer de voornaam-
Bte krachtbron van het volk op het platteland, bij
oen boer, ligt. Hoe betreurenswaardig daarom, dat
«/°or een voortdurende „Versteding" het platteland
noe langer hoe meer ontvolkt is geraakt. Leefde in

399 nog 34.3 % der bevolking in gemeenten bene-
Qen 5000 inwoners, in 1939 was dit cijfer gedaald tot
noÊ slechts 18.1 %.

Dit verschuivingsproces, tengevolge waarvan ver-
scheidene steden aanzienlijk mochten uitgroeien,
eeft men dikwijls zeer luide toegejuicht, doch om-

*ille van onze volkskracht ware het beter geweest,
lndien men den stroom naar de stad wat had weten
^ te dammen, toen op grond der ervaring uit alle
tonden de waarschuwing kori worden vernomen, dat

gelijk staat aan een vermindering der
huwelijksvruchtbaarheid.

Kinderen een „last".
Waarom de versteding zulke ongunstige gevolgen
d of, algemeener gezegd, de (groote) stad op het

geboortecijfer zoo'n nadeeligen invloed kon heb-
een, moet nu voornamelijk daaraan worden gewe-
ten. dat nergens de individualistische geest van

^gebondenheid en zelfzucht zich zoo sterk deed
Joelen als juist in de centra van handel, nijver-

«eid en verkeer. *
Het is te bekend, om nog nader te moeten wor-

bewezen, dat speciaal de ontwikkeling van de

laatste vijftig jaren steeds meer werd beheerscht
door de cultus van het „IK". Kinderen, eens alge-
meen als zegen beschouwd, werden gaandeweg meer
gevoeld als een ..last".

Gezien een dergelijke mentaliteit — typeerend
voor de .,Vrijheid" van weleer — is het niet be-
vreemdend, dat de vele waarschuwingen voor over-
bevolking en de daarmee min of meer samenhan-
gende propaganda voor geboortebeperking maar al
te gretig ingang vonden. Bovendien vond men er
ook nog een soort moreele basis in. waarop men zij n
tekortkomingen ten aanzien van de toekomstige
kracht van het Nederlandschè volk dacht te. kun-
nen goedpraten.

„Büdungswahn = Volkstod".
Het waren echter lang niet altijd minder verhef-

fende motieven, welke ouders er toe leidden hun
kroost tot één, hoogstens twee kinderen te beper-
ken. Neen, zulk een beslissing stond vaak in innig
verband met het droeve, echter voor de liberale
maatschappij kenmerkende verschijnsel, dat men
voor den handenarbeid geen eerbied meer had en
dienovereenkomstig op den „arbeider" neerzag. Als
verweer tegen deze bittere omstandigheid manifes-
teerde zich sedert ongeveer 1870 in steeds breeder
lagen de drang naar boven, naar een hoogere
plaats op de sociale ladder, waartoe men de ver-
wezenlijking zocht van de leuze „Kennis is macht".

Kennis is macht — en daarmede begon een over-
matige toeloop naar alle mogelijke inrichtingen van
onderwijs, door middel van welke'men het „hooger-
op" hoopte te brengen. Vader's ambacht deugde niet
meer, de zoon van den handarbeider moest en zou
naar kantoor, de zoon van den kantoorbediende
moest zien onderwijzer te worden, de zoon van den
onderwijzer leeraar, enz. enz. in alle denkbare
varianten.

Veel plezier heeft de-menschheid aan dezen „Bil-
dungswahn", dezen waan, om door „ontwikkeling tot
eiken prijs" het sociale „paradijs" te kunnen betre-
den, niet beleefd, terwijl ook de volkskracht er aller-
minst bij gebaat is geweest. Immers, de ouders, die
met zeer bescheiden middelen hun kinderen een
sociaal betere toekomst wilden bereiden, konden
zich de weelde van een groot gezin niet langer ver-
oorloven. En zij, die reeds op een beter geachte

plaats waren aangeland, konden of wilden dit al
evenmin, aangezien men op z'n minste wilde behou-
den wat men inmiddels bereikt had. Liever geen
kinderen, dan hen te moeten laten „afzakken", zoo
werd in breede kringen gedacht.

Zeer terecht kwam de Duitsche onderzoeker Hart-
nacke ten aanzien van dien „drang naar boven"
dan ook tot de conclusie, welke hij eenvoudigweg
formuleerde als: Büdungswahn =Volkstod.

Ondragelijke lasten.
Behalve de hier als belangrijkste genoemde oor-

zaken . versteding, ontaarde mentaliteit, „Bü-
dungswahn" — hebben nog tal van andere facto-
ren het geboortecijfer in kleinere of grooters mate
ongunstig beïnvloed. Tot voor betrekkelijk kort
echter hebben slechts weinigen hierbij van een
gevaar willen soreken, daar men in groote meer-
derheid van meening was, dat een „verstandige be-
perking van het kindertal" voor een waarborgen der
volkswelvaart noodzakelijk was.

Hoe kortzichtig toch, want het is a.h.w. op de
vingers van één hand na te rekenen, dat. wanneer
de kinderbasis steeds smaller wordt en het volk
dientengevolge snel veroudert, de lasten van den
ouderdom steeds zwaarder zullen gaan drukken.

Om dit nog wat te verduidelijken diene het vol-
gende staatje (waarin de schattingen voor 1955 en
1975 werden berekend door prof. Methorst):

Percentage der bevolking in de leeftijdsgroepen
Leeftijd: 1849 1935 1955 1975

O—4 jaar 11.3 10.0 7,6 6.6
5—14 jaar 22.1 19.9 15.5 13.5

15—19 jaar 9.3 8.7 7.9 6.9
20—54 jaar 46.1 47.3 51.3 50.0
55—64 jaar 6.5 7.6 9.4 11.5
65 j. en ouder 4.7 6.5 8.3 11.5

Met één oogopslag valt hieruit te zien, hoe de
groep halfproductieven en onproductieven boven
de 55 jaar voortdurend en sterk toeneemt.

Erg aanlokkelijk zien de gevolgen er dus niet uit,
indien het met ons werkelijk tot verschrompeling
zou komen. En dan werd hier nog niet eens gespro-
ken over cultureel verval, versterking van vreemde
invloeden, vermindering van prestatievermogen en
stuwkracht, welke ook allemaal zich zouden gaan
voordoen, wanneer het ons aan voldoende jeugd
zou gaan ontbreken.

Het moge een ieder' dan ook het noodige waard
zijn, om, nu het nog nét niet te laat is, de zoo
noodzakelijke verjonging van ons volk veilig te
stellen. JOHAN PEREY.

(Slot volgt)



VROUWEN
OPVOEDING TOT GOEDE DADEN

D* jeugdleden van de vroegere n:idvin-
iersvereenijfing hier te lande moesten
«ich verplichten, iederen da,; een goede clii.ul
te doen. Er zullen er voorzeker velen /ijn
geweest, die 7,ich deze verplichting herin-
nerend, enthousiast daar, waur de je.
l«»enheid werd geboden, die goeilt daad
verrichtten, een goede daad, die gewoon-
lijk groote of kleine offers in zich sluit,
wuarmede wij de gemeenschap of liet
individu kunnen helpen en dienen.

Maar, men kan ook eenigszins sceptisch
hier tegenover staan en vragen, of die
«éne goede daad alles kan goedmaken,
at het er dan niet op aan komt ol de
Andere daden van eiken dag, minder goed
«ijn of zelfs regelrecht hier tegen in-
druisehen.

De opvoeding toch moet er op gericht
rijn van de kinderen goede men^ehen te
maken, kinderen, die, hoe jong ook. de
juiste levenslessen te leeren krijsen, om
het goed en kwaad zuiver te weten onder-
scheiden, die met een opgewekt gezicht
vervelende of moeilijke werkjes, die hen
door de ouderen worden opgedragen, ver-
richten, die hun zwakkere speeimakker-
tjeg niet geniepig uitlachen, bespotten of
erger nog verraden, maar hen als gelijke
behandelen en als het noodïg is. in be-
scherming nemen.

Het behoeven daarom nog geen stijve,
brave Hendrikken te zijn, o neen! — we
touden niet graag de jolige kwajongens-
streken willen missen, dikwijls met zoo-
veel fantasie uitgedacht en voortkomend
uit een frissehe onbedorven natuur, gui-
tenstreken, die het dagrelijksch leven fleur
en '-leur bijzetten. En degenen, die open
oog en oor voor humor hebben, /.uilen,
ai moeten ze soms ook verbieden, om hun
prestige te bewaren, inwendig prel heb-
ben bij de herinnering aan hun ei^fn
jeugdjaren, waarin ook het z.ï katte-
kwaad welig tierde.

Opvoeding tot goede daden, dus tot
goede menschen, is een ernstige, verant-
woordelijke taak, die een verstrekkende
beteekenis voor de toekomst der gemeen-
schap zal hebben. De huidige jeugdbewe-
ging is zich van deze verantwoordelijke
taaie volkomen bewust, maar zijn de vrou-
wen en moeders zich er wel genoeg van
bewi'st, dat haar voornamelijk deze groot-
sche, gewichtige taak op de schouders is
gelegd, dat niet alleen het lichamelijk,
doch vooral het geestelijk voedsel in het
kinderleven een voorname rol speelt?

Het leven van grooten en kleinen, van
gemeenschap en individu, kan nu een-
maal geen aaneenschakeling zijn van
goede daden; er worden fouten gemaakt,
dagelijks, herhaaldelijk. Dit is niet erg,
omdat het zoo menschelijk is: als de
grondlegging van het karakter maar goed
is. als we ons best maar doen, de moei-
lijkheden, waarmee wij hebben te kam-
pen, te overwinnen.

Willen we tot een waarachtig socialis-
tische samenleving komen, dan moet deze
in het gezin w< Jen voorbereid en opge-
bouwd, dan moet er heilige ernst worden
gemankt . met de kunst, die opvoeden
heet

De jonge levens te doordringen vuil den
goeden geest, onontbeerlijk voor de offer-
bereidheid, kameraadschap en gemeen-
schapszin, sta hierbij vooraan i>i> het
program.

Honderden malen neell de moeder —
daar de vader meestal op den dag utwe-
zig is -- de gelegenheid zich aan deze
opbouwende taak te geven, ook al heeft
rij nog zulke drukke bezigheden, het kost
bijna geen tijd. alleen liefdevolle aan
dacht en opmerkzaamheid, de oogenblik
ken hieraan besteed, zijn van onsdia t
bare waarde

Er wordt daartoe zoo veelvuldig ge-
legenheid geboden bij leeren en spelen,
aan tafel en bij het ter ruste gaan. bij
de. vele vragen en opmerkingen die ei
In de jonge hoofdjes opkomen

Men moet zich echter moeite geven
om te begrijpen, waarom deze vragen
gesteld en opmerkingen gemaakt wor-
den, want er gaat meer om in rle kin-
deren dan wij dikwijls beseffen: zich er
nooit met een Jantje van Leiden afmaken
-M voor alles het goede voorbeeld: onze
beloften houden en niets beloven, wat wij
niet kunnen nakomen; dit doet het ver-
trouwen in vader en moeder, tot wie de
kinderen hoog opzien, beschamen

Ik behoef dit hier alles niet in den

breede uiteen te zetten, waar en wanneer
die opvoedkundige gelegenheid zich biedt.
Wanneer gij bet oor te luisteren legt en
uw oogen wijd openhoudt, dan zal deze
taak met haar ruime perspectieven, klaar
en duidelijk voor u liggen en. gij zult
er — al zijn er misschien enkele uitzon-
deringen — spoedig de verblijdende resul-
taten van ondervinden, waarop gij met
recht trotsch kunt zijn: deze taak zul u
lief en dierbaar worden, omdat gij iets
tot stand brengt, tlat uw leven, het leven
der uwen waarde en inhoud geeft en
het geluk der menschclijke samenleving
er mee gediend is.

De jongens en meisjes zullen opgroeien
tot verantwoordelijke menschen. niet
terugdeinzend voor de moeilijkheden, die
zich in het leven voordoen, paraat om de
stormen het hoofd te bieden, bereid het
eigen ik opzij te zetten, wanneer ót de
gemeenschap of een zwakkere broeder of
zuster er mee gebaat zijn.

Zij zullen de goede daad, iedercn dag.
ja altijd, wanneer die van hun geweten
gevraagd wordt, als vanzelfsprekend ver-
richten, omdat zij doordrongen zijn van
den goeden geest, waarin zij zijn opge-
voed.

B. BULSING—v. BESOUW.

HERFST
De zomer is helaas voorbij gegaan,
De herfstsche dagen zijn alweer

{gekomen.
De fraai getinte blaad'ren aan tie

iboomen:
Ze zullen vallen en tot stof vergaan

De winden hebben hunne macht
[hernomen,

Ze razen als. ee.n horde op on? aan.
En al zal in den storm verloren gaan.
Wat teer is o/ m zioakheid ttaal te

[droomen.

Mijn kinderjaren gingen kalm voorbij;
Zooals de zee. door zachte wind

{bewogen.
Haar golven deinend, stuurt o-p vlakke

[kusten.
Vergrijsd sta 'k nu in

I's levensherfstgetij,
De last der zorgen heeft mijn rug

[gebogen,
Mijn hart is moe maar 't wil toeft

inog niet rusten.
JAN PIN.

Geef de aardappelschillen aan

den ophalef mee
De vuilnisemmer is een gemakke-

lijk voorwerp in het huishouden.
Alles wat afgedaan heeft of van geen
nut meer is, wordt in den vuilnis-
emmer geworpen. HoeveeJ aardappel-
schillen en groente-afvallen zouden
er voor den oorlog wel niet verdwe-
nen zijn in de vuilnisemmers van de
Nederlandsche huishoudingen? Ze-
ker, de ..schilleman" kreeg er zijn
deel van, maar hèusch, het was
meer een bescheiden deel.

Nu, ïn de/en oorlogstijd, mag niets
meer in den vuilnisemmer verdwij-
nen, dat ons nog van verder nul kan
/iji«- Dat is een Nederlandsen be-
lang.

De 5.000 ton schillen, die in 60 van
de belangrijkste gemeenten van ons
land per week worden opgehaald,
kunnen 30.000 koeien voeden. Dat is
niet veel. zal men misschien zegscn,
maar het is wel veel als men be-
denkt, dat dit voedsel ten goede
komt aan koeien, die juist daar ge-
houden worden, waar het bijvonder
te pas komt. namelijk in de buurt
van de groote steden van ons land.
Help de koeien en de koeien helpen,
u! Bewaar de aardappelschillen en
geel' ze aan den ophaler mee.

Duizend ton aardappelschillen be-
teekent een week voedsel voor vijf-
duizend koeien... Vele van onze han-
dige huisvrouwen hebben begrepen,
dat haar onhandige sexegenoote er
verkeerd aan deed. de schillen in den
vuilnisbak te werpen en zij gaven er
blijk van. door zoowel in proza als in

poëzie een goede oplossing In te een-
den.

De hoofdprijs, vijf gulden, viel dit-
maal ten deel aan Feany Stomphorst,
Koningsweg 31. Arnhem

Een prijsje van een gulden zal wor-
den gezonden aan Hennie Gort,
Rijksstraatweg 30. Willemsoord: , C.

"de Groot, Govert Bitloostraat 50. Den
Haag; mevr. Wagenveld—Schouten,
Leeuwendaallaan 72. Rijswijk, Z.H.
Sjoukje Doek. Langedijk 110. Assen,

ONZE NIEUWE OPGAVE.

Wij vragen weer: wat doet deza
huisvrouw w

Oplossingen aan de Redactie „Ar-
beid", P.C. Hooftstraat 178. Amster-
dam-Z. Op envelop of briefkaart ver-
melden: Onhandige huisvrouw. In-
zenden voor 22 October. Op envelop
of briefkaart vermelden: Onhandige
huisvrouw.

GOLVElN £tt STKAND
Pa kijkt naa; z n dochtertje dat mooi

gekruld haar neeft.
„Je hebt toen mooie krullen, zusje", zegt

hij trotsch ..echte golven".
„Ja ja", antwoordt Ansje „Bij u is alla»

strand."

DE STRIKVRAAG.
„Kunt u mij zeggen, waaraan u heeft

te danken, dat u zich in zoo korten tijd
omhoog heeft gewerkt?" vraagt de inter-
viewer aan den millionnair.

„Dat mag u «tenist weten", ts net ant-
woord. „U kom; toch voor de krant ea
niet... voor de politie?"

OP DE!S KOP
Da vrouw van oen Kunstschilder: , Ho*

kom je daar nu bij Henri Dat schilderij
hangt ondersteboven."

Hij: „Daar is niets meer aan te doen,
Ik heb het kort geleden zóó verkocht."

VANZELFSPREKEND.
„Wat heeft die iongen een eigenaardig»

huidskleur "
..Hij is een naitbioed. Z'n moeaei is eea

blanke — z'n vader is schoorsteenveger!"

ZE WIST HET NIET
„Ik heb Gusta vandaag gevraagd. Wea»

je wat ze antwoordde?"
„Nee."
„Hoe weet je dat?"

Babbeltje van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.

Het zijn de kleinigheden, die het
doen. Die kleinigheden — daar moe-
ten we op letten Zo krijg ik vaak
van neven of nichten een briefje
waarin staat: let u maar niet op het
schrift. Oom Niek Sja. dat schrift
vinden die neven en nichten een
kleinigheid maar ik zie geen kans.
die brief te lezen, wónder op het
schrift te letten Dan zou Ik de* brief
toch niet kunnen lezen? Maar het is
werkelijk we! eens bar hoe heerlijk
sommige familieleden kunnen knoeien.
Misschien denken ze wel eens: die
oom Niek is zo'n goeie lobbes —
daar komt het niet zo voor op aan.
[k wil je anders wel vertellen, dat ik
wat graag een goed geschreven bab-
belbriefje krijg en al Is zo'n briefje
dan niet altijd schoonschrift — de
een schrijft nu eenmaal mooier dan

de ander — het doet me altijd ple-
zier, als ik zie, dat de inzender(ster)
er zijn of haar best op heeft gedaan.

Ja. die kleinigheden. Dat zijn ook
de leesteekens in onze taal. Als je je
leesteekens verwaarloost, kom je soms
tot heel gekke dingen. Dat blijkt ook
wel uit de volgende zinnen, die ik
ditmaal als

NIEUWE RAADSELS

opgeef. Om het niet el te gemakkelijk
te maken, heb ik van de hele zin één
woord gemaakt. Schrijf ze. mét de
leestekens, eens keurig over.

1. DeboerenuithetNoorderlandheb-
bentien vingersaan

elkehandvijfentwintigaanhandenen
voeten

2. Deboerhadeenkalfendemoedervan
denboer

wasookdevadervanhetkalf.
Inzenden • óór 15 October aan-Qorn

Niek. postbus 5000. Amsterdam-Z.
Als toegift komen hier nog een

paar raadsels, die eigenlijk grapjes
zijn. Let op: Jan en Piet gaan naar
een dorp. Ze vertrekken tegelijk en
van hetzelfde punt maar... als Jan
loopt, rijdt Plet — als Piet rijdt, loopt
Jan. Wie is er nu het eerst in het
dorp, als je weet. dat rijden véél

vlugger gaat dan lopen?
Het tweede grapje-raadsel luidt:

een musch hipt en een haan stapt
over een karrespoor. Waarom doen ze
dat? Deze toegif'traadsels mag je ook
vader, moeder of grotere broers of
zusters opgeven

Door die grapjes zou ik haast

ONZE PPvIJSWINNERS
vergeten. Hier komen ze:

Hoofdprijs: Mimi Tap, m. 12 J„
Veenderweg 58. Ede (G.).

Troostprijzen: Annie de Man. m,
12 j.. Molenstraat 50. Strijen; Nellie
de Zeeuw. m. 14 j.. Fregatstraat 13,
Dordrecht; Gerrit Groeneveld, j. 13 J.
Kleine Leliestraat 12. Groningen;
Annie van der Heiden, m. 15 J„
Spaarnwouderweg 895. Vijfhuizen,
Haarlemmermeer: Jan de Boer. J..
11 j.. Dijk A 6. Winkel.

Ten slotte: allemaal de groeten van
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