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Er zijn in ons land vele lieden, die den struisvogel imiteeren; zij steken het hoofd in het
zand. Zij weigeren hardnekkig
kennis te nemen van het
nieuwe, dat zich in' velerlei vormen openbaart en zweren bij.
het oude, dat nimmer terug- '
keert. Zij lezen in de kranten
bijkans dagelijks over bombardementen en beschieting van
weerlooze vrouwen, en kinderen,
nemen er kennis van en richten, hun oogen vervolgens naar
de kolom, waarin het „gemengd" nieuws wordt -behandeld. Sommigen van hen zullen
eerst wakker worden, wanneer
zij onmiddellijk en wel aan den
lijve met de luchtterreur kennis maken. Dan zal het echter
te laat zijn.
Er zijn in ons land fabrikanten, leiders van groote ondernemingen, die een der gelijken
afkeer hebben "van alles wat
maar eenigszins de nieuwe
sociale orde raakt, dat zij
tegenover hun " arbeiders de
brengers van het nieuwe trachten te overbieden en dingen
doen, waarover zij vroeger niet
zouden hebben gedacht. Zij
doen vreeselij k sociaal, zijn
eQhter in hun hart kapitalistlscher dan ooit te voren.
Er is een andere groep, die
zich onder de „captains of industry" rekent en nog de illusie
heeft de maatschappelijke touwtjes in handen te hebben, wier
hang naar het oude bijkans
ziekelijke vormen heeft aangenomen. Zij leven in dezelfde
sfeer als die oude juffrouwen,
die bijgestaan door een staf van
personeel groote huizen met
veel kamers bewonen, tezamen
met een oud door lekkernijen
vet gemest hondje — zij zijn er
nog steeds en koopen voor hun
Puckie de lekkernijen zwart —
welk hondje is geworden tot
het uitverkoren troetelkind van
die oude dames, waarvan de
haren te, bergen zouden rijzen,
indien zij voor een waschkuip
met luiers zouden worden ge- l
plaatst.
Sommigen van hen gaan
zelfs in dezen tijd nog 200 ver,
om van hun achterlijkheid schriftelijk getuigenis af te leggen. Voorheen pleegden zij zulks te doen in de dagbladen, waarvoor de hoofdredacties gretig kolommen beschikbaar stelden. De arbeiders en in
het bijzonder de half millioen werkloozen van voor den oorlog zullen zich
wellicht nog herinneren, hoe die „captains of industry" de -aanpassing
predikten, hoe de eene loonsverlaging op de andere volgde en de koopkracht werd vernietigd. Thans verspreiden zij hun aftandsche theorieën,

die Nederland naar den bliksem hielpen, in jaarverslagen.
Een van deze jaarverslagen
kwam op onze schrijftafel. Onder dit jaarvarslag prijken namen, die herinneringen oproepen aan dien „goeden ouden
tijd van aanpassing en versobering". De dragers van die
namen wonen zeer dicht bij
onze Oostgrens, doch hebben
blijkbaar -nog niets gezien en
geleerd. »
Wilt u ons nog even volgen,
dan zullen wij u iets weergeven
'van hetgeen deze lieden thans
rtog verkondigen.
„Het zal ook in de toekomst
niet mogelijk zijn de industrïeele
capaciteiten voortdurend vol te
bezetten, zoodat in bepaalde
bedrijfstakken steeds werkloosheid zal ontstaan, die echter
in andere bedrijfstakken moet
worden kunnen opgevangen.''
In dit verband wordt dan verder geschreven over „reëele bestrijding van de demoralisaerende abnormale werkloosheid".
Hier is de aanpassingspioiiier
bij uitstek aan het woord, die
ook na dezen oorlog het spook
•der werkloosheid den kop ziet
opsteken. Dat na dezen oorlog,
in de socialistische Europeesche
ruimte, waarin socialisten de
leiding zullen hebben, zeer
waarschijnlijk eerder sprake
zal zijn van een tekort aan
arbeidskracht, dan van een teveel, is tot deze aanpassingsapostelen nog niet doorgedrongen en zal dit waarschijnlijk
ook nimmer doen.
Het jaarverslag bevat verder
een pleidooi voor de vrije economie, „die de wereld eens de
grootste welvaart schonk" — en
verder heet het „deze oorlog
heeft intusschen wel een
krachtig bewijs geleverd, dat
er op den duur geen herstel
van de vroegere welvaart mogelij k is zonder een herstel van
een wereldhandel in den meest
uitgebreiden zin."
Wel ja, herstel der interna,.,r,J,:,-.~«.^,^i..-....., -' -v. '*«-•« ,.»,».... nn. L .' .-n,,--'-^..»^-J tionaal georganiseerde uitbui, ting ten behoeve van Wall(Teekentng Koekkoek) street Herstel der vrije economie met twaalf millioen.
werkloozen in de Vereenigde Staten en honderdduizenden stempelaars üx
Nederland. Leve de vrije economie met vóedselvernietiging en in zee smijten
van balen koffie, het verstoken van tarwe.
Oude heeren, blijft, indien ge er behagen in schept, spelen met uw oude
speelgoed. Keert uw rug naar het nieuwe.
Uw spel is echter uit. De tijd laat zich niét terugzetten en de revolutie
zal zich doorzetten, ondanks u.
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Engeland's medicijnman
r zijn menschen die den bijbel
zoo'n waardevol boek vinEden,daarom
omdat zij er alles uit lezen kunnen wat in hun kraam te- pas komt.
Dat is geen gebrek van den bijbel, het
is hoogstens een gebrek van die menschen. Maar de hebbelijkheid is er
Biet minder onaangenaam om.
In dit ééne onplezierige opzicht
had Winston Churchill's laatste redevoering voor het Engelsche Lagerhuis verre gelijkenis met het Boek
der Boeken. Het zei zooveel dingen,
die precies het omgekeerde inhielden
van weef andere dingen, die hij óók
zei, dat iedereen er alle kanten mee
uit kan. Wanneer hij tenminste tot
de lieden behoort, die ook den bijbel
zoo'n „handig" naslagwerk „vinden...
Juist aan deze veelzijdige bruikbaarheid zal de rede van Engeland's
premier 'nog lang" een duistere actualiteit ontleenen, — méér dan uit het
feit, dat het Churchill's langste
spreekbeurt sinds het uitbreken van
den oorlog was. Zoo is het met de
gansche geallieerde politiek van thans.
.Tot de opmerkelijkste elementen
daarvan behoort in den laatsten tijd
het nadrukkelijk opdelven van de
sinds lang begraven Atlantic Charta,
Ook Churchili stak het document in
het Lagerhuis triomfantelijk omhoog.

Het is wat smoezelig geworden van
de aardkluiten, die het sinds twee
jaar bedekten. Maar ergens valt het
toch nog duidelijk te lezen, dat de'
geallieerden heusch geen territoriale
winst nastreven. Wie liever iets anders hoort, kan intusschen ook de
New York Daily News naslaan. Daarin stond onlangs te lezen:
.".Offeren wij een groot getal van
onze soldaten om Burma en Malakka
te heroveren, alleen opdat wij deze
landen aanv de Britten terug kunnen
geven? Moet Nederlandsch-Indië weer,
aan Nederland komen., wanneer wij
het met ons bloed en ons zweet veroverd hebben? Wat de Britten en de
, Nederlanders aan Japan verloren hebben, dat is verloren. Wanneer wij het
nu op pnze beurt aan de Japanners
weer ontnemen kunnen, hebben wij
volgens de historische regels en de
voorbeelden van het verleden het
recht, het te behouden??...
In Nederland brengen Anglo-Amerikaansche radio-zenders de hoofden
op hol, door territoriale winsten af te
zweren, in Wallstreet echter wijst men
de speculanten den weg naar den
zevenden hemel, door hun in één
vlotgeschreven alinea Burma, Malakka en Insulinde te beloven. Het Duitsche volk verzekerde men, dat dezen
oorlog (het waren Chamberlain's
eigen woorden in September 1939)
niet tegen de Duitschers. doch slechts
tegen' hun „tyranniek regiem" gaat.
Den Poolschen vrienden echter beloofde men (het zijn Churchill's eigen
woorden In Mei 1944) als compensatie
vox>r aan de Sowj et-Unie verloren gebieden een gebiedsuitbreiding naar
het westen, die automatisch vele millioenen Duitschers onder Poolsch "bewind zou brengen. In het klaarblijkelijk nog altijd geldige Atlantische
Charter spraken Roosevelt en Churchill destijds af, dat de volken vrije-

DEYUURPROEF
De dijkbewoners van dien tijd hadden den dijk
hersteld, zonder ook maar één handbreed van hun
domein prijs te geven. Zelfs hadden ze nog kans
gezien er 'n stukje b'ij te nemen in ruil voor hetgeen hun door den watervloed wederrechtelijk was
ontnomen. Met een ruimen zwaai buitenorn, hadden ze het gat afgedamd, en sindsdien lag het peilloos diepe meertje als zorgzaam omvat in de beschuttende kromming van den dubbel versterkten
rivierdijk. Het was dit meertje, de Wiel, waarheen Piet op
dien zinderenden Zondagmiddag ongemerkt afdwaalde. Hij zag het terug, zpoals het in z'n herinnering was bewaard gebleven, zooals hij het gezien had, telkenmale wanneer in de Afrikaansche
schroeihitte z'n gedachten een oogenblik terugreikten naar de wondere schoonheden van het „drjksie".
Zoo, en niet anders, zag hij de donkerbladige eisen,
als pas geoliede decors, roerloos spiegelen in onbewogen watervlak. Daar was weer het drijvende
bruggetje, wonder van menschelrjk vernuft. De helwitte leuningen in felle zigzag-lijn, reikend van
oever tot overkant; de roodgedaakte huisjes, als
klaprozen opduikend tusschen zacht-kwetterende
populieren; de witte eenden, vlokjes als verloren
verfspatjes op uitvlekkende kroosveldjes; blanke
melkbussen, dofglimmend tegen goudbruinen achtergrond van ' scheefzakkend bouwsel; de witgeschuurde waterstoep, . even uitkomend tusschen
groengeel oeverriet
hjj zag het alles weer, schooner dan ooit tevoren.
De hengelaar op de waterstoep tuurde landerig
naar het krukdobbertje, toen Piet, met een welgemeend: „hoal beet, Je heb óp!" naast hem plaats
nam. Hij en het knulletje kenden elkaar slechts van
aanzien. Ze waren zoo ongeveer van denzelfden leef-trjd, doch hadden nog nooit met elkaar ruzie gehad.

lijk hun regeeringsvorm zouden mogen kiezen. In zijn Lagerhuisrede
deelde de Britsche premier echter
mee, dat Engeland in Zuidslavië „voor
den communist Tito gekozen" heeft
en daarmee generaal Mihailowitsj,
een volgeling van den eertijds tot in
de wolken verheven jongen koning
Peter, voorgoed liet vallen. Gelijk
Stalin (dat graag ziet.
De lijst is lang, veel langer dan de
kolommen van „Arbeid". En Winston
Churchill is een groot medicijnman.
Hij heeft zijn politieke spel tot dusverre in groote lijnen zóó weten te
spelen, dat de Tnededeeling voor de
Polen inderdaad bij de Polen, en de
uitleg voor de bolsjewisten bij de
bolsjewisten werd^gelezen. Maar zelfs"
een goedgeloovige Indiaan wordt argwanend, wanneer zijn medicijnman al
te bonte tooverkunsten vertoont. En
Churchill vergist zich als hij meent,
dat arbeiders even onnoozel zijn als
Indianen.
Ook op het punt van de arbeidsproblemen is in Engeland namelijk
het vroolijke spel ,,hoe-leg-ik-den
bijbel-in-mijn-voordeel-uit?"
met
geestdrift door medicijnman Churchill
voorgespeeld. Daarbij zijn de verras-,
sendste bijdragen nog geenszins de
beide Beveridge-plannen, die zorgvuldig opgeborgen werden, zoodra zij als
pijnstillend middel tegen het Engelsche arbeidsleed hadden uitgediend
en die nooit voor iets anders werden
ontworpen dan om opgeborgen te
worden.
Churchill's minister van wederopbouw, lord Woolton, beloofde de verontruste Labourpartij „onbeperkte
werkgelegenheid voor de arbeiders na
den oorlog", als gevolg van de enorme uitbreiding van Engeland's handel en export. Churchill's ambassadeur in Washington echter, lord Halifax, jammerde nog maar een paar

Intieme vrienden waren ze dus niet.
„Je 'mag wel es ophoale!" meende Piet, toen ze
geruimen tijd naar het roerlooze kurkje gestaard
hadden. „Je dëëgie zol d'r wel al zijn
!"
„Zit geen dëëgie aan! 'k Hengel mor voor de
lol
Zöömoar
!"
Hij haalde het zielige vischtuigje boven water, 'n
draadje zwart garen, 'n kurkje waarin 'n lucifershoutje. Onderaan was een kromgebogen speld. Ook
de stok was niet veel bijzonders; een knoestige wilgentak......
Piet kreeg schik in 't geval. Hengelen met 'n
kromme speld, met niks d'r aan!
,,'k Mag geen visch vange op Zondag!" verduidelijkte de jongen. „Nou doe 'k et zöö moar
!"
„Wat 'n type! En waerom zit je hier dan?"
„Zöömaor
omdattet hier zöö verrekt mooi is!
Mojje krjke hoe dat zonnegie deur de bööme schijnt,
en hoe mooi of dat is, die witte eende op die groene
kroos! Zöö mooi kan geen mensen et naemoake!"
Hij raakte in vuur: wees met "n spitsen vinger, dan
hief dan daar, naar een invallenden lichtbundel, een
diepdonkere schaduw, een weelderig bloemklusje in
drijvend walmoeras
Goedig liet Piet zich onderrichten, als zag ,hij het
wonder voor de eerste maal. „Ja, werachies, nou ie
't zeg... Zööheb ik dat nog nooit bekeke! Mor, gelijk
hejje!"
Dan dwaalde het gesprek af naar meer persoonlijke dingen. Hoe hij heette, en wat hij was van z'n
geloof.
,,'k Hiet Joapie, en *k bin sigoaremoaker...!"
De ander schoot in 'n onbedaarlrjken lach. „Höhöhöhö... segaoremoaker... höhöhö... kaerel, man,
hoe krijg ie 't verzonne! ?"
Hij kneep de tranende oogen tot smalle spleetjes,
en schokschouderde door... hikkend... onbedaarlrjk.
Zijn luidruchtigheid werkte aanstekelijk De eendentroep in het kroosveldje staakte z'n geslobber, om,
met klepperende vleugels, snaterend naar stiller
oorden uit te wijken. Hun verontwaardigde: „maekmaek-maek..." echode her en der over den waterplas, en het leek alsof, achter het bladerenscherm,
tallooze anderen hun bijval betuigden.
Jaapje kromp ineeii onder den hoonlach van
mensch en dier. Zooals hij immer ineenkromp onder
den smaad der gemoedelijke, doch vaak zoo wreed
critiseerende buurtbewoners, die, vol bijtend sarcasme, al wat minderwaardig geacht werd, weghponden
uit h-un kring, waarin ieder door ieder gekend werd.
Voor Jaapje was er weinig plaats in deze samenleving. Het kroostrijke gezin, waartoe hij behoorde,
was afkomstig uit een naburige gemeente waar geheel andere levensbegrippen heerschten, en ook een
gansch andere taal gesproken werd. Ze werden dus
als import beschouwd, volksvreemd en minderwaardig. Menschen zonder pit of durf om zich door
het leven te slaan. Armoezaaiers dus, aangewezen
op den steun van kerk en diaconie.

weken geleden tijdens een tafelrede
in Amerika, dat de Vereenigde staten door hun politiek van steunpunten en economische penetratie Engeland uitschakelen uit den wereldhandel en het zelfs onmogelijk maken zijn schulden aan Amerika te betalen. Precies zooals de geallieerden
het in 1919 Duitschland deden toen
zij het zijn koloniën afnamen en het
tot een hel met ruim zes millioen
werkloozen maakten, omdat het geen
gelegenheid meer had in de wereld
.zijn brood te verdienen.
Dézen keer is de Engelsche medicijn.rnan tegen de lamp geloopen. Niet in
Amerika met de „sociale" plannen
van^ Woolton. Op de New Yorksche
beurs tapt men wel drastischer grappen. Maar in Engeland zelf met de
overigens maar al te zeer gerechtvaardigde jammerklacht van Halifax.
De boterhammen voor den Britschen
arbeider schijnen na den oorlog blijkens die jammerklacht niet bij lange
na zoo dik te worden als de woorden
van den Britschen premier en van
minister Woolton het midden in den
oorlog zijn. In de „Daily Herald"
heeft' een Engelsche arbeider een ingezonden stuk geschreven. Daarin
staat te lézen:
„Degenen, die bij de geallieerden
harde vredesvoorwaarden voor een
overwonnen Duitschland bepleiten,
willen in werkelijkheid slechts de radicale sociale veranderingen verhinderen, die tot een oplossing van de
bestaande problemen zouden, kunnen
leiden."
-Waar moet het heen met Qjhurchill's
braaf-kapitalistische regeering, wannéér de Britsche arbeiders zich niet
eens meer • tevreden stellen met het
voor hen bestemde deel van des medicijnmeesters toover-séance?
HENDRIK LINDT,

De vader van het gezin was hoepmaker. Niet, —
zooals anderen, enkel in de winterdagen wanneer de
baggerwerken waren stilgelegd, en de gapende tijdruimten tusschen herfst en voorjaar werden overbrugd met schamele verdiensten, in moordend tempo
bijeengeschraapt in vunze, tochtige hoepenschuren
—, doch als hoepmaker van professie, klovend en
snijdend het gansche jaar door, ook in de zomermaanden, wanneer dit prutswerk het zout in de pap
niet kon opleveren. Zijn verknochtheid aan de hoepenschuur, zijn zielige onderworpenheid aan het
griendbaasje, terwille van een zeker lijkend- doch
in wezen o zoo armoedig bestaan, waren mede oorzaak dat hij, noch z'n gezin ooit in den gemoedelijken kring der buurtbewoners waren opgenomen. Ze
bleven er buiten. Armoe was geen schande; gebrek
aan durf en ondernemingsgeest wél. Anderen trokken voor jarenlang -de wijde wereld in om, temidden
van dajakkers en roodhuiden, vuurlanders en eskimo's, een ruim bestaan te veroveren voor het gezin
dat achterbleef. Waarom hij niet!
Voor Jaapje werd deze uitzonderingstoestand één
doorloopende kwelling. Op school werd hij gemeden
om z'n armoe, gehoond om z'n kleeding, die was
samengesteld uit de meest verschillende afleggertjes
van maar al te bekende herkomst. Soms was het de
opzichtig geruite pofbroek van het kruidenierszoontje, andermaal het tot schimmelig groen verschoten
jasje dat, overgaande van geslacht op geslacht, ook
door vele generaties gedragen, gekend en herkend
werd. Bij elk nieuw afleggertje werd hrj bekeken, becritiseerd en... weggehoond. Weggehoond ook, het
laatste restje zelvertrouwen waarmee hij z'n bescheiden plaatsje onder de. zon, met stille verbetenheid verdedigde.
En met het verdwijnen van dat zelfvertrouwen
groeide •z'n angst voor den evenmensch. In tegenwoordigheid van — jiaar zijn opvattingen —' hooggeplaatste personen, zooals schoolmeesters en kruideniers, geraakte hij geheel overstuur. Hij was niet
bij machte eenig geluid te geven, wanneer hem dooiden onderwijzer een simpele vraag gesteld werd, en
bij het betreden van een stille winkelruimte bracht
het luidklinkende belletje boven de deur hem in de
grootste verwarring, zoodat z'n verlegenheid hem
rare duigen liet doen, waarvoor hij later geen verklaring vond. Dan wist hij geen raad met eigen onbeholpenheid.
Toch was Jaapje geen onhandige jongen... Z'n
vrije uren na schooltijd had hij doorgebracht op het
triestige zoldertje van hun krotwoning, moeizaam
knutselend aan miaiem kleine scheepjes, huisvlijtjuweeltjes, sierlijk van vorm en lijn. In de taaie klei
van het zonlooze erfje de, hem toenmaals bekende,
wereld nagebootst, 'n Bochtig stukje rivier met hooge
dijken, en daarachter het polderland met veel kleine
slootjes en 'n popperig vijvertje... de Wiel.
\
(Wordt vervolgd)

Merkwaardige praktijken van de voormalige
Christelijke Sociale
nder het mom van Christelijk
sociale zorg kunnen typisch kaO
pitalistische practijken schuil gaan.
Dés te misleidender wordt die Christelijke sociale zorg als ze wordt
aangeboden door lieden, die in
schrifte x fel stelling nemen tegen
alles wat naar baatzuchtigheid
riekt. Laten wij iets meer van die
lieden vertellen en wij verzoeken
U ons te volgen naa^Doesburg, waar
eenige leidende "functionarissen
van het Nederlandsche Arbeidsfront
bij de liquidatie van de voormalige
Christelijke Sociale Vereeniging
„Patrimonium" op zonderlinge zaken stuitten.

Een eigen huisje vormt voor -een
ieder en dus ook voor een Doesburgschen arbeider een kostelijk bezit. En
zoo scheen het initiatief tot het bouwen van ,ispaarwoningen", dat de
Christelijk Sociale Vereeniging „Patrimonium" te Doesburg in het jaar
1896 nam, een prijzenswaardige handeling. Wij moeten hier den nadruk
leggen op het woord „scheen", want
deze schijn bleek uitermate bedriegelijk te zijn. Aan die Christelijk sociale activiteit van de bestuurders van
„Patrimonium" in Doesburg bleek een
kapitalistisch luchtje te zitten.
In 1896 dus besloot „Patrimonium"
te Doesburg twee blokken ,,spaarwoningen" te bouwen. Daar was geld
voor noodig, en dus werd een obligatieleening uitgeschreven. Volgens het
prospectus, dat die obligatieleening
vergezelde, was het doel:
„Verbetering aan te brengen in den
woningtoestand voor arbeiders, die
voorheen genoodzaakt waren ellendige
woningen te betrekken. De woningen
zouden op zoodanige voorwaarden be- f
schikbaar gesteld worden, dat ze
niet in handen konden komen van
„baatzuchtige" eigenaren.
Volgens het reglement zouden in
aanmerking komen „nette en degelijke lieden uit den werkenden stand,
onder zoodanige voorwaarden, dat
deze woningen na aflossing van het
stichtingskapitaal tegen een minimumhuur (plin. 2% van het kapitaal)
bewoond zouden kunnen worden".
Dat de huurders van deze „spaarwoningen" nooit eigenaar zouden
kunnen worden door middel van dat
spaarsysteem, stond in feite van te
voren vast. Of zulks ook de bedoeling
van de bestuurders van de afdeeling
Doesburg van „Patrimonium" is geweest, laten wij hier in het midden.
„Patrimonium" ging bouwen en er
verrezen twee blokken woningen, en
wel op den „Looierswal" en in de
„Kloosterstraat". Toen de woningen
klaar waren, trokken er een • aantal
„nette en degelijke lieden uit den
werkenden stand" in die woningen en
die, Doesburgsche arbeiders meenden,
dat zij door de Christelijke sociale
zorg uit handen waren gebleven van
„baatzuchtige" lieden, een redelijke
huur verwoonden, en zich eens eigenaar zouden weten van een huisje.
SPAREN...
Jaar in jaar uit voldeden de bewoners van de „spaarwoningen" aan
hun verplichtingen, die echter de
oorspronkelijke verwachtingen ver te
boven gingen. Zij moesten voor de
„spaarwoningen"' veel meer opbrengen dan de normale huur van soortgelijke arbeiderswoningen. '
Zij. woonden, betaalden huur en wat
belangrijker is, zij spaarden, niet ten
behoeve van zichzelven, maar voor
„Patrimonium", zij betaalden rente
over het stichtingskapitaal, alle lasten op de huizen, onderhoudskosten
verzekeringspremiën,
waterleidingcontributie, een bedrag voor administratiekosten en daarboven zoo mogelijk een bedrag als aflossing op het
stichtingskapitaal der woning, welk
bedrag oorspronkelijk per w»ning
f 1000.— bedroeg.
Het zou voor de hand liggen, dat,

Vereeniging „Patrimonium''

zoodra een bewoner het geheele stichtingskapitaal had afgelost, het eigendomsrecht van het huis op hem zou
overgaan. Dit geschiedde echter niet.
Patrimonium Jsleef eigenares en de
bewoner moest jaarlijks nog twee
procent over het (door hém geheel
afgeloste) stichtingskapitaal voldoen,
plus alle belastingen: water, assurantie, onderhouds- en administratiekosten.
Wat er ook geschiedde, eigenaar
werd de bewoner nooit. Ondertusschen namen de onderhoudskosten toe
en de waarde van de woningen steeg.
In 1925 tot f 1500.—, terwijl de waarde
thans in het jaar 1944 op f2000.—
kan worden geraamd, tegen welke raming de Gemachtigde voor de Prijzen zeker geen bezwaar zou hebben.
De meerdere onderhoudskosten kwamen ten laste van den bewoner en
ook de waarde-vermeerdering werd
te zijnen laste gebracht, zoodat aflossing practisch uitgesloten werd.
En zoo betaalden de bewoners verder, of hun erfgenamen. Na het overlijden van een bewoner mocht zijn
weduwe nog op dezelfde „voordeelige"
voorwaarden blijven wonen. Liet hij
geen weduwe achter, of wilde deze de
woning, verlaten, dan werd aan de
erfgenamen een uitkeering • gedaan,
groot 60 pet. der op het stichtingskapitaal afgeloste gelden; van hoogere uitkeeringen bij waardevermeerdering kon nooit sprake zijn. Patrimonium zou in het uiterste geval
nooit meer dan f 60D.— terug behoeven te betalen, terwijl de waarde van

De legende van het
rattenvrouwtje
Laten we afspreken, dat onze
goeie ouwe samenleving d'r maar belabberd aan toe is. Ze doet ons denken aan het rattenvrouwtje, 't welk,
uit puur humane overwegingen -en
eerbied voor den Schepper aller dingen, het ratten- en muizentuig op
haar zolderkamertje voederde met
hetgeen voor • haar eigen onderhoud
nauwelijks toereikend geacht mocht
worden.
De langstaarten lustten dat wel.
'Ze kropen knusjes op haar schoot, en
knabbelden aan het brood dat zij
zichzelf onthield ten bate van haar
kindertjes". Och, het waren ook
zulke lieverdjes, die schepseltjes van
Onz' Lieven Heer ...
Men kent de geschiedenis...
Toen het vrouwtje, door ondervoe•ding en anderszins, niet meer bij
machte was het smerige tuig te voeden, ging dit aan zelfverzorging doen,
waarbij niet alleen het restantje
brood, doch ook het vrouwtje zelf, —
bij levenden lijve —, opgepeuzeld
werd. Ratten kennen geen humaniteit; ze vreten wat er vóór komt.
Nogmaals, men kent de geschiede-WZS...

.

-

de huisjes op het oogenblik minstens
f2000..— bedraagt.
Indien deze huizen niet volgens het
Christelij k-Sociale spaarsysteem^ van
Patrimonium, doch als gewone buurhuizen waren bewoond, dan hadden
de bewoners elk jaar f40.— naar de
Rijksspaarbank kunnen brengen, zonder dat dit hoogere kosten met zich
mee gebracht zou hebben. Had men
dit gedaan van 1898 tot 1923, dan had
men bij de spaarbank ingelegd:
f 1000.—, üus hetzelfde bedrag, dat
nu op de woningen afgeschreven
' moest worden. Was dan na 1923 geen
verder bedrag op het spaarbankboekje
bijgeschreven, doch «as het gespaarde geld bij de Spaarbank blijven staan
(hetgeen overeenkomt met den gang
van zaken bij de „spaarwoningen"),
dan was (door de spaarbankrente van
2,64%) het gespaarae kapitaaltje in
1943 gegroeid tot f2243.—. Hierover
heeft .de spaarder of zijn erfgenaam
het volledige beschikkingsrecht.
Patrimonium betaalde echter ten
hoogste f 600.— -uit, dus had practisch een rentewinst van plm.
f 1650.— en daarenboven de waardevermeerdering van het huis! Nakapitaal dus zonder eenige risico
behoorlijk gerendeerd had, nog een
extra winst van f 2*50.— per woning, dat is 265%.
Zoo zag dus „Patrimonium" te
Doesburg zijn sociale taak vóór „nette
en degelijke lieden uit den werkenden stand". Het hier gepleegde sociale onrecht is wel zeer sprekend.

Maar waarom hebben dan, — o
heilige onnoozelheid —, de regeerders
van onze vroegere gebenedijde samenleving er geen leering uit getrokken?
Waarom hebben ze het eigen kind,
den eerlijken werker van alle tijden,
meedoogenloos en zonder een greintje
erbarmen, laten verkwijnen, en niet
hem, doch in zijn plaats het lichtschuwe tuig, — misdadig van vóór de
wieg tot in het graf —, gekoesterd,
gevoed en vertroeteld? Waarom kreeg
dit 'goedje, voor wiens vraatzucht
niets heilig of veilig is, zoo ruime gelegenheid om zich voort te planten
tot in het oneindige? Moet dit uitgroeien tot een kwaad, waaraan onze
samenleving reddeloos ten onder
gaat?
Kom, kom, zóó erg is het toch
niet?
Jawel, het is méér dan erg. Enkele
sobere berichten, hier en daar opgepikt uit èèn enkel avondblad, toonen
ons hóe erg het is.
„Dertienduizend kilo groenten in
beslag genomen". Pech voor de
zwarte
ratten. Och kom, de tien•
duizenden kilogrammen, die ze wél in
hurt holen' brachten, staan niet ge-\
noteerd.
,J)ertigduizend eieren aangehouden". Een geluk voor de samenleving,
want nu zullen die eieren waarachtig
toch nog ten goede komen aan de
zieke en ondervoede kinderen, voor
wie ze klaarblijkelijk niét bestemd
waren, -fech voor Van Rattum. Weineen, die eet er geen uitsmijtertje
minder om. Niet de moeite waard om
er drukte over te maken. Risico van
den handel...
Het is*alles zoo heel gewoon geworden. Nu Moeder Samenleving wat
krap in de kruimels zit, komen ze
zelf hun portie wel halen. Met dui~

Door de liquidatie van de Vereeniging „Patrimonium" werden de
„Spaarwoningen" in eigendom aan
het Nederlandsche Arbeidsfront overgedragen. En weldra ging door Doesburg het gerucht, dat nu van de bespaarde gelden wel niets terecht zou
komen en de bewoners wel uit de
huizen zouden worden gezet om plaats
te maken voor leden van het Nederlandsche Arbeidsfront. Deze geruchten bleken als zoovele andere in dezen
tijd volkomen uit de lucht gegrepen.
Het Nederlandsche Arbeidsfront constateerde, dat daar in Doesburg het
grofste sociale onrecht was gepleegd,
dat om herstel schreeuwde.
EENIG JUISTE OPLOSSING.
Het Arbeidsfront heeft niet geaarzeld en de bewoners hebben het volledige eigendomsrecht over hun woning gekregen.
In de gevallen, waar door bewoners nog een saldo van de stichtingskosten of wegens reparaties of onderhoudswerkzaamheden te voldoen is,
zal dit saldo alsnog_door hen moeten worden afgelost. Indien hun daarvoor de gelden geheel of gedeeltelijk
ontbreken, zorgt het Arbeidsfront er
voor, dat een hypotheek wordt verstrekt. Om te voorkomen, dat van de
onervarenheid van de nieuwe huiseigenaren misbruik wordt gemaakt, la
in de koopacte een bepaling opgenomen, volgens welke de woning binnen.
10 jaar niet mag worden verkocht.
Voor enkelen, die in dezen oorlogstijd het eigendom van hun huisje niet
aandurven, is een bijzondere regeling
getroffen. Zij behouden tot een jaar
na den oorlog het recht het aanbod
van het Nederlandsche Arbeidsfront
te aanvaarden.
Zoo werd door het Nederlandsche
Arbeidsfront in Doesburg een-sociaal
onrecht hersteld.

zenden kilo's tegelijk. Ze beschouwt
het als vanzelfsprekend. Het gedierte
is zorgzaam opgekweekt en gevoederd; waarom zou het niet op Moekes schoot klimmen?
Nog glimlacht het oudje, terwijl
toch reeds de giftige rattetanden
zoekend langs haar bloote handen
gaan —
,Jnvalidewagentjè gestolen", zegt
het krantenberichtje.
„Hulpbehoffivend man zwaar gedupeerd".
Kom, geen- gekheid. Altijd netjes
blijven, vindt Moeke. Maar het gespuis is doof 'voor Moekes zachtbedoelde vermaningen. Ze zetten de
tanden er in. 't Kan niet schelen
waar.
„Een, op straat spelend, fcyid werd
aangesproken door een onbekende
vrouw".
Dit krantenbericht was niet geheel
juist. Een schepsel, dat van een klein
meisje het laatste manteltje afneemt,
zij het dan tegen betaling van een
kwartje, en een ander ukkepukje de
schoentjes ontrooft in ruil voor een,
in uitzicht gesteld, ijsje, heeft niet
het minste recht op den eeretitel
„vrouw". Wellicht dat anderen voor
zoo'n'wezen een meer passende benaming vinden.
Mogelijk weten ze dan ook een oplossing voor dé brandende vraag:
wat 'doet 'n geordende samenleving
in zoo'n geval? Zal het zijn: ga heen,
en zondig niet meer? Het -zal weinig
baten. V,erkeerdelijk zou het worden
uitgelegd ats: ga heen, en vermenigvuldig u...
Of zal Moeder Samenleving, ter
elfder ure, tot bezinningt komen, en
het tuig van zich afslaan, voor zij
zelf aan deze „invasie" uit de onderwereld ten gronde gaat?.
't Is te hopen!

WERKERS, DIE KREGEN
WAT HUN TOEKWAM
Wij verklappen niet iets nieuws,
Wanneer wij zeggen, dat er nog vele
ondernemers zijn. die van het nieuwe
In het algemeen, en van het Nederlandsche Arbeidsfront In het bijzon• der. niets moet hebben en zich nog
immer ..werkgever" in die typisch
liberaal-kapitalistischen ,zin voelen.
Ondernemers, die de schouders optrekken en lichtelijk gnuiven, wanneer er In hun omgeving over bedrijfsvoerder en volgmanschap wordt
gesproken, zij plegen met het hoofd
over de schouders en een hooghartigen trek op het gelaat de functionarissen van het Nederiandsehe Arbeidsfront te woord te staan — zoo
zij ze al te woord wenschen te staan.
Nu zijn er meer werkgevers, die van
het Arbeidsfront nog niets willen
weten, die ook de woorden bedrijfsvoerder en volgmanschap moeilijk
over de lippen krijgen, en wat dat betreft liever alles bij het oude laten
De ervaring heeft echter geleerd, dat
bij deze laatste groep dat. wat in
naam niet wordt aanvaard, in feite
dicht benaderd en voor een deel soms
verwezenlijkt wordt.'.
De eerste groep echter'wenscht onder geen beding een stap in onze
richting te zetten Op deze ondernemers nu is het. dat het Nederiandsehe Arbeidsfront graag in het oijzonder acht geeft Nietwaar wie zich
eoe absoluut afwijzend gedraagt
moet daar een goede reden voor hebBen Stellig zaï de voorbeeldigheio*""
van hun bedrij! ' waar zoo iemand
aan het hoofd staat op leder 'gebied
zoo van een niet te overtreffen voor-

treffelijkheid zijn. dat daarin de
reden moet zijn gelegen van de afwijzende, om rret te zeggen laatdunkende houding
Tenminste — met het voornemen
van medemenschen liefst het beste
te denken, was het dat het Arbeidsfrorit de liefde dan maar van één
kant trachtte te laten komen. Helaas,
in zulke gevallen blijkt het Arbeidsfront meestal weer bedrogen uit te
komen Zoo dus ook bij een ondernemer in het Oosten des lands. die
waarlijk zijn afkeer voor het Arbeidsfront niet onder stoelen of banken stak Bedrijfsbijeenkomsten waren hem een doorn in het oog
en
functionarissen van het Arbeidsfront
zag hij liever niet dan wel Was hij
tenslotte niet een machtig man met
een machtig bedrijf Er waren werkkrachten in zijn bedrijf, die hij al
veertig, vijftig jaar te eten had gegeven mijn liefje wat wil je nog
meer
Juist over djit nog meer viel echter
iets meer te vernemen van hen. die
Inderdaad veertig of vijftig jaar van
dezen werkgever „gegeten hadden'
en daarmee nu zoo zoetjes aan
ouderdomsrente nadden verdiend
Tenminste dat nadden ze aanvankelijk verondersteld, tot ze de ontstellende ontdekking deden, dat hun
werkgever prompt hun loon met dat
bedrag verminderde
Of het Arbeidsfront rtaar niets aan
doen Kon v
3eKer Kon aeze instelling aat -J- en
noewei ongaarne .•*- want het moest

Wie Z£/n plicht doet. kan rechten doen gelden
tfoto A.P.-Arctiiej)

toch wel pijnlijk zijn voor dezen
werkgever, van een instelling van
den nieuwen tijd te vernemen, dat
hij zijn sociale verplichtingen, opgelegd door den ouden tijd, niet nakwam.
En. toch was dat langs alle kanten
, bekeken het geval. Ten eerste toch is
In den gedachtengang van de sociale
verzekering de premie» voor de Invaliditeitswet gereserveerd loon. Waarom dan daft deel van het loon. dat
vroeger werd verdiend, thans moet
worden afgetrokken van, het tegenwoordige loon. mag al een raadsel
. heeten
Verder is er ook nog zoo iets als
een burgerlijk, wetboek waa^-in bepalingen over de arbeidsovereenkomst
staan. Dat wetboek is ook niet bepaald van gisteren — en niettemin
verzet het zich ook naar letter en
geest tegen een der gelijken loonaftrek. Het Arbeidsfront was dan ook
zoo vrij deze en dergelijke dingen
onder het oog van den werkgever te
brengen, zonder gevolg echter.

On d ertussen, en bleven de oude getrouwen van het bedrijf uitzien naar
wat hun rechtens toekwam Zouden
ze het krijgen? Ze kregen het. want
op verzoek van Het Nederiandsehe
Arbeidsfront. bemoeide de Gemachtigde voor den Arbeid, (ook al zoo'n
nieuwlichter) zich met het geval en
werd den werkgever de verplichting
opgelegd om het-af getrokken geld ten
volle terug te betalen
En het Arbeidsfront smaakte de
voldoening — neen niet dezen werkgever nu eens op zijn nummer te
hebben gezet — doch dezen ouden
werkers te hebben kunnen geven,
wat hun toekwam. En een voldoening
te meer door de dankbetuiging van
deze menschen. die hun vertrouwen
op het Arbeidsfront durfden stellen.
Een stukje klassenstrijd? Zeker
niet. alleen een kleine zuivering van
de atmosfeer, en in feite het wegnemen »van een van die kleine oorzaken, die met elkaar In het verleden
den klassenstrijd tengevolge hebben
gehad.

Vrijdagavond!
Moeder de vrouw, die gedurende
het overige gedeelte der week de
krant pas ziet. wanneer de heer des
huizes het blad gelezen heeft laat
zich eenmaal in de veertien dagen
de krant niet ontnemen..voor •sli met
of .zonder schaar de bonnen, die dan
bekend gemaakt worden, van de
Kaart verwilderd neef t. Schoenen en
veters, pen en inkt. huisvrouw en
bonnen, het zijn ondeelbare en niet
te scheiden begripp'en
In dit verband past een woord van
lol voor de huisvrouw, die , lederen
• dag opnieuw voor haar gezin zorgt,
en dat onder dikwijls moeilijke omstandigheden. Zonder er in net raam
van dit artikei dieper op in tp gaan,
mogen we toch wel constateeren. dat
er in Nederland nog gevallen voorkomen, waarbij de door de werkers
verdiende loonen nog dermate laag
zijn. dat voor het geld niet eens alle
producten, die op de aangewezen .
bonnen verkrijgbaar zijn gesteld,
kunnen worden gekocht. Hoe uitermate brandend dit probleem ook is,
we kunnen ons er thans niet mee
bezig houden Veel meer willen we
eens een andere zijde van het dlstributléprobieem onder oogen zien en
wel de rechtvaardige verdeeling van
de beschikbare hoeveelheid goederen Per slot van rekening ontvangt
ledereen, die zijn bonnetje afscheurt
en inlevert, toch datgene, waarop de
bon hem recht geeft, iets wat In
de Jaren 1914—1918 niet gezegd kon
worden Deze handeling — net Inleveren van de bonnen en het In
ontvangst nemen van de er op verkrijgbaar gestelde goederen — t? zoo
simpel dat slechts weinigen ziel)
rekenschap geven van de enorme
organisatie die noodig is om te zorgen dat iedere Nederlander inderdaad net toeKomendP deel van \den
oeschiKbaren voorraad
cru art En'
vooral en dat is net allerbelangrijkste moeten niet worden vergeten
de tailooze werkers die lederen dag
opnieuw nun arbeldskracnt zeven
om te zorgen dat net disrributieapparaat vlot loopt Juist deze wersers willen we nier even vooi het •
voetlicht naien
Deze organisatie Beet Distfibutle

Bij den een wekt dit woord gedachten op aan lange rijen m kou eö
regen, bij den ander aan snauwende ambtenaren, bij den derde ziJD
distributie en bureaucratie synoniem
En toch zijn al deze opvattingeö
onjuist. Zelf hebben we naast verv
schillende ambtenaren aan de balW
gezeten, op gevaar af van het pu-i
bliek te moeten hooren: „Kijk die
lanterfanter heeft weer niets
doen. Twee man aan één loketje!
Zelf hebben we geconstateerd, da'
het . publiek heusch wel eens lastii
en meer dan dat is. en dat het
de veronderstelling verkeert, dat
ambtenaar als een soort Sinterklaas
met bonnen enz. kan strooien efl
dat-degeen, die een beetje kwaad
kijkt, wordt afgescheept. 3n toch..
er is niets achterwege gelaten otf
het publiek zoo snel en zoo vlo'
mogelijk te kunnen bedienen, zooali
de heer Winkelman, de leider val
den Amsterdamschen
Distributie
dienst, ons vertelde.
Het laat zich begrijpen, dat vooJ
een tijdige en juiste verdeeling
bonkaarten en andere distributiebescheiden onder de bevolking eefl
omvangrijk ambtelijk apnaraat onontbeerlijk la.
Dezer dagen zijn wij In de eele»
genheid geweest een blik te werpeJ*
achter de schermen - in dit geval
achter de loketten — van den hoofd*
stedelijken distributiedienst Het zotf
natuurlijk ondoenlijk zijn alle Am'
sterdamsche stamKaarthouders of
gezette tilden naar één bepaald pu
te dlrtgeeren om min daar hu*
•paperassen, toewijzingen enz. uit t*

STAATSLEIDING
E N . GEZINSLEVEN
Over de taaK en de plaats van het
gezin is In het verleden al vee) gepraat en geschreven De meeningen
liepen echter nogal uiteen, men was
het niet eens De ééne partij achtte
een groot gezliji noodzakelijk voor het
sterk maken van de Kerkelijke macht.
de andere partij vond geboortebeperking van het allergrootste belang In
verband met „de wanverhouding tusschen het cijfer der geboorte en de
bestaansmiddelen" (sic!) en noemde
zich Neo-Malthusianisme: de derde
meening was minder scherp omlijnd,
maar achtte een kinderrijk gezin toch
uit den booze.. Eén. hoogstens twee
kinderen noemde men
.chique"
want nu hadden de moeders meer
gelegenheid van net leven te ..genieten" en minder om een „nuis'sloof" te zijn... Alsof voor de nor-

male, gezonde vrouw net moederschap niet de hoogste levensvervulling zou beteekenen' DP derde meening matigde zich evenwel het recht
aan om met een hautaine minachting
neer te zien op moeders van groote
gezinnen Welk een mentaliteit! Kon
het dwazer en stompzinniger'
De gezonde volkskracht trok zich
— Goddank — weinig van dit geleuter aan. 'anders zou het er somber
hebben uitgezien met ons volk en
zouden zich hier, dezelfde verschijnselen vertoonen als b.v tn Frankrijk.,
waar de meer-doodkisten-dan-wiegen
-politiek eenvoudig een streep haalde
door de toekomstmogelijkheden van
het Pransche volk als ' ~erste rangs
mogendheid
Toch was de kans niet uitgesloten,
dat ook ons volk op den duur de
De cel dei vo/Asgemeenschap Hef gezin
(Foto -Archief)

beoordeeling van aanvragen voor bepaalde artikelen — b.v textiel.
en rijwielbanden — elders centraal
geschiedt En al deze Instanties worden weer overkoepeld door ctf centrale leiding in het groote kantoorgebouw Amstel 1. waar tevens het
bringkantoor Centrum is gevestigd.

reiken. Wel zou dit voor den dlstrlbutiedienst zeil net gemakkelijkste
zijn maar het publiek zou er de
dupe van 'worden. Vandaar, dat de
uitreiking sterk .gedecentraliseerd Is.
Voor de uitreiking van nieuwe borikaarten zijn een groot aantal uitreikkantoren (20) over de geheele
stad verspreid Boven deze staan
weer vijf kringkantoren, in elk postaal district één. Deze zijn complete
distributiekantoren, die zelfstandig
alle voorkomende aangelegenheden
In den betrokken kring afwikkelen,
met dien verstande echter, dat de

Het is duidelijk, dat het oehartlgen van de distributiebelangen van
een goede 800.000 Amsterdammers
heel veel zorg en minutieuzen arbeid
verelscht. Een leger ambtenaren.
meerendeels geschoold door 1e practljk van enkele oorlogsjaren is hiervoor dag in dag uit tn . de weer Doch
bij alle nauwgezetheid en routine
zijn In een groot organisme als dit
abuizen niet altijd ce Vormilden Er
Is dan ook een zeer -cherpe controle. niet alleen op beheer en administratie der waardepapieren doch
ook op de algemeene uitvoering de_r
dienstvoorschriften Over den distributiedlenst en zijn werkwijze een
volgende maal iets meer.

Textiel, mevrouw? Trap op, eerste verdieping kamer 103 De portier de vraagbaak van het mibltek.
(Foto A.P -Archief)

dupe zou zrjn geworden van de slappe
democratische regeeringen die de
vergiftigende en ondermijnende meenlngsultingen zonder meer toelieten.
Inplaats van richtlijnen aan te geven
in het belang van de volkskracht,
waar zij — die regeeringen— de verantwoordelijkheid
voor,
droegen.
Iedereen kon met iedereen trouwen,
naar gezondheid werd niet gevraagd
(helaas is hierin ook thans nog geen
verandering gekomen van staatsmogen worden, werden op staatswege)
Erfelijk belaste kinderen,
stakkertjes. die nooit geboren hadden
kosten In palelzen "erpleegd terwijl
erfelijk gezonde kinderen verkommerden tn zonlooze sloppen der groote
steden... In het alieroverheerschende
oeiang van de toekomst van ons volk,
hadden de regeeringen ervoor dienen
te zorgen, dat longe menschen vroeg
konden trouwen Maar neen. van
long trouwen was geen sprake daar
zorgde de werkloosheid -e) voor.
•Jonge menschen waren niet tn tel. zij
werden eenvoudig .overgeslagen" Zij
mochten schreeuwen om hun rechten,
hun levensgeluk de oude heeren van
de Eerste en Tweede Kamer der
Staten-Generaal grijnsden erom en
Keuvelden genoeglijk verder over het
versche kadetje en het sneeuwruimen
-door-werkloozen Ad nauseam!
Toen kwam de • oorlog: • hoe kon
het bestaan! Aan die mogelijkheid
hadden de heeren nog niet gedacht.
Het ging immers zoo goed zoo gezellig en zij zaten immers zoo warm
en veilig op hun hooge kussens?
Een revolutie stormde door Europa
en stormt thans door geheel de
wereld Veel heilige huisjes zijn in de
afgeloopen vier laren omvergeschopt:
in verscheidene landen zijn de kronen
over de straat gerold en de ?ez:aplgKlessebessende oude heertjes onder den
eoet geloopen of., gevlucht Zij zijn
verdwenen: het oprakende geduld van
den werkenden, scheppenden mensch.
die met geweld zijn boeien verbreekt,
deed hen de wijk nemen naar „veiliger" oorden waar zij nog praten en
zuilen Olijven praten tot In eeuwlgneid en amen
Opnieu'w Komt de plaats van het
gezin in de volksgemeenschap ter
taïei In het socialistische Dultschland is dit echter al lang geen vraag-

stuk meer Daar trouwt men jong,
verplicht zich tot een lichamelijke
keuring vóór het huweliik ontvangt
een voorschot van den Staat voor het
aanschaffen van al die dingen, waarmee een Jong gezin zich inricht — en
een nieuw, sterk en gezond geslacht
van'gezonde, jonge ouders groeit op
tot heil van Volk en Rijk Hier geeft
dus de Staatsleiding met vaste hand
de richtlijnen aan en is zich volledig
bewust van de groote verantwoordelijkheid die op haar rust voor het
welzijn van de tegenwoordige en
komende Duitsche generaties
Is dit socialisme ..Duitsch'; is het
alleen van toepassing op onze Oosterburen? Neen want het is het ei van
Columbus: het is de eenig juiste weg
en de eenlg luiste basis! Het is de
ware volksch-socialistiSche gedachte,
die het eigendom kart worden van
tedere natie met zelfrespect. Wij zien
hier dus niet het kapitaal als machtsfactor over het volk. maar In dienst
van net volk
En het eenige land. met name
Duitschland. dat een dergelijk verheffend socialisme in vractijk bracht,"
vormde uiteraard een doodelijk gevaar voor de democratisch-kapitalistische landen en moest derhalve vernietigd worden Het zal echter niet
gelukken, want het nieuwe — dat de
geweldige en onweerstaanbare krachten der vernieuwing tn zich draagt —
zal altijd zegeviejen over het oude en
vermolmde dat tot ondergang Is gedoemd Ai zal dat oude zich met alle
macht tegen zijn ondergang verzetten
Als cel der volksgemeenschap zal
het gezin tn onzen nieuwen staat, die
Komende is de plaats tnnemen welke
noodzakelijk is voor de toekomst van
volk en vaderland Doelbewuste en
verantwoordelijke Staatsleiding zal
hierbü onontbeerlijk zijn. omdat het
gezin de kweekplaats ts voor karakters die — tn schier alle opzichten —
een rol tn dé nistorie van ons volte
krijgen te vervullen fïcfteei voor
zichzelf mogen de ouders hun Kin-,
deren echter^ niet beschouwen ZIJ
zullen immers op hun beurt weer da
volksgemeenschap vormen
Want wi) üljn niets, ons volK -s alles
en Is eeuwig.

WERKERS
van onzen tud
De eeuwige

Hollander

Teun, de vrachtrijder, neemt afscheid van z'n erfje. Het moet. Vanmorgen vroeg heeft hij het restant
van z'n boeltje weggereden naar 't
station. Meerdere malen is hij het,
reeds half verdronken, landweggetje
langs getrokken met z'n driewieligen
wagen, en nu heeft hij voor de laatste maal paard en kar achteruit den
oprit ingedrongen.
„T'ruug op!"
Eigenlijk had hij zich deze moeite
kunnen* besparen. Er is niet veel
meer achtergebleven dat de moeite
van het opladen waard is. 'n Paar
oude manden, een wrak konijnenhok...
enkele slieten en palen. Wat moet ie
eigenlijk beginnen met den rommel.
Beter was, om het maar te laten drijven op den vloed, waarin langzaam,
onmerkbaar haast, akker en erf verzinken.
Hij had zich de noodzakelijk geworden overstrooming zoo geheel anders voorgesteld. Zooiets als een allesvernielende draaikolk, bruischend met
witte koppen. Een om- en omwentelende watergolf, vele meters hoog,
waarin de wilgen gebogen zouden
staan als rietstengels in defi orkaan.
En daarom had hij verachtelijk, en
toch wel met iets van medelijden,
toegezien hoe buurman Aart gezwoegd
en. gebeuld had om het, door hulpkrachten, haastig opgeworpen dijkje
rondom tuin en broeikassen met graszoden af te werken. Met medelijden
en verachting, maar ook met bitterheid en leedvermaak om het kinderlijk gepruts, het belachelijke knutselwerk, waarmee de eeuwige erfvijand
van het polderland straks schaterend
op den loop zou gaan.
Dit leedvermaak deed den vrachtrijder goed. Zijn verbittering over
het prijsgeven van eigen schamel
boeltje, en niet minder om de zorg
waarmee dat van den buurman tegen
overstrooming werd gevrijwaard, was
uitgegroeid tot een feilen haat, welke
voor mildere gedachten geen plaats
overliet. Meer dan ooit voelde hij zich
'benadeeld ten koste van den ander.
Het wrange in hun wederzijdsche
bejegening dateerde niet van vandaag
of gisteren. Ze hadden het geërfd van
vorige geslachten, en ook deze wisten
niet waar de oorzaak lag van de
eeuwige veete, die als warrend onkruid hun zieleleven verstikte, en, bij
de geringste beroering, dieper en steviger wortel schoot.
Geen van beiden had ooit toenadering gezocht. Teun kende nauwelijks
het inrij-hek van buufman's erfje. Hij
reed er voorbij, tien... honderd malen,
zonder op- of om te zien. En de buurman deed of er geen vrachtrijder bestond. Zijn balen kunstmest werden
thuisgebracht door den molenaar uit
het dorp, en vreemde handen sleepten
z'n gevulde kratten naar de veiling,
of hij bracht ze zelf per geleende kar
of punter. Buurman Teun kwam er
niet aan te pas. Ten eeuwigen dage
niet...
„Hort!"
De vrachtrijder heeft z'n manden
en slieten geladen. Hier heeft hij niets
meer te zoeken. Schuur en woonhuis
zijn reeds gestorven. De ziel is er
uit. Onder de binten is gekraak. Het
lijkt een'zucht uit onbekende verten...
„Hort!"
De lomp-breede wielen waaieren
schuimend modderwater uit de'reeds
volgeloopen karsporen. Hier en daar
duikt het weggetje onder den vloed;
verderop, bij den buurman, reikt het,
triestig als een slechtgeploegde akker, nog juist er boven. Nog een voet-

hoogte kan het water stijgen... dan...
Teun grinnikt. Z'n höonlach is als
het getjokker der onwijze karrewielen, hard, stootend, hatelijk. Hij lacht
om oen stommen tuinman, die het
dijkje rondom de broeikassen zorgzaam bekleedt me^ plaggen, gelijk
van vorm en eender gerijd als de
granietblokken op een golfbreker,
doch, in kinderlijke onervarenheid,
den inrit naar z'n erfje onaf gedamd
liet. Straks, bij het doorzetten van
den vloed, zal hij tijd en" grond tekort komen om het gat te .dichten.
Dan zal, door 's mans eigen kortzidhtigheid, het beulenwerk toch nog tevergeef sch zijn...
„Laat em tobbe!" mompelt Teun.
„Laat em tobbe, d'n eigewijze stommeling!"
„Hort!"
Nog enkele honderden meters scheuren de wielen door he.t kleffe modderpad, dan klimmen ze omhoog naar
den aa^grenzenden polder die, hooger dan de verdronken uiterwaard,
geen watersnood te vreezen heeft.
Wel heeft men ook hier, dwaas-onnoodig, de grasmat gescheurd en de
plaggen* tot~bergen opgestapeld. Ook
hier zijn onverstand en lichtgeloovigheid een knutselwerk begonnen, waaraan in geenen deele behoefte is, en
dus liggen de brokken triest en verlaten als de bouwstoffen van den
nooit voltooiden toren van Babel...
Teun z'n voertuig is tot stilstand
gekomen. Hij zelf staart nog eenmaal, lang en aandachtig, tefug over
het drassige, groen en zilver doorlijnde poldertje waaruit hij, wie weet voor
hoelang, verdreven werd. Heel scherp
ziet hij de broeikassen, waar een nietig figuurtje, zielig alleen in de oneindigheid, een wanhopigen strijd
yoert tegen den geruischloos, doch
onweerstaanbaar opdringenden erfvijand, het water. Geheel alleen...
Het karrepaard, dommelend op drie
beenen, schrikt op door een heftigen
ruk aan den teugeL

„T'ruug op!" Het dier struikelt achterwaarts, zwenkt naar links, kreukt
en wringt de lompe kar den kaalgestoken akker op. „T'ruug op! Ho!"
Voor het opnieuw in den droomstaat verzonken is, tollen de manden
en slieten over den akker, en bonken
reeds de graszoden in den laadbak.
Bonk... bonkbonk... sneller en sneller. Het is of vele 'werkershanden tezamen de gapende laadruimte volsmakken, doch het zijn er maar twee.
Ze smijten de aardklompen met dof
geraas tegen het hooge voorschot.
Bonk, bonk, tien, twintig... honderd...
tweehonderd...
„Hort!"
Zwaar ploegen de wielen opnieuw
het verdronken land. De verweerde
knuist van Teun zit als een stalen
band om den opstap geklemd. Stampend in den voetdiepen blubber, trek?
hij mee, en z'n spieren staan gespannen als de stgengen aan het gareel
van z'n snuivfenden viervoeter...
„Hort!... Hou vast!... Nog 'n rukkie!... Ho!"
Ze staan weer voor den inrit van
Aart den tuinder z'n erfje...
„T'ruug op!... T'ruug op, zeg 'k!...
Ho!...
A*art zit geknield bij z'n werk, heel
achteraan bij de broeikassen. Het is
hem nog niet duidelijk, wat daar gaat
gebeuren bij den inrit. Hij hoort doffe slagen van hout op hout, dan weer
stortgeluid van bergen grond, die neerploffen uit de gekiepte kar van buurman Teun...
Aart en Teun hebben elkaar niets
te zeggen, maar ze doen wat alle Hollanders doen als ze elkaar, ergens in
den Stillen Oceaan, boord aan boord
passeeren. Hun hooggeheven rechterhanden zwaaien kort en krachtig naar
rechts, alsof ze 'n spons hanteeren,
die, met één streek, het verleden
naar de vergetelheid veegt...
En dit gebaar zegt meer dan duizend woorden.
B. B.

IMPRESSIES VAN EEN ZWERVEND
,
ARBEIDSFRONTMAN
Een stralende lentedag — bloeiende
bongerds, vogelgezang in dé Meidoornhagen, het koolzaad als een gouden
streep tegen den horizont, mijn liefje
wat wil je nog meer. Er zijn dagen,
waarop een zwervend Arbeidsfrontman zich een minstreel zou kunnen
noemen, op weg van burcht naar
burcht, als niet...
Ja, als niet de burchten van tegenwoordig instee met middeleeuwsche
jonkvrouwen bezet waren met een
bewaking van misverstand en wanbegrip, die het lied van den nieuwen tijd
liever niet hooren.
Intusschen ligt de groote rivier
rustig tusschen de beddingen, zilver
en goud van bloemen zijn de uiterwaarden, en de veerman, die niets anders te doen heeft, staart in de blauwe
verte en rookt in afwachting van
klanten een cigaretje, en denkt niet
aan burchten. Even later maakt de
•pont zich langzaam los van den oever
en „gieren" we naar de overzij.
„Ook een shagje draaien", zegt de
veerman.
Zal je gebeuren in dezen tijd! Kijk,
dit stuk Nederland ligt toch wel geheel buiten den tijd, zou je zoo zeggen. Het vredige land, de rustige rivier en... een veerman, die shagjes
of ƒ r eert...
Maar dan ontdekt de veerman iets.
„Wat is dat voor, een dingsigheidje?", vraagt hij en wijst naar het blinkend rad met zijn geheimzinnig embleem, op mijn jasje.
„Dat", zeg ik, (en 't flitst door

me heen, dat ik misschien mijn shagje niet gekregen had, als ie dat „dingsigheidje" eerder had opgemerkt, ,;o,
dat is van het Arbeidsfront.""
„Zoo", zegt de veerman, „ben tij van
het Arbeidsfront. Zal .je ook nog wel
es vóór niks komen."'
„Och," zeg ik, „zoo op het oog wel,
maar je weet nooit wat er blijft hangen."
,JDe menschen zijn vaak dom", zegt
de veerman, „en ze vergeten gauw.
Vroeger, toen ik hier millioenen kilogrammen appels, peren en allerlei
fruit overheen haalde op rekening van
buitenlandsche fabrieken, voor een
krats gekocht, was het niet goed. Toen
de boeren hun varkens alleen maar
mestten om er' op toe te leggen, toen
had je ze hier op het veer moeten hooren klagen. Klagen geen gebrek. En
nou..."
De veerman maakt zijn zin niet af,
maar heeft zijn aandacht noodig bij
de pont, die tegen de bazaltblokken
glijdt na den emotieloozen tocht.
„...En nou — nou verlangen ze
terug naar de vleeschpotten van
Egypte", zeg ik met een knipoog je.
—„Wat je zegt, ja jong, je zult nog
wat werk hebben om ze allemaal in
één schuitje te krijgen."
„Hoeft niet", meen ik, „laat ze allemaal in hun eigen schuit je'zitten als
ze om zoo te zeggen maar één vloot
vormen, die den zelfden kant uitvaart."
„Wat bedoel je daarmee?" vraagt de
veerman, die in afwachting van den

Verbetering in de Ziektewet voor arbeiders in het
buitenland
Dank zij het initiatief van het Nederlandsche Arbeidsfront is ten behoeve van de Nederlandsche arbeiders, die in het buitenland werken,
dezer dagen ten aanzien van het
recht op ziekengeld een aanmerkelijke verbetering bereikt.
Dat het recht op ziekengeld niet
onmiddellijk vervalt, wanneer een
verzekerde werkloos „wordt, zal al wel
bekend zijn; in het algemeen loopt
de aanspraak op uitkeering nog een
maand door. Als eenige voorwaarde
daarbij geldt, dat in de twee maanden, voorafgaande aan het ontslag,
ononderbroken of vrijwel ononderbroken werd gewerkt.
Arbeiders, die in het buitenland te
werk werden gesteld en aldaar bleken te lijden aan een ziekte, die reeds
bestond op' het oogenblik, dat zij
daarheen gingen om te werken — een
ziekte dus, die zij al eenigen tijd „on•der de leden" hadden — konden op
artikel 55 nimmer een beroep doen..
Zij toch waren niet „werkloos". Anderzijds konden zij evenmin aanspraak
maken op ziekengeld van de buitenlandsche verzekering. Het bestaan van
de ongeschiktheid bij den aanvang
van het werk stond het verkrijgen
van ziekengeld uit de buitenlandsche
verzekering in den weg. Dat deze
werkers aldus verstoken bleven van
ziekengeld, werd algemeen als een
onbillijkheid gevoeld.
Thans is artikel 55 van de Ziektewet aangevuld met de bepaling, dat
wanneer een in het buitenland werkende arbeider binnen één maand na
aanvang van het werk ziek blijkt te
zijn, er geen aanspraak kan worden
gemaakt op ziekengeld van de buitenlandsche verzekering, alsnog ziekengeld in Nederland zal worden verstrekt, mits aan de algemeene bepalingen van artikel 55 der Ziektewet
wordt voldaan.
Ongetwijfeld beteekent de bovenstaande uitbreiding dus een aanmerkelijke verbetering voor hen, die in
het buitenland gaan werken, en is het
risico, uitgesloten te zijn van ziekengeld, sterk verminderd.

volgenden klant, het zich op de reeling gemakkelijk maakt en- nu waarachtig nogmaals zijn
shagdoos
offreert.
„Wel, dat zal ik je zeggen. Kijk,
daar in het dorp zie ik een kerk met
een haan en'een met een kruis: 'n
Protestantsche en een Katholieke.
Dié varen ieder dus in een eigen
schuitje, en dat dringt door tot allerlei andere gebieden van het leven
ook. Niettemin, als straks de dijk op
doorbreken staat, staan ze naast
elkaar. En je hoeft het niet eens zoo
ver te zoeken. Op de markt, in het
dagelijksche leven, zijn het tenslotte
dezelfde belangen, die ze te verdedigen hebben. En daarom moeten ze
ook met elkaar naar hetzelfde doel
streven. Wat hier verricht is, moet
hier vruchten afwerpen en niet in de
eerste plaats een aantal kapitalistischen grootbedrijven ten goede komen".
„Waarmee we", zegt de veerman,
,„op het terrein van de politiek komen."
„Daar blijf je ook maar moeilijk vandaan, want het een grijpt in het ander en dat heusch niet vandaag voor
het eerst."
Ondertusschen is de veerman met
zijn volgenden klant doende, die naar
den overkant wil — en de Arbeidsfrontman vervolgt, zijn weg tusschen
de bloeiende boomgaarden — werkelijk niet minder opgeruimd dan voordien. Want nietwaar, als de veerman
inziet dat er vroeger ook wel het een
en ander niet deugde, en . dat de
de vruchten van den arbeid kiyamen
waar ze niet zijn "moesten, dan is dat
altijd.een goed punt van uitgang om
nog es verder te praten — al of niet
onder genot van een shagje..*

*

moeten wij een groote leemte in de opvoeding
constateeren.
De ouders mogen niet oogluikend deze baldadigheid voorbij gaan, of erger nog er vergoelijkend om.
r gaat bijna geen dag voorbij, of de bladen om het kwaad, dat ook daar ter plaatse zulke groote lachen, de moeders moeten ingrijpen en het niet te
melden ons ergerlijke staaltjes van jeugdige afmetingen aannam, tegen te gaan, althans binnen veel moeite vinden de kinderen streng te verbieden
en hun op hét ontoelaatbare van hun gedrag te
baldadigheid, 'en houden bespiegelingen over de de perken te houden.
'Zutlen's burgemeesters gaat van de stelling uit, wijzen, zij mogeii/hiet terugschrikken, te straffen
bruutheid en vernielzucht, waarmee niets ontziende
kinderen bloemen en planten uit den grond rukken, dat wij bij het tegengaan der baldadigheid den daar. waar het beslist noodzakelijk is en waar have
ruiten ingooien van onbewoonde huizen, hekken én paedagogischen weg moeten volgen „Het is gemak- en goed. cultuurmonumenten, parken en plantsoeschuttingen omver halen, over de ruïnes van plant- kelijk,' zoo zeide hij, „verordeningen in het leven nen, met zooveel zorg en kosten aangelegd, in 't
soenen, parken en tuinen, de droeve getuigen van " te roepen, maar daar leert de jeugd weinig van." gedrang komen.' Zij zullen er maatschappij en geHij heeft daarom overleg gepleegd met het onder- meenschap een grooten orischatbaren dienst mee
dit vandalisme.
Het spreekt vanzelf, dat men dit kwaad, deze wan- wijzend personeel en een plan de campagne ge- bewijzen en de kinderen zullen er haar later danktoestanden niet mag laten voortwoekeren, maar dat maakt om te trachten de Zutfensche jeugd, die niet baar voor zijn, wanneer zij iets-in de wereld hebben
er naar middelen moet worden gezocht, hieraan onderdoet voor het vandalisme in andere steden, bereikt.
In verband met het bovenstaande, kunnen wij
geleidelijk van dit kwaad te genezeri.
paal en perk te stellen.
Op vele plaatsen in Zutfen werden dóór jongens verwijzen naar de actie ,,Door het kind voor het
Tot nu toe echter schijnen de middelen daartoe
aangewend, te hebben gefaald; het is niet mogelijk en ook door meisjes, vernielingen aangericht. Ge- kind", door de Gemeenschap „Vreugde en Arbeid"
geweest de jeugdige boefjes tot inkeer te brengen, noemde burgemeester wil hier nu foto's van laten en den Ned. Volksdienst ter hand genomen. Hier
noch tot het besef van hun verkeerde handelingen maken en in een album plakken. Van dit album wordt den moeders de behulpzame hand geboden,
zullen diverse copieën worden gemaakt en op de de kinderen in hun vrije uren nuttig en aangenaam
— het kwaad schijnt te diep geworteld.
bezig te houden.
Velen meenen, dat de oorlogstoestand der laatste scholen uitgereikt.
Het laatste nummer van Arbeid bevat foto's met
Aan de hand van zulk een altrum, zal het onderjaren hier meerendeels schuld aan heeft, maar ook
vóór den oorlog kon men deze baldadigheid onder wijzend personeel dan de jeugd op het schandelijke beschrijving van de werkstukken — meest speelde Hollandsche jeugd reeds op groote schaal aan- van haar gedrag moeten wijzen, terwijl ook excur- goed — door de jeugd in haar vrije uren gemaakt,
sies gehouden worden door de stad, langs de plant- welke arbeid te Blij dorp in een zaal van de Hema
treffen.
Evenmin kunnen wij dit euvel geheel op rekening soenen en naar interessante plekjes, niet alleen om is tentoongesteld.
In de verschillende clubs, waarbij- de ^kinderen
schrijven van de afwezigheid der vele vaders, die in haar oog te laten krijgen voor het mooie, maar ook
naar
hun leeftijd zijn ingedeeld, wordt hun belangom
haar
afkeer
bij
te
brengen
voor
het
baldadige
Duitschland werken, zoodat de moeders nu alleen
stelling bijgebracht in dit mooie werk en het geloof
vernielingswerk.
voor de opvoedingstaak staan.
Wij willen hopen en vertrouwen, dat deze ernstige in eigen kunnen, tevens wordt hun de gelegenheid
Wij betwijfelen of de vrouw, die juist in deze poging tot verbetering succes mag hebben en de ontnomen elders eventueele baldadigheid te be-,
moeilijke tijden getoond heeft welke krachten er in onderwijzers «n onderwijzeressen, met de schouders drijven.
Bovendien wordt hun — hoe jong ze ook zijn —
haar sluimerden, wat haar initiatief, doorzetting en onder dit werk te zetten, goede resultaten zullen
geleerd, niet slechts aan zichzelf, maar ook aan
sterken wil vermogen, niet in staat zou zijn, de behalen.
Maar toch, er is nog een voorname factor, die zoo kameraadjes te denken, want zij mogen e?k door
kinderen alleen tot flinke menschen op te voeden
en ze te doordringen va'n den plicht en van de dikwijls uit het oog wordt verloren, doch die op de hen zelf gemaakte stuk speelgoed houden op één
verantwoordelijkheid en bovenal van het gemeen- eerste plaats moest gelden, n.l. de opvoeding in^het voorwaarde, dat zij een even mooi exemplaar voor
schapsbelang dat eerbiediging eischt van den groei gezin; dit is de bron, het milieu, waar de hoedanig- een ander kind zullen maken.
Ook zijn spel en ontspanning op het program niet
en bloei, van de schoonheid en harmonie der natuur, heden moeten worden ingeprent en aangekweekt,
^
die de jeugd moeten vormen tot flinke verantwoor- vergeten.
van het aspect voor anderef eigendom.
In deze richting 'geleid, moet het opvoedingsTe Zutfen, v/aar ook deze jeugdige baldadigheid delijke menschen en haar de deugden en plichten
hoogtij vierde, en waar de jeugd geen interesse moet bijbrengen, die haar later in de volksgemeen- systeem in samenwerking met het gezin blijvende
meer voor spel en ontspanning bleek te hebben, schap een waardige plaats zal doen innemen. Wordt goede vruchten dragen en onze jeugd zal er wél bij
B. BULSING—v. BESOUW.
heeft thans de burgemeester het initiatief genomen, deze voorname factor uit het oog verloren, dan varen.

EEN LEEMTE IN DE OPVOEDING
E

De aandacht van belanghebbenden , wordt
er op gevestigd, dat de
spreekuren van de
Diensten
Rechtsbescherming en SociaalEconomische
Zaken
van het Kringkantoor Kennemerland Zuid als volgt zijn vastgesteld:
Maandag van 10 tot 11| uur; H uur
tot 3i uur en 6J uur tot 7£ uur.
Donderdag van 10 uur tot lli uur en
li uur tot 3J uur.
Het spreekuur van den Dienst Ambacht, Kring Hilversum wordt lederen Dinsdagavond gehouden op het
Kringkantoor Het Gooi, Stationsstraat 8 te Hilversum van 58 tot 9 uur.
Het wordt waargenomen door den
Kringleider Dienst Ambacht.
De
bedrijfsvoerder
van de te Rotterdam
gevestigde „Stichting
ter behartiging van
den Groothandel' in
Consumptieaardappelen heeft getoond dat
hij met. recht dezen titel k,an voeren.
In genoemd bedrijf werd namelijk het
benoodigde bedrag voor het aanschaffen van 41 pakketten met werkkleeding, die men in distributietaai als
,,werkmanspakketten" pleegt aan te
duiden — dat wil zeggen 41 x ƒ 16.75
— door den bedrijfsvoerder beschikbaar gesteld.
In Akkrum, een
plaatsje in Friesland,
staat de Stocmschaatsenfabriek v.h. Fa. G.
S. Ruiter. Daar worden
door vaardige handen
de beroemde Friesche
schaatsen gemaakt. In dit bedrijf
groeit echter ook de bedrij f sgemeenschap, gedragen door alle werkers,
van bedrijfsvoerders tot leerling. De
bedrijfsvoerder is een geboren Twentenaar, en daar, in Twente, moet het
vroeger in ambachtsbedrijven gewoonte geweest zijn, op Goeden Vrijdag het bedrijf schoon te , maken,
waarna een maaltijd voor de werkers

uit dat bedrijf volgde.
De bedrijfsvoerder is deze goede
gewoonte trouw gebleven, en zoo kon
het gebeuren dat in het bedrijf in
Friesland, waar -anders de smid heerseher is, een groote pot soep stond te
geuren, terwijl de zwarte voorschoten
door witte vervangen waren. Op den
maaltijd volgde een zeer goed geslaagde kameraadschapsmiddag. Ook
in Akkrum is de bedrij f sgemeenschap
meer dan een begrip alleen.

LID lees DIT!
In het vorige nummer van .Arbeid"
stelden wij vast, dat er nog twee
zegels in gebruik waren, waarvan U
iets behoorde te weten. Het ging hier
om het „E"'- en het „J"-zegel.
Een „E"-zegel wordt slechts eenmaal verstrekt, en Vel bij de inschrijving als. lid van het Nederlandsche
Arbeidsfront tegen betaling van het
inschrijfgeld ad f 0.50. Dit geeft dus
verder geen moeilijkheden.
Een „J"-zegel is een maandzegel
van f 0.30, hetwelk dient ter handhaving van de aanspraak op de overlijdens-, en begrafenisuitkeering. Het
zegel mag slechts worden gekocht indien:
a. het lid een Ouderdoms- of Invaliditeitsuitkeering van het Nederlandsche Arbeidsfront geniet, en
bovendien nog te zijner tijd in
aanmerking wenscht te komen
voor een overlijdens- en begimfenisnitkeering.
b. Het lid, alhoewel geen Ouderdoms- of Invaliditeitsuitkeering
van het Nederlandsche Arbeidsfront genietend, overgekomen is
Uit een bondsorganisatie, die eveneens een Overlijdensuitkeering
kende, en die aan het betreffende
lid reeds een soortgelijk zegel
verstrekte.
Een lid dat een „J"-zegel plakt
z o n d e r dat hij valt in de hierboven

omschreven groepen, verliest dus alle
rechten, behoudens het eventueel
reeds voer dat de eerste „J"-zegel
werd geplakt, b e s t a a n d e recht
op een begrafenis- en overlijdensuitkeering. Door het plakken van een
,tj"-zegel vervallen dus ook alle aanspraken op ouderdoms- en invaliditeitsnitkeering.
Vastgesteld kan dus worden, dat
b.v. het feit alleen, dat een lid een
ouderdoms- of invaliditeitsuitkeering
van den R a a d van A r b e i d geniet, niet voldoende is om bij het
Nederlandsche Arbeidsfront een „J"zegel te plakken. In dit verband
wordt er nog even op gewezen, dat de
laatsgenoemde uitkeeringen door het
Nederlandsche Arbeidsfront niet als
„inkomsten" worden beschouwd, zoodat zij buiten beschouwing blijven bij
de vaststelling van de contributieklasse.
Resumeerende wordt dus aan alle
leden in overweging gegeven na te
gaan of in de juiste klasse contributie
wordt betaald. Mocht U ten onrechte
„J"-zegels hebben geplakt, stelt U dan
met het Plaatselijk Kantoor in verbinding en treft U dan~éen regeBng
om de gemaakte fouten te herstenen.

BOEKBESPREKING
Ondergang - van de Republiek
der Vereenigde Nederlanden,
door Prof. Dr. H. Visscher.
Volksche Uitgeverij Westland,
Amsterdam.
Geen roman! Geen boek dat men
In één avond uitleest, maar een gedegen werk, waar men van geniet,
en... waaruit veel te leeren valt.
Indien wij het zouden moeten rangschikken in onze boekenkast, zou het
zeker op één van de eerste plaatsen
komen. Het is zeer moeilijk er den
korten inhoud van weer te geven,
want elke bladzijde bevat een veelheid van gedachten. Glashelder laat

prof. Visscher den lezer zien, dat die
landen, die zich losmaken uit het
verband waarin zij thuishooren, gedoemd zijn onder te gaan, zooals dat
dan ook met de Republiek der Vereenigde Nederlanden het geval was.
De schrijver komt tot de slotsom —
de eenige juiste — dat ons land
alleen nog maar kan bestaan als deel
van de Germaansche gemeenschap.
Men zou het Nederlandsche .volk
toe willen roepen: „Lees dit boek, en
kom tot bezinning!"
De Nachtwacht, door Henk Ba~
dings en TonfBouws. N.V. Nederlandsche Uitgeverij „Opbouw", Amsterdam.
In de Theaterreeks van bovengenoemde uitgeverij is verschenen een
Nederlandsche opera in drie bedrijven, getiteld „De Nachtwacht". De
opera schildert ons één van de be• langrijkste perioden uit het leven
van den grobten schilder Rembrandt.
De tekst van Torn Bouws, die ons in
de inleiding van het boekje iets vertelt over de totstandkoming ervan,
kan goed genoemd worden. De naam.
Badings staat er borg voor dat ook de
muziek zal voldoen.
Voor diegenen, die straks deze
opera zullen gaan zien, een onmisbaar boekwerk j e.
Tante Betje weet het Toeter,
door J. Hingstman. N.V. Uitgeversmaatschappij
„Werkend
Volk", Amsterdam.
Na het lezen van deze geestige,
rake brochure zal, naar we hopen
het aantal tante Betjes in Nederland in niet geringe mate zijn afgenomen.
Weet ge het nog? De wüde geruchten gedurende de Meidagen van
1940. Herinnert ge u nog den stroom,
van laster, die over de Duitschers
werd uitgestort? Hingstman beschrijft
ons deze dingen met zrjn vlotte pen.
Maar hij doet meer. Hij laat ons zien
waarom deze Weermacht > tot zulke
enorme prestaties in staat was. Hij
bewijst ons waarom het socialisme,
alle geroddel van tante Betje ten
spijt, zal komen! Moge dit kleine
werkje een einde maken aan de talr
looze geruchten en fluistereampagnes.
B. GEVERS.

\

vanaf Lunchroom „Astoka", Oranjestraat 8 te Baarn. _
Nadere inl. en aanm. bij het Prov
Bureau, Maliebaan 14 te Utrecht; Kringkantoor, Snouckaertlaaa 1.1, te Amersfoort; PI. Kantoor Laanstraat l te
Baarn.
Enschede: Op Zondag 9 Juli. Afstand
pl.m. 20 km. Start des morgens om
9.00 uur vanaf het Plaatselijk Kantoor,
Molenstraat 46 te Enschede. Nadere inl
en aanm. PI. Kantoor, Molenstraat 46
te Enschede.

Zwemmrichting „De IJzeren
Vrouw" te Den Bosch

\ OPVOEDING
Sportcursussen te Siddeburen
Voor belangstellenden bestaat alhier
de gelegenheid tot deelname aan een
Jiu-Jitsu-cursus.
Voor nadere inlichtingen en aanmeldingen kan men zich wenden tot:
F. Kroon, Oudeweg, Siddeburen; H. Hakkeüng, O 313, Schildwolde: M. Wollinga, Stationsweg D 283, Froombosch.

Zwemmen
Leeuwarden. Door wijziging in het
dienstrooster van de Leeuwarder Overdfekte Zweminrichting is het zwemuur
van „Vreugde en Arbeid" verplaatst van
1$),00—21.00 uur naar 20.00—22.0O uur.
Amsterdam. Het afzwemfeest in het
Sportfondsenbad-West, dat oorspronkelijk gehouden zou worden op 23 Mei, is
thans vastgesteld op 18 Juni, aanvang
14.00 uur.
Br wordt afgezwommen voor de diploma's l en 2; deelname Is opengesteld
voor iedereen; opgaven bij jLe medewerkers in de zwembaden.
Voor nadere inlichtingen kan men zich
eveneens vervoegen bij het Stedelijk
Kantoor Amsterdam, Plantage Franschelaan 9; het V. en A.-Inl.-huisije op het
Leidscheplein; het Prov. Bureau, Prins
Hendrikkade 49; de Sociale Voormannen en boden.

„ Zeïlcursussen op het
Schildmeer
Voor belangstellenden bestaat de ge.legenheld tot het volgen van 8-weeksche zeilcursussea.
Kosten van deelname: Voor leden
ƒ 4.— p. p, en voor niet-leden ƒ 5.26
p. p. Adressen van aanmelding: Appingcdam: J. ^cheltens. Broerstraat 15;
B Heersema, Schoolstraat 54; Delfzijl:
Plaatselijk Kantoor, Oude Schans 18;
Schildwolde: H. Hakkeling: C. 313;
Siddeburen: P. Kroon, Oudeweg.
Nadere Inlichtingen zijn te bekomen
bij de plaatselijke kantoren te Appingedam. Delfzijl, Schildwolde en Siddeburen; de Sociale Voormannen en
boden.

Deventer: Op Zondag 16 Juli 1944
vindt er in de prachtige omgeving van
Batnum en Laren een marsch plaats De
afstand bedraagt pl.m. 20 km. De start
vindt plaats des morgens om 1000 uur
vanaf Hotel „Hoekhuis", Brink te
Deventer. Nadere inl. en aanm. bij het
PI. Kantoor Deventer, -Rijkmanstraat 2
te Deventer.
Tevens kan men zich aanmelden bij
Sociale Voormannen en boden. De prijzen, van deelname bedragen: 45 et. voor
leden en 55 et. voor niet-leden, indien
zij individueel meeloopen; In bedrijfsverband bedraagt de prijs slechts 40 et.
per persoon.

Ook voor deze zweminrichting geldt,
dat leden van Het Nederlandsche Arbeidsfront en hun hxtisgenooten tegen
gereduceerde prijzen toegang hebben. Zij
betalen slechts 50 et. van de normale
toegangsprijzen, t.w.: Gezinsabonnement voor niet-leden kost ƒ 3.50, voor
leden ƒ 1.75; persoonlijk abonnement
resp. ƒ1.25 en f 0.62$; .persoonlijk abonnement voor kinderen resp. ƒ0.75 en^
ƒ 0.37*.
Nadere inlichtingen bij het Prov.
Bureau, Nieuwstraat 31 te Den Bosch.'

Natuurbad „De Biltsche
duinen" te Bilthoven
De prijzen voor leden en huisgenootep bedragen: Abonnementsprijs kinderen 2 tot en met 9 jaar van niet-leden
ƒ5.—, voor die van leden ƒ 2.50;Nvoor
kinderen van 10 tot en met 15 Jaar
resp. ƒ5.— en ƒ3.—; Volwassenen:
Niet-leden ƒ 7.-^, leden ƒ3.50. Nadere
inlichtingen bij het Plaatselijk Kantoor, Nieuwstraat 37, De Bilt.

Symphonie-concerten van den
Nederlandschen Omroep
Zij, die houden ven symphonische
muziek, kunnen des . Woensdagavonds
de Symphonie-Concerten bijwonen, die
regelmatig door den Nederlandschen
Omroep in studio A te Hilversum worden gegeven. Gratis kaarten zijn hiervoor verkrijgbaar bij het Kringkantoor
van _ het Nederlandsche Arbeidsfront,
Stationsstraat 8 te Hilversum. Bewoners
buiteji de gemeente Hilversum kunnen
de kaarten eveneens aan dit kantoor
aanvragen, waarna omgaand toezending
volgt.
l

Baarn
Badinrlchtüig aan de Eem. lederen
Dinsdagavond. Leden van Het Nederlandsche Arbeidsfront betalen in plaats
van 25 cent slechts 15 cent. Gratis
zwemmen.
Nadere ml.
Kringkantoor, Snouckaertlaan 11 te Amersfoort;
PI. " Kantoor Baarn, Laanatraat l te
Baarn.

Vacantie-oorden
ÜDDEL (GELD.).

Dit vacantie-oord is geheel volgeboekt tot 9 September. Er kan dus nog
plaats besproken worden voor het tijd-"
vak 9—30 S«ptem/ber.

Zwembad „Crailo" bij
Hilversum

BEMELEN (ZUID-LEVÏBURG).

Leden en hun huisgenooten betalen slechts 30 et. p. p.; kinderen t/m
1
13 Jaar 20 et. p. p. Nadere Inl. bij,
Kringkantoor Hilversum. Stationsstraat
8; J. C. W. Bussbach. Vaartweg 64 te
Bussum; A. v. d. Kaay, Driftlaan 24 te
Blaricum en P. Bakker, Moleneind 50 te
Kortenhoef.

Van 1O Juni—16 September is een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar in
Bemelen (Zuid-Limburg). De prijs per
dag bedraagt ƒ4.25.
EPEN (ZUID-LIMBURG).

Openluchtbad „De Branding"
te Doorwerth
Leden en hun huisgenooten betalen
In plaats van 45 cent slechts 25 cent
p. p. (behalve des Zondags). Speciale
zwemkaarten hiervoor kunnen afgehaald
worden bij hét Plaatselijk Kantoor,
Jansbuitensingel 17 te Arnhem.

1

Het is ons mogen gelukken te Epen
eveneens nog een aantal plaatsen ter beschikking te k*rijgen. De pensiönprijs
bedraagt ƒ 4.25 per dag en voor kinderen
tot 7 jaar ƒ 2.15.
Vanaf het station Maastricht vertrekt
een extra-bus naar het hotel. De kosten heen en terug hiervoor bedragen
ƒ 2.— per persoon.
Plaatsbespïeking is nog mogelijk van
l—8 Juli en van 5 Aug.—2 Sept.
In verband met de vele aanvragen, die
hiervoor zullen binnenkomen, raden wij
u aaa tijdig plaats te bespreken.

Arbeidsontspanning
Reductie op Natuurbaden

Openluchtbad „Groenendaal"
te Doetinchem

De mogelijkheid is geschapen, dat
leden van Het Nederlandsche Arbeidsfront en hun huisgenooten, evenals
andere jaren ook dit Jaar wederom
tegen sterk gereduceerde toegangsprijzen
van de natuurbadeu In ons land kunnen genieten. Onderstaand doen wij een
opgave volgen van de reeds tot stand
gekomen overeenkomsten.

Leden en hun huisgenooten betalen,
als abonnementsprijs ƒ 3.— In plaats
van ƒ4.—; personen van 12—16 jaar
ƒ2.50 In plaats van ƒ3.—; personen
beneden de 12 jaar ƒ 2.— In. plaats van
ƒ 2.50. Kaarten hiervoor zijn te verkrijgen bij het Kringkantoor, Terborgseheweg 17 te Doetinchem.
'

Natuurbad te Emmen

Zweminrichting te Oss

Leden van Het Nederlandsche Arbeidsfront en hun huisgenooten kunnen
tegen sterk gereduceerde prijzen van
bovengenoemd Natuurbad genieten In
de komende zomermaanden. De prijzen
bedragen: Gezinsabonnement voor 4 en
meer personen ƒ 9.25 ni'et-leden en / 5.25
voor leden; gezinsabonnement voor 3
personen resp. ƒ 8.25 en ƒ 4.75; gezinsabonnement voor 2 personen resp. ƒ 5.75
en ƒ3.75; l-persóonsabonnement resp.
/ 4.25 en ƒ 2.25; Zwemles resp. ƒ 2.50 en.
ƒ 2.—-. Nadere Inlichtingen bij het Plaatselijk Kantoor, Kerkhoflaan 7—8 te
Emmen.

Op alle toegangsprijzen (ook abonnementsprijzen) wordt aan leden en hun
huisgenooten 50 pet. reductie verleend.
Nadere inlichtingen hieromtrent worden verstrekt door "den plaatselijk
leider, den heer Ph. van Lent, Kromstraat 60 te Oss.

Lezers van ons blad maken wij attent
op de volgende passage uit de beschrijving WERKERS VAN ONZEN TIJD to
ons vorig nummer:
Wekenlang kan hij rondzwerven door dit onvergetelijke schoone deel
van Nederland en even zoolang wordt hij
verzorgd, zooals dat slechts door een
goede organisatie in een sfeer van óprechte kameraadschap mogelijk is.
Deze mogelijkheid is ook voor u opengesteld. Vraagt uw Socialen Voorman
eens om Inlichtingen over ARBEIDSONTSPANNING.

f

Wandelmarschen
Baarn. Op Zondag 18 Juni wordt er
een marsch georganiseerd in de omgeving Baarn — Hooge en Lage Vuttrsche.
Parcours 25 km.
De start vindt plaata om 11.00 uur

Bonte middagen van den
Nederl. Omroep te Hilversum
in studio A.
Zaterdag 10 Juni. Vanuit de provincie
Limburg vindt een één- a tweedaagsch
uitstapje plaats naar Hilversum. Hieraan is een rondleiding door Studio A
en bezoek aani den Bonten Middag inbegrepen.
Zaterdag 17 Juni. Voor de provincie
Zuia-Holland is op dezen dag een uitstapje georganiseerd- naar Hilversum.
Hierbij is inbegrepen 'studiebezoek en
bijwoning Bonten Middag.
Zaterdag 24 Juni. Op dezen dag zullen de inwoners van de stad Amsterdam

in de gelegenheid worden gesteld den
Bonten Middag bij te wonen.
Inlichtingen omtrent bovenstaande
uitstapjes, alsmede aanmeldingen bij de
Plaatselijke ,Kantoren van Het Nede^
landsclie Arbeidsfront en te Amsterdam
tevens bij het V. en A.-huisje op het
Leidscheplein.
Met bovenstaande uitstapjes wordt de
reeks Studiobezoeken ,van dit seizoen
besloten.
Opening van het nieuwe" seizoen
wordt t.g.t. in dit blad gepubliceerd.

I
Excursies vanuit Amsterdam
NAAK BOSCH, HEI EN WEIDE, deze

bestaat uit:
a-. Met den trein naar Loenen en
dan langs plassen en bosschen naar
Hilversum wandelen, waar een kop koffie wordt gedronken en gelegenheid bestaat orn de medegebrachte lunch te
gebruiken.
b. Door het Noord-Hollandsch waterland naar Broek (gelegenheid voor
lunch) en met de tram terug naar
Amsterdam.
c. Naar het Boschplan, met bezoek
, aan de aldaar gelegen uitspanning.
Deze excursie staat onder leiding van
den heer H. Almoes, welbekend van vele
lezingen en voordrachten over vogels,
planten en dieren.
De data zijn respectievelijk 11 Juni,
25 Juni en 9 Juli. De kosten bedragen
voor de geheele excursie met inbegrip
van consumptie en reiskosten ƒ 2.75.
Inschrijving bij het V. en A.-huisje op
het Leidscheplein. Deelname alleen voor
personen boven 14 Jaar.
ARTISEXCURSIE: Op Zaterdag 10
Juni te 14.30 uur, o.I.v. den heer Portielje, die den Amsterdamschen Dierentuin op zijn bekende wijze laat zien. Da
prijs bedraagt slechts 41 cent per persoon.
NAAR 'T GOOI: Op Zondag 11 Juni
een daguitstapje met o.a. bezoek aan
de studio van den Nederlandschen Omroep te Hilversum. Prijs met inbegrip
van 2 consumpties en reiskaarten ƒ 1.75.
NAAR BOSCH, HEI EN WEIDE: Dit

15 de eerste van het drietal uitstapjes,
die op 11 Juni, 25 Juni en 9 Juli onder
leiding van den bekenden plant- en
dierenkenner H. Almoes zullen worden
gehouden. Prijs met inbegrip van consumpties, reiskosten enz. ƒ 2.75 voor de
3 uitstapjes.
»
NAAR MARKEN EN VOLENDAM: Op

Woensdag 14 Juni, daguitstapje. Prijs
met inbegrip van reiskosten en eenpansmaaltijd ƒ 4.— p. p.
WESTERKERK EN -TOREN: Vrijdag

16 Juni. Het bezoek aan dezen toren,
waarbij tevens de toren wordt beklommen., is daarom zoo interessant, omdat
wij de geheele stad aan onze voeten zien
uitgespreid. Prijs 25 et. p. p. Verzameld
wordt te 13.45 uur bij de kiosk op de
Westermarkt.
WAAROM ZIJN DE AMSTERDAMSCHE GRACHTEN AANGELEGD? Vrijdag 16 Juni. Dit is de derde van de vijf
wandelingen, die onder den naam van
LEER AMSTERDAM KENNEN als excursie worden georganiseerd en waarbij
Amsterdam in aT zijn grootheid en
schoonheid wordt getoond. De aanvang
van deze avondwandelingen is bepaald
op 19 uur en het einde- is zoo vastgesteld, aat ieder met de tram naar
huis kan.
' STADS KWEEKERIJ: Op Zaterdag 17
Juni te 14.30 uur. Een prachtige rondleiding door een deskundige, .langs kassen, oranjerieën en lanen. Kosten 15
cent p. p.
DOOR HET OUDSTE GEDEELTE VAN
AMSTERDAM: Woensdag 21 Juni. De
4e wandeling, zooals op Vrijdag 17 Juni'

aangekondigd.

MET DE BOOT NAAR ZAANDAM:

Vrijdag 23 Juni, met o.a. bezoek aan.
Czaar Peterhuisje en houtzageïij in werking. Prijs met inbegrip van reiskosten
en consumptie 95 et. p. p.
Nadere inlichtingen omtrent boven-,
staande uitstapjes, alsmede aanmeldingen bij de plaatselijke kantoren van
Het Nederlaudsche Arbeidsfront te Amsterdam en het V. en A.-hulsJe op liet
Leidscheplein.
Het V. en A.-hulsje op het Leidscheplerii te Amsterdam Is In den vervolge
geopend van 10—17.30. uur.

P.V. 1595/1. Hoofdredacteur- drs. W. Wienbelt te Amsterdam. Uitgever: Nederlandsen Arbeidsfront, P. C. Hooftstraat 180 te Amsterdam. Drukker: N.V. De
Arbeiderspers, Hekelveld 15 te A'dam. Verschijnt éénmaal per 14 dagen. Abonnementsprijs voor niet-leden f 1.25 per half jaar. Losse nummers 7% cent.
Kengetal K. 113.
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