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NIETS GELEERD EN NIETS BEGREPEN?
Het Is kinderbedtijd.
Vaders en moeders in
Nederland buigen zich
niet een dankbaar gevoel
over de kinderbedjes; de
kleinen worden nog eens
goed ingestopt.
Een paar uur later.
Motorgezoem wordt hoorbaar. En dan kunnen
sommige van diezelfde
vaders en moeders — hoevele weten wij niet. maar
ze zijn et — elkaar in de
huiskamer met een blik
van wederzijds „begrijPen" in de oogen zien en
soms daarbij nog fiauwtjes glimlachen.
De „bondgenooten" gaan
"eer
naar Duitschland. en
e
r worden in •- de vroege
morgenuren door phosfor
verkoolde ineengeschromPelde
kinderlichaampjes
uit het puin opgedolven.
Die vliegtuigen kunnen
°ok binnen onze grenzen
hun bommenlast naar beleden smijten en dan
sterven er Nederlandsche
kinderen. De dood waart
dan dichterbij En dan
zijn er toch weer vaders
en moeders, die zulks op
een of andere wijze weten
te ,,rechtvaardigen".
Wat zouden zij doen,
indien die bom hun eigen
kind trof?
Woonsteden in Duitschland worden tot puinhooPen gemaakt. Daar zit
systeem in. een systeem
van duivelschen aard.
Het
werkende Duitsche
y
olk moet vernietigd worden, opdat het socialisme
Seen werkelijkheid worde.
De uitstralende lichtbron,
waarvoor de energie geleverd wordt door den
saamgebalden wil van
het Duitsche volk, moet
kapot. De' stralen ervan
^in reeds doorgedrongen
buiten Duitschlands gren*Q. Het gemeenschappelijk vergoten bloed van de
zonen van vele volkeren
wordt geofferd voor een
Nieuw
Europa. Die stralen
m
ogen nooit en te nimmer doordringen naar het
Westen,
omdat zulks het
e
inde zou beteekenen van
Ie machten, die dezen oorlog ontketenden. En nog stralender worden de oogen van
Q
te vaders en moeders, wanneer de bolsjewisten weer iets verder zijn gekomen.
wat zouden die redelooze wezens juichen, indien de bolsjewisten er in zou*a slagen de ijzeren ring in het Oosten te doorbreken. Die lieden zijn inderdaad redeloos; men krijgt steeds sterker den indruk, dat een deel van het Nerlandsche volk, dat toch zoo bekend is om zijn nuchteren werkelijkheidsBl
Q, om zijn evenwicht, om zijn conservatisme, dat ongetwijfeld zijn goede

zijde heeft — niet meer
zelfstandig kan denken.
Die stroom uit de Aziatische steppen zou immera
niet te stuiten zijn, indien de Duitsche en met
hem verbonden soldaat
zou bezwijken. Dan zou
dat kind uit dat Nederlandsche gezin niet meer
ingestopt kunnen worden
door die Nederlandsche
vader of moeder, omdat
zij er niet meer zouden
zijn; zij zouden worden
weggesleept, zooals elders
is geschied. Dan zou de
strijd van het Duitsche
volk begrepen ( worden als
te zijn een Strijd voor
Europa, doch dan zou het
te laat zijn.
Het gevaar dreigt uit
het Oosten en het Westen.
Juist voor. den werker.
Het socialisme komt nu of
nooit. De machten, die
de Engelsch-Amerikaansche bommenwerpers naar
Europa zenden om de dragers van het socialisme
te vernietigen,
bieden
tegelijkertijd den Engelschen en Amerikaanschen
arbeider, voor wiens ,,vrijheid" gestreden wordt, een
surrogaat.
Sehoon-klinkende sociale hervormingsplannen worden den
arbeider in Engeland en
de Vereenigde Staten
voorgetoverd. De plutocratische
machthebbers
moeten immers iets doen.
Het socialisme uit Europa
mag de poorten van Albion
niet binnengaan. Reeds
voor den oorlog moesten
de schepen van „Kraft
durch Freude" eenige zeemijlen buiten Engeland»
kusten blijven. De Engelsche werkers mochten niet
waarnemen, welke vormen
het nieuwe socialisme kon
aannemen. De Engelsche
mannen en vrouwen uit
de sloppen van London
zouden wellicht dezelfde
verlangens kunnen gaan
koesteren. Dies werd dit
nieuwe socialisme hun
voorgeschilderd als de
pest, dat zij thans in op(Teekening Koekkoek)
dracht van hun ,,leidera"
moeten uitbranden.
Zij allen begrijpen den heroïschen strijd niet die het Duitsche volk eerst
voor zijn wederopstanding en thans voor het behoud van Europa voert. Uit
de puinhoopen zullen eens nieuwe steden herrijzen. Eerst moet het naakte
leven worden • veiliggesteld. Ook voor de Nederlandsche kinderen. Daarvoor
moeten offers worden gebracht. Deze worden ook van den Nederlandschen
werker gevraagd, opdat eens de kinderen in Europa weer veilig en rustig zullen
kunnen slapen.

BERLIJNSCHE AHEE1OEHS
De Noorsche ^-oorlogsverslaggever John
Söfteland is eenige dagen geleden in Berlijn,
bij het reddingswerk na den eersten grooten
luchtaanval, om het leven gekomen.
Wij geven hier het laatste bericht, dat deze
begaafde jonge journalist schreef.
ff-PK. — Ik woon buiten Berlijn, en op zekeren
dag wilde Ik naar de stad. Als men in Oslo. de
Noorsche hoofdstad, naar de stad wil, neemt men
de Kjelsaasbaan of de Sagene Ring — en dan komt
men wel, waar men wezen wil.
In Berli.1n gaat het net zoo. Men neemt de Stadtbahn, en laat zich maar rondrijden, tot men op
Eljn bestemming is aangekomen. Ik wilde dus naar
de stad en begaf mij naar het S-Bahnhof, precies
Bóóveel minuten voor het vertrek van den trein,
als een dorstige ziel bij warm weer noodig heeft,
om een glas bier te drinken.
„Nog een glas", riep ik en keek op de stationsklok: ja, ik had nog even tijd! „Geeft u mij ook
nog een glas", hoorde ik achter mij roepen. Een
sterke, behaarde arm reikte over de toonbank. Ik
keek over mijn schouder en zag een vijf tig-jarigen
man, een arbeider, waarschijnlijk in de bewapeningsindustrie, reeds grijs aan de slapen. Een sterk,
manlijk gezicht, waarop het zweet parelde; groote
Tuisten.
— Verduiveld warm is het, zeide hij, mijn blik
beantwoordend.
— Ja, dat is het, antwoordde ik, terwijl ik, innerlijk glimlachend, bedacht, dat men in Noorwegen
precies zulke dingen zegt, als men een gesprek wil
beginnen. Nu, ik had er niets tegen, met dezen
man een praatje te maken en aangezien hij er ook
niets tegen had, waren wij weldra in een druk gesprek gewikkeld. Eerst hadden wij het over het
weer, daarna over zijn volkstuintje, waar hij juist
Tandaan kwam. Want vele Berlijnsche arbeiders
hebben volkstuintjes, niet alleen nu, in den oorlog,
maar ook vroeger al. Daar pooten zij hun aardappels, kweeken hun slaatjes, zaaien hun boonen...
Intusschen kwam het electrische treintje aangesneld, wij spoedden ons naar binnen en vonden,
daar het bulten de spitsuren was, een zitplaats bij
het venster. Wij reden nu door een arbeiderswijk

BafBwwman
(37)

Andere dwaallichten doken weg onder glimmende
vloerplaten of klommen omhoog langs een wirwar van pijpleidingen die als kronkelende slangen tegen dek en bunkerwanden gebundeld
zaten. Bleke maskers doofden uit In Inktzwart
van grillige schaduwvlekken; gloeiden dan weer op
In kouden lichtglans, vreemd en onwezenlijk. Weer
wentelde een lawine van geluiden om en om tusschen de Immer trillende scheepswanden, en weer
was daar het zenuwsloopende gejacht, de waan•Innige wedloop met den tijd.
De voorman rende weer her en der, schreeuwend
en brullend In machteloos pogen om zich boven
het ratelend tumult van den arbeid, verstaanbaar
te maken.
._
Hij sleepte Klaas mee naar het scheepsmagazijn
waar, in den wurgenden stank van een walmende
tuitlamp, een overjarige neger een zielig restantje
gereedschappen bewaakte.
„I wan te big — de blek — de biekspanner voor
de... Verdomme, hoe heet dat nou ook weer?" aarEelde de voorman. „I wan to have... ik bedoel... de
dopsleutels voor de moere van de cylinderdeksels...
De blekdopspanners! Llevegotnogtoe, versta Je dan
geen Engelsch!
„Yes!" zei de neger, en hij reikte den voorman
een dotje poetskatoen dat kennelijk al meermalen
gebruikt was bij het opdweilen van plassen cylinflerolie. „Uie de cilindre... very bon, no bon, no
bottèl, notting!"
De man keek angstig rond naar Iets om cylinderolie in te doen, wat den voorman alweer aanleiding
gaf tot nieuwe woedeuitbarstingen. Hij wenschte
geen cylinderolie, geen negers, geen Emplres, niks,
no, notting! Hij kwam alleen maar vragen om 'n
sleuteltj e, 'n btekspannertje, 'n d-d-doodgewoon
d-d-dopsleuteltje, om wat rottige moertjes los te
draalen. En of die neger asslblleft wou zorgen dat
een eerzaam christenmensen niet z'n geloof ver«aakte en 'n moordenaar werd. 't Ging maar om 'n.

Zonder offer kan men dezen oorlog niet winnen!
Wij bereiken de fabriekswijk en stappen uit Wij
gaan met den stroom mee, die naar de fabrieken
gaat. De arbeiders toonen mij hun fabrieken met de
kleine parken, die ze zelf hebben aangelegd, ze vertellen mij van de heldere werkplaatsen, de eetzalen
en de bibliotheken. Groote fabrieken hebben hun
eigen kinderbewaarplaatsen, artsen en pleegzusters.
En hoe wonen deze arbeiders nu?
De fabriek heeft buiten de stad een tuindorp gebouwd, twee- en drie-kamerwoningen en daar
wonen de arbeiders. Ik heb verschillende arbeidersgezinnen bezocht. De vertrekken zijn helder, de huizen aantrekkelijk. Je wordt dan in de,,goede kamer"
genoodigd, en krijgt den comfortabelsten stoel, die
zij hebben. Er wordt koffie gebracht met koeken en
je moet van je „Heimat" vertéllen, daar in het
hooge Noorden. Menigeen van hen heeft Noorwegen
al met „Kraft durch Freude" bezocht. Zij dcennen
de middernachtzon en de wondermooie/vaart door
de Lofoten.
Zij toonen mij foto's van hun zonen aan het
front. Dat is Heinrich, hij ligt voor Leningrad en
dat is Frits, die elders vecht. En dat is Hans... die
is in 1942 gevallen... De moeder pinkt een traan
weg, het was zoo'n goede jongen...
Zoo snellen de uren voorbij. Ik moet weer naar
huis.
Zij geven me wat appels mee, uit hun eigen tuin.
En ik moet beloven, dat ik spoedig weer terugkomen
zal...
^-Oorlogsverslaggever
JOHN SÖFTELAND.

en arbeiders en arbeidsters, Duitsche en buitenlandsche, stroomden binnen. Rechts van mij zat
mijn nieuwe kennis, die een kameraad getroffen
had en nu met dezen en een paar anderen in een
druk- gesprek was. Over l den oorlog natuurlijk,
waarover zou men anders spreken! Maar niet zooals de brave anti's thuis meenen om hun pessimisme te uiten of op de regeering te schelden. Neen,
dat de arbeiders dat doen, gelooven alleen maar de
anti's in het buitenland: in Duitschland zelf weet
men, dat het precies omgekeerd is. dat de arbeider
op zijn regeering vertrouwt en op de overwinning
rekent, omdat hij de wapens kent, waarmede die
overwinning moet worden bevochten — hij smeedt
ze zelf — en omdat hij de mannen kent, die die
wapens moeten hanteeren. De beste wapens voor
de beste soldaten ter wereld!
Berlijn werd den vorigen nacht gebombardeerd, zooals ook de steden in het Westen en Noorden gebombardeerd werden. Huizen werden tot ruïnen,
er zijn slachtoffers. Dat maakt den arbeider hier
niet moedeloos, het vuurt hem slechts aan. Ook als
zijn eigen huis verwoest wordt, als het zijn eigen
vrouw en zijn eigen kinderen zijn, die bij een luchtaanval om het leven komen, laat hij den kop niet
hangen, geeft hij het niet op, maar zet, aan zijn
machine, grimmig den strijd voort. Want de oorlog
is hard, maar de Duitsche arbeider is nog harder.
En de buitenlandsche arbeiders, wat zeggen die?
Wat zegt de Franschman of de Nederlander? Eens
streed hij tegen Duitschland. Maar hij voelt zich
niet onteerd, omdat hij dien strijd verloren heeft
en haten doet hij veeleer diegenen, die hem hulp
beloofden, maar toen het er op aan kwam, in den
steek lieten... en nu ook In zijn land hun moordbommen op de bevolking neerlaten, zooals onlangs
nog in Parijs en in Amsterdam...
De bombardementen volgen elkaar op, maar de
arbeider, ook de buitenlandsche arbeider verliest
den moed niet. Ook van de buitenlanders begrijpen
velen, dat alleen een overwinning van Duitschland
een nieuw Europa, waarin ook hun land kan leven,
kan scheppen. En daarom helpen zij mede, wapens
te smeden, vliegtuigen en pantsers te bouwen. Zij
werken eiken dag beter en sneller, de productie
vliegt omhoog. Men vraagt zich af: hoe is dat mogelijk, hoe houden zij dat uit? De arbeider haalt zijn
schouders op. Voor hem is dit alles heel gewoon.

Werkend Volk
Aflevering 22 van ..Werkend Volk", het veelgelezen
geïllustreerde tijdschrift, bevat wederom een aantal
zeer interessante bijdragen, waarvan wi) de volgende onder de aandacht brengen:
In „Monument van den Arbeid" wordt — terecht
— een lans gebroken voor het veel nog te weinig
b l:ende Museum voor den Arbeid te Amsterdam.
Over de nieuw film ,,De Vlaschaard" schrijft de
bekende auteur Stijn Streuvels een persoonlijk
woord.
Hilda Bongertman, de bekende oud-stewardess
van de K.L.M, opent in dit nummer een serie schetsen over haar vliegerijbelevenissen onder den titel:
.JKet hemelruim in".

onnoozel dopspannertje, 'n rond stukje ijzer met 'n
zeskant gat er in, 'n dingetje van niks. En moest
dat nu oorzaak worden van een bloedigen krijg tusschen Black and White?
Klaas vond dat er voorloopig genoeg gekakeld was.
Beiden, voorman en neger, waren te weinig thuis in
het steenkolendialect van de groote vaart om zich
eenigermate aan elkaar verstaanbaar te maken. Het
bleef gezwam in de ruimte, en dus stapte Klaas in
de richting van een gereedschaprek waar dopsleutels in soorten, keurig in volgorde, voor het gebruik
gereedhingen.
Met twee van de grootste onder den arm geklemd, en een lang puntijzer over den schouder,
ondernam hij de reis naar den top van de machinekamer. De voorman volgde op een sukkeldraf je; verdween even in de donkere schroef astunnel, om enkele oogenblikken later, nerveuzer dan
ooit, op te duiken in gezelschap van een man die
klaarblijkelijk, te oordeelen naar de manier waarop
hij werd uitgekafferd, in velerlei opzicht schromelijk in gebreke was gebleven.
\
Ook dit tweetal bereikte den top van de ongewoon
groote scheepsmachine, waar Klaas reeds voorbereidingen trof om de enorm zware cylinderdeksels
los te nemen. De man die pas uit de tunnel was
opgediept, kreeg opdracht hem daarbij de noodige
handlangersdiensten te bewijzen, waarna de voorman van het tooneel verdween om elders zijn medewerkers tot volmaakter plichtsbetrachting aan te
sporen.
Tot dusver was de .man zijn gelofte nagekomen.
Het werk daarboven was inderdaad zeer eenvoudig,
en vereischte geen bovenmatige inspanning. Een
tam karweitje, vond Klaas. Aan boord van de Rrjnsleepers had hij honderden malen, als 't ware in
den blinde, de cylinderdeksels losgenomen. Alleen
was het zaak om hier dubbel uit te kijken, gezien
de monsterachtige afmetingen van deze scheepsmachine. Dit karweitje was niet met een steeksleutel en een schroevendraaier klaar te maken. Vooral
het deksel van de lagedrukcylinder leek hem iets
waarmee niet te spotten viel. Het ding had, ruw
geschat, een middellijn van twee meter en, bij een.
dikte van enkele decimeters, mocht al gauw op een
totaalgewicht van vele honderden kilo's gerekend
worden. Vergeleken bij dit gevaarte, verdwenen alle
sleepbootdeksels en machines in het niet, en leek
het uit elkaar schroeven van zoo'n Rijnstompertje
kinderlijk gepruts waar een groot mensen zich bezwaarlijk mee bezig kon houden. Hoewel... neen,
wat vakkennis betrof behoefde de man in het kleine
werk niet achter te staan bij hem die deze lompzware maclünedeelen te behandelen kreeg. Hier

werd meer de bekwaamheid van den sjouwer, dan
die van den bankwerker vereischt. Vakkennis? Het
zou wel losloopen.
Dit waren Klaas' z'n overpeinzingen, terwijl hij,
met behulp van den handlanger, de zware moeren
losdraaide en, een voor een, aan een touw reeg
teneinde ze in de juiste volgorde te bewaren.
Dat er over dit werk ook nog andere, opvattingen
bestonden, bemerkte hij pas toen ze al begonnen
waren het deksel op te takelen. De opnieuw ver-^
schenen voorman tandakte als een mislukte kan-'
goeroe over het deksel; snuffelde als een rat tusschen de blootgekomen tap-einden; snoot. spuwd«
en vloekte tegeMjk, en rende dan weg om even later,
nog heviger geagiteerd, en gewapend met hamer
en koudbeltel, naar het toprooster terug te keeren,
Hoe het gosterwereld, mogelijk was, wilde hij weten, dat een man van Klaas z'n leeftijd zoo uitgekookt-driedubbel-overgehaald-idioot-stom kon zijn
om een cyllnderdeksel los te nemen zonder er een
merkteeken oj^te slaan waaraan te zien was hoe
het pestding gezeten had. Hoe moesten ze ooit ter
wereld, — o stomste van alle klapper Javanen—, het
kreng weer precies op z'n plaats krijgen? Op hoeveel verschillende manieren kon zoo'n beerputdeksel niet verkeerd gelegd worden?
,,'k Zal t je voordoen, joe bleddie spoe-spoe-spoeling boer! Zóó! Zóó!! Zóó!!"
Hij hakte als een bezetene met hamer en koudbeitel een groote F In het blinkende metaal. ,,Zóo!
Zóó!! Zóó!!!"
Klaas kreeg een aandrift om het tierende kereltje bij z'n.nekvel te grijpen en, als een schurftig
stuk ongedierte, ver van zich weg te slingeren, het
gaf niet waarheen. Niet om het redelooze gescheld
van het manneke, noch om de gruwelijke beleedlgingen die hij Klaas naar het hoofd slingerde, maar
om de misdadige stommiteit van een voorman die d«
prachtige machine havende en verminkte zooals
een waanzinnige doet die een edel raspaard tot
bloedens toe mishandelt. En zoo onnoodig. Het deksel, mits in handen van een vakman, kon bij de
montage niet verkeerd gelegd worden, evenmin als,
het voor een normaal mensen mogelijk is zijn rechterschoen aan den linkervoet te trekken.
„Zóó! Zóó!! Unngggü!
Het laatste was geen uiting van triumf, maar eer
een verbeten gekreun van den man die zich met
volle kracht een vlngerknok aan flarden sloeg. Even
kromp hij in elkaar, terwijl hamer en beitel over
het gladde metaal kletterden. Dan ging hij, bleeker
dan ooit, langs de ijzeren ladder naar beneden, ditmaal zonder de gebruikelijke verwenschingen.
{Wordt vervolgd).

T I J D S C H R I F T E N

B I J E E N K O M S T VA N B E D R I J F S V O E R D E R S E N S O C I A L E V O O R M A N N E N

Woudenberg sprak te Utrecht
„De ondernemer dient zich sociaal verantwoordelijk te weten voor de menschen, die In zijn bedrijf
werken. Uiteraard is de gang van zaken in het
bedrijf buitengemeen belangrijk; hij dient er zich
echter boven alles van bewust te zijn, dat hij een
menschenleidende taak heeft. Als bedrijfsvoerder
zal hij tezamen met den socialen voorman van Het
Nederlandsche Arbeidsfront zich moeten inzetten
voor de vorming van een waarlij ke bedrij f sgemeenschap."
Aldus sprak de Arbeidsfrontleider dezer dagen in
een bijeenkomst van bedrijfsvoerders en sociale
voormannen, die bijeen waren gekomen in . den
Stadsschouwburg te Utrecht op uitnoodiging van
Het Nederlandsche Arbeidsfront.
In de Verordening tot Ordening van den Arbeid
zijn eenige kernbegrippen onvertaald gelaten en
Wei „Betriebsführer", „Gefolgschaft" en „Betrieb",
omdat gelijkwaardige uitdrukkingen in de Nederlandsche taal, welke de Duitsche begrippen volkomen dekten, niet te vinden waren.
Uit het volk zelve is voor dit begrip „Betriebsführer" een goed Nederlandsch woord voortgekomen. Het Is niet voor den eersten keer dat de volksmond een goed Nederlandsch woord heeft gevonden
voor een begrip, dat van buiten de grenzen tot ons
kwam. De Arbeidsfrontleider nam hierbij o.a. het
Fransche woord „vélocipède" tot voorbeeld, dat-door
het volk zelve spoedig tot „fiets" werd gemaakt. De
merkwaardige omstandigheid doet zich nu nog voor,
dat dit woord fiets niet eens in de ambtelijke officieele taal wordt gebruikt; dan wordt immers steeds
Besproken van rijwiel. Het volk spreekt echter steeds
over fiets.
Aldus is ook het Nederlandsche woord voor
„Betriebsführer" geschapen. Het is steeds zoo geweest, dat de taal door het volk wordt gemaakt.
Zoo hoorde ik, aldus de Arbeidsfrontleider, op een
van de vele bedrij f sbij eenkomsten spreken over den
bedrijfsvoerder. Dit goede Nederlandsche woord
dekt het Duitsche begrip „Betriebsführer" volkomen. Men denkt onwillekeurig aan het woord

De Arbeidsfrontleider tijdens zijn toespraak.
(Foto Arbeid—Schipper)

gezagvoerder, waarin ook In zekeren zin de leidersgedachte tot uitdrukking komt.
In het bedrijf moet het socialisme worden beleefd en uitgedragen. Niet van bovenaf gedecreteerd
door den Staat, doch in het bedrijf zullen door da
zelfwerkzaamheid der werkers de sociale problemen
tot oplossing moeten worden gebracht. Daarvoor
staan de bedrijfsvoerder en de sociale voorman.
Het Arbeidfflront is by dit alles de volksleidend»
organisatie, de groote opvoeder tot socialisme en
uitdrager van de gemeenschapsideologie.
De oplossing van het sociale vraagstuk kan niet
wachten tot na den oorlog; zulks moet reeds thans
ter hand worden genomen. Het gaat om de organisatie van den arbeid van het volk. Een volk is
immers zoo rijk, als het zijn arbeid weet te
organiseeren. Zulks geschiedt In het bijzonder
in het bedrijf; derhalve heeft de bedrijfsvoerder bij de organisatie van dien arbeid een buitengemeen belangrijke taak. Hoe grooter de prestatie is, des te grooter is het nut voor de volksgemeenschap. De praktijk in een groot bedrijf in
Nederland heeft uitgewezen, dat uit de arbeiders
verscheidene initiatieven en voorstellen tot verbetering van de productie zijn voortgekomen. Een
en ander werd geprikkeld, daar de bedrijfsvoerder
hiertoe premies beschikbaar had gesteld.
De Nederlandsche werkende mensch dient in de
eerste plaats het minderwaardigheidscomplex, dat
in het oude bestel op hem is gedrukt, van zich af
te schudden. De Nederlandsche werker draagt eigenschappen in zich, die hij van zijn voorvaderen heeft
geërfd, die hem tot hooge prestaties in staat stellen. Het'Nederlandsche volk kan trotsch zijn op zijn
eigen kracht en indien het zich van deze kracht
bewust wordt, voorgaan in de rijen der Europeesche
volkeren, aldus besloot de Arbeidsfrontleider.
In zijn slotwoord wekte de leider van het Provinciale Bureau Utrecht van Het Nederlandsche
Arbeidsfront, kameraad Satony, bedrijfsvoerders en
sociale voormannen op, de doelstellingen van Het
Nederlandsche Arbeidsfrojit In de practijk te verwezenlijken.

De kraamgelduitkeering ad f 55.—
DOOR

WIJZIGING

ZIEKTEWET

Op aandringen van het Nederlandsche Arbeid»ïront zijn een dezer dagen eenige wijzigingen in de
Ziektewet tot stand gekomen, waardoor een belangrijke verbetering werd verkregen ten aanzien van
ae uitkeering bi) bevalling, het zoogenaamde
„kraamgeld"
Voor het kraamgeld geldt sedert l November 1942
als regel, dat men, om daarvoor in aanmerking te
komen in het jaar voorafgaande aan de bevalling
minstens 156 werkdagen verplicht-verzekerd krachtens de Ziektewet moet zijn geweest. In de practijk
Weefc deze bepaling vaak aanleiding tot teleurstelling te geven. Menigeen zag zich de uitkeering
ontgaan, doordat, hoewel men het laatste halfjaar
vóór de bevalling gewerkt had, niet onder de
Ziektewet viel. Zoo was dit het geval met ambtenaren, arbeidscontractanten en de werkers in ondernemingen, waarvoor een door de overheid goedgekeurde regeling voor uitkeering bij ziekte is getroffen, (zooals bijvoorbeeld het spoorwegpersoneel en
öe mijnwerkers) Evenals zij, die werkzaam zijn bi)
instellingen van weldadigheid, zijn deze werkers
aan de bepalingen der Ziektewet onttrokken; veronderen zij van werkkring, waardoor de bepalingen
oer Ziektewet op hen wel van toepassing werden,
ö
«n kon bij gezinsvermeerdering geen aanspraak op
a
e f55.— gemaakt worden. Zij waren immers in het
voorafgaande halfjaar niet ingevolge de Ziektewet
verzekerd geweest.
Daarnaast waren er nog de arbeiders, die, na in
"•et buitenland te hebben gewerkt, hier te lande
°an den arbeid gingen. Tijdens hun verblijf buitens'•ands vielen zij niet onder de Nederlandsche Ziekte'oet. De tijd, welken zij daar doorbrachten, kon dus
n
iet bij de berekening van de 156 dagen in aanmerking worden genomen. In het bijzonder ten opzichte
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van de uit Duttschland teruggekeerde werkers deed
zich dit als een tekortkoming voelen.
Tenslotte waren er de uitvoeringsorganen, die er
bezwaar tegen maakten de f 55.— uit te betalen als
de echtgenoot niet voor ontvangst van het bedrag
kon kwiteeren. b.v. doordat hij door werkzaamheden
buiten de woonplaats verhinderd was. Volgens de
letter van de toet is de vrouw hiert»e niet bevoegd,.
Er moest dus vaak gewacht worden tot de man gelegenheid vond zich bij het uitvoeringsorgaan (Raad
van Arbeid of Bedrij f svereeniging) te vervoegen.
Ook hierin heeft een verzoek van hei Nederlandsch
Arbeidsfront, tot wetswijziging geleid. Aan de gehuwde vrouwen is thans de bevoegdheid gegeven
zonder bijstand van den man alle handelingen te
verrichten, die voor de in ontvangslname van het
kraamgeld noodig zijn.
Hier dient nog te worden vermeld, dat aan al de
bovengenoemde wijzigingen terugwerkende kracht
is verleend van l November 1942 af. Zij, die door
een van de genoemde oorzaken niet in het bezit der
uitkeering konden worden gesteld, kunnen zich alsnog in verbinding stellen met den Raad van Arbeid
of de Bedrijfsvereniging, waarbij zij op den dag der
bevalling waren verzekerd. Op verzoek van het
Nederlandsche Arbeidsfront werden de uitvoeringsorganen namelijk verplicht alle gevallen te notee-'
ren, waarin het kraamgeld om bovenomschreven
redenen moest worden geweigerd. De uitvoeringsorganen hielden die aanteekeningen, aangezien
•mocht worden verwacht, dat de wetgever aan het
verzoek van Het Nederlandsche Arbeidsfront zou
tegemoet komen. •
Overigens is de kring van rechthebbenden nog
uitgebreid tot de loedmoe, resp. de dochter, stief- of
pleegdochter van den verplicht-verzekerde, als de
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bevalling plaats vindt binnen één maand na diens
overlijden. Ook zij komen nu nog voor de uitkeering
in aanmerking, mits zij daarop aanspraak zouden
hebben gehad, als de bevalling op den dag van het
overlijden zou hebben plaatsgevonden. In dat geval
dient de uitbetaling té worden gedzan door het
uitvoeringsorgaan, waarbij de laatste werkgever van
den overleden verzekerde was aangesloten.
Bovendien werd nog bepaald, dat de tijd, gedurende welken de verzekerde tengevolge van ziekte
of ongeval niet heeft gewerkt, bij de berekening van
de bovenbedoelde 156 dagen kan worden meegeteld.

OPROEP
De propaganda-leiding deelt mede, dat
binnenkort nieuwe elementaire cursussen
ter opleiding van sprekers voor Het Nederlandsche Arbeidsfront zullen worden georganiseerd.
Leden van Het Nederlandscbe Arbeidsfront, die zichzelf, na een zekere opleiding
te hebben genoten, geschikt achten om op
bedrijfsbijeenkomsten e.d. het woord te
voeren, kunnen zich voor het volgen van
dezen cursus thans opgeven. Ter voorkoming van misverstand wordt medegedeeld, dat het hier geen bezoldigde functie
betreft

Pakhuizen in Amsterdam.
*

(Foto: A.P.-Archief)

DE WERKERS VAN DE AUTOBESTELDIENSTEN
TUSSCHEN DE PAKHUIZEN
Alleen langs den weg kun je het wegvervoer niet
kennen. Want immers een belangrijk deel van de
beroepssfeer van het wegvervoer ligt tusschen de
pakhuizen, waar de goederen opgeslagen liggen. En
derhalve gaan we ditmaal eens kijken bij het
beginpunt der lange trajecten, vanwaar de auto's
Uitzwermen in alle richtingen door het geheele land.
Juist als ik tusschen deze pakhuizen en garages
aankom, is het schaftuurtje aangebroken, en dus
moet ik hier niet zijn. Al speurende ontdekt mijn
oog een klein koffiehuisje, en ik vermoed, dat ik
hier wel enkelen van de. chauffeurs zal kunnen
Vinden. Dus duw ik de deur open en betreed de
Ietwat smoezelige ruimte met het luide ping-ping
van de deurbel.
^
Het is niet druk. De eenige klandizie bestaat op
dit oogenblik uit twee mannen, die elk met hun
kuchje achter een groote kom koffie zijn gedoken.
Als ik binnenkom, ben ik juist getuige van het feit,
dat een der beiden klaar is met eten. Hij frommelt
zijn boterhammenpapier in elkaar, schuift het terzijde en trekt dan rustig het brood van zijn kameraad naar zich toe met een gebaar, alsof hij daarvan zijn maaltijd wil voortzetten. De andere -is
echter ook niet van gisteren en laat zich „de kaas
niet van het brood eten." Met een vollen mond zegt
hij: „Deis je effe". Verderen commentaar vindt hij
klaarblijkelijk overbodig, want nog onder het spre-

ken dient hij zijn maat een opstopper toe en trekt
met de andere hand het brood terug. Het incident
blijkt te berusten op een grap, want hiermee is het
voorbij. Spoedig is nu ook tle tweede klaar. Nog
een kom koffie om na te spoelen en beide mannen
gaan weg.
Ook ik reken af met de gezellig dikke waardin en
volg dan de beide mannen naar een pakhuis, dat
vlakbij gelegen is. Nog even tijd voor een cigaret.
dus komen de tabaksdoozen te voorschijn, eri twee
paar handige vingers rollen „piraatjes", die worden

opgerookt onder het bespreken van den strategïschen toestand, waarvan beiden meenen voldoende
verstand te hebben om het verloop van den oorlog
voor de komende weken vast te stellen. Na enkele
minuten worden de peukjes opgeborgen in speciale.
doosjes, en er wordt begonnen met inladen. Ieder
neemt zijn eigen wagen, en straks zullen ze uitrijden om over enkele uren vele kilometers van
elkaar verwijderd te zijn.
Intusschen snuffel ik eens rond tusschen de
goederen, die hier staan opgestapeld en stuk voor
stuk in de auto's verdwijnen. Het is voorwaar een
groote verscheidenheid van artikelen. Naast een
aftandsch rieten leuningstoeltje staat een kist met
boeken. Tegen een enorme mandflesch, welker inhoud waarschijnlijk uit zwavelzuur zal bestaan,
leunt het omwikkelde frame van een splinternieuwe
fiets. Andere pakken liggen in alle vormen en maten
opgestapeld, en de solide verpakking tart de nieuwsgierigheid van den toeschouwer, die toch nooit
achter den inhoud zal komen.
Gestaag werken de mannen door en het duurt
dan ook niet lang, of alle pakken, kisten, vaten.enz.
zijn opgeladen. De wagens zijn vol. Even nog gaan
de chauffeurs naar het kantoortje om de vrachtbrieven en de laatste orders te halen, dan vertrekken ze. De één naar het Noorden, de ander Zuidwaarts. Een derde zal misschen in het Oosten zijn
vracht af te leveren hebben.
Ik ga eens verder om bij een volgend pakhuis
mijn licht op te steken. Weer zie ik een groote verzameling van de meest verschillende goederen. En
elk goed brengt een vraag. Wie bijvoorbeeld zal over
enkele dagen deze fiets berijden? Wie zal zich dezen
winter warmen bij gindsche enorme potkachel? Wat
zou de kist bevatten, die daar naast een vat teer
staat, en waar zullen de bijeengepakte boeken, die
tegen den boom staan, een boekenplank sieren? Wie
zal kunnen vermoeden, welke belangrijke berichten
nog op het cyclostyle-papier zullen komen te staan,
dat ginds in pakken ligt opgestapeld? Al deze artikelen zullen hun weg vinden. Wellicht het één
mijlen ver van het andere, wellicht ook in hetzelfde
huis.
Aan den overkant begint men een grooten stapel
pakken op een vrachtwagen te laden. Ik steek over
en schaar me tusschen de mannen, die op enkele
meters afstand van elkaar plaats nemen en zoo een
doorgeef-ketting vormen, om ook een handje te
helpen.

DE LEIDER BEZOEK
biedsleiders werden aan den Leider voorgesteld.,
de hand van eenige grafieken en statistische vo
stellingen werden de gasten voorgelicht over
velerlei aspecten en de ontwikkeling van het *
beidsfront. De Leider had in het bijzonder aanda"'
voor het vele werk, dat ten behoeve van de Nede
landsche werkers in Duitschland wordt verrf"11*
Wij
Nadien werd een korte film over het Arbeidsf
vertoond.
Kortelings heeft het Arbeidsfront het nieuwe 1
mingsoord „Drakenburg" in gebruik genomen,
gelegen is in de fraaie omgeving van Hilversum,
vormingsoord neemt in het Arbeidsfront een bela
rijke plaats in en het was dan ook begrijpelijk. '
de Leider en Generalkommissar Ritterbusch *
vervolgens naar „Drakenburg" begaven.

Spreekuren Prov.-Bureau Noord Holland
Om misverstand te voorkomen, volgen hieronder
nogmaals de juiste spreekuren van het Provinciaal
Bureau Noord-Holland, Prins Hendrikkade 49—51.
Prov. Dienstkamer voor Rechtsbescherming:
Maandagavond van 7—8 uur, Dinsdagavond van
7—8 uur, iedere middag van 1.30—3.30 uur, behalve
op Zaterdagmiddag.
Dienst Vrouwen: Maandagavond van 7—8 uur,
Woensdag van 2—4 uur.
Dienst Organisatie: Maandag van 7—8 uur.
Dienst Soc.-Economische Zaken, Stadhouderskade
139, Arbeidsbemiddeling (klachten Duitschland):
Spreekuren dagelijks van 9—11 uur en Donderdagavond van 7—8 uur.
Steen, cement, glas, ceramiek, Diamant en Edelmetaal, Chemische Industrie, Leder- en RubberIndustrie, Verpleging en Huish. Diensten, Bouwnijverheid, Houtbewerking, Metaalindustrie, Kleeding
en Textielindustrie, Bank en Verzekeringswezen en
Vrije Beroepen, Verkeer en Tourisme (uitgezonderd
het Hotel-, Café-, Rest.-, Pensionbedrij f en Film en
Theater), Landbouw, Veeteelt en Visscherij: Donderdagmiddag van 1.30—4 uur en Donderdagavond
van 7—8 uur.
Voedings- en Genotmiddelen: Donderdagochtend
10—12 uur, Donderdagavond 7—8 uur.
Grafische en Papierverwerkende Industrie: Maandagmiddag 2—4 uur, Donderdagavond 7—8 uur
Hotel-, Café-, Restaurant- en Pensionbedrijf en
Film en Theater: iederen morgen van 8.30—12 uur.
Handel en Ambacht: Donderdagmiddag 2—4 uur,
Donderdagavond 7—8 uur.
Op Zaterdag worden geen klachten opgenomen,
noch Inlichtingen verstrekt.
Voor steunzaken gelieve men zich te wenden tot
ons Bureau De Kempenaerstraat 51. Spreekuur
dagelijks van 9—11.30 uur en 1.30—4 uur.

Tijdens het bezoek aan „Drakenburg".
De Leider bracht dezer dagen, vergezeld van
Generalkommissar z.b.V. Ritterbusch en den Obmann van het Deutsche Arbeidsfront, Kretschmar,
een bezoek aan Het Nederlandsche Arbeidsfront en
eenige van zijn instellingen.
In de morgenuren ging het gezelschap allereerst
naar het groote gebouw van de „Arbeiderspers" aan
het Hekelveld, waar de Leider en de Üuitsche gasten
door den Arbeidsfrontleider werden rondgeleid. De
Directeur van deze instelling, H. J. Kerkmeester,
leidde de gasten door het gebouw, waarbij de Leider
bijzondere belangstelling toonde voor de fraaie, doelmatige inrichting. Vrij geruimen tijd werd vertoefd
bij de groote pers.
Vervolgens begai hét gezelschap zich naar het
„Huis van den Arbeid" in de P. C. Hooftstraat, waar
de Landelijke Leiding van Het Nederlandsche Arbeidsfront is gevestigd. De verschillende Arbeidsge-

Na een gemeenschappelijken maaltijd hield
Leider in de vormingszaal van „Drakenburg"
rede, waarin hij in het bijzonder er op wees,
het nationaal-socialisme nog geen vastel afgerc
gestalte heeft aangenomen en zich nog in de bei
phase van zijn ontwikkeling bevindt. Het zal
wel 40 of 50 jaar duren, alvorens het nation»
socialisme vasten vorm zal hebben aangenoö
Slechts door stugge volharding zal het mogelijk
het materiaal te verwerven voor den grootschefl '
bouwenden arbeid, die moet worden verrichthet onwrikbare geloof, dat de ingeslagen wee
Juiste is. kan de moed en de overtuiglngskrac
worden geput in den strijd.
Velen begrijpen den ontwikkelingsgang niet
verwarren de werkelijkheid van heden met het Pfi
tische nationaal-socialisme. Zij vragen: „Is dit
nationaal-socialisme?" Wij antwoorden: „Neen,
is geen nationaal-socialisme, maar oorlog", •<
Leider. Onze volkskracht, de arbeidskracht van ö!J
werkers, is voor een groot deel gewijd aan de
logvoering. Voor ons bestaan blijft steeds ger
over.
Als wij echter erin slagen door alle
heen onze arbeidskracht en ons verstand te
waren, dan zullen wij boven dit dieptepunt i11 jt
geschiedenis uitkomen. Dan zal ook de Neder!911 ing
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Daar komt het eerste pak. Snel vliegt het van
band tot hand, van het pakhuis naar den wagen.
Nog heb ik het eerste in mijn handen, of het tweede
komt reeds aan, en ik ben net te laat om het op
te vangen.
„Rund!" scheldt mij de baas van het ploeg j e uit.
Hoepel op,-denk ik, 't is toch mijn schuld niet, dat
ïk bij het eerste pak hun tempo nog niet beet heb.
Nu pas ik echter op en geef de pakken zoo snel
mogelijk door aan den man, die mij zoo juist uitschold. Eindelijk kan hij een pak niet gauw genoeg
opvangen en het valt met een smak op zijn voeten.
Ik zie mijn kans schoon en geef hem dadelijk terug:
.JCalf!"
Eerst kijkt hij of hij kwaad wil worden, maar dan
Elijdt er een glimlach over zijn gezicht en ik aie,
öat hij gewoonweg staat te wachten tot ik ook weer
eens iets laat vallen. Maar ik kijk wel uit. Bij mij
krijgt hij geen vat meer.
In enkele minuten is ook het laatste pak in den
«•uto verdwenen, en met een grijns zegt de baas
van het ploegje: „Je hebt aardig je best gedaan!"
Binnen worden de vrachtbrieven in orde gemaakt.
De chauffeur en zijn helpers klimmen in de cabine,
ftr voort gaat het.
intusschen loop ik verder, zig-zag tusschen kisten
*n kachels, pakken en vaten door, en telkens ontöek ik nieuwe voorwerpen, waaraan nieuwe vragen
verbonden zijn. Die worden ingeladen en vervoerd,
of die hier hun eindpunt bereikt hebben en slechts
Wachten om naar de eigenaars in Amsterdam te
Worden gebracht.
Overal wordt hard gewerkt. Auto's rijden af en
aan. De chauffeur, die juist van het Noorden terugkomt, vertelt het nieuws uit de bezochte steden aan
de werkers uit de pakhuizen, die het ruilen tegen
nieuws uit andere deelen van het land.
Als de werktijd voorbij is, gaan de meesten naar
binnen om zich wat op te frisschen. Nieuwe werkers
komen om de wagens voor het avond- en nachtVervoer op te laden. De anderen gaan naar huis,
waar moeder de vrouw wacht met het eten. Morgen
komt weer een dag
En zoo verrichten ook deze werkers dag in, dag
Bit hun arbeid en vormen een onmisbare schakel
In dat groote geheel, dat volksgemeenschap heet.
In die groote arbeidsgemeenschap gaat het er niet
In de eerste plaats om op welke plaats men arbeid
Verricht, maar om de wijze waarop het werk wordt
aangepakt. .
Se.

Het koren staat op „l3ulten".

(Foto: A.P.-Archiei)

DE OOGST IS BINNtN
Het voorprogramma in het filmtheater heeft
precies twee minuten noodig om den stedeling te
laten zien, dat de oogst binnen is. Wat lachende
meisjes tusschen de schoven, een hoogopgetaste
boerenwagen met een paar stoere Kempensche
bruinen er voor, en tot slot de wijd geopende deuren
van de schuur, waarin de „dorsch" wordt opgeslagen.
De twee minuten, die de film noodig heeft,
groeien in de werkelijkheid onder tusschen tot een
vol jaar, dat begonnen is op het oogenblik dat de
laatste voer graan van den vorigen oogst van het

KtHET A R B E I D S F R O N T
steld. A*1 e arbeider het hooge levensniveau hebben beïhe voof '. dat het nationaal-socialisme zich ten doel
over ,?. gesteld. Dan zal het velen gemakkelijker
het ^jL en ons te gelooven. Het Nederlandsche ArbeidsaandacJj. &t zal het leeuwenaandeel van deze groote taak,
Ie Ned^J^
^ederlandschen werker een betere toekomst te
verrlcï1
, te vervullen hebben.
>eidsfr
moeten er komen in het vaste geloof, dat
ee
n als Duitschland dezen oorlog wint. ons volks-

bestaan verzekerd is. Zou dit niet het geval zijn,
dan zou alles verloren zijn, omdat Europa en daarmede ook ons land In de klauwen van het bolsjewisme zou komen.
Wij zullen den ingeslagen weg vervolgen en door
alle moeilijkheden heen zal het nationaal-socialisme
zegevieren,- aldus besloot de Leider.
Het bezoek werd besloten met een rondgang door
het gebouw en in de omgeving van „Drakentaurg".
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General-Kommissar Ritterbusch en
_ in het aebouw der landelijke
van Het Arbeidsfront.

In de drukkerij van de Arbeiderspers.
(Foto's A.P.)

veld werd weggereden, en de ploegen de plaats van
den maaier innam.
Al in October van het vorig jaar zijn de winterrogge en de wintertarwe in den grond, waarmee de
grortdslag voor den oogst in het komende jaar is gelegd. Van dat oogenblik af blijft de aandacht van
den boer, ongeacht of hij nu een paar bunders
tarwe heeft staan of dat hij een groot bedrijf van
vele hectaren heeft te verzorgen, gespannen.
Hoe zal het graan den winter doorkomen? Zal er
veel of weinig uitvriezen. De winter is meegevallen
goddank. En langzamerhand komt het groene waas
hooger en hooger. Kniehoog, nog hooger, en eindelijk gaat de rog „stuiven", veertien dagen vroeger
dan het vorig jaar.
Langzaam komt de zomer nader. De dagen lengen
en het groen „zet" zich. Nog een paar weken, dan
zwermt het groote leger van oogsters uit over de
velden om den oogst binnen te halen.
Sinds menschenheugenis is het zoo geweest. Alleen
met dit verschil, dat wat vroeger met handkracht
binnen gehaald moest worden, thans voor een belangrijk deel machinaal wordt geoogst, om daarna
eveneens machinaal te worden gedorscht. De hoofdzaak is echter, dat de voorwaarde wordt geschapen
om een volk opnieuw een jaar aan „het dagelijksch
brood" te helpen. En daarom is er in wezen ook
geen verschil tusschen den stoeren maaier zooals
we dien op het zömertafereel van Pieter Breughel
zien afgebeeld, en den twintigst eeuwschen landarbeider, die de maaimachine door het veld stuurt.
Wellicht is dit verschil ef wel geweest — voor den
oorlog, toen de oogst in de eerste plaats gebruikt
werd om kapitalistische belangen te dienen. Toen
het graan goed genoeg was om, wanneer die belangen dat meebrachten, er de vuren in de locomotieven in het land der grootmachten op^kapitalistisch gebied mee brandende te houden.
Die tijd is voorbij! zeker in Europa, en daarmee
heeft het graan en daarmee de oogst de beteekenis
terug gekregen, die de volken van eeuw tot eeuw
aan den oogst hebben gehecht.
De oogst is binnen! Voor Nederland beteekenti
dat, dat het nieuwe land — de Noord-Oostpolder —.
de Wieringermeer, maar ook het oude land van
Noord tot Zuid hun deel opgeleverd hebben.
Oogstcolonnes zijn ingezet tot steun voor de particuliere arbeidskrachten. Een „gemachtigde voor den
oogst" heeft die krachten links en rechts het land
in gedirigeerd. Man en paard en tractor hebben
gedaan wat gedaan kon worden. De oogst is binnen,
de dorsch kan een aanvang nemen. Straks staat
de „grutter" achter zijn machine te grutteren en
vangt aan den eenen kant mud na mud van het
volgroeide koren op in zakken, terwijl de dorschmachine aan den anderen kant het kaf wegblaast
en het pakstroo aflevert.
De musschen, die om de machine zwerven, pikken
vast een graantje. Maar het kan, want er is goed
geoogst. Vijftig mud van den bunder is geen kleinigheid. Maar het moet ook, want het gaat om het
dagelijksch brood voor een volk. En daarom beteekent het meer dan een simpel bericht als de
krant mee kan deelen „de oogst is binnen", meer
dan een paar vlotte flitsen op het weekjournaal
doen vermoeden.
De oogst is binnen en inmiddels is het land omgeploegd en rijdt de zaaimachine over het veld, geen
rust, geen respijt. Ook het komende jaar gaat de
strijd om het dagelijksch brood verder.
D, I.

Den Haag: Asta Theater. Film: Ein«
Frau wie Du met Br. Horney en J. Gottschalk (Toegang 18 jaar).
Rotterdam: Arena Theater. Film:
Amor doet In kousen met Hanhelore
Schroth en H. Heul. (Toegang 18 jaar).
Zondag 7 November 1943:

Bonte Radio-avond

Tooneel voorstelling
„Wittebroodsweken"
Een vlot en geestig blijspel in 3 belrij ven door het Noord-Hollandsen
Tooneel oJ.v. Jan C. de Vos.
Toegangsprijs 80 et. voor N-AJF.-leden
en Hun huisgenooten en ƒ 1.— TOOT
alet-leden.
Aanv. der voorstellingen 7.30 uur n.m.
Schiedam: Vrijd. 29 Oet. Musls Sacrum,
Vlaardingen: Zat. 30 Oct. Handelsze bouw.
Zaandam: Dlnsd. 2 Nov. Ons Huls.
Hoorn: Woensd. 3 Nov. Parkeaal.
Alkmaar: Dond%4 Nov. Harmonie.
Alphen a. d. Rijn: Maandag 8 Nor.
Nutsgebouw.

Groote Specialiteitenschouw
1943
Medewerking hieraan verleenen o. a.:
ilrt Majolita-ballet: de 3 Holborns, parterre-acrobatiek; Trïlby, de eenige vrouwelijke telepaat en nog vele anderen.
Toegangrprijs 80 et. voor N.A.F .-leden
en hun huisgenooten en / l .— voor
atet-ieden.
v^ der voorstellingen 7.30 uur n.m.
Den Hang: Vrijdag 29 Oct. Geb. v. K.
en W
i Utreclit: Zat. 30 en Zondag 31 Oct.
Stadsschouwburg (de voorst op 31 — 10
vangt aan om 2 uur n.m.).
Hilversum: Zondag 31 Oct. Gooiland.
Bussum: Maandag l Nov. Concordia.

te ROTTERDAM op Dinsdag 9 November 1943 des avonds om 7 uur precies
in Odeon. Medewerking verleenen:
Uerard van Krevelen en zijn orkest
m.m.v. Ans Heidendaal; het Rottcrdamscli
Accordeongezelschap; . Jan
l.emaire, voordracht en Theo Uden Mas- ,.man met zijn dansorkest, alsmede
Sandor Sipos.
Toegangskaarten & ƒ l TOOT N.A.F.leden en huisgenooten en /1.40 voor
niet-leden zijn verkrijgbaar bij Heemraadssingel 163.

Tooneelvoorstelling
t» ROTTERDAM. In de serie tooneelwedstrijden, welke alhier uitgeschreven
zijn. voert de Revue- en Cabaret vereenlglng Het Noorder Eiland als derde
mededingende vereenlging op Zondag
7 November a,s. des morgens om 10 uur
In gebouw Palace, Zomerhofstraat, op
Z.B.B.H.H. (Zijne Bezigheden Buitenshuis Hebbende), een blijspel In 3 bedrijven door Archibald Laaf s. Tevens
verleenen aan deze voorstelling medewerking De Samoa Eilanders.
Toegangskaarten & 80 et. p. p, zijn
verkrijgbaar bij Heemraadssingel 163.

Winschoten: Maandag l Nov
Wlsseman,

Zaal

Franeker: Dinsdag 2 Nov. Koornbeura.
Harlingen: Woensdag 3 Nov. Schouwourg.
Sneek: Dond. 4 Nov Amlcltla.
Heerenveen: Vrijdag 6 Nov Nieuwe
Schouwburg.
Steenwijk: Zaterdag 8 Nov. Wapen
van Steenwijk.
Meppel: Zondag 7 Nov. Zaal Slot.
Kampen: Maandag 8 Nov. Bul tensociëteit.
Apeldoorn: Dinsdag 9 Nov. Tivoil,
Lochem: Woensdag 10 Nov. Schouwburg.
Doetinehem: Donderdag 11 Nov. De
Vriendschap.

Kleinkunst-Kaleidoscoop
Medewerking hieraan verleeneu o.a.:
l'onny Verwey, Ferry de Kooy, Ada en
Olga en vele anderen. Zij nemen U mee
naar een cabaret-paradijs en bieden U
veel geest en humor. Het is een voorstelling van muziek, zang. dans en
voordracht.
Toegangsprijs 50 et. voor N.A.F.-leden
en huisgenooten en 70 et. voor nietleden. Aanvang der voorstellingen 7.30
uur n.m.

Warffum:

Bakker.

Vrijdag

12

Nov.

Café

Rotterdam: Arena Theater. Film: De
Postmeester met Hilde Krahl eu Heinrlch George. (Toegang 18 Jaar).
Toegangsprijs 40 et, per persoon.
Aanvang
uur vjn.

der

voorstellingen

10.18

Voor alle voorstellingen lijn
kaarten verkrijgbaar bij de bekende, adressen, de plaatselijke
N.A.F.-kantorcn, de Sociale Voormannen en N.A.F.-boden, alsmede aan de zaal.

Zwemwedstrijden

te AMSTERDAM op Zaterdag 6 November a.s. Aanvang der voorstelling 1.30
uur n.m.
Toegangskaarten il f l voor N.A.F.leden en huisgenooten en f 1.75 voor
niet-leden zijn verkrijgbaar bij het
Vreugde en Arbeid-Inlichtingenhuisje
op het Leidscheplein en Prins Hendrikkade 49.

In verschillende plaatsen van het land
worden zwemwedstrijden georganiseerd:
De deelname is voor iedereen opengesteld!
Deelname kan geschieden aan de volgende nummers:
25 en 50 m schoolslag en vrije slag.
25 en 50 m. rugslag.
5 x 50 m. estafette voor bedrijfssportgemeenschappen.

Operavoorstelling
„Der Freischütz

Het inschrijfgeld bedraagt voor den
vrijen slag. schoolslag en rugslag pl.m.
2O et. p. p. De estafetteprijs bedraagt 7S
et. per deelnemende ploeg.
Bezoekers: Kinderen t.m. 13 jaar 16
et., personen boven 13 jaar 25 et.
Deze wedstrijden worden gehouden op:

te DEN HAAG op 4 November 1943.
Deze voorstelling wordt georganiseerd
in samenwerking met het D.A.F., N.S.
Gemeinschaft „Kraft tfurch Freude".
De toegangsprijs bedraagt slechts
/1.25 per persoon. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Prinsegracht 73 en het
Vreugde en Arbeid-Inlichtingenbureau
». d. Hofweg.
Kinderen beneden den leeftijd
van 14 jaar, hebben — ook onder
geleide — volgens de nieuwe bepalingen tot bovenstaande voorstellingen geen toegang.

Filmvoorstelling
„Fraulein Doktor"
(Unser Fraulein Doktor), met Jenny
Jugo en Albert Matterstock
Toegangsprijs 30 et. voor N.AJF .-leden
en hun huisgenooten en 45 et. voor
nlet-leden.
Aanvang der voorstellingen 7.30 uur
namiddag.
PROVINCIE OVERIJSSKL:
Gramsbergen: Vrijdag 29 Oct Café
Kamphuis.
Olst: Zat. 30 Oct. Dalhulsen.
Borne: Zondag 31 Oct. Meijerlnk.
Nijverdal: Maandag l Nov Bioscoopzaal Hofstee.
Losser: Dinsdag 2 Nov. Schorfhaar.
Denekamp: Woensdag 3 Nov. Zaal
Kuipers.
PROVINCIE FRIESLAND:
TUntJe: Vrijdag 5 Nov. Zaal Dam.
Grouw: Zaterdag 3 November Hotel
van Stralen.
Roordahuizum: Zondag 7 November
Café Heida.
Mantgum: Maandag 8 November
Zaal Jellema.
Giekerk: Dinsdag 9 November Hotel
Visser.
Ternaard: Woensdag 1O November
Café Wieringa.
S t. Jacoba Parochie: Donderdag 11
November Aardappel beurs.

Zondag 7 Nov. in het Sportfondsenbad te Breda. Aanvang 2 uur n.m.
Dinsdag 9 Nov. In het Noorderbad t*
Groningen. Aanvang 6.15 uur.
Donderdag 11 Nov. 1943 in zwembad
O.Z.E.B.I. te Utrecht. Aanvang 7 u. n.m.
Hier kan worden deelgenomen aan:
20 en 40 m vrije slag en schoolslag.
20 en 4O m. rugslag.
5 x 40 m. estafette voor bedrijven.
Zondag 14 Nov. In het Sportfondsenbad te Amsterdam. Aanvang 2 uur n.m.
In het Sportfondsenbad te Zwolle.
Aanvang 2 uur n.m
De bezoekersprijs te Amsterdam bedraagt resp. 15 en 30 et.
Zondag 14 November In het Sportfondsenbad, Tiirfmarkt. te Zwolle. Aanvang 2 uur n.m.
Nadere Inlichtingen, alsmede aanm.
voor bovengenoemde wedstrijden tot 5
dagen vóór het plaatsvinden bij: de
medewerkers in de zwembaden op de
"oefenavonden; de plaatselijke N.A.F.kantoren; Sociale Voormannen
en
N-A.F.-boden.
ZWEMMEN:

Het zwemmen te Zaandam
nader order opgeheven!

HAARLEM: Zondag 28 November. Parcours pi.m. 25 km. Geloopen wordt:
Groenendaal, Bennebroek, Kraantje Lek,
Haarlem. Plaats en tijdstip van den
start: Café Dreefzicht in Haarlemmerhout om 1O.OO uur v.m.
De prijs van deelname bedraagt voor
N.AjF.-leden 4O et. en voor nlet-leden
55 et. indien zij individueel meeloopen.
In groepsverband bedraagt de prijs
slechts 35 et.
Nadere ml. alsmede aanm. bij da
Plaatselijke N.A.F.-kantoren, alsmede
het Vreugde en Arbeid-InJlchtingenbureau op het Leldscheplein te A'dam.
Jeugilmarsch op Zaterdag 20 November 1943 te Amsterdam, zoowel voor
Indlvtdueelen ala voor groepen in den
leertijd van 14 tot en met 18 Jaar.
Parcours pl.m. 20 km., richting Ouderkerk en langs den Amatel terug. Tijdstip en plaats van den start: 14.00 uur.
Café Ton, Amsteldijk. Kosten van deelname 25 et. voor individueelen "en 30 et.
in groepsverband. Nadere inl., alsmede
aanmeldingen bij het Provinciaal N.A.F.Bureau, Prins Hendrikkade 49, het
Vreugde en Arbeid-Inl.huisje op het
Leldscheplein en de NJ.H.C., Tulpstraat
2 te Amsterdam.

Voordrachten
In samenwerking met den Nederlandschen Omroep organiseert de Gemeenschap „Vreugde en Arbeid" in onderstaande plaatsen buitengewoon leerzame
en aanlokkelijke avonden onder het
motto: „De Omroep In woord, klank en
beeld". De bekende radiospreker G ae
Josselin de Jong verklapt — dikwijls
met behulp van raadselachtige klanken
— geheimen uit de omroepkeuken
Jeugdige klelnkunst-artlsten treden
voor de eerste maal op en brengen ernst
en luim.
Ook zult u kunnen genieten van de
klanken der u zoo wel bekende omroeporkesten
De toegangsprijs voor deze avonden
bedraagt slechts 50 et. p.p.
De kaarten zijn verkrijgbaar bij d*
plaatselijke N.A_F.-kantoren.
Aanvang der avonden half acht de*
avonds (zaal open 7 uur).
Apeldoorn: Maandag l Nov. Bordelalse. Hoofdstraat 176.
Deventer: Dinsdag 2 Nor. 't HoekhuU,
Rijkmanstr. 2.
Groningen: Woensdag 3 Nor. Foyer
Schouwburg.
Leeuwarden: Donderdag 4 Nov. Zaal P.
de Jong. Lange Marktstr. 26.
's-Gravenliage: Woensdag 10 Nov.
Pulchri Studio. Lange Voorhout 15.
Utrecht: Donderdag 11 November
Kleine Zaal Schouwburg.
Arnhem: Vrijdag 12 November Tlvoli.

la tot

Cursus Balspeien te
Amsterdam
Zoowel voor leden van het N.A.F. *]4
voor nlet-leden l
Cursus: Volley-ball en Sasket-ball;
duur 3 maanden.
Te houden In de „Turnhal". Passeerderstr te Amsterdam-C
Kasten: ƒ3.50 voor N-AJP.-leden; ƒ4.76
Toor nlet-leden p.p.
Nadere Inlichtingen en aanm.: Pro».
N.A.F.-bureau. Prins Hendrikkade 49;
het Vreugde en Arbeld-Inl.bureau oJti.
Letdscheplein en bij de Sociale Voormannen en boden van het N.AJP.

Cursussen Russisch
Leden van het Arbeldsfront kunnen
in de plaatsen Amsterdam, Rotterdam.
Den Haag en Utrecht tegen zeer voordeelige condities les krijgen In de Russische Taal.
De gewone prijs bedraagt /1 per
avond van twee lesuren.
Deelnemers, die lid.zijn van het Arbeldsfront krijgen op dezen prijs 50 pet.
reductie, zoodat zij slechts 50 et. behoeven te betalen.
Vraagt nadere inlichtingen of meldt
U aan als cursist bij het Centraal
Bureau van „Vreugde en Arbeid". Amstel 224 te Amsterdam,

Wandelmarschen

PROVINCIE GRONINGEN:
Uithuizen: Woensdag 10 Nov. Volksgetaouw.
Leens: Donderdag 11 Nov. Zaal Wijk^waagman.

Schiedam: Passage Theater. Film: B
MUlioen zoeken een Erfgenaam met
Heinz Rühmann. (Toegang 14 jaar).

Operavoorstelling Faust

Ca baretprogramma
waaraan medewerken: Het Radio-orkest
van Jack der Kinderen en zijn solisten;
PantasJo. muzikale clown; De Wania's,
sangduo; Lila Snel. cabaretière; Carola
en José, danspaar; Henk Beerlage, conférencler e.a.
Toegangsprijs / 0.80 voor N.A.F.-leden
en huisgenooten en ƒ 1.10 voor nietleden. Aanvang der voorstelling 7.3O
uur n.m.

Den Haag: Asta Theater, Film: Us
war elne rauschende Ballnacht met
Zarah Leander, Marika Rökk en Leo
Slezalc (Toegang 18 jaar).

ALKMAAR: Zaterdag 13 November:
Parcours pi.m. 25 km. Geloopen wordt:
Richting Bergen—Egmond a. d. Hoef
(Rust) — Heiloo—Alkmaar. Plaats en
tijdstip van den start: Stedelijk Muziekhuis om 14.30 uur.

Zondag 31 October:
Amsterdam: City Theater. Film:
Vijanden met Br. Horney en W. Blrgel.
(Toegang 18 jaar)

AMSTERDAM: Zondag 7 November.
Parcours pijn. 26 km. Geloopen wordt:
Langs den Aanstel tot Ouderkerk en
door den polder terug -naar Amsterdam.
Plaats en_ tijdstip van den start: Café
Ton, Amsteldijk des morgens om 11 uur.
Zondag 21 November: Parcours pl.m.
30 km. Geloopen wordt: Richting
Halfweg—Badhoevedorp—Amsterdam.
Plaats en tijdstip van den start: Café
Schinkelhaven in de Schinkelhavenstraat om 9.OO uur v.m.

Voor Inwoners der provincie Utrecht
bestaat op Zaterdag 6 November a.s. de
gelegenheid den Bonten Middag bij te
wonen van den Nederlandschen Omroep,
welke uitgezonden wordt vanuit Studio
A.. 's-Gravelandscheweg 52 te Hilversum.
De kosten bedragen slechts 80 et. 'p.p.
(Reiskosten vanaf Utrecht inbegrepen.)
Nadere inl., alsmede aanmeldingen bij
de Plaatselijke N.A.P.-Kantoren.

WIEGEN EN VOLKSKRACHT
/V Durf voor het vaderland te leven
(Slot)
Toenemende lasten bij verminderende inkomsten,
algemeen verval, afnemend prestatievermogen,
vermindering van de stuwkracht, ziedaar1 het weinig
aanlokkelijke voorland van een volk, dat verschrompelt.
Zou het ooit zoover met het Nederlandsche volk
moeten komen? Het behoeft zeer zeker niet. want
nog is ons volk gezond, al zal het ook ongetwijfeld
geboden zijn, zekere tendenties, welke op de mogelijkheid van verval duiden, als een ernstige waarschuwing ter harte te nemen.

waarop de volkshuishouding zal worden gevoerd.
Wanneer elke vorm van arbeid in zijn waarde voor
het volkswelzijn zal worden erkend en een ieder
naar prestatie behoorlijk zal worden beloond, kortom wanneer de liberale maatschappij met zijn
hatelijken strijd van allen tegen allen en zijn ikzuchtige mentaliteit volledig zal zijn geliquideerd en
vervangen door een samenleving, in welke rechtvaardigheid en goede orde den toon zullen aangeven,
dan eerst zal men de toekomst van ons volk veilig
kunnen achten. Dan eerst zal aan vele misstanden
(de versteding, de „Bilduiigswahn", enz.) den grond
definitief kunnen ontvallen en dan eerst zal het
aan de zuiverste elementen van ons volk gegeven
kunnen worden, om naar voren te .treden. Want let
wel. het komt er niet slechts op aan zoo maar zonder meer het geboortecijfer omhoog te brengen,
neen, ook de hoedanigheid van het nageslacht speelt
een uiterst belangrijke rol. Vandaar dan ook, dat
men slechts in een staat, waarin het goede naar
voren wordt gehaald en het slechte achteruitgesteld,
een vruchtdragende bevolkingspolitiek kan voeren.
Een bevolkingspolitiek, welke zich ,.een gezonde gezinsvorming door gezonde menschen" tot parool
heeft gemaakt.
Welnu, dat men leve!
Bevolkingspolitiek wil tenslotte ook zeggen: volksopvoeding. Volksopvoeding niet alleen in het nega-

Offervaardigheid, geen ikzucht verder.
Wat staat ons nu te doen, om het gevaar van
verschrompeling eens en vooral te kunnen bezweren? Zooals wij in het voorgaande opstel, „Oorzaken en Gevolgen", hebben ervaren, dient men de
daling van het geboortecijfer voornamelijk te wijten
aan de individualistische geestesgesteldheid, welke
In den loop der 19e en 20ste eeuw steeds nadrukkelijker werd beleefd, j
Aldus zal het er dan ook in de eerste en voornaamste plaats op aan komen, om het volk van de
rroeger heerschende opvattingen afdoende te genezen en het op te voeden in den geest van den
nieuwen tijd. Van „burgers" dienen volksgenooten
te worden gemaakt, die er van doordrongen zijn,
dat niet „ieder voor zich" leeft, doch dat ieder
medeverantwoordelijk is voor alles wat het volk
betreft, dus ook voor het voortbestaan van het volk.
Men zal moeten leeren, hoe niet de eigenbaat beslissend is, maar hoe in alles behoort te gelden, dat
öe belangen van een groep uitgaan boven die van
een enkeling en de belangen van het geheel uitgaan
boven die van een groep.
Offervaardigheid ten bate van de gemeenschap
in plaats van een eenzijdigen dienst aan het „IK"
// De bouwkunst
— dat is hetgeen men hier vooral zal moeten lee'en betrachten. Offervaardigheid betrachten, zou
Wat is de reden, dat ons zoo weinig van de Gerhet zoo moeilijk zijn? Voor hen, die van goeden wil
*ijn en zich nog kunnen bezinnen op het oude manen overgebleven is? Wat is de reden; dat wij
Eezegde, dat geven beter is dan te ontvangen, zeer onze voorouders op een dusdanige manier hebben
ïeker niet. En wat voorts degenen betreft, die wat kunnen verguizen, als wij dat gedaan hebben? In
hardleersch zijn uitgevallen, diene. dat aan een ons vorig artikel zagen wij reeds, hoe de kerk terzekere versobering toch niet te ontkomen is. .Laat wille van eigen invloed al het Germaansche trachtte
oien dan ook verstandig zijn en liever een vrijwil- te kleineeren en om te duiden in eigen zin. Zij
lig offer brengen, opdat het volk leve, dan af te ontnam daarmede aan onze voorouders alles, wat
wachten totdat men straks door een stervend volk maar even op eigen beschaving of eigen kuituur
tot een offer en tot een veel zwaarder offer wordt leek. Toch zou dit niet mogelijk geweest zijn, indien
de Germanen — evenals bijvoorbeeld de Romeinen
gedwongen.
— groote gebouwen in marmer hadden nagelaten,
Maar dan ook bevolkingspolitiek! groote monumenten hadden opgericht in onverganDe Nederlander moet dus voor het welzijn van kelijk' materiaal, zoodat de herinnering aan deze
'Ijn volk weten te offeren, maar... het moet hem „bouwers" nooit uit de gedachten van de menschen
ook redelijkerwijze worden mogelijk gemaakt, het- had kunnen verdwijnen.
Keen wil zeggen, dat de Staat er toe gehouden is
De Germanen echter d£den niets van dit alles. Zij
een welbewuste bevolkingspolitiek te voeren.
bouwden in houd, want hout was de grondstof, die
Bevolkingspolitiek steunt op het grondbeginsel, de geweldige bosschen, welke dit deel der aarde bedat het kinderrijke gezin op zijn minst niet in het dekten, in overvloed opleverden. Steen was hier
nadeel mag zijn ten opzichte van het kinderarme. minder bekend dan in het bergachtige Italië. Wij
Bevolkingspolitiek wil dan ook zeggen: verlaging willen niet zeggen, dat het verschil in bouwwijze
van lasten voor het kinderrijke gezin, aanmoediging alleen te zoeken is in het verschil in bouwmateriaal,
Van huwelijken en geboorten, en voorts het nemen wat de bouwer bij de hand had — zekeren invloed
van allerlei hulp-maatregelen, welke aan een ge- heeft dit zeker — maar willen hiermede alleen het
monde gezinsvorming maar van dienst kunnen zijn. verschil aanduiden. De Germanen bouwden in ieder
Het systeem van belastingheffing zal er dus ge- geval in hout, zij gebruikten dus een materiaal, dat
heel en al op moeten worden afgesteld — gelijk vergankelijk was. En deze vergankelijkheid heeft er
thans met de loon- en vermogensbelasting reeds het voor gezorgd, dat op het oogenblik slechts de opgraEeval is —, dat de belastingdruk verhoudingsgewijs ver, de man, die den bodem naar overblijfselen uit
minder wordt naarmalte een gezin meer kinderen ouden tijd onderzoekt, aan geringe sporen — diktelt.
wijls niet meer dan verkleuringen in den bodem —
Ook de woningpolitiek zal zich naar het kinder- het Germaansche huis, het Germaansche bouwwerk
rfike gezin hebben te richten en wel 1. door de moet nagaan. Voor de oogen der menschen uit
Borg voor een voldoende aantal woningen, welke latere geslachten zijn deze bouwwerken geheel ver*an een groot gezin de noodige ruimte bieden, 2. dwenen, zij bleven niet staan als een herinnering
öoor het invoeren van een gestaffelde huurregeling, aan vroeger, zooals de Grieksche en Romeinsche temwaardoor het kinderrijke gezin zich onder alle pels, zij konden dus ook geen instrument zijn om de
omstandigheden van die woonruimte kan voorzien, herinnering aan een verleden vast te houden.
welke het redelijkerwijze noodig heeft. Op die maEn toch bleef deze herinnering bewaard, zij het
lier zal niemand in zijn rechten worden aangetast, dan ook op een geheel andere manier. Want in de
waar zal het niettemin uit zijn met dien schreeu- bouwwijze van onze boerderijen, ja zel'fs vart de huizen
wenden wantoestand, dat, terwijl kinderlooze ge- aan de grachten in onze steden leeft nog altijd het
winnen vaak in een paleis van een huis wonen, besef voort, dat wij van nature in hout bouwden.
kinderrijke gezinnen zich maar met een woning Ook al zijn deze huizen uit steen opgetrokken, ook
boeten behelpen, welke dikwijls niet meer dan twee al vertoonen zij slechts in hun binnenconstructie nog
W drie kamers bevat.
het materiaal, dat hier eertijds uitsluitend gebruikt
Een methode om huwelijken en geboorten te werd, toch verraden zij nog in hun vorm den houttimuleeren is — gelijk o.a. Burgdorfer aangeeft — bouw.
"et door den Staat verstrekken van credieten aan
*He jonggehuwden, die, volgens bepaalde welstandsMaar dit terzijde. Wij hebben geleerd, ook al weer
trenzen, daarvoor in aanmerking komen. Zulk een door dezelfde leermethode, waarover wij in ons vorig
crediet zou op een termijn van 10 jaren kunnen artikel spraken, dat de houtbouw primitiever, onbew
orden verleend, onder voorwaarde, dat, terwijl schaafder 'is dan de steentaouw. Dat is zeker niet
Eedurende de eecste twee jaren geen rente en aflos- waar. Dat bewijst reeds het feit, dat de steenbouw
sing verschuldigd zijn, er nadien wel rente zal moe- hier in de Noorderlanden zich niet van de houtten worden betaald en het voorschot gaandeweg bouwwijze heeft kunnen bevrijden. Beide zijn
Afgelost, met dien verstande echter, dat voor elk uitingen van geheel verschillende kuituren. De hout*ind een bepaald gedeelte van het crediet wordt bouw is vergankelijk, de steenbouw blijft; de laatste
kwijtgescholden.
'geeft daardoor vaak aanleiding tot verstarring, omTal van andere maatregelen zijn op het gebied dat zij steeds voor de oogen der menschen blijft
bevolkingspolitiek nog denkbaar en gewenscht, voortleven. De houtbouw echter met zijn verganke-tenslotte is alles afhankelijk van de wijze, lijkheid maakt een veel snellere ontwikkeling moge-

Rectificatie
Bij het plaatsen van het derde artikel
„Wiegen en Volkskracht" is abusievelijk een
alinea weggevallen, hetgeen de verduidelij king van het vraagstuk niet ten goede komt.
De voorlaatste alinea begint, met „Erg aanlokkelijk..." Hieraan moet voorafgaan: „Door
deze veroudering van het volk ontstaan beduidend stijgende sociale lasten (meer halfproductieven en onproductieven boven de 55
jaar), die door een kleiner wordende groep
moeten worden gedragen. Bovendien moet
door het inkrimpen van de groep O—15 jarigen (consumenten, die nog niet aan de productie deelnemen) de werkloosheid stijgen."
tieve, dus enkel in het afleeren van verkeerde gewoonten en opvattingen, doch vooral ook in het
positieve door het propageeren van nieuwe of vergeten waarden.
Leven voor het vaderland, d.w.z. er naar beste vermogens het zijne toe bijdragen, om een gezond
voortbestaan van zijn volk mede te verzekeren, ver^langt offervaardigheid, levensmoed, gemeenschapszin en vertrouwen. Eigenschappen, welke den
Nederlander van nature niet vreemd zijn, al is het
ook zoo, dat zij zich onder den druk van een verleden tijdperk maar bitter weinig konden ontplooien.
Tot een der groote opgaven van het heden en de
naaste toekomst behoort het dan ook, om die sluimerende eigenschappen zoo sterk mogelijk te
activeeren.
J. PEREIJ.

onzer voorouders
lijk, want de ideeën — die aan het bloed gebonden
zijn — blijven wel in de bouwers, in het ras, voortleven, maar de vormen zijn minder aan het verleden
gebonden.
De Germanen waren boeren. Dit is ook reeds in
tegenspraak met dat, wat men ons heeft willen wijsmaken. Want men leerde ons, dat de Germanen
zwervers waren, niet aan een vaste woonplaats gebonden; dat zij door jacht en visscherij in hun
levensbehoeften voorzagen. Maar zij waren boeren,
mannen en vrouwen dus, die aan het land, aan den
bodem, gebonden waren, waarvan de kirïderen
slechts uit het land trokken, indien het niet voldoende grond had allen te voeden. Van de Germanen stamt de. ploeg, dat alleen bewijst reeds, hoe
fout de -verdachtmakingen van onze schoolboekjes
zijn.
Daarom was de Germaansche architectuur dan
ook een boerenbouwkunst. Ook dat is niet minderwaardiger dan een steedsche bouwkunst, ook dat Is
een uiting van een geheel andere kuituur. Niet het
steedsche huls, maar de boerderij stond in het middelpunt der belangstelling. En zoo kunnen wij de
Germaansche bouwwijze, die samengaat met de Germaansche woningkultuur, dan ook eigenlijk alleen
aan de overblijfselen van de boerderijen leeren kennen. Bij de opgravingen in onze terpen zijn tallooze
resten van deze boerderijen te voorschijn gekomen.
De terpen immers waren de woonheuvels, kunstmatig opgeworpen tegen het water, waarop de boerderijen stonden. De grond in de lage landen zakte
steeds meer, zoodat deze terpen steeds hooger gemaakt moesten worden. Daardoor ïiggen overblijfselen van vele boerderijen, waarvan de oudste
teruggaan tot ver voor onze jaartelling, boven elkaar.
Al deze overblijfselen vertoonen een rechthoekigen
vorm. Van binnen zijn zij ingericht op een wijze, die
het meeste herinnert aan het „Losse Hoes", een der '
grondvormen der Saksische boerderijen, zooals zij
nu nog in enkele exemplaren in het Oosten van ons
land voorkomen. Dat dit geen kleine bouwwerken
waren, bewijst het feit, dat bij opgravingen van de
terp van Ezinge hoeven te voorschijn kwamen van
23 meter lengte en 7 meter breedte.
Veel meer kan er niet over verteld worden, daarvoor heeft de tijd teveel vernietigd. Het is en blijft
een wonder, ö«t er nog zooveel overgebleven is, dat
men nog zooveel weer heeft kunnen reconstrueeren.
De opgravingen hebben ons geleerd, dat de sprookjes over onze voorouders, die jammer genoeg vrvjwel gemeengoed geworden zijn, op fantasie berusten.
Fantasie met een zeer bepaald doel gebruikt. De opgravingen hebben ons nog veel meer geleerd van onze
voorouders. Maar daarover een volgenden keer. Hier
willen wij slechts vaststellen, dat de Germanen in
tegenspraak met de overlevering boeren waren, die
een naar eigen aard gevormde bouwkunst bezaten.
Dat deze bouwkunst ook in de versiering belangrijke
dingen kan hebben voortgebracht, dat wordt wel
waarschijnlijk gemaakt door de goudsmidskunst, die
zoowel technisch als ook wat het onnament betreft,
een buitengewone hoogte bij hen bereikt had.
EDZARD MODDERMAN.

een ideaal, dat wij, ouderen, niet als
ideaal zien — dat wij schouderophalend voorbijgaan en dat voor ons al
jaren geleden heeft afgedaan, omdat
wij toen reeds de voosheid dier negatieve voorspiegelingen herkenden.
Menige moeder staat er verbaasd
over, dat zoon of dochter een richting aanhangt, die zij voor zichzelf
nimmer zouden willen gaan — waar
zij .zelve al lang mee hadden afgerekend, ja, waar zij thans diametraal
tegenover staan. Hoe velen komen tot
die erkenning, als het kwaad reeds is
alles zoo duidelijk: wij zien de bedoe- geschied — als er niets m«er te redling dergenen, die onze jeugd in hun den valt — erger, als hoogere machmacht willen krijgen; wij, met onze ten dan zij zelve corrigeerend optrelevenservaring en met ons door den den en zij dan jammerend moeten
loop der jaren verworven inzicht, pei- erkennen, te laat tot het inzicht te
len nuchter en zakelijk de kern van zijn gekomen, dat zij de jeugd niet
de schoone holle phrasen en wij ver- lieten profiteeren van de eigen ervawachten van de jeugd, dat zij, even-* ringen — dat zij hun jongens en
als wij, de zaken nuchter en kalm zal meisjes geestelijk te hoog hebben
weten te onderscheiden.
aangeslagen en hen dientengevolge
met hun moeilijkheden én met de
Hoe vaak worden wij teleurgesteld, stellingen, die zij als idealen zagen,
indien wij daarop ons vertrouwen alleen lieten.
Opvoeden in positieven zin. Wij
stellen. Wij zien het zélf toch zoo
helder en klaar? Onze kinderen zien mogen deze opvoeding niet verwaarhet dus ook... wat zullen we hen er loozen. En zij zal ons te gemakkelijker
mee lastig vallen? Ze zijn oud en wijs vallen, indien wij zelf weten, wat wij
genoeg. Helaas, wat voorheen met een willen — indien wij zelf een positief
enkel woord zou kunnen worden ideaal bezitten, waarop wij ons kunrechtgezet, kan na verloop van tijd nen gronden en waaraan wij kunnen
ook voor onze kindeniet meer in orde worden gemaakt. vasthouden
De jeugd voelt zich gegrepen door ren!

VROUWEN
OPVOEDEN IN POSITIEVEN ZIN
ET is te dezer plaatse al eens meer
betoogd, dat de huisvrouw van nu
het zeker niet gemakkelijker heeft
*an vroeger, in den tijd, die dikwijls
•Is oud en goed wordt bestempeld,
misschien enkel en alleen omdat hij
voorbij Is.
Wij willen het ditmaal echter niet
hebben over de moeilijkheden, die de
distributie ons geeft, over de moeiten
«n de zorgen, die elke huismoeder
kent om ervoor te zorgen, dat het
haar huisgenooten lichamelijk aan
niets ontbreekt.
Want ook voor de vrouw als opvoedster van het komende geslacht
wordt in deze tijd heel veel. misschien
het uiterste gevergd. Juist nu is het
noodig den schijn van de werkelijkheid te onderscheiden en ofschoon
menige ouder dank zij z'n rijperen
leeftijd er voor zichzelf weinig of geen
moeite mee heeft, voor zichzelf uit
te maken, wat van belang is en wat
slechts hol geschreeuw, men moge
bedenken, dat jongere menschen dat
onderscheidingsvermogen veelal missen. De jeugd wordt gegrepen door
een leuze — ook'al halen de ouderen
voor diezelfde leuze meewarig de
schouders op; de kinderen bezitten
niet het vermogen, tot de kern der
zaken door te dringen — zij zien er
niet doorheen. Het is vooral de moeder, die ten deze goed werk kan doen
— die met een enkel woord, met een
korte uiteenzetting het idealisme van
zoon of van dochter in de goede richting: Uan leiden, die hun de oog-en kan
openen, en die kan wijzen op het
negatieve, dat onder den schoonen
schijn is verborgen.
Een eerste voorwaarde om deze
leiding te kunnen geven is, dat men
«elf jong is geweest — dat men zelf
de idealen van de jeugd heeft gekend
en
dat men zich die idealen nog
herinnert. Want hoe vaak slaan wij
onze grootere kinderen niet hooger
aan dan zij zijn? Voor ons zelf is

Op onze redactietafel ligt een klein,
keurig uitgevoerd boekje: „Tomatenallerlei", uitgegeven bij Nijgh en Van.
Ditmar N.V. en geschreven door MeJ.
B. C. Frantzen, leerares In Koken en
Voedingsleer te Enschede.
Nu het tomatengebruik In Nederland den laatsten tijd zoo enorm la
toegenomen, is automatisch de behoefte ontstaan aan een handig, overzichtelijk boekje, waarin uitsluitend
tomatenrecepten verwerkt zijn. Maar
behalve een zeer uitgebreid aantal
recepten en raadgevingen (o.a. over
den Inmaak), bevat het boekje bovendien een duidelijke handleiding voor
tomatenteelt-door-liefhebbers.
Hulsvrouwen, die overtuigd zijn van.
het gezonde en smakelijke van d»
tomaat, zullen met behulp vaa
„Tomaten-Allerrei" heel wat variaties
in haar dagelijksch menu kunnen
aanbrengen.
Wel is waar bevatten enkele recepten ingrediënten die momenteel voor
de meesten onzer onbereikbaar zijn,
zooals b.v. rijst, eieren, mayonnaisd
en kip, maar de samenstelster heeft
zich toch voornamelijk laten leiden
door de voedselmoeilijkneden van het
oogenblik. terwijl zij er rekening' mee
heeft gehouden, dat het boekje ook
na den oorlog bruikbaar moet zijn.
HiBo.

SURROGAAT
Wanneer je zoo eens rond-je kijkt,
Bij winkels in de straten.
De etalages zijn verrijkt
Met niets dan surrogaten.
De koffie die is niet meer echt
Daar heb je geen plezier in.
Ook de sigaren die zijn slecht,
Want daar zit zelfs papier in.
Men zet zelfs tegenwoordig thee
Van bramenblad of linde.
Hoe komt men op zoo'n gek idee
Hoe kan een mensch dat vinden.
'^.
Maar heel veel lui, het is een feit,
('k Bedoel hier niet den zwoeger)
Die hebben het in dezen tijd
Haast beter nog dan vroeger.
Ze koopen, eten clandestien
Het puikje van het puikje.
En hebben allen, ga maar zien.

mooie plaatjes, die knip je uit en die
plak je in een oude schoenendoos.
Dan leg je een klein beetje watten
of een wit papiertje op de bodem
je doet doorschijnend papier over de
doos heen en als je dan door het gat
kijkt, dat je in een van de wanden
van je doos hebt gemaakt, dan zie
je de uitgeknipte prentjes in prachtige kleuren staan. Net echt!
M'n beste neven en nichten.
Ik keek dan in die doos en wat ik
Ik weet niet, of <iat bij jullie óók
zo is. maar bij ons In de stad is het zag. was prachtig, best een cent
meer dan bar: zoals een tijdje gele- waard. Maar och lieve help! Toen ik
weer opkeek, zag ik zeker wel vijftig
den al m'n neven met een boek of
een boekje liepen, waarin bekende jongens en meisjes die om mij heen
voetballers hun handtekening moes- stonden te dringen en die me alleten zetten — zo lopen nu m'n klei- maal hun doozen toestaken. ..Hier
nere neven en nichten met een kijk- meneer! Dit is een mooie! Hier
doos. En ze roepen er heel hard bij: meneer, ik heb een voetbalwedstrijd
„Voor een cent mag je wat moois erin." Ik keek maar weer en ik deelde maar centen uit — net zo lang,
zien."
Weet jullie nogwel.dat ik eentijdje" tot ik er haast scheel van was en ik.
geleden die voetballers beklaagde, die geen enkele cent meer over had.
Tante Cor, die op een afstandje
door de jongens gewoon achterna^
werden gezet om hun handtekening? stond, lachte zich tranen, toen ze
Nou, met die kijkdozen gaat het al zag, hoeveel moeite het mij daarna
net zo. Daar kwam Ik <Jeze week met kostte, mij tussen de jongens en
tante Cor uit de tram en dadelijk meisjes uit te werken. „Je eigen
werd ik aangesproken door een jon- schuld," zei ze. „Moet je zo iets maar
getje: „Kijken, meneer, voor een niet aanhalen!" Alsof ik het helpen
cent?" Toevallig had Ik een paar kon.
losse centen in mijn vestzak. Ik haalMaar het mooiste was, dat Reg en
de er een uit, nam de doos van den Ron toen ik thuis kwam, mij dadelijk
Jongen over en keek naar het moois, vroegen of ik... een kijkdoos voor ze
dat hij erin had geplakt. Jullie weten wou maken! Ik wil je eerlijk verteltoch, hoe je zo'n kijkdoos maakt? Het len, dat ik daar een halve avond mee
la doodeenvoudig: Je neemt een paar zoet geweest ben. Maar toen had ik

Babbeltje van Oom Niek

„Tomaten-Allerlei"

Gewoon een vredesbuikje.
Een kist sigaren wordt ,,verkocht"
Aan kruidenier of slager
En wat men krijgt is heusch geen
L.bocht"
Zij worden heusch niet mager.
Zij drinken nimmer surrogaat
Nee,... die krijgt de visite.
Hun voorraad die in 't kastje staat
Die laten ze niet schieten.
Ze eten clandestiene worst
Maar klagen als geen ander
Ze slaan zich prot'sig op den borst.
Wat... ik tien Nederlander!!
Weet... dat de werker in het land
Een kerel van de daad is
Maar dat zoo'n vieze vette kwant
Slechts namaak, surrogaat is.

UIT DEN ..GOEDEN OUDEN TIJD".

„Dat is dan in orde — je kunt mamiddag in dienst treden."
„Dat gaat niet baas. Vanmiddag moet
ik nog meedoen aan de werkloozendemoostratie.'/
HIJ KENDE DEN SCHILDER.

„Wat stelt die schilderij voor? Zon»opgang of avondschemering?"
„Natuurlijk avondschemering. Ik ken
den schilder Die komt nooit voor tien
uur uit z'n bed.".
DE VERBETERING.

S.
ook wat moois gemaakt. Voor de doos
van Ronnie had ik een gekleurde
plaat gevonden, waarop wel vier ridders stonden afgebeeld. Een van die
ridders lag op de grond en zijn
paard galoppeerde weg. En omdat ik
vond. dat iedereen wel mocht weten,
wat dat plaatje in de kijkdoos voorstelde, zette ik er het jaartal 1296
voor.
Weten jullie nu. welke gebeurtenis
was afgebeeld? Wacht, ik maak er
een P r i j s v r a a g van. Dat is dan
prijsvraag nummer één. Want nu ik
tóch bezig ben. schrijf ik meteen
prijsvraag nummer twee uit.
Je moet weten, dat Ronnie de volgende dag bij het grote leger met de
Kijkdozen was Ingedeeld. Hij stond
met z'n doos onder de arm óók bij
de tram. Maar het duurde niet lang,
of hij kwam terug met de mededeling, dat er haast niemand een cent
wou geven. Toen heb ik hem met een
spreekwoord geantwoord. Er kwam.
iets van varkens in voor en Ik vraag:
welk spreekwoord heb ik tegen Ronnie gezegd?
Wie het weet, mag het me schrijven. Vóór 12 November aan

„Hoe komt u erbij mijn naam In da
rubriek „overleden" te vermelden?" vraagt
de woedende meneer aan den redacteur
van het plaatselijke blad. „Ik eisch een
rectificatie!"
„Goed meneer", Is het laconieke anfcwoord. „We zullen u vandaag onder d*
geborenen opnemen."
DE PROFESSORS-MOP.

De professor: „Dat is een gek gevat. Uk
ben met Pietje van huis gegaan om een
brief te posten. Nu kom ik alléén thuis en
den brief heb ik nog in de hand."
Z'n Vrouw: „Lieve deugd, man! Je hebt
Pietje toch niet in de brievenbus gestopt."
DE ZEVEN LEEFTIJDEN DER VROUW.
Het kind.
Het meisje.
De jonge dame.
De Jonge vrouw.
De Jonge vrouw.
De Jonge vrouw.
De Jonge vrouw.
ER ZIT IETS IN...

De baas: „Hoe is dat toch mogelijk? JIJ
woont zoo dicht bij het werk en je komt
altijd te iaat. Harm, die zoo'n eind moet
loopen, is altijd op tijd."
Knecht: „Dat is nogal logisch, baas Ata
Harm laat is. kan-ie den tijd nog inhalen.
Dat kan ik nooit."
VERKEERD BEGREPEN.

Hij: „Eerst dan zal ik trouwen, als ik
de volmaakte vrouw ontmoet!"
Zij: „Uw... uw aanzoek komt zoo onverwacht."
ÖÓK EEN VERONTSCHULDISINQ.

Postbus 5000,
Amsterdam Zuid.

Dame: „Zoo'n flinke man als jij moes*
niet bedelen. Waarom kijk je niet naar
een baantje om?"
De landlooper: „Ik kan niet omkijken^
dame. Ik neb een stijve nek!"

P.V. 1595/1. Verantwoordelijk voor het redactioneele gedeelte van den inhoud: Drs. W. Wienbelt te Amsterdam. Uitgever: Nederlandsen Arbeidsfront, P. C.
Hooftstr. ISO te A'dam. Drukker: N.V. De Arbeiderspers. Hekelveld 15 te A'dam. Verschijnt éénmaal per 14 dagen. Abonnementsprijs voor niet-leden f 12B pet
half jaar. Losse nummers 7£ cent. Kengetal 113.

8

