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INTERNATIONALE GIFMENGERS
In Hotsprings in de Ver.- -^
eenigde Staten zijn de vertegenwoordigers van de vereen'igde naties en van de
Sowjetunie bijeen geweest
'om zich te beraden over de
levensmiddelenvoorziening'
van de wereld na den oorlog.
•Gedurende een reeks van
dagen
heeft rond deze plaats
e
en sfeer van geheimzinnigheid gehangen. De • bespre- ,
kingen waren geheim; journalisten werden niet toe?ge- •
laten. Er is echter toch het
•noodige van deze conferentie uitgelekt, en de Amerikaansche bladen hebben zich
er druk mee bezig" gehouden.
De nobele, Amerikanen
• 'eggen wel een zeer groote
belangstelling aan den. dag'
voor het voedsel, dat de
wereldburger
na den oorlog
z
al eten. De wereld mag dan
haar . maag vullen" mits
Amerika dollars ontvangt en
de Amerikaansche machthebbers het menu mogen
voorschrijven. Daar is in
Hotsprings een potje op het
vuur gezet, waarvan de inhoud bedriegelijk aangenaöie geuren verspreidt, welke
herinneringen» opwekken aan
vroegere culinaire geneugten
uit de Amerikaansche kapitalistische keuken, en waaraan in het verleden geheele
volkeren zich den mond hebben gebrand, omda't zij het
aangebodene te gretig hebben verorberd.
Wat is namelijk het g<*val?
Het kapitalisme heeft als een
van zijn vele vooze vruchten
de zoogenaamde mono-cultures
voortgebracht. Door
e
en doelbewuste politiek zijn
landen
met hun volken tot
e
conomische hoerigheid gebracht aan anonieme kapitalistische machten. .Zoo hebwen de Vereenigde Staten
^
*et klaar gespeeld om Cuba.
•eheel in ketenen te slaan
«oor
de productie van suiker
m
et alle mogelijke middelen
aan te moedigen en de cultuur van andere producten
Doelbewust te vernietigen,
«i het kapitalistische wereldsysteem is voor een landbouwgebied niets zoo fnuikend als de volkomen afhankelijkheid van é'én
'roduct. Het land is dan volkomen overgeleverd aan den prijs van dat product. De gevolgen van een eventueelen misoogst laten wij hier nog buiten be«houwing. Een kleine kliek in de Vereenigde Staten bepaalde den suikerprijs
i beheerschte daardoor het gaheele economische bestel van Cuba en het
teven van den Cubaanschen suikerplanter. Evenzeer heeft Engeland door den
Katoenverbouw in Egypte dat land volkomen aan zich ondergeschikt gemaakt.
Dat is het stelsel der mono-cultures, het systeem, dat volken in economische
lavernij brengt." Zulks geschiedde in de dagen, dat het beginsel der vrijheid
*ot allerhoogste economische levenswet was verheven. Voor den Egyptischea

katoenplanter moeten die
vrijheidshymnen wel zeer
valsch geklonken hebben,
telkenmale als hij bemerkte,
dat de opbrengst van zijn
product hem ten ondergang
voert. En de Braziliaansche
koifieplanter, die na moeizamen arbeid zijn koffie had '
verbouwd, zal zich evenzeer
met stomme verbazing hebben afgevraagd, waarom zijn
koffie werd verbrand of in
zee werd geworpen, instede
van den mensch te verkwikken.
De mono-culturea, giewrochten van kapitalistischen
machtswellust, zijn de betreffende volken tot een obsessie geworden.
De lieden In Hotsprings,
die het zoo goed voor hebben,
met .de menschheid na den
oorlog, willen niet enkele
landen, maar alle landen en
volken in ketenen slaan.
'Voor elk la,nd zou worden
vastgesteld wat het zou mogen verbouwen.-Jiet stelsel
der mono-cultures zou aldus
tot de grootst mogelijke volmaaktheid worden, doorgevoerd. Dat bij de uitvoering
van dit systeem over de geheele wereld de Vereenigde
Staten aan de touwtjes zou-, '"•
den trekken en Engeland
slechts een tweede rol zou
mogen spelen is wel duidelijk.
Terloops vermelden wij nog,
dat de vertegenwoordigers
van de Sowjetunie allee» be-.
langstelling hadden voor dt
levensmiddelenvoorziening
van heden. De Sowjetru9-'
sische maag jeukt reeds geruimen
tijd.
Belangrijke
landbouwgebieden zijn immers vóór de bolsjewisten
verloren gegaan.
Uit den pot, die te Hotsprings op liet vuur is gezet,
stijgen -welriekende geuren
op. Een nauwelijks zichtbare
hand heeft echter een dosis
kapitalistisch vergif aan de
brij toegevoegd en wee hem
die zich laat verleiden om
het Hotsprings-voedsel t«
nuttigen. Hij zou er aan t«
gronde gaan.
De volken der aarde zullen huh-.eigen maaltijden moeten bereiden en hun
eigen leven moeten bepalen, willen zij niet ten onder gaan. Zoo zullen ook da
Europeesche werkers eigen lot in eigen hand moeten nemen. Zij zullen dan
"arbeiden niet tot grooter glorie van een kleine groep oppermachtigen in
Wallstreet, maar voor zichzelve. In de'Vereenigde Staten werd in de vorige
eeuw de slavernij afgeschaft. Waarom zouden wij die slavernij in een veel
geraffineerder vorm in huis halen?
\
Europa zal na dezen oorlog in eigen behoeften voorzien en Amerikaansche
hulp niet van noode hebben. Wallstreet zal niet wederom de gelegenheid
krijgen om ook in Nederland zijn rol' te spelen.
De koks in Hotsprings doen het beste hun vuur te dooven.

JUAN in Amerika
(8)

Ze namen een taxi en reden over de Fifth Avenue,
en verder Noordwaarts voorbij het stille Central
Park, totdat ze aan straten kwamen tusschen de
tachtigste en negentigste straat in, en toen gingen
ze weer Oostwaarts en kwamen eindelijk aan een
groote straat, die een heel ander aspect had en een
heel andere sensatie gaf dan de kokende drukte
van de Broadway of de ondoordringbare duisternis
van de theater-zijstraten. Hier was een tusschenliggende toestand geschapen, het was hier niet te
fel verlicht, noch verzonken in Egyptische duisternis. Hier was een behoorlijke breede straat, niet
propvol en niet leeg. De menschen draafden hier
niet haastig heen en weer, of wachtten met duistere
bedoelingen zwijgend in portieken, maar ze gingen
rustig hun gang.
Er hing een duidelijk waarneembare Engelsche of
Duitsche geur, buitengewoon aangenaam en in
staat herinneringen op te wekken, die van vriendelijkheid, ja van de meest joviale excessen sprak.
„Ze verkoöpen hier overal bier", zei Isadore. „Hou
Je van bier?"
Zonder veel formaliteiten klopten ze op een deur
en bereikten langs een paar trappen en een lange
gang een tooneel van aanstekelijke vroolijkheid. In
een ruimen kelder waren de menschen rustig aan
het drinken. Er wa'rep dikke mannen en nog dikkere
vrouwen, met hun vlasblonde dochters en breedglimlachende, breed-gerugde zonen. Op iedere tafel
stonden flinke tumb'lers, vol of halfvol met bier, en
zelfs, wanneer er niet veel meer dan een centimeter
was overgebleven, was het aardig om te zien hoe
een liefelijke lich.tgla.ns In dat amberkleurige laagje
bleef ^verwijlen, teAnjl de volle glazen als brons
glommen onder hun koele schuimkoppen. • En drin-'
ken was niet het eenige amusement, dat werd aangeboden, want er was nog gezang, dat de vroolijkheid verhoogde. De kellners, grappig gekleed in
Tyroler costuums, zetten hun bladen neer en zongen
met krachtige baritons in het Duitsch den lof van
liefde en wijn. Een pianist speelde onvermoeid.
Tusschen de liederen improviseerde hij heel zachtjes
om dan plotseling over te gaan in een refrein, dat
iedereen, slaande op de tafeltjes, meezong. Roode
en tonvormige vaders duwden hun stoelen achteruit, zoodat ze ruimte hadden om hun buiken uit te
' zetten, wanneer ze kweelden en vormelooze matronen gilden ademloos, merkten dat ze geen adem
genoeg hadden om te zingen en begonnen met hun
handen op dé tafeltjes te slaan, en dan schenen ook
hun armen te kort om aan hun overkropte gemoederen lucht te geven, e'n ze begonnen goedaardig te
lachen om zichzelf en om hun jodelende bedgenooten, en ze schudden zoo, als ze lachten, dat hen
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stoelen (waar ze allemaal overheen puilden) onophoudelijk kraakten.
Juan die verrukt Was over zoo'n schouwspel dronk
het eene glas bier na het andere en- viel bij ieder
refrein in, hoewel hij er geen enkel kende en in het
geheel niet veel meer dan een dozijn Duitsche
woorden machtig- was. Maar in de hartelijke stemming, die door het drinken wordt veroorzaakt,
schijnt er een instinctief begrip te ontstaan van
vreemde talen, niet natuurlijk van Hottentotsch of
Hamitisch of van de vogelachtige sjilpgeluiden van
een Chinees; maar het bel canto van den Italiaan
en het kelig balladegezang van den Duitscher behoeft voor een Engelschman, die een beetje boven
zijn^bier is, geen uitleg, want het zijn verwante
producten van den grond, waarop zijn eigen .vertrouwde taal zoo nobel groeide.
Isadore evenwel was niet zoo ontroerd. "Hij was
nog altijd van meening, dat Amerika vervelend was.
„Jij komt nou uit Engeland", zei hij, „en in Engelang heb je lords. En een lord is interessant, zou ik
nieenen, hoewel ik er nooit een gezien heb. Hoe dan
ook,- 't zijn lords en ze zijn anders dan gewone mensehen. Nou — we hebben hier net zoo goed lords —
snuiters, dié rijk genoeg zijn om lords of zelfs koningen te'zijn. Maar ze zijn heelemaal niet interessant.
Waarom niet? Omdat ze niet anders zijn dan jij en
ik. Ze kunnen op een goeden, dag al hun geld verliezen en wat doen ze dan? Broeken persen of sodawater inschenken. En precies eender is 't met ingenieurs en professoren en dominé's, morgen aan den
dag kunnen ze makelaars in 'onroerende goederen
zijn. Er zijn geen werkelijke vakken of beroepen
meer in Amerika. Er zijn alleen maar verschillende
manieren om geld te verdienen. En daardoor ver^
schilt niemand werkelijk van iedereen anders. Ze
zeggen 't alleen maar, vatf-fe?"
Om. tien uur 's morgens zag Chicago er frisch en
schoon uit. Toen Juan aankwam, had hij geen tijd
om zich in die frissche schoonheid te verlustigen,
want hij had het veel te druk met de noodzakelijkheid om Mr. Gehenna in 't oog te houden. Eerst
was dat niet moeilijk. Ongeveer vijfhonderd menschen stonden hem op te wachter» en verwelkomden
hem met uitroepen van „evviva Roodoog!" Het
waren bijna allemaal flink gebouwde Italianen, die
hard praatten en naar voren drongen om hun
leider te begroeten. Verscheidene fotografen vroegen zijn aandacht,,en Mr. Gehenna poseerde gewillig en sommige verslaggevers 'praatten druk met
hem. Ze lachten luidruchtig om zijn vele grapjes en
vertelden, er hem ook een paar, waarop de Koning
alleraangenaamst grijnsde. Er waren ook een half
dozijn politieagenten aanwezig, -die Mr. Gehenna
allemaal de hand schudden en met wie hij zich even

opgewekt onderhield als mét de reporters? en biiltën de menigte stond ongeveer een dozijn agenten,
sommige met hun duimen in hun ceintuurs, .vol
plichtsgetrouwen strijdlust en rustig ep alles voorbereid; andere bogen zich gretig luisterend naar
voren om de grapjes op te vangen, die hun superieuren zoo vermaakten, met oogen. die jaloersch
iedereen aankeken, die uitgesproken intimi van den
Koning waren.
, Opeens steeg er een belangstellend gemompel op
en de menigte week uiteen voor een man, die het
gladde stoere uiterlijk had, dat de meeste plaatselijke politici verkrijgen. Hij droeg een breedgeranden vilten hoed en hij had een rooden kop boven
een kleurige das. Zijn jas hing open om zijn maag
lucht te geven, en hij liep op een manier door dé
menschen, die zijn gewichtigheid ten volle deed uitkomen. • Zelfs Rood-oog's houding onderging een
bijna onzichtbare verandering toen de stoere man
hem begroette.
„Zoo Rod", zei hij met een harde vettige stem,
„hoe gaan de spullen?"
De Koning toonde, hoewel niat overdreven, dat
hij de aanwezigheid van den ander op prijs stelde.
„Best", antwoordde hij, „heel best. Én hoe is 't
met jou?"
De menigte uitte onderdrukt haar ontzag en bewondering, toen die belangrijke figuren — alle twee
groote^kerels — elkaar glimlachend de hand drukten, en de fotografen namen verscheidene opnamen
van den handdruk en van den glimlach, die de
beide mannen ieder een oogenblik „in situ" hielden. Toen kwam er beweging in de menschenmassa.
Buiten het station wachtten twee- ofr driehonderd
schoolkinderen op den Koning: kleine meisjes in
witte jurkjes en kleine jongens met zwarte oogen
eh glad geborsteld zwart haar. Hun stemmen klonken schril als papegaaien en 'kakatoes, en ze zwaaiden wild met de Italiaansche en Amerikaansehe
vlaggetjes, die ze droegen. Amerikaansch rechts.
Italiaansch links. Rood-oog liep glimlachend door
de kindergelederen en stond hier en daar stil om
een hoofdje te streelen of op een wangetje te tikken
en zelfs om ruimschoots „quarters" en ,.dimes" uit
te deelen. Terwijl hij nog daarmee bezig was. vond *
Juan een. taxi en zei tegen den chauffeur, dat hij
Mr. Gehenna wilde volgen, wanneer hij wegreed.
„Rood-oog volgen?" vroeg de chauffeur en maakte
een zuigend geluid met zijn tong. „Ik denk, dat hij
naar Cola Coloni's begrafenis gaat."
„Dan zullen wij daar ook heengaan", zei Juan.
Ze kwamen steeds langzamer vooruit. Het verkeer
hie^d hen op. De straat was stampvol met menschen. Ongeveer honderd meter verder öraaide hij
zich om en zei: „Ik kan niet yerder, maar de Rigo-.
letto Begrafenis Salon is hier vlak om den hoek.
Daar ligt het lijk. Het verkeer mag hier niet verder,
omdat het zoo vol is op straat, alleen Rood-oog en
zijn lui mogen er door. U zult moeten loopen als u
nog verder wilt."
(Jöot volgt.)

Verzorging familieleden, vrijwilligers
Waffen SS. en Ned. Legioen

of... na drie maanden

Er is een Vervolg op ons Verhaal, dat 28 Mei
in „Arbeid" onder den titel „Hoe een groot
zanger er kwam" werd opgenomen — een 'vervolg, dat niet opwekkend en ook niet vereerend is.
Bij de baar, van den te vroeg gestorven
opera-zanger Johan Lammen werd er terecht
van getuigd, dat een groot kunstenaar u-as
heengegaan. Het was de eerste burger van de
hoofdstad, die zijn rede eindigde met de ivoorden: „Amsterdam zal hem nooit vergeten" en
dat waren woorden, die den velen, welke hier
de laatste eer bewezen, uit het hart waren gegrepen.
•
•
Amsterdam zou niet. vergeten
De stad
betaalde de weduwe drie maanden salaris en
daarna*
was .het uit. Amsterdam zou hem
nooit vergeten, doch scheen het niet noodig
te vinden, de weduwe en het vijfjarige dochtertje na die drie maanden op eenigerlei wijze
verder te verzorgen. Toch ivas Johan Lammen
in vasten dienst van de gemeentelijke operastichting te Amsterdam en twee dagen voor
zijn plotselingen dood had hij zijn contract, dat
hem. weer voor twee jaar bond, geteekend. Het
tantième voor den zanger was reeds .vastgesteld — collega's hadden het ai opgenomen,
doch Lammen liet het staan
Door als de
vacantie begon.
Men zou nu denken, dat dit geld tenminste
aan de weduwe zou warden uitgekeerd, 't Kon
blijkbaar niet. Zelfs een ondersteuning van het
dochtertje werd geweigerd. Amsterdam zal hem.
nooit vergeten
die woorden van den burgemeester werden — na drie maanden — tot
een hoon.
Hier is wat goed te maken. Dat het gauw
moge gebeuren!
N. C.

Door Eric Linktater

Naar aanleiding van de vele vragen, ^-elke vooral in
den laatsten tijd gesteld -worden met betrekking tot 'de
verzorging van de familieleden der vrijwilligers voor 'de
Wai'ïen. SS e:i Nederlandsen Legioen, deelt liet ErsatzKommando Niederlande. Korte Vijverberg 5, Den Haag,
het vclger.de mede en geeft hier enkele voorbeelden.
Den echtgenooten van gehuwden welke een inkomen
hebben tcxt een bedrag van .ƒ 150 per maand, wordt
• voor onderstand ƒ65 per maand uitgekeerd. Bovendien
.voor ieder kind tot 16 jaar ƒ21 per maand.
Verder vergoeding van huishuur t6t het volle bedrag:.
De uitkeering wordt, bij een aantal van bijv. drie
kinderen beneden 16 jaar dan als volgt:
Echtgenoot* per maand
3 kinderen a ƒ21:— per maand
Huur geschat per maand
*

ƒ 65.—
„ 63.—

„ 25.—

Per maand ƒ 153.—

Bovendien worden de verzekeringen vejrgoed tot het
volie te betalen premiebedrag.
Deze verzekeringen zijn: de reeds loopende levensver•ing, ziekteverzekering, begrafenisfonds, brandverzekering.
>
ï
Den echtgenooten van gehuwden, -welke een-inkomen
hebben tot ƒ200.— per maanden bijv. 2 kinderen hebben
beneden 16 jaar, woi;den de volgende uitkeeringen verict:
•
Echtgerjoote per maand
ƒ 80.—
2 kinderen a ƒ21.— per/4naand
„ 42.—
Huur geschat per maand
„ 35.—
,

Per maand ƒ,157.—

Plus betaling bovengenoemde verzekeringen, enz.
Voor kinderen beneden de 16 jaar, welke recht/hebben
op ondersteuning, en niet in gezinsverband met den vrijwilliger, met zijn vrouw, of met familieleden in rechte
lijn leven (bijv. onechte kinderen van. den vrijwilliger,
welke zich, bij pleegouders bevindeh) wordt een vergoeding verstrekt van ƒ36 per maand per kind.

Voor kinderen boven de 16 jaar, voor zoover hun opvoeding nog niet is voltooid, wordt een uitkeerinp -verstrekt van ƒ30.— per maand per kind.
Bovendien gemeten de gezinsleden der vrijwilligers extra
levensmiddelen- en kolenbonnen, indien deze vrijwilligers
voor hun indiensttreding in gezinsverband, leefden. ofgeheel of gedeeltelijk kostwinner waren.
Bij grootere inkomens worden naar verhouding gn>
bedragen voor familie-onderhoud uitgekeerd.
' De uit te keereii totale kostwinnersvergoediiig m:vg echter niet meer bedragen dan >J X de vroegere nottoverdiensten.
In enkele bijzondere gevallen kan na een ingesielc'
derzoek een extra uitkeering worden toegestaan-. 'iGebo^te. sterfgeval, ziekte, enz..)
Bovendien ontvangen alle ongehuwde vrijwilligers bui' ten hun soldij, vrije voeding, kleeding, enz. e«n. b-.
van ,ƒ 45 per maand door tusschenkomst van den Fürsorgeol'fizier der Waffen SS.
Voor zoover de vrijwilliger voor het grootste gedeelte in
het onderhoud van zijn ouders .heeft moei/en voordien,
kan een kostwinnersvergoeding worden uitgekeerd
ƒ 60 tot ƒ 90 per maand.
Bovendien kan in bijzondere gevallen een huurtoeslag
worden verleend.
De tarieven voor kostwinnersvergoeding, uitkeenng van
gezinnen van gehuwden, enz. en alle verdere in'. zijn te verkrijgen bij het Ersatz-Kommando NS ;
Korte Vijverberg 5, Den, Haag en Nebenstelle, Dam 4. te
Amsterdam.
De aandacht wort er op gevestigd, dat zij. die om
bijzondere reden in Nederland moeten blijven, dienst kennen nemen bij het SS WaehtbataïHon Amersfoort, naar\'oor alle bovenstaande genoemde uitkeerïngen, levensmiddelen-toeslag en alle andere voordeelen eveneens gelden.
Aanmeldingen voor bovengenoemde onderdeelen van 17
tot 45 jaar Schriftelijk uitsluitend SS Ersatz-Kommanöo,
Korte Vijverberg 5, Den Haag.
Zij, die tusschen, den leeftijd van 18—35 jaar zijn en
aanmeldingsplichtig zijn voor den Arbeidsinzet. kunnen
zich eveneens schriftelijk aan bovengenoemd adres &hiinielden en worden tijdens hun verbintenis bil bo-.noemde onderdeden vrijgesteld van den Arbeidsmzet.

KOERS HOUDEN
IN DE BRANDING
De gebeurtenissen, die bezig zijn het lot van lijken van een waarachtig Socialisme; niet een
Europa te bepalen, ontwikkelen zich op dit vaag en verwaterd salon-socialisme, en ook
oogênblik niet volgens de eerlang zoo hoog niet een socialisme, dat doodloopt in een negeschatte lijnen van geleidelijkheid. Krachten gatieven klassenstrijd, doch «en socialisme,
botsen op tegenkrachten, en de strijö nadert dat bepaald wordt door geloof, overtuiging
meer en meer zijn hoogtepunt.
en... daadkracht.
Ook voor den Nederlandschen werker kan
Wat beteekent dit alles echter tegenover de
dit duidelijk zijn. Niet doordat hij 's avonds werkelijkheid van vandaag? Wat beteekent de
uit zijn krant verneemt, dat er oorlog wordt meening van enkele duizenden Nederlandsche
gevoerd, doch doordat hij dat dagelijks meer werkers, ja zelfs hun daadkracht tegenover de
en meer aan den lijve ondervindt. Dat er oor- ontwikkeling van de historie. Kan dat alles
log is weet de Nederlandsche^ werker door de iets aan de toekomst veranderen? Dat is nu
zorgen, die het voedsel- en kleedingvraagstük juist het fatalisme, waartegen we hier waarhem oplegt, maar al te goed. Dat Nederland schuwden.
*
zijn deel van de lasten draagt is voor hem geen
De wereld van morgen is nóg in opbouw. Hoe
fraaie Jirade, maar een harde werkelijkheid. die wereld er ait zal zien, is niet in de eerste
Een werkelijkheid, die hij af kan lézen van plaats een kwestie van massa, dat is in de
het gezicht van zijn vrouw, en die spreekt uit eerste plaats een kwestie van geest. Aan de
de gewone alledaagsche dingen, waarmee hij •Nederlandsche arbeiders de taak om te zorgen,
te maken heeft.
dat het dan ook een kwestie van NederlandDat het oorlog is weet de werker, doordat hij schen geest is. En daarom, hoe zwaarder de omelders wordt tewerkgesteld, en doordat hij zich standigheden worden, hoe noodzakelijker het
ook overigens meer en meer zelfs de kleine tevens wordt zich in daden duidelijk uit te
genietingen des levens heeft te ontzeggen. Ja, spreken. Daden, waarbij het hart warm is,
de Nederlandsche werker kan zich niet afzijdig doch het hoofd koel blijft Wat is vandaag
houden van de wereldgebeurtenissen, doch hij noodig?
leeft in de brah'ding van dezen tijd.
Eenheid, en dat ten aanzien van alle sociale
en economische problemen, waarmee we te
maken hebben. Eenheid, die duidelijk zichtInderdaad, in de branding van dezen tijd baar is zoowel naar binnen als naar buiten;
met de onafwijsbare opgave koers te houden eenheid van organisatie, opdat wij door deze
van onzen Nederen het doel niet uit het oog te verliezen, dat eenheid.getuigenis afleggen
hij zich als Nederlands werker heeft te stellen. landschen' wil en ons1 Nederlandsch vermogen.
Dat de arbeider van vandaag vraagt om
Het is echter begrijpelijk, dat dit thans velen
werkers in Nederland niet gemakkelijk valt. resultaten is begrijpelijk. Dat hij resultaten beWe kunnen het rustig erkennen. Dagelijks doelt, die er ook op.gericht zijn de alledaagweerkeerende zorgen — die er 'niet lichter op sche lasten des levens te verlichten mag hem
worden naarmate de oorlog langer duurt — niet kwalijk worden genomen.
vooral voor hen, die in de stad wonen, maken
het uitzicht op een verder wegliggende toeEr is één ding, dat boven _de zorgen
komst niet gemakkelijker.
Hoe kan ik — zoo redeneert menige arbeider van dit oogênblik uit moet gaan, hoe zwaar die
— vertrouwen hebben in de toekomst die be- ook mogen zijnt dat is de gezamenlijke toeloofd wordt, als het leven met den dag slechter komst van alle Nederlandsche werkers. Deze
wordt? Het/valt hun, die om welke reden dan veilig te .stellen en te helpen bouwen is de taak
ook de eenrieid der werkers als een gevaar be- van Het Nederlandsch Arbeidsfront. Deze taak
schouwen, onder deze omstandigheden niet te steunen is dus de plicht van lederen Nederzwaar den arbeider, die den* koers bijster dreigt landschen werker. Hierbij is ook de zekerheid
te geraken, in te fluisteren, dat hun koers de gegeven, dat de wil een betere orde en een
beste is, Er zijn er, die graag op gedempten hechte gemeenschap op te bouwen zich niet in
toon den arbeider zeggen welke richting hij frasen zal verliezen. Want het Nederlandsche
Arbeidsfront staat temidden van het arbeidsthans te gaan heeft.
Voor den Nederlandschen werker is het ech- leven, niet met woorden, maar met daden.
Daden, die ook, ja juist gericht zijn op dat,
ter zaak het oor aan deze fluisterstemmen —
met welk gezag ze zich zelf ook bekleeden — wat de werker heden noodig heeft: behartiging
van zijn onmiddellijke belangen. Maar dat niet
niet te leenen.
,
Iede~?e Nederlandsche werker moet weten, alleen, want met de behartiging van de ondat hij vandaag maar één doel en één weg middellijke belangen der werkers houdt het
heeft, en daarom moet zijn doel en de koers, Arbeidsfront het oog tevens op de toekomst
welken 'hij te gaan heeft, hem duidelijk en gericht, omdat de belangen van 'heden en toehardop zonder omwegen worden gezegd. Als • komst tenslotte onafscheidelijk verbonden zijn.
Deze toekomst moge dan nabij zijn of veraf,
dat niet zou gebeuren, dreigt menige werker
af te zakken of naar een berustend fatalisme aan die toekomst moet reeds heden worden
van ,,het was vroeger zoo, en het zal wel altijd gebouwd, ook door den Nederlandschen werker,
zoo blijven", waardoor alle strijdgeest en alle wanneer Ijij straks deel wil hebben aan een
spankracht wordt gedood, of deNederlandsche nieuwe gemeenschap van werkers, die Eurowerker en daarmee' het Nederlandsche volk" peesche volkerengemeenschap zal heeten.
Dit in het oog houden is koers houden, ook
wordt in de armen gejaagd van hen, die —
onder welke schoone leuze ook — vernietiging in de branding van den tijd. Dit koers houden
voorstaan instede opbouw, die willen ontbin- moet thans van den Nederlandschen werker
den inplaats samenbundelen. Het doel, dat de worden.verlangd in het belang van hemzelf,
Nederlandsche'" werker ook op dit — of liever zijn gezin en dus van het'TSTederlandsche volk.
juist op dit oogênblik heeft is: het verwerke-

ELK BEDRIJF EEN GOED VERBLIJF
Mogelijkheid tot ruilen van materiaal
De door de afdeeling Schoonheid van den Arbeid middeling te geraken,, waarbij een bedrijf, dat b.v.
Ingezette actie „Elk bedrijf een goed verblijf" is, eenige kleerenkastje^ noodig heeft, doch een paar
Zóoals uit de vele aanvragen om voorlichting blijkt, stoelen,0ver heeft, dit mededeelt aan de afdeeling
een succes geworden.-Dagelijks bereiken ons ver- Schoonheid van den Arbeid, welke dan bemiddelen.
zoeken, waarin men de bemiddeling van de af- kan tusschen den aanvrager, die kleerenkastjes over
deelyjg Schoonheid van den Arbeid" inroept inzake heeft, doch stoelen te kort komt.
Uitsluitend serieuze aanbiedingen kunnen tot
bet verkrijgen van materiaaltoewijzingen, welke
noodig zijn voor het verbeteren en verfraaien van . elkaar gebracht worden via de afdeeling Schoonbedrijfsruimten, wasch-, kleed- en ontspannings- heid van den Arbeid, terwijl de beperking gemaakt
lokalen, fabrieksterreinen e.d. In de meeste ge- moet worden, dat de materialen gebruikt moeten
vallen kan aan de aanvragen om ondersteuning, worden voor de geestelijke en lichamelijke verzorten gevolge van. de materiaalpositie, niet voldaan ging van den werker in het bedrijf.
Verzoeken om medewerking en aanbiedingen kunt
Worden, terwijl anderzijds de beoogde verbeteringen strikt noodzakelijk uitgevoerd moeten worden. u richten tot Het Nederlandscl»e Arbeidsfront. AfHet ligt daarom in de bedoeling van de afdeeling deeling Schoonheid van den Arbeid, P. C. HooftSchoonheid van den Arbeid, om tot een ruübe- straat 180 te Amsterdam,

Altijd is de bode de man die de klappen krijgt.
Hij kan de contributie niet komen ophalen, omdat
hij ziek is, omdat hij voor een zieken kameraad een
groote wijk moet opknappen, of omdat zijn rijwielbanden versleten zijn „
Hem wordt de schuld gegeven wanneer er eontri-.
butieachterstand ontstaat f u Leiden is in last wanneer u bij de eerste de beste voorkomende gelegenheid een uitkeering komt aanvragen en deze wordt
wegens contributie-achterstand afgewezen.
Wie is de ware schuldige?
Hij die alles blauw blauw laat!
Hij die zijn bijdrage niet zelf komt aanzuiveren
bij het Plaatselijke Kantoor!
CONTRIBUTIE IS EEN BRENG SCHULD.
SPECIAAL BLAD VOOR HANDEL EN AMBACHT.
Die leden van Het Nederlandsche Arbeidsfront,
welke werkzaam zijn in een handels- en/of Ambachtsbedrijf, hetzij als ondernemer, hetzij onzelfstandig, worden erop opmerkzaam gemaakt, dat van
„Arbeid" een speciale uitgave getiteld „Handel en
Ambacht" verschijnt, waarin in het bijzonder de
sociaal-economische aangelegenheden van deze
sectoren van het bedrijfsleven worden behandeld -en
de verrichtingen der af deeling Handel en Ambacht
van het Arbeidsfront vermeld.
Zij, die voor deze speciale uitgave in aanmerking
komen, worden hierbij opgewekt om hun naam en
adres op te geven aan den Dienst Voorlichting der
af deeling Handel en Ambacht van Het Nederlandsche Arbeidsfront, P. C. Hooftstraat 180, Amsterdam-Z.

U luistert toch ook naar...
De leider van de afdeelinp Propaganda, kam.
G. J. Zwertbroek. houdt «Zondag 4 Juli 1943
zijn veertiendaagsche toespraak, ditmaal over
de distributielijn Hilversum II van 12-30 tot
12.45 uur.
Het veertiendaagsche vragenkwartiertje, dat
onder den titel ..De sociale voorman maakt u
wegwijs" wordt uitgezonden, kunt u weer beluisteren op Vrijdagavond 25 Juni en 9 Juli
a.s. van 19,35 tot 19.59 uur.

WOUDENBERG
SPRAK IN HEVEADORP
Dezer da.gen sprak de Arbeidsfrontleider H. J.
Woudenberg voor de werkers van de N.V. Hèveafabrieken, Heveadorp bij Arnhem. 12 ij waren bijeengekomen "in een groote zaal van dit bedrijf, en zij
luisterden met belangstelling naar de woorden welke
de Leider van het Arbeidsfront tot hen te zeggen had.
Het is thans immers voor den Nederlandschen
werker Wel een zeer belangrijke tijd. Daar staan
ook voor hem groote dingen op het spel, en in
den strijd, die thans in Europa woedt, gaat het
ook om zijn bestaan, zijn leven en de toekomst van
zijn kinderen. Van iederen Nederlandschen werker
„kan ook thans worden verwacht, dat hij zich met
zijn volledige energie zet achter de zoo gewichtige
taak, die hem op de schouders is gelegd.
De Arbeidsfrontleider begon met den werkers er
op te wijzen, dat zij .zelfstandig moeten leven, in
plaats van achter hen aan te sjokken, die in kritieke
tijden achter de schermen blijven en zich aan hun.
verantwoordelijkheid trachten te onttrekken. Wanneer de arbeider zich voor^het karretje dezer lieden.
laat spannen, wordt hij altijd de dupe. Het is voorgekomen in die dagen, welke achter ons liggen,
dat de ondernemer niet in het bedrijf te vinden
was-,> en voor hem is altijd wel een of andere oorzaak te vinden, om zich aan dezen plicht te onttrekken. De arbeider 'echter kan dit niet; hij moet
zich melden aan de fabriekspóort.
„Wij moeten elkander vinden op de gemeenschappelijke basis, die ons allen bindt, namelijk den
arbeid. Daartoe is het noodzakelijk, dat alle krachten worden samengebundeld in één groote gemeen. schapsorganisatie van de*n arbeid.
Het zal van den werker zelf afhangen wat in
sociaal-politiek opzicht 'kan worden bereikt. Het
Nederlandsche Arbeidsfront kan op dit gebied in
dezen oorlogstijd niet meer doen /dan mogelijk is,
de stootkracht van allen is echter noodzakelijk om
de sociale positie van den Nederlandschen werker
te verbeteren. HijN heeft metterdaad eigen lot in
eigen hand. Wij zullen hief niet spreken over da
oorzaken van den oorlog, echter over de noodzakelijkheid van de vorming van een nieuw Europa,
waarin Nederland een plaats zal innemen, waarop
liet door zijn arbeid recht kan. doen gelden."

Bedrijyen maten hun krachten op het sportveld
Geslaagde bedrijfssportdag te Birkkoven

Felle actie tijdens het boksen op den
sportdag.

bedrijfs-

Tijdens het hardloopen voor dames.

De belangstelling was groot. ~

„Bedrijfssportdag" was tot voor kort een volkomen onbekend woord in onze vaderlandsche
sportterminologie. Nu echter vormt het reeds een
begrip op zich ^zelf. Hel^ woord zegt het duidelijk:
sportdag van en voor het'bedrij f. Dit sluit dus in,
dat de werkers van een hechte gemeenschap —
zooals deze in een bedrijf bestaat — niet alleen gedurende de arbeidsuren hun krachten gaven aan
het geheel ter beschikking stellen, doch ook na de
dagtaak, nu niet met de vuist of met het hoofd,
maar op andere wijze in wedkampen hun -sportieve
gaven ten bate van het geheel weer ten nutte
maken.
Reeds verleden jaar is in" Rotterdam bewezen, dat
de bedrijfssportdag een hoogtepunt vormt van kameraadschap ert spor.tiviteit. Bij een dergelijken dag
gaat het niet in de eerste plaats om hét winnen op
zich zelf, maar om de prestaties van allen, die
deelnemen. Men behoeft dus geen records te verwachten of andere uitzonderlijke prestaties. Bij een
bedrijfssportdag streeft men er in, de eerste plaats
naar, goede sport te bieden, waarbij vooral stijl tfn
houding den doorslag geven bij de beoordeeling.
Het was een goede gedachte van „Vreugde en
Arbeid" haar tweeden bedrijfssportdag — tegelijkertijd de eerste van dit jaar — te organiseeren op het
prachtig gelegen Birkhoven bij "Amersfoort. Reeds
voor tienen brachten treinen, die voor deze igelegeh''
heid extra bij de halte Vlasakkers stopten, vele
bezoekers en deelnemers binnen Amersfoort's grenzen, onder wie velen uit Den Haag, Rotterdam,
Amsterdam en Utrecht.
De provinciaal leider van' Het Nederlandsche
Arbeidsfront, kam. Satony, opende ntet -enkele
woorden den dag, waarna onmiddellijk de voetbalwedstrijden aanvingen. De wedstrijden werden op
vier velden gespeeld. In het veld kwamen: een elftal
van Persil, een van de firma Druyf, een van Locomotief, één van het Arbeidsfront en drie van Leko.
De ontmoetingen leverden vele spannende momenten op en het resultaat was, dat de eerste elftallen
van Leko en Persil met elkaar om de eerste plaats
moesten strijden. Leko bleek de sterkste en ging met
den eersten prijs strijken.
Tijdens de wedstrijden arriveerden o.a. de burgemeester van Amersfoort, mr. J. G. L. Harloff en de
leider van de Gemeenschap Vreugde en Arbeid van.
het Nederlandsche Arbeidsfront, kam. J. A. van der
Werken.
Op het middenveld werden inmiddels spannende
athletiek-wedstrijden voor dames en heeren gehouden, omvattende balwerpen, verspringen, hardloopen en kögelstooten. Tijdens de wedstrijden zorgde
Ier verhooging van de stemming een muziekcorps
van den Nederlandschen Arbeidsdienst onvermoeid
voor pittige marschmuziek.
<
Na'een woord van Amersfoort's burgemeester, die
deelnemers en bezoekers in het bijzonder namens
zijn burgerij, welkom heette, volgden bokswedstrijden, die met levendige belangstelling gevolgd werden.
Na een spannende driekamp (100 meter hardloo-,
pen, kogelstooten en verspringen) bleek, dat de
firma Klingelenberg uit Rotterdam met 301 punten
de meeste punten had behaald. Twee werd Pander I
en drie Pander III, beide uit Den Haag.
Bij de dames won de groep van Dijkman uit Amsterdam. _Gerzon (Amsterdam) en. Nederlandsen
Arbeidsfront (Rotterdam) behaalden een gelijk
aantal punten en moesten om den tweeden en derden prijs loten.
De geslaagde dag werd besloten met een prijsuitdeeling en een opvoering van „Don Quichotte op
de bruiloft van Kamacho" door de Schouwspelers
onder leiding van Joh. Boezer in het openluchttheater.

Zooals op deze foto blijkt,
•

HUISVLIJ
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BEKENDMAKING
Met ingang: vaij 4 Juli a.s. zal de Werfcloozenkas van Het Nederlandsche Arbeidsfroiit opgehouden hebben te bestaan en
zal derhalve de bijdrage voor deze kas
niet meer verschuMigd zijn. Het is gébleken, dat in verband hiermede eenige
onzekerheid is ontstaaft omtrent de rechten van hen, die in den loop van den tijd
hun bijdragen aan deze Werkloozenkas
hebben voldaan. Het staat vast, dat van

deze rechten niets zal worden gekort, en
het is derhalve van het grootste belang,
dat de betreffende bijdragen' tot 3 Juli a.s.
worden voldaan.
Het ^Nederlandsche Arbeidsfront zal aan
zijn leden in geval van werkloosheid boven
de uitkeering van staatswege een bijzondere ondersteuning verleenen. Hierover
zullen binnenkort nadere mededeeliiigen
volgen.

De inspecteur van het L.O. te Leiden, Vriend, of
namens den burgemeester de tentoonstelling'

overzit

LEEROVEREEN KOMSTEN
VAN HET NEDERLANDSCHP ARBEIDSFRONT

Met een leerling enov er eenkomst in de hand is het
goed lachen.

Vakopleiding is geen Staatstaak
maar Volkszaak
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overzicht van een deel -der tentoonstelling.
t Foto's Arbeid-Breyer.).

Een stralende voorjaarsochtend in het oude stadje
Deventer. De ruimeT breede straten voor het station
liggen zonovergoten rustig den stroom reizigers af te
wachten^ die uit den ochtendtrein uit Holland zijn
gekomen en zich naar alle^zijden naar hun bestemming spoeden.
Links af, langs de veemarkt, komen we aan een
deel van de stad, dat vroeger buiten de wallen'heeft
gelegen en nu het voornaamste gedeelte herbergt
van de industrie, waar deze welvarende provincieplaats haar glorie aan te danken heeft. Daar is een
interessant bedrijf gevestigd, waarvan er maar
weinige in Nederland zijn: de Deventer Elastiekfabriek.
In samenwerking met de afdeeling Beroepsvorming eh Bedrijfsleiding van" Het Nederlandsche
Arbeidsfront, onder leiding van dr. ir. G. de Gelder,
•worden hier leerlingen opgeleid voor de vakken
elastiekwever en -vlechter. Deze leerlingen ontvangen de theoretische en practische opleiding in het
bedrijf, terwijl de jeugdbedrijfsgemeenschap voor de
karaktervorming zorgt.
/
1
Om deze opleiding tot een werkelijk goed en afgerond geheel te maken is voor iedere leerling, ten
overstaan van Het Nederlandsche Arbeidsfront, een
'leerovereenkomst gesloten. Deze leerovereenkomsten
voor dit zoo uitzonderlijke beroep werden heden
namens Het Nederlandsche Arbeidsfront aan de
leerling-en overhandigd. Dat dit met een kleine
plechtigheid gepaard ging, is vanzelfsprekend, daar
het in ontvangst nemen vari deze overeenkomst, de
eerste stap beteekent op den weg naar het vakmanschap, waar als volgende mijlpaal het gezellendiploma staat, dat hun 'in heel Europa de deuren
opent: Kam. Frank" van de afdeeling Beroepsvorming bracht den leerlingen met enkele korte woorden
hun plichten en ( hun later te verwerven rechten
onder het oog. ,
Wij kregen den indruk, dat de jeugdige aanstaande
vaklieden met grooten ernst hun taak. ter hand (
zullen .nemen en dat de ..Betriebsführer", de heer
R. Léuchtmann, veel genoegen zal beleven vari deze
opleiding in'.zijn bedrijf.
Dit-bezoek, geeft ons aanleiding, eens iets naders
te vertellen over deze leerovereenkomsten, waarvan
er reeds vele door Het Nederlandsche Arbeidsfront
zijn gesloten.
Volgens statistische gegevens verlaten per jaar
circa 25.000 kinderen het Lager Onderwijs, zonder
verder schoolonderwijs of vakopleiding te ontvangen. Het hangt dan van het toeval af, of hieruit
'mannen en vrouwen zullen groeien, die de volRsgemeenschap kunnen dieneh met goeden, degelijken

beroepsarbeid. Hoeveel van deze 25.000 kindere»
zullen van het eene naar :het andere beroep zwei*
ven, om tenslotte het. groote leger. van los-werklieden te gaan vermeerderen?
, Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft zich daarom tot taak gesteld, aan deze kinderen een richting
te geven en hen te helpen door het tot stand
brengen van een goede beroepsvorming. Vooral
daar het hier vaak gaat om kinderen uit gezinnen,
waar men reikhalzend,naar de inkomsten van den
jongen of het meisje uitziet, zal men niet eenvoudig
kunnen volstaan met het stichten van nieuwe opleidjngsinrich tingen, in "welken vorm dan ook. De
kinderen zullen in de bedrijven dienen te worden
geplaatst, -teneinde eenig loon, thuis te kunnen
brengen. Maar tevens moeten zij verzekerd zijn van
een goede opleiding, een goede beroepsvorming,
waarmee een grondslag vpor hun geheele verdere'
leven wordt gelegd. Een bedrijf, dat hun deze vorming wil geven, dient e'chter beschermd te worden
.tegen het groote euvel van het vaak zoo sterke
verloop van jeugdige arbeidslsrachten. De jeugdige
werkers dienen aan het bedrijf te worden gebonden,
maar op een dusdanige wijze, dat zij' gevoelen deel
uit te maken van de bedrijfsgemeenschap. Dit gevoel moet hun ook door de beroepsvorming worden
bijgebracht. Zij dienen te worden gevormd tot
"plichtsgetrouwe werkers, . zich bewust van hun
grooten plicht de beste arbeidsprestaties te leveren,
niet alleen voor het bedrijf, maar ook- voor het
geheele volk.
Om dezen band tusschen leerling en bedrijf te
scheppen, hejsft Het Nederlandsche Arbeidsfront een
leerovereenkomst samengesteld, waarin de plichten
van leerling -en bedrijf nauwkeurig zijn omschreven.
Tevens ie aan de hand van een beroepsbeeld vastgesteld wat het .te leeren -vak of beroep omvat, zoodat na een tijd van gemiddeld drie jaar een gezellenproef kan worden afgelegd. Deze leerovereenkomst wordt geteekend t.en overstaan van Het
Nederlandsche Arbeidsfront en tevens zal in de toekomst controle worden uitgeoefend, zoodat zoowel
bedrijf als leerling wederzijds ervan verzekerd kunnen zijn, dat de aangegane verplichtingen stipt
worden nagekomen.
Dat deze opleiding alle leden van Het Nederlandsche Arbeidsfront ten zeerste zal interesseeren
en dat er zeer velen zullen zijn die hiermee nader
kennis willen maken, is wel vanzelfsprekend. Mocht
dit het geval zijn, dap kunt u zich wenden tot den
socialen voorman in de bedrijven, de plaatselijke
kantoren c|f de provinciale bureaux,*waar men u
gaarne met raad .en daad terzijde zal staan.
F..

Glunderend nemen de jongens hun leerlingenovereenkamst in ontvangst.

Onder de oogen van den meester wordt het vak
grondig geleerd.

ERGERLIJK

Water sportkampen van het

en

*

Nederlandsche A rbeidsfront
Om teleurstellingen te voorkomen herinnert
de afdeeling Jeugd .van Het Nederlandsche
Arbeidsfront nog even aan de in de maanden
Juli en Augustus te houden watersportkampen.
Eventueele lief hebbers worden aangeraden zich
zoo snel mogelijk op te geven en niet tot het
laatste oogenblik te wachten. De vele voorbereidende werkzaamheden maken het onmogelijk om, bij een te groot aantal aanmeldingen,
het aantal kampen uit te breiden. Wie dus als
laatste komt, loopt groote kans teleurgesteld
te worden.
Zooals bekend, worden de kampen gehouden
in de Jeugdherberg „Zeldenrust" aan de Vinkeveensche plassen.
Alle inlichtingen zijn te bekomen bij het
Provinciaal Bureau van Het Nederlandsche
Arbeidsfront, Prins Hendrikkade 49—51, Amsterdam, en verder bij de Plaatselijke Kantoren en sociale voormannen in de provincie
Noord-Holland.

DOM
Het is nog niet zoo heel lang geleden, dat het
toelatings-examen voor de M.T.S. e» voor de
andere middelbare schalen op het 'belastingkantoor werd afgelegd. Niet door den candidaat natuurlijk, doch-door zijn vader.
Op het belastingkantoor viel _ tn de meeste
gevallen de beslissing, wie naar een M.T.S.,
een H.B.S. of een Gymnasium kón gaan en
wie niet.
Dat deze laatste groep verreweg het grootst
was, spreekt wel vanself; ergerlijk en dom was
echter de manier, waarop deze indeeling plaats
vond.
Ergerlijk was 'het, omAat op deze wijze een
rijkgeworden zwendelaar boven een eerlijken,
doch armen arbeider werd gesteld. En dom was
het om de mateloo'ze verkwisting, die hier met
de energie, den vlijt en het prestatievermogen
van honderden jongens uit arbeiders- en kleinburgerkringen plaats vond.
Tegen deze domheid trekt het LangemarckStudium te velde. Wie tot deze school wordt

Agenda „Vreugde en Arbeid"
Volksontwikkeling
Genikt door middel van
„Vreugde en Arbeid"
van uw vrijen Zondag
Trekt met de kinderen er op uit l

en van 7.30—9.3O uur.

Inlichtingen hieromtrent'bij de plaatselijke kantoren van Het Neder laudsche
Arbeidsfront.

;

Cultureele ontspanning
tlll.VEKSUM.

Gooiland

Zaterdag 26 Juni
Aanvang 7.30 uur.

CO,SI FAN TUTTE
Komische opera van W. A. Mozart.' uit-

Excursies
gevoerd door de. Kameropera (leiding
Jaap Kool).
Onder leiding van deskundige kameToegangskaarten a 75 cent voor
raden zullen in den zomer eenlge excurArbeidsfront-leden en huisgenooten en
sies gehouden worden. Zij, die zich wen'ƒ l'.— voor nlet-leden zijn verkrijgbaar
schen op te geven als excursie-leider,
kunnen dit doen bij het Centraal Bu- ~ bij de bekende adressen. Tevens taij de
Arbeidsfrortt-boden en Sociale Voorreau van. „Vreugde en Arbeid", Amstel
mannen.
224—226, Amsterdaui-C. Gaarne ontvanKinderen onder 14 Jaar hebben —
gen wij bij de bereidverklaringen ook
volgens de nieuwe bepalingen — ook
plannen voor excursies en rondleidingen
onder
geleide geen toegaöig tot bovenalsmede opgave van speeiaal-beheerschte
genoemde voorstelling.
projecten.
Den 27en Juni zullen verschillende excursies gehouden worden. Hieronder volgen'de gegevens:
„
ftussuin: Wandeling naar Hilversum
Athletiekcursüssen
met bezoek aan de Studio.
Amsterdam; Wandeling door het AmDen Haag.
sterdamsche Bosch (Boschplan), onder .
In bovengenoemde plaats zullen op
deskundige leiding. Boomen, vogels en
het Sportveld aan de Escamplaan iedeplanten.
ren Vrijdagavond van 7—9 uur athletiekcursussen worden georganiseerd.
Leiden: Vogelexcursie naar De Kaag.
De prijs tot deelname bedraagt voor
Wandeltocht langs de plassen.
leden van Het Nederlandsche ArbeidsArulK-m: Wandeling naar het Openfront ƒ 5.50 en voor niet-leden van Het
luchtmuseum. Bezoek onder_ deskundige
Nederlandsche Arbeidsfront ƒ 7.— per
leiding. Daarna naar den Dierentuin.
cursus.
Breda: Wandeling door de prachtige
Aanmelding en nadere inlichtingen bij
ülvenhoutsche bosschen.
•het Provinciaal Bureau, Dr. Kuiper'straat 10. Den Haag.
Heerlen: Tocht naar Valkenburg^öezoek onder deskundige leiding aan de
Amsterdam.
Gemeentegrot. Wandeling in de prach.Ook te Amsterdam bestaat de mostetige omstreken.
.lijkheid een athletiek-cursus zoowel voor
Zwolle: Wandeltocht naar de Leemdames als voor heren te volgen. De
kuilen.
prijs bedraagt voor leden en niet-leden
van Het Nederlandsche Arbeidsfront
Emmen: Wandeling naai' het Hune/ 5.— per cursus.
bed. Daarna bezoek aan het unieke dierenpark van het Noorden.
Aanmelding en nadere Inlichtingen
bij het Provinciaal Bureau, Prins HenI.eetnvartirn: Tocht naar Grouw. cendrikkade 49 en het V. & A:-inlichtingentrum, van
,rt. Gelegenheid tot
bureau. Leitischepiein, Amsterdam.
varen en 'zwemmen.
Groningen: Wandeling naar Paters- „.Arnhem.
In het Gemeentelijk Sportpark te
wolde. Gelegenheid tot zwemmen.
Arnhem bestaat de gelegenheid voor
Rotterdam: Bezoek aan den prachdames en heeren deel te nemen aan
tigen dierentuin „Blijdorp". Rondleiding
een athletiek-cursus.
onder deskundige leiding.
Het cursusgeld bedraagt voor leden
Kotterdani: Op 26 Juni a.s. des mid- van
Het Nederlandsche Arbeidsfront
dags om 14.30 uur excursie naar de
ƒ
5.50,
en voor niet-leden ƒ 7.— p. cursus.
Rijks-Seruminrichting. Kaarten hiervoor
Aanmelding en nadere infichtingen
(kosteloos) af te halen aan het Provinbij het Provinciaal Bureau, Apeldoornciaal Bureau, Heemraadssingel 163 te
scheweg 27.'
•Rotterdam.. „
Rotterdam.
Binnenkort zullen ook te Rotterdam
Inlichtingen en aanmeldingen bil de
dergelijke cursussen georganiseerd worProvinciale Bureaux of de PI. Kantoren
den
op het Nenytoveld. De cursusprijs
vaa Het Nederlandsche Arbeidsfront
bedraagt voor dames en heeren ƒ 5.50 en
ƒ 7.00 per persoon, resp. voor leden van
Nederlandsche Arbeidsfront en vqor
HUISVLIJTBEOEFENAARS IN Het
niet-leden.
Aanmelding en Inlichtingen HeemDE PROVINCIE ZÜID-HOL- raadssingel
163 te Rotterdam.
LAND. ZENDT TIJDfG ,U\y Winschoten
Vanaf Zaterdag 19 Juni a.s. zullen
WERKSTUKKEN IN!
eiken Zaterdagmiddag van 1630—18 uur
athletiekcursussen gehoudeji worden op
De tentoonstellingen worden gehouhet Gemeentelijk Sportterrein. Het
•den: te Den Haag van 25 Juni—4 Juli;
cursusgeld bedraagt voor leden van Het.
Rotterdam van 3—10 Juli.
Nederlandsche Arbeidsfront ƒ4.25, nietInlevering der werkstukken te Den
leden ƒ 5.75 per persoon.
Haag op 21 en 22 Juni In Amicitia van
Inlichtingen en aanmelding Dij het
1O—2O uur; te iBotterdam kunnen de
Plaatselijk Kantoor. Veune '84, en bij.
werkstukken ingeleverd worden tot 30
den heer J. Smit, Marktstraat 13a, te
Juni a.s. van 9—12 uur, van 2—5'uur
Winschoten.

Lich. Opvoeding
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toegelaten, heeft dit alleen aan zijn eigen
. prestaties te danken. Het inkomen van zijn
vader speelt daarbij geen rol.
Voortaan is de studie aan een M.T.S., aan
een middelbare land- of tuinbouwschool of
bijv. aan een Academie voor Beeldende Kun'sten niet meer het voorrecht van enkelen, doch
een mogelijkheid, die elke jonge fiksche kerel
zich door aanleg, vlijt en energie verdienen
kan. En hetzelfde geldt voor de studie aan een
universiteit of hoogeschool.
Toegang tot het Langerrtarck-Studium hebben jongelui van 16—22 jaar, die ongehuwd
zijn en die minstens de geheele lagere school
doorloopën hebben. De voorkeur hebben zij, die
reeds enkele jaren practisch hebben gewerkt.
De opleiding tot de middelbare vakschool duurt
een half jaar, die tot de universiteit twee d
tivee en een half jaar.
Inlichtingen over de aanmelding worden door
de Provinciale Afdeelingen Jeugd van Het
Nederlandsche Arbeidsfront verstrekt.

Rotterdam.

Zwemmen

* ,"

Op 28 Juni a.s. zal te Rotterdam iri
het Oostelijk Zwembad een afzwemfeest
worden gehouden. Opgave tot deelname
en nadere inlichtingen, alsmede toegangskaarten bij het Prov. Bureau van
Het Nederlandsche Arbeidsfront, Heemraadssingel 163.

Zwolle

Des Maandagsavonds bestaat gelegenheid tot zwemmen in het .Sportfondsenbad op de Turfmarkt van 7.30—8.30
uur. De prijs bedraagt voor leden vati
Het Nederlandsche Arbeidsfront vanaf
14 jaar en ouder ƒ 0.15 per persoon. KinZeilcursussen
deren tot en, met 13 jaar ƒ 0.10. IntroGroningen. — Op het Paterwoldscheducées betalen resp. ƒ O.20 en ƒ O.15. . meer zullen zeilcursussen worden geAanvang eerste zwemavond 31 Mei a.s.
geven.
Zoowel leden ' als' introducées dienen
Het cursusgeld bedraagt voor leden
eerst een zwemkaart te gaan halen bij
van het N.A.F ƒ 4.5O, niet-leden / 5.75
het Provinciaal Bureau, Nieuwe Haven
per persoon. Hierbij Is het materiaal
12 te Zwolle.
(zooals gebruik ran boot) inbegrepen.
De leiding van de Zwemschool Middelburg 'is vanaf heden geheel in handeu
gegeven van Vreugde en -Arbeid.
De prijzen van abonnementen enz. zijn ' als volgt vastgesteld:
De prijzen waren:
worden
k
v. nietvoor
leden
leden
A F
VPi
Abonnement
t 0
?'
'
?;:
; .'
o. —
;
<

a personen uit één gezin
3 personen
4
4 personen of meer
.

Lesgeld
voor volwassei len
voor kinderen (14 jaar) s
Eén enkel bad ..
Met zwemles ..
Een weekkaart
Met zwemles ..

....

13. —i
17.—
20

., 13.—

, 0 5O

.; 0.30

2
, 3.5O

10

„ 3. —

„ 0.75
.. 3.—

^6.50
3.—
1.5O'
0.15
0.30
0.75
I HO

Voor militairen gelden de prijzen, die voor .N.A.P.-leden zijn vastgesteld'Onder
kinderen worden verstaan personen tot en met 14 jaar
*
Maandagavond na half acht zal de school geopend ziin. / l.— per persoon voor het
geheele seizoen voor N.A.F.-leden.
Den Haag.

Het
Nederlandsche
Arbeidsfront,
^„Vreugde ah Arbeid", afdeeling lichamelijke O'pvoeding. Zwemmen. Gezonde
Sport! Voor leden van Het Nederlandsche
Arbeidsfront ƒ 0.15. voor niet-leden ƒ 0.20
bestaat gelegenheid in het Sportfondsenbad „Regentesse" te Den Haag, lederen Maandag van 6.30 tot 8.45 uur. des
avonds te zwemmen. Badgoed, handdoek
enz. inedebrengen. Gratis zwemonberricht. Zwemkaarten kunnen tegen vertoon van het hdmaatschapboekje afgehaald worden bij het VT en A.-mllchtingenhuisje, aan den Hof weg.
Delft.

Vanaf Vrijdag 4 Juni bestaat de gelegenheid voor leden en niet-leden' ïan
Het Nederlandsche Arbeidsfront, des
avonds van 8—9.30 uur tegen d'en gereduceerdenjprijs van /0<06 per persoon
te zwemmen in het Openjiichtbad te
Delft, gelegen aan de Tweemolentjesvaart.
Aanmeldingen en nadere inlichtingen
bij het Plaatselijk Kantoor, Nieuwe
Plantage 17, Delft.
AFZWEM FEEST.
Amsterdam.

Op 28 Juni a.s. zal In het Sportfondsenbad, A'danvOost, \een - afzwemfeest
worden georganiseerd. Aanm. en nadere
inlichtingen bij het Prov. Bureau; Prins
Heiidrikkade 49 te A'dam.
Gouda. — Op 24 Juni zal In Gouda
een afzwemfeest in. het overdekte zwembad worden georganiseerd,' Aanm. en
nadere inl. bij het plaatselijk kantoor,
Westhaven 46
AFZWEMFEEST.
Groningen.

Afzwemfeest 4n het Noorderbad te
Groningen. Aangifte van deelname en
alle verdere Inlichtingen <|p de zwemuren en aan het Plaatselijk Kantoor van
Het Nederlandsche Arbeidsfront, Turf• singel 75 te Groningen.

Reizen en vacantie
op Zaterdag 26 Juni a.s. bestaat voor inwoners van de provincie Utrecht de .gelegenheid een uitstapje te maken naar
Hilversum, ter bijwoning-van den Bonten Zaterdagmiddag van den Nederlandschen Omroep.
Aanmeldingen bij het Provinciaal Bureau, Maliebaan 14 te Utrecht of bU de
PI. Kantoren van Het Nederlandsche
Arbeidsfront.
Provincies Groningen, Drente en Over-

y.sel.
Vanuit bovenstaande provincies wordt
op 11 Juli a.s. een stertocht georganiseerd naar Emmen met bezichtiging
hunebed, bezoek aan Dierenpark, consumptie en stamppotmaaltijd. Prijs per
persoon ƒ 1.15 plus vervoerkosten.
Inlichtingen en aanmeldingen bij de
betreffende provinciale bureaux en alle
plaatselijke kantoren.
MOOI LIMBURG.

Van 1O—^24 Juli a.s. en van 31 Juli
tot 7 Augustus a.s. kunnen door ons
geen plaatsen meer worden besproken
in Valkenburg, omdat het hotel gedurende dien tijd reeds geheel is volge' boekt.
Om teleurstelling te voorkomen. Is
spoedige bespreking voor de overige
dagen gewenscht.
\Wij vermelden nog even den pensionprijs: ƒ4.15 per persoon per dag, kinderen tot 8 jaar ƒ2.10.
Aanmeldingen en inlichtingen bfj de
Provinciale Bureaux van Het Nederlandsche Arbeidsfront en bij het Centraal
Bureau van „yreug'de en ArbVid", Amstel 224—226 te Amsterdam-C. BEEKBERGEN.

Het Vacantle-oord Beekbergen te Beekbergen is tot 28 Augustus a.s. geheel
volgeboekt.
Van 28 Augustus tot 4 September a.*,
kan nog plaats worden besproken. N»
dien tijd niet meer.

mbachslieden — ik heb 't al meer
A
dan 25 jaar ondervonden — zijn
nooit oppervlakkig. Het is een waanwijsheid Van vele heeren intellectueelen
om te denken, dat men een werkman
wel met wa£ kan afschepen. De arbeidersbeweging heeft de jaren door
bewezen, dat de •• wetklieden na-denkende menschen waren, die gaarne
boeken lezen, naar de volksuniversiteit gaan, en belangstelling aan den
dag leggen voor wetenschap en kuituur. De lui uit de zoogenaamd bétergesitueerde kringen van ons . volk,
hebben dikwijls geen flauw benul van
wat er in hoofd en hart van den werker omgaan. Het vroegere type werkman was godsdienstig; het latere
tyjie arbeider dacht materialistisch,
maar zelfs bij den ontwortelden fabrieksarbeider- zat altijd nog . een
wereld van levenskrachtige, diepe
gedachten, waaraan menig man uit
de burgerij niet kon tippen. En dat
kwam tenslotte, omdat de arbeiders
meer levensworsteling kenden, meer
nood en dus meer intense vreugde
ook, — immers zij leven gevaarlijker
en de gevaarlijkheid van ons leven
bepaalt er de~diepten van. Sommige
dichters hebben dat heerlijk in woorden vertolkt, denk slechts aan Adama
van Scheltema en René de Clercq en
aan den Duitscher Heinrich Lersch!
Alleen hij heeft geest, die worstelt,
met de stof — en overwint! Ieder
handwerksman is een kunstenaar;
smid, timmerman, schilder, tapijtwever, glas-in-loodzetter, gelijk wien
of wat, 't zijn kerels, die de stof kneden en smeden naar hun wil en voornemen, 't zijn scheppers van heerlijke
gebruiksvoorwerpen, die ons leven
dienen en veraangenamen. En dat de
boer, de visscher -en de stedelijke ambachtsman niet alleen practische
werkzaamheden verrichten, maar dat
ook overal kunstzinnige versiering
doorpriemt, wij stelden het in de opstellen reeds allerwegen vast. En niet
alleen versiering, maar ook: gedachte!
Laten wij nog een keer een blik
werpen in deze wereld van zintee.kens
en zinnebeelden, in die wereld van
Wijsgeerige versieringszucht. Wij doen
opzettelijk wederom een willekeurige
greep, elke stelselmatigheid vermijdend, omdat de natuurlijkheid eigen
ïs aan deze/ wereld; wij wijzen daar
opzettelijk op, want runen, huismerken, zinteekens, zinnebeelden, mythi~sche dieren op windwijzers, waardoor
het volksleven zich gedocumenteerd
heeft!
Wij openen ditmaal de reeks met
een afbeelding van ^n „krakeling"
aan een dakraam te Hilversum. Gij
kent allemaal de krakeling die de
koekbakker maakt en die men opeet.
De krakeling is een evolutievorm van
den „bril", een reeds behandeld zihteeken. Oorspronkelijk waren hier de
twee zonnen. Zij vervormden zich,
omdat zij met elkaar verbonden werden, door een gebogen lijn, den zonneboog. De man, die er mij het eerst opmerkzaam op maakte, zei tegen me:
„meneer, dat is een krakeling gelijk
de menschen zeggen, maar dat is niet
anders dan een zon die inkeert!" Wat
raceten .we daaronder verstaan? De
zon wil haar eigen wezen leeren kennen en dus stulpt zij zich in, teneinde
haar eigen kern té kunnen benaderen.
Ook de krakeling is dus een zonneZinteeken.
Bekijken wij uit dien gezichtshoek
eens het hek van de begraafplaats te
Oldebroek. Onderaan „4e ruit". Dit
wil hier dus zeggen: uit den-grond de
vruchtbaarheid. En bovenaan op het
hek. de „krakeling", de zon die triomfantelijk boven den doodenakker uit
staat, maar inkeer houdt en du^ de
Zielen uitnoodigt hetzelfde te doen.
Wanneer wij het grafkruis uit Gar
ijp bekijken, zien Wij, dat het bekroond wordt door een groot hart. Is
het hart iets anders 'dan de zon in
oen mensch? Wat is er mooier'dan
ee
n groothartig mensch? Dat trekt
ee
n arbeider-: men dènke slechts aan
Ferdinand Domela Nieuwenhuis en
Pieter Jelles Troelstra. Het hart overwint de Dood, want het is het Bloed,
dat bijzondere sap volgens Faust, Met
Bloed, dat onsterfelijk maakt.
Deze taal is strikt-genomen geen
oud-Germaansche zinteekentaal meer,
daar wat hindert dat? Immer,s niets!
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Het bewijst, dat ons Volk doorgegrepen heeft, ook in den ehristelijken
tijd, naar zinnebeelden, die uitdrukten wat het innerlijk ervoer. Bijvoorbeeld de zegenende hand uit Bennekom. Is dat geen regelrechte zieletaal? De hand zegent huis en akker.
Wij wezen er al eerder op,,dat in de
plaats van een ing dikwijls een ei.
wordt aangetroffen in een bovenlicht
van een raam. Het ei speelt in het
volksleven een geweldige rol; het is
zinnebeeld der vruchtbaarheid, evenals, ruit en Ing. Men heeft het ei v ere e r d, omdat het de bron van het
Leven bleek te zijn. Wij beelden hier

een paaschei af. Het is versierd met
stralende zonnetjes. Uit al deze gewoonten spreekt ons de wijding waarin het volksleven vroeger 'baadde. Het
leven op het platteland was g ev r o o m d door al deze zinbeeldigé
handelingen. Een kaatsebal was een
zon, het ballen *zelf een zonnespel.
Een ei was iets moois, dat vereerd
werd; het sprak een beloftenrijke
taal, nopens eigen toekomst, vooral
op Paschen.
Nu en dan speelt de oud-Germaansche gedachtenwereld weer regelrecht
door de versieringen heen, zoals in
het geveltepteeken uit Lievelde, dat

wij afbeelden. De twee poppetje»
moeten Hengist-en Horsa heeten, naar
men daar in de buurt beweert, dat
varen in het vroegere Germaansehe
geloof „de goddelijke tweelingen" en
de twee vogeltjes heeten zonnevogeltjes, of geleide vogelt j es. Wij behandelen hier geen „mythologie", maar
doen slechts grepen in zinteekengebied, en hier blijkt dus, dat in Twente
de oud-Germaansch? religie nog niet
gestorven is. Zooiets achten wij een
positieve waarde in ons volksleven, al
weten wij dat velen daarvoor de
schouders zullen ophalen. Ons geeft
dit kracht.
.x
Men lette b.v. op den voet voor een
kerstboom, dien wij afbeelden. Dat is
een hakenkruis, een zonnerune dus.
Deze standerd draagt het Licht.
Hebben wij hier geen mooi voorbeeld
van smeedkunst, toegepaste kunstnijverheid?
Wij willen nog wijzen op de windwijzers, die ook hun taal spreken: we
zagen er ettelijke, met een koe, een
paard, een marskramer met wagen,
een zwaan, een eenhoorn, enz. Op één
der gebouwen van de P.C. MeulemanStichting aan de Tolstraat te Amsterdam, tegenover de Diamantslijperij,
treft men een springend hert. aan;
verguld springt het beest de zon
tegemoet. Is dat niet prachtig? Het
verraadt een zielsbeweging van den
maker.
De zwaan behandelden wij reeds in
een vroeger opstel. Wij wezen toen op
het feit, dat Luther het nobele dier
weer invoerde. Het was een symbool
dat ons langs ehristelijken weg bereikte, ofschoon het zijn vertrekpunt
had in de Germaansehe Godenwereld.
Daarom is het aardig een voorbeeld
af te drukken van een zwaan boven
op een Friesche arreslede. Hier is het
dier nog ojganisch verbonden met de
oud-Germaansche wereld, want geen
volk staat daar nog dichter bij dan
de Friezen.
Dat het paard als windwijzerdier
gebruikt wordt in onze streken, zal
niemand vreemd aandoen. Heeft de
boer trouwer kameraad? Zeker niet!
Maar de Eenhoorn, dat zoogenaamde
fabeldiér? Ja, pok dat dier blijkt een
grootere rol in ons volksleven te spelen, dan zoo oppervlakkig wellicht
vermoed wordt.
Volkskundigen ontdekten een 'eenhoorn-legende op Walcheren, afkomstig uit het oude Domburg.- Het dier
heet Scheyborna en vervult een inwijdende rol in het leven van» een
zekere Dietlinde. Het zou te ver voeden den inhoud dezer legende hier
geheel' te ontvouwen; zij werd eenige
jaren terug gepubliceerd in de „Vlissingsche Courant", en is — bij ons
weten ^— nog niet opgenomen in een
der verzamelingen van Sinninghe. De
„eenhoorn" is een terrein, dat door
de volkskundigen nog werd verwaarloosd. Toch moet het dier een geweldige rol hebben gespeeld in het volksbewustzijn der Kelten en Germanen.
Vooral de Zee-Germanen, dus de Friezen, Zeeuwen, Vlamingen en Engelschen, hebben veel met den „eenhoorn" te stellen gehad. Op IJsland,
Schotland en te Blankenbërghe aan
de West-Vlaamsche ,kust werd- een
andere eenhoorn-legenSe opgeteekend, waaruit het 'inwijdingskarakter
van dit mythische dier is gebleken.
Komt het daardoor, dat zoowel molens
als pakhuizen en boerehofsteden in
Holland en West-Friesland nog dikwerf „den eenhoorn" benaamd worden!
Hoe het ook zij: braakliggend terrein voor de geleerden en voor de
arbeiderswereld ten plattelandè zijn
legenden als de bovenbedoelde zielestof, voedsel voor het mijmerend hart
bij ouderen, maar wellicht ook nog
eens inspiratieve stof voor een jong
boereschrijver, die gepakt wordt door
de diepte en de schoonheid van dit
blijkbaar onvergankelijk volkstaezit.
Er kwamen ditmaal brieven uit
Maastricht, Vlissingen en Oosterbeek.
Daar mijn leven gevuld is met hard
werken, verzoek ik de schrijvers geduld te hebben, totdat ik aan de behandeling van de door hen. beroerde
stof toekom. .
MARCEL VAN DE VELDE.

VROUWEN
VACANTI E-VREUGDEN
Nu de vacanties voor grooten en
kleinen weer in uitzicht zijn, nu er
wordt overlegd en plannetjes beraamd, waar en hoe de kortere of
langere vacanties door te brengen, nu
wordt er ónder den vaak overstelpende!» arbeid van lederen dag, nu
en dan diep en verruimd adem gehaald, bij de gedachte aan dat blijde
perspectief, dat „vacantie'' heet, aan
het „er eens uit zijn", uit den alledaagschen tredmolen. Vacantie! Welk
een verscheidenheid van geneugten
houdt dit woord alleen reeds in'. Hetzij dichf bij huis of verder af, in elk
geval nieuwe indrukken opdoen,
andere menschen leeren kennen, dan
uit onzen eigen kring, een andere
omgeving, het genot indrinken met
volle teugen van bosschen, velden en
weiden, van de zoet geurende heide,
bruisende stroomen of klaterende
beekjes, zich laven aan den onuitputtelijken rijkdom der natuur, die alles
wil zijn voor allen.
V
Wie zou hieraan meer behoefte
hebben dan de vrouw des huizes? En
toch was zij over het algemeen juist
degene, die het minst voor deze jaarlijksche rustpooze in ..aanmerking
kwam. Het is immers zoo vanzelfsprekend geworden, dat zij en niemand anders zorgt _. en kan , zorgen,
dat het geheele huishoudelijke raderwerk punctueel loopt, zij is de aangewezen persoon, in alles te voorzien,
wat den anderen huisgenooten het leven gerief elijk-maakt tot in de kleinste onderdeden. In de meeste gezinnen
wordt er misschien zelfs nooit aan gedacht, of dat nu niet anders kan, al
was het maar voor heel korten tijd,
of het huishouden nu niet eens zoo
geregeld zou kunnen worden, dat de
moeder, of zij, die aan het -hoofd van
een drukke huishouding staat, eens
een poosje haar werk den rug kan toekeeren om in andere sfeer ruimer en
vrijer te kunnen ademhalen, in een
omge*ving, waar er nu eens voor haar
zorgd wordt in plaats, dat zij het
voor anderen doet, waarin zij zich geheel en al kan overgeven aan de
zoete rust, aan de weldoende streeling
van bosch en heide, van zon .en
zomersene geneugten, aan dat zalige
nietsdoen, waarin wij als eenige taak

BABBELTJE VAN OOM NIEK
Deze week hebben Reg en'Ron me de
stuipen op het lijf gejaagd. Plotseling
werd er heel hard gebeld. Toen ik open
trok stond het tweetal tegelijk onder in
'iiet portaaC „O... o papa!"... schreeuwde
Reg en „o, o!" riep Ron,
„Wat hebbea jullie? — Wat is er?"
vroeg ik verschrikt, terwijl ik naar beneden holde. Het kostte me eerst wat
moeite, om een nadere verklaring vóór
hun benauwdheid te. verkrijgen. Ik moest
Reg zelfs bij een arm nemen en. hem
een paar maal flink heen en weer schudden, -Bij horten en stoten kwam het
verhaal er uit.
„O! de driewieler van den melkboer!"
„Ja, wat is er met die driewieler...
Is-ie omgevallen?" Ik zag in m'n gedachten al een -stroom kostelijke melk
over de straat! «i>,
„Nee... dat liietjp
„Wat dan, aap van een jongen!"
„Die stond eerst in de P.-straat en nu..,
nu staat-ie hier!... O! o!"
Ik begreep het verhaal pas, toen ik de
deur open deed en naar buiten keek.
Daar stond inderdaad de driewieler van.
den melkboer en de melkboer zélf naderde met grote schreden om z'n bezit
weer terug te halen. „Mooie boel, meneer
— moet ik helemaal uit de P.-straat komen om die kar terug te halen. Misschien
wil ü het ae eens zeggen, dat ze 'hem
voortaan met rust laten!"
Ik heb het ze 'Verteld — terwijl de

tie genieten, om de eenvoudige reden,
dat zij er geen behoefte aan heeft.
De huismoeder, die dag in dag uit
alles moet geven, zichzelf moet offeren, om in dezen tijd haar^ gezin in
goede banen te leiden, heeft, evenals
de in het bedrijfsleven werkzame
vrouw niet slechts behoefte aan vacantie, doch zij heeft er recht op.
En zooals de in het bedrijfsleven
werkzame vrouw, 'wier gezondheid
ten gevolge van verhoogde krachtsinspanning bedreigd wordt', in een der
arbeidsontspanningsoorden van 'het
Arbeidsfront ,.op verhaal" kan komen,
zoo kan de huismoeder, die er noodig
eens „uit" moet, in een der moedertehuizen van den Nederlandschen
Volksdienst uitrusten van haar taak
en nieuwe krachten verzamelen.
Geen liefdadigheid maakt deze uitzending mogelijk, doch het plichtsgevoel diergenen die beseffen, dat elk
waardevol lid der volksgemeenschap
in zijn volk moet zijn geborgen.

hebben, onze beslommeringen en zorgen te vergeten.
Deze gedachte om ook de huisvrouwen en moeders uit drukke gezinnen
eens een poosje van een weldoende
vacantie te doen genieten in een
heerlijk rustige omgeving, wint gelukkig in dezen tijd meer, en meer veld.
Na zulk een rustpooze voor lichaam
en geest zullen wij met nieuwen moed
onzen arbeid weer hervatten en de
dagtaak met vreugde vervullen.
En, al zouden we door de tijdsomstandigheden niet in de gelegenheid
Zonder boter een smakelijke
zijn, onze vacantie buitenshuis dóór
te brengen, ook de arbeid binnenshuis kan zoo geregeld worden, dat
een of meer huisgenooten
het
werk van de huisvrouw doen en haar —
Gebruik het groentenat
voor enkele dagen de lasten van de
Het
is -niet zoo eenvoudig, met
schouders nemen, haar eens fijn de
weinig
boter een groote hoeveelheid
rust laten genieten, die zij --zoozeer
goed smakende jus te bereiden. Het
noodig heeft.
beste kan men een saus .maken met
Vacantie thuis! Vrij zijn van het wat gebruinde bloem en daar ter afwerk van allen dag, want gij kunt ook wisseling eens wat peterselie, uien,
in uw verbeelding reizen met uw mosterd, paprika of tomaten aan toeboeken, uw trouwe vrienden, die gij voegen. Staat het rantsoen niet toe,
altijd om u hebt en die u de aller- lederen dag bloem te gebruiken, dan
schoonste plekjes voor den geest -kan men met wat groentewater,
tooveren. Misschien geniet gij dan waarin een jusblokje is opgelost en
zelfs intenser en zuiverder, dan een .. waaraan een klontje boter is .toegezekere categorie vacantiegangers en voegd, uitstekend een sausje bevacantiegangsters, die • van al het reiden.
schoone, dat zich op hun reizen —
' Wat de boter voor de boterham bever of dichtbij — voor hen ontvouw- treft, naarmate de zomer 'in aaa- '
de, niet^eens de herinnering meena- tocht is, is het gemakkelijk producten
men. Juist het schoonste, het groot- te vinden waarmee men de boterste en meest' imponeerende ging aan ham, kan beleggen, zonder dat zij
hun geest Voorbij, omdat zij hun va- met; boter behoeft te worden becantie niet op de juiste wijze wisten smeerd. Plakjes komkommer, tomaat,
te genieten, omdat zij zich niet kon- fadijs, sterkers en geraspte wortel
den losmaken uit de gewone beslom- nemen daaronder de eerste plaats in,
meringen en kleine dingen des levens, maar ook allerlei slaatjes en mengwaarin zij - waren vastgeroest. Zij seltjes, waarin een sausrest of een
ondernamen een vacantiereis, omdat koude aardappelmassa, komen in
het nu eenmaal tot den „bon-ton" aanmerking.
•
behoort en zij anders niet voor menWij
hadden
het
zooeven
over het
schen van den modernen tijd zouden groentewater, waarmede men
een
worden aangezien. Het zijn de menschen, die niet weten te luisteren met goede saus kan bereiden. .
Veel huisvrouwen zijn al gewend,
de ziel, zooals Guido Gezelle zong en
wier oogen steeds gericht zijn naar de de groenten met zoo weinig mogelijk
aarde, die de schoone, wijde verten water te koken, omdat zij weten, dat
van onbegrensde horizonten niet wil- er door het koken in ruim water voe- cdingsstoffen verloren gaan.
len of kunnen zien.
Verschillende groenten laten echter
Deze categorie" menschen kan ook
niet op de juiste wijze van de vacan- zeer veel vocht los, wanneer zij wor-

JUS

melkboer de zwaar Beladen bakfiets weer
' terugreed. Maar ik geloof niet, dat m'n
woorden nog veel indruk maakten. Het
tweetal was veel te blij, dat zij, dank zij
de tegenwoordigheid van vader, niet in
de grote handen van den bozen melkboer
waren gevallen!
ONS EERSTE NIEUWE PRIJSRAADSEL,
is een invulraadsel:

1. Beroemd Nederlands dichte».
2. Muziekinstrument.
3. Trekt men in een loterij.
4. boom.
•
5. boom.
6' 12e letter van het alfabet.
Oplossingen der raadsels zo spoedig
mogelijk, in elk geval vóór 9 Juli aan
OOM NIEK,
Postbus 5000, Amsterdam-2?uid.

We vermelden nu met grote spoed
DE PRIJSWINNAARS
voor onze aardrijkskundige opgave. Het
goede antwoord luidde: 1. We roeiden
heen en weer: van Utrecht naar NoordHolland; 2. de Vecht. Het raadsel gaf als
oplossing: Hans en Grietje.
De hoofdprijs is deze week voor Henk '
Nieuwenkamp, j., 14 j./ Max Havelaarstraat 58,' Den Haag.
Troostprijzen kregen: Tonis Kopmels, j.,
12 j„ Spruitstraat 27, lerseke, Zeel; Gerrit-Kroes, j. 11 j., 3e Poellaan 61, Lisse;
Piet Smit. j. 7 j., Van Spilbergenstraat
60 III, Amsterdam-W; Dientje van Orsouw, m., 13 j., Hoge Laarderweg 80, Hilversum en Bep Wolffelaar, m., 12 j„ :Bernlssestraat 42 II, Amsterdam-Zuid.
M'n correspondentie begin ik .met Hubert Lemmen, te Zuilen, die wordt bedankt voor z'n mooie foto. Hij komt in
m'n album. Gerrie Ouwehand te ? ? ? ?,
stuurde drie scheepjes op zee; maar ver.gat er bij te schrijven waar ze woonde.
Als die Gerrie nu eens een prijs had gewonnen! Henny v. et. Werken te Amsterdam moet in de eerste plaats aan haar
-zuster in Duitsland schrijven." Oom Niek
vindt het fijn, als z'n neven en nichten
hem schrijven, maar echte familie gaat
voor. Marx/je Koïe, Den Haag, schreef me
een mooi verhaal over een bezoek aan den
dierentuin. Heb je de prijs al ontvangen?
Jan Achterberg te Reeuwijk had voor de
eerste keer dat hij meedoet een keurige
inzending verzorgd. Alleen was het jammer, dat Jan geen prijs had. Maar... aó

den gekookt. Een soep van groentennat kan, behalve als aanvulling van
den warmen maaltijd en broodmaaltijd, ook worden gegeven als drank,
ter vervanging van koffie of thee.
Hier volgen daarvan eenige voorbeelden:
Spinaziewater als drank.
Wij hebben noodig: 6 dl. spinaziewater, 2 flinke wortels, wat aroma.
Het spinazienat aan de kook brengen. De wortels wasschen, raspen en
aan het splnaziewater toevoegen,
zonder dit weer aan de kook te brengen. Het geheel met wat aroma op
smaak afmaken.
Soep van groentenat met
gortgrntten.
Wij' hebben -noodig: groentenat,
aangevuld met water of taptemelk
tot IJ- 1.; -J kg. aardappelen, een rest
groenten of ui, tomaat en peterselie,
zout.
De aardappelen schoonboenen, In
stukken, of in dobbelsteenen snijden
en met "de fijngesneden ui en een
bodempje water aan de kook brengen
en gaar koken met het deksel op de
pan. Kooktijd 20 minuten.
Het groentenat (dé taptemelk) en
de in stukken gesneden tomaat of
groenteresten toevoegen. De soep nog
even doorkeken, op smaak afmaken
en vlak voor het opdienen de fijngehakte peterselie toevoegen.
Saus van bloemkoolwater.
Wij hebben noodig: .i liter bloemkoolwater en taptemelk, 30 g. bloem,
boter, wat aroma, fijngehaktë peterselie of kervel.
Het bloemköolwater aan de kook
brengen met zooveel taptemelk, dat
een goed smakend vocht is verkregen. Dit met de aangemengfle bloem
binden. Wat boter toevoegen en de
saus afmaken met wat aroma "en
fijngehaktë peterselie of kervel.

M. K.—K, te A. De motvlinder to
voor het goed niet gevaarlijk, in zooverre, dat het vlindertje zélf onze
Kleeding niet beschadigt. Dat doet de
moftenlarf, die uit' de eitjes komt,
welke het vlindertje op de stof deponeerde. Als een jas, waar de mot in zit,
flink wordt gewagschen, dan sterven
die larven een ^madelijken dood. Dit
gebeurt zelfs al, indien de jas stevig
wordt uitgeklopt. Be gaten, die de
vraatzuchtige larven in het goed hebben gegeten, zijn daarmede evenwel
niet hersteld.
zijn er meer. Die niet-prijswinnaars krijgen daarom een extra-groet van
OOM NIEK.

OPLOSSING HERSENARBEÏD XII.
1. Rekenkundige opgave:
Karmijn is 1000 x kar + mijn en
omdat dit 6 x zooveel is als mijnkcvr l»
karmïin ook 6000 x .mijn + kar of:
994 x kar is, 5999 x mijn. Dus kar en
mij n verhouden zich als 5999: 994 of gedeeld door 7, als 857 : 142.
Omdat deze getallen onderling ondeelbaar zijn, is er maar één oplossing: kar
is 857 en mijn is 142. 857142 : 6 is 142857.
2. Zoekgeraakte woonplaatsen:
Sijbekarspel
Nieuweschans
Eengelbert
Lutjebroek
Tzummarum
Boelof Arendsveen/
Enschede
lerseke
Nieuw Amsterdam
De prijswinnaars zijn:
S. Dijkstra, Sanatorium. „Zonnestraal",
Hilversum.
A. Makkinje, Tuindorpstraat 90, Heagelo (O.).
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