
VRIJDAG 23 JULI 1943 DERDE JAARGANG NUMMER 18

WEEKBLAD VAN HET NEDERLANDSCHE ARBEIDS^RONT

W O R D T G R A T I S T O E G E Z O N D E N AAN A L L E L E D E N VAN HET N.A.F.
Abonnementsprijs voor niet-leden: f 1.25 per half jaar. Losse nummers 7£ cent.

Adre» van redactie: P. C. HOOFTSTRAAT 178. Telefoon 21777 en 22681. — Admin.: HEKELVELD 15, AMSTERDAM-C., Telefoon 38811. — Gir» 2187*

Sociale rechtvaardigheid juist in oorlogstijd
V elen beschouwen de*

strijd, die thans woedt
als een oorlog zonder
meer, als een botsing van
tot de tanden gewapende
menschen, die elkaar te
lijf gaan op leven en dood,
en het bloed, dat er
vloeit, alleen als een ma-
telooze onteering van
alles, dat menschenwaar-
de heeft. Zij redeneeren
verder, dat de wereld-
geschiedenis vele oorlo-
gen heeft gekend en de
oorlog van heden er een
is zooals de vorige en na
afloop weer vrij spoedig
gevolgd zal worden door
een volgende Anderen
willen met dezen oorlog
niets uitstaande hebben;
zij meenen zelfs, dat deze
strijd buiten hen om kan
gaan, hoewel zij uiteraard
de beperkingen van den
oorlog in den vorm van
distributie van levensmid-
delen aan den lijve voe-
ten. Dat laatste feit vin-
den zij op zichzelf al erg
genoeg.

Deze oorlog was een his-
torische noodzakelijkheid,
»mdat de krachten van
het oude het opbruisende
krachtige jonge leven al-
leen nog met wapenge-
weld meenden te kunnen
keeren. Revoluties werden
Voorheen op barricades
Uitgevochten. De revolutie
Van dezen tijd, welke de
Wereld een geheel nieuw
aanzien zal geven, kon
zich alleen openbaren in
een oorlog, omdat de ka-
pitalistische en in wezen
denzelfden geest ademen-
de bolsjewistische macht-
hebbers, de machten der
Vernietiging, voor geen
enkel middel terugdeins-
den om de krachten van
den opbouw neer te slaan.

Het gaat in dezen oor-
log voor Europa om de
vestiging van een waar-
lijk socialistische orde, of
°m den ondergang.

Wil men iets nieuws
bouwen, dan is het toch
*n de allereerste plaats
npodzakelijk, dat de bou-
^ers in leven blijven. En
nu is het zoo, dat het Duitsche volk onder leiding van een arbeider,
die van zichzetf het allermeeste vraagt, dat werk van den opbouw vrijwillig
heeft stopgezet om eerst het naakte leven veilig te stellen.

Het socialisme werd in Duitscliand beleefd en tot werkelijkheid gemaakt.
Wij hier in Nederland mochten daarvan weinig vernemen, omdat het niet
"l de kraam van de tegenstanders paste. Natuurlijk niet. Wij wisten echter
wel, dat de Duitsche arbeiders op daartoe speciaal gebouwde schepen met
.•Kraft durch Freude" groote zeereizen maakten. De Duitsche arbeider kon

zich eerst waarlijk volks-
genoot voelen, Indien hij
zijn volk leerde kennen.
„Kraft durch Freude"
bracht hem in alle gou-
wen van Duitschland.

En nu trekt de Neder-
landsche arbeider naar
Duitschland. En wat ziet
hij daar van dat werk van
socialistischen opbouw?
Wij zeiden reeds, dat de
oorlog dezen arbeid moest
onderbreken. Hij ontmoet
een volk, dat vastberaden
de tanden op elkaar zet
en elk of f er „brengt, dat
gebracht moet worden,
om wanneer eenmaal de
vrede is gekomen met de-
zelfde krachtsinspanning
de socialistische gemeen-
schap te vervolmaken.

Dat offer brengt iedere
Duitscher vrijwillig. De
vrouw van den bank-
directeur doet op dezelfde
wijze haar plicht en met
denzelfden inzet als de
vrouw van den eenvoudi-
gen fabrieksarbeider. Daar
heerscht sociale recht-
vaardigheid in Duitsch-
land, juist in oorlogstijd.

Die revolutie en dus die
oorlog kwamen ook over
Nederland. Van den Ne-
derlander worden offers
gevraagd. De Duitsche
frontsoldaat in het Oosten
vecht evenzeer voor -het
leven van zijn kind als
voor het onze. Wanneer
die offers dan ook van
den Nederlander worden
gevraagd, kan als aller-
eerste eisch worden ge-
steld, dat zij door een
leder worden gebracht.
Zeker, wij weten zeer
goed, dat de practijk van
het dagelij ksche leven er
anders uitziet. Er zijn nog
steeds vele uitwassen, die
op dit oogenblik zeer
moeilijk voor bestrijding
vatbaar zijn, omdat het
Nederlandsche volk in zijn
verscheurdheid, die kunst-
matig en bewust door de
machten van het oude in.
het leven wordt gehouden,
die bestrijding onmogelijk
maakt.

Waarom krijgt de rijke
op telefonische bestelling

de groente thuis en waarom krijgt de vrouw met vele kinderen, die er niet
op uit kan, niets? Waarom rijdt de een nog paard, als de ander naar Duitsch-
land gaat om te werken? Kunnen zij, die den ganschen dag in de groote stad
de café-terrassen bevolken, aan dat niets-doen het recht ontleenen om mede
te etei»van den arbeid van andererf?

Indien er gewerkt moet worden, dan dient dit te geschieden door allen,
die tot arbeiden in staat zijn, waar dan ook, in huis of daarbuiten.

Sociale rechtvaardigheid juist in oorlogstijd, ook in, Nederland.

(Teekening Koekkoek)



DOKTERS hebben rechten

DOCH OOK PLICHTEN
Evenmin als twee bladeren aan een boom

gelijk zijn, zijn twee menschen gelijk. In de
scheppingsorde heeft alles zijn plaats en elk
levend organisme zijn functie. De liberale ge-
lijkheid der menschen is de grootste leugen,
die ooit is verkondigd. Alle arbeid kan nim-
mer gelijk zijn en evenmin gelijkelijk worden
beloond. Voor de gemeenschap is niet beslis-
send welken arbeid men verricht, maar de
wijze waarop men zich van zijn plichten
kwijt; in dit licht gezien is alle arbeid voor
de gemeenschap gelijkwaardig.

Zoo heeft de arbeider aan de machine zijn
rechten en plichten en evenzeer de arts. Zon-
der den arbeid van den mijnwerker kan de
gemeenschap niet bestaan, evenmin zonder
den arbeid van den arts. Nu weten wij zeer
goed, dat deze vergelijking vele artsen den
neus doet ophalen. Zulks is terug te voeren
tot misplaatsten standswaan en het verschijn-
sel, dat de praktijk van verscheidene artsen
een min of meer kapitalistisch stempel heeft
gekregen. Men versta ons goed, wij kennen
evenzeer waarlijke dienaren der volksgezond-
heid, die in de uitoefening van het artsen-
beroep een dienende sociale functie zien, zich
in hun praktijk als gemeenschapsmenschen
gedragen en zich verbonden voelen en roeten
met hun mede-volksgenooten. De eerste groep
is echter niet klein; het verschil in behande-
ling tusschen de ziekenfondspatiënten en de
particuliere patiënten spreekt boekdeelen. In-
dien zich in het spraakgebruik de uitdrukking
heeft gevormd: het is maar een buspatiënt en
wat belangrijker is deze uitdrukking blijft
voortleven, dan wijst zulks op het voortbe-
staan van een misstand. Niets is zoo duidelijk
en klaar van toon als het spraakgebruik, dat
gevormd is door het volk.

Een 'aantal artsen heeft kortelings brieven
geschreven aan den Rijkscommissaris. Zij
meenden, dat zij uitsluitend te beslissen had-
den over het al of niet uitvoeren van hun
praktijk. Zij meenden, dat zij een uitzonde-
ringspositie innamen in een tijd, dat voor het
bestaan van Europa en ook voor hun leven
wordt gevochten. Zij schreven over den ge-
zondheidstoestand van het Nederlandsche
volk. Waarom hebben zij zich indertijd niet
schriftelijk tot de toenmalige Nederlandsche
regeering gewend in verband met den gezond-
heidstoestand van het Nederlandsche volk,
toen er in ons land een half millioen werk-
loozen waren en die werkloozen te veel ont-

vingen om te sterven en te weinig om te
leven? Omdat zij toen en evenzeer nog thans
voortgedreven werden door geldzucht. Waar-
om weigerden zij naar Duitschland te gaan
om voor de Nederlandsche arbeiders aldaar
te zorgen; gaat de gezondheidstoestand van
die Nederlandsche werkers hun niet ter harte?

Een aantal artsen schreef brieven en deed
vervolgens in wezen hetzelfde wat verschei-
dene arbeiders kortelings hebben gedaan: zij
staakten. Er waren eenige doktoren, die on-
vindbaar bleken; door deze handelwijze trof-
fen zij in de allereerste plaats hen, die hun
diensten noodig hadden, de werkers en hun
gezinnen. Zij schoten in de uitoefening van
hun allereersten socialen plicht te kort. En
zij maakten zich zoo bezorgd over den gezond-
heidstoestand van het Nederlandsche volk.'

In deze dokterskwestie is nog een ander
uitermate belangrijk verschijnsel aan den dag
getreden. De aanstichters van de briefactie
hebben zich schuil gehouden en anderen op
laten draaien voor de consequenties, die zij
zelf niet wilden aanvaarden. Verder is vast
komen te staan, dat de handteekeningen van
talrijke dokters vervalscht zijn; de betref-
fende artsen zijn hiervan de dupe geworden.
Ook bij de stakingen in Mei bleven de aan-
stichters op den achtergrond en lieten ande-
ren de kastanjes uit het vuur halen.

Misdadiger ophitserij is nauwelijks denk-
baar.

De artsen, die zich onaantastbaar waanden
en zich door hun optreden tegen het volk
keerden, hebben voor ruim 99 pet. wederom
hun handteekening gezet. Zij hebben hun ver-
ontschuldigingen aangeboden. In welk een
heldhaftig licht komt thans hun houding te
staan.

Thans oefenen zij weer hun praktijk uit.
Laten zij beseffen, dat zij als uitoefenaren
van een zoo bij uitstek sociaal beroep rech-
ten hebben, echter evenzeer de eraan verbon-
den plichten.

Laten de arbeiders en arbeidersvrouwen, die
geen geneeskundigen bijstand konden verkrij-
gen, goed begrijpen wie hier tekort is ge-
schoten. Zij weten thans welk kaf er onder
het koren schuilt. De arbeiders en evenzeer de
arbeidersvrouwen doen in dezen tijd hun
plicht, hier en in Duitschland.

De artsen kunnen zich evenmin aan hun
plichten onttrekken, nu niet en in de toe-
komst niet.

ZEG MIJ WIE GIJ DIENEN WILT
Dit is een vraag, welke in deze tijden, meer dan

ooit, op beantwoording wacht. Niet alleen door den-
gene die zich op kerkelijk of politiek terrein be-
weegt, doch ook voor hem, die meent buiten het
wereldgebeuren te staan, en zich nauwelijks druk
maakt over de vraag „hoe het zal afloopen".

Wij allen, niemand uitgezonderd, wentelen mee in
den wervel der tijden. Het rad van den tijd draait
door, en blijft niet staan, nog minder draait het
terug, al zouden wij dat nog zoo graag willen.

Wat geweest is keert niet terug. Zoo min als het
groeiingsproces in een boom andersom kan plaats
vinden, en de stoere eik tot den oorspronkelijken
vorm, van tientallen jaren her, kan teruggroeien,
zoo min kan de maatschappij, de menschelijke
samenleving, teruggroeien naar den kapitalistischen
vorm waaruit ze is voortgekomen. Het tijdperk
waarin ze dezen vorm had aangenomen is onher-
roepelijk voorbij.

En dus is het dwaasheid te doen alsof. Niemand
Kal er aan denken zich te Meeden en te gedragen
noch zich te uiten, zooals men deed in de middel-
eeuwen. Hij, die het toch deed, zou voor zonderling
Of zwakzinnig worden aangezien en zich, door zijn
gedrag, buiten de gemeenschap plaatsen.

Dit is een simpele vergelijking welke, helaas, door
velen nog niet begrepen wordt. Die velen leven in
een droomtoestand, en verblijven met hun gedach-
tengang in een tijdperk dat, hoewel pas kort ge-
leden, voorgoed heeft afgedaan.

Deze tijd is niet een voorbijgaande storing van
het normale, doch een algeheele omwenteling waar-

in oude vormen en gedachten hun einde vinden.
De tijd van den klassenstrijd is voorbij. Voor beide

partijen. En wie meent dat dit niet zoo is, geeft blijk
de grootheid der gebeurtenissen niet begrepen te
hebben, en zal daarin, vaak onbewust, vreemd en
vijandig staan.

Deze traagheid van geest is oorzaak, dat velen
nog niet bereid zijn krachtdadig mee te werken
aan den opbouw van heden en toekomst. Men ziet
den strijd om het bestaan nog als een, welke ge-
voerd wordt tusschen werkgever en werknemer, en
beseft niet, dat de nog vreemd aandoende begrippen
„Betriebsführer" en „Gefolgschaft" niet alleen een
geheel andere beteekenls hebben, doch in wezen ook
geheel anders zijn dan de benamingen uit het tijd-
perk van den klassenstrijd. Wij allen zijn werk-
„nemers" en werk-„gevers" geworden in den goeden
zin des woords. Want wij „nemen" het werk om het
uit te voeren, en „geven" het aan de gemeenschap
als het klaar is, het geeft niet welke plaats we in
het productieproces innemen.

Dit is een ontwikkelingsgang, waarmee elke
socialist,- dat is elk sociaal voelend mensch, uiter-
mate ingenomen moet zijn — en ook is — wanneer
zijn wensch, dat oude vormen en gedachten zullen
verdwijnen, op een eerlijke overtuiging berust.

ZEG MIJ HEDEN WIE GIJ DIENEN ZULT.

Vfilt ge den chaos van het verleden, waarin altijd
en onveranderlijk de zwakste ten onder ging?

Wilt ge den ondergang van alle welvaart, kuituur
en beschaving, door een stelsel dat vreemd is aan

LID lees DIT
Het is van het grootste belang, dat een lid van

het Nederlandsche Arbeidsfront, dat werkloos is,
weet hoe te handelen. Hierbij rijzen verschillende
vragen, die wij in een reeks korte artikelen zullen
behandelen.

Vraag: Wat moet een lid doen zoodra het werk-
loos wordt?

Antw.: Dan dient het lid zich onmiddellijk te
melden op het plaatselijke kantoor van het Neder-
landsche Arbeidsfront in zijn woonplaats.

Vr.: Welke papieren moet hij meenemen?
Antw.: . In de eerste plaats zijn lidmaatschaps-

boekje van het Nederlandsche Arbeidsfront en even-
tueel de boekjes van den voormaligen vakbond; ver-
der het bewijs van inschrijving bij het Gewestelijk
Arbeidsbureau en het ontslagbewjjs van het bedrijf,
waar hij heeft gewerkt, dat aantoont, dat hij onvrij-
willig werkloos is geworden. Dit laatste toont im-
mers aan, dat hij werkloos is geworden.

Op het Plaatselijk kantoor ontvangt het lid eenige
formulieren. Een der formulieren is bestemd voor
het indienen van een aanvraag voor werkloosheids-
uitkeering volgens de Rijksregeling en het tweede
formulier is bestemd om een aanvraag in te dienen
bij het Nederlandsche Arbeidsfront voor het ont-
vangen van een toeslag van het Arbeidsfront.

Vr.: Hoe groot is die toeslag?
Antw.: Deze is afhankelijk van de contributie, die

door het lid is betaald en wordt bepaald door de
gemiddelde contributieklasse, volgens welke het lid
gedurende de 26 weken onmiddellijk voorafgaande
aan de werkloosheid betaalde. Het volgende voor-
beeld moge hierbij dienen:

Bij een inkomen van ƒ 31.— per week beloopt de
contributie 55 et. per week. De toeslag van het
Nederlandsche Arbeidsfront bedraagt in dit geval
55 et. per dag, dus ƒ 3.30 per week.

\
Vr.: Gedurende welken tijd kan het lid aanspraak

maken op dezen toeslag?
Antw.: Zulks is afhankelijk van het aantal lid-

maatschapsjaren. B.v. bij een lidmaatschapsperiode
van 6 jaren bedraagt de totale uitkeeringsduur 72
dagen.

Vr.: Spelen hierbij de jaren, dat men lid is ge-
weest van het voormalige N.V.V. en in de kas van
een voormaligen bond heeft bijgedragen mede een
rol?

Antw.: Inderdaad, dit is juist van het grootste
belang. De lidmaatschapsjaren van het voormalige
N.V.V. tellen zeer zeker mede bij het vaststellen van
den uitkeeringsduur voor den toeslag van het Ne-
derlandsche Arbeidsfront.

Zittingsuren diensten Rechtsbescherming.
SCHIEDAM, Wm. de Zwijgerlaan 24: iederen Dinsdag

van 13.30—16.30 en van 19.30—21.00 uur.

RIDDERKERK, tot nader order in het Gemeentehuis:
iederen Zaterdag van 15.00—18.00 uur.

Zittingsuren dienst Sociaal Economische Zaken.

ROTTERDAM, Westzeedijk 92: iederen Donderdag van
19.30—21.00 uur.

„Vreugde en Arbeid"
vraagt vrijwillige medewerkers

Voor het zich steeds uitbreidende werk van
de af deelingen Culturcele Ontspanning, Licha-
melijke Opvoeding, Reizen en Vacantie en
Volksontwikkeling van de Gemeenschap
Vreugde en Arbeid van het Nederlandsche
Arbeidsfront worden vrijwillige medewerkers
gezocht, zoowel voor de Plaatselijke Kantoren
als voor de Provinciale Bureau's.

De bedoeling is, dat deze medewerkers de
provinciale en plaatselijke dienstleiders van
bovengenoemde afdeelingen ter zijde staan bij
het vele werk, dat de,ze afdeelingen in het be-
lang van den Nedeflandschen werker verzet-
ten.

Zij, die vrijwülig willen medewerken aan dit
bij uitstek sociale werk, worden verzocht zich
te melden bij de Plaatselijke Kantoren van
het Arbeidsfront, waar tevens nadere inlich-
tingen kunnen worden verkregen.

ons volkskarakter, en slechts bestaan en voortwoe-
keren kan in een land, waar onze schrilste armoede
nog een onbereikbare weelde beteekent voor de
verkwijnende arbeiders.

Of wilt ge medewerken om Het bestaan van ons
allen veilig te stellen en medewerken aan het tot
stand brengen van de, ook door u zoo gewenschte,
sociale gerechtigheid? Maak u dan los uit de ge-
dachtewereld van het verleden. Bouw dan mee aan
de toekomst van allen. En besef, dat ge dat alleen
doen kunt als „werkend" lid van HET NEDER-
LANDSCHE ARBEIDSFRONT. B. B.



Aandachtig luisteren de kameraden naar de uiteenzetting
van Woudenberg.

De sociale voorman J. C K. Vroegindewey spreekt een
slotiooord.

B I J E E N K O M S T VAN HET N ED ERL AN DSCHE A R B E I D S F R O N T IN DE

fPhilipsbedtijven T E E I N D H O V E N

Op l September 1942 benoemde het Nederlandsche
Arbeidsfront een socialen voorman bij de Philips-
bedrijven te Eindhoven en eens zullen met de hon-
derden Arbeidsfrontleden, die het bedrijf thans telt,
duizenden andere arbeidskameraden dezen eersten
September herdenken als een dag van groote be-
teekenis..

Maar vóór het zoover Is, moet er nog heel wat ver-
anderen in hun geesteshoudingen, hun inzicht. Een
groot deel dezer arbeldskameraden staat immers nog
vreemd tegenover den nieuwen tijd. En op de doel-
stellingen van het Nederlandsche Arbeidsfront. dat
maar één belang kent en dient, namelijk het belang
van de Nederlandsche volks/.emeenschap, hebben zij
zich nog niet bezonnen.

Dat alles behoeft niet pessimistisch te stemmen.
Wie de -doelstellingen kent, weet, dat man voor man
overtuigd en gewonnen zal worden. Óók In de Phi-
lipsbedrijven te Eindhoven.

Na het prille begin in September van het vorige
laar is er in het organisatieieven onmiskenbare groei
waar te nemen. Dat stemt hoopvol! Onze kameraad
J. C. K. Vroegindewey heeft als sociale voorman
reeds den steun van een schare toegewijde mede-
werkers en het aantal leden van het Nederlandsche
irbeidsfront is in de Philipsbedrijven staag stijsen-
le.

Met deze leden Is dezer dagen een bijeenkomst
gehouden in de Schouwburgzaal van het Ontspan-

ningsgebouw. Met behoud van loon mochten zij hun
arbeid onderbreken om den Arbeidsfrontleider te
hooren spreken.

Het is een alleszins geslaagde bijeenkomst gewor-
den, die o.m werd bijgewoond door den bedrijfs-
leider van de Philipsbedrijven dr Nol te, leden van
de directie, van de Deutsche Verwaltung en van de
Werkschutzleitung. Ook zagen wij den burgemeester
van Eindhoven dr. Pulles en enige hoogere func-
tionarissen van de N.S.D.A.P. en het Deutsche Ar-
beitsfront.

Arbeidsfrontleider Woudenberg gal een heldere
uiteenzetting van de doelstellingen van het Neder-
landsche Arbeidsfront, die een warm applaus ontke-
tende.

In zrjn slotwoord dankte kameraad Vroegindewey
den Arbeidsfrontleider en hij legde daarbij de belof-
te af, dat alle vergaderingbezoekers in de komende
week elk een lid voor het Nederlandsche Arbeids-
front zullen werven.

Na de vergadering, die muzikaal werd opgeluisterd
door een muziekcorps van de Reichsschule te Val-
kenburg, heeft Woudenberg zich nog geruimen tijd
onderhouden met de medewerkers van den socialen
voorman, die allen persoonlijk aan hem werden
voorgesteld.

Ook bij Philips heeft Woudenberg de marschroute
aangegeven. Laat iedere werker deze volgen

Op de belangwekkende tentoonstelling „Herlevend Nederland", die thans in de Harmonie te Leeuwarden
gehouden wordt, is nu ook het Nederlandsche 'Arbeidsfront officieel vertegenwoordigd. Over een ruime
°PPervlakte verdeeld zijn een aantal stands ingericht, die een duidelijk beeld geven van de werk-
zaamheden van de onderscheidene Arbeidsgebieden van het Nederlandsche Arbeidsfront. Knappe teeke-
ningen, groote statistieken en fraaie fotomontages maken de afdeeling tot een aantrekkelijk doch
bovenal aanschouwelijk geheel, dat bij vele bezoekers belangstelling voor deze groote Nederlandsche
organisatie van den arbeid zal wekken. foto's Arbeid—Griek (2)

Arbeid—Brakker (2)

Derde
ontmoeting
tusschen
Teun en Daan
Daan stond met Teun twee weken lattr
op gene Amsterdamsche brug;
hij spuugde kringetjes in 't water
en prevelde, een beetje stug:

„Wat ik nog onlangs tot je zeidt
van Arbeidsfront en lidmaatschap
bedoelde ik zoo tusschenbeide,
begrijp me goed. maar als een graf.

Om contributie te betalen .
en meedoen zooals jij dat doet,
daartoe laat ik mij overhalen
alleen als iedereen dat móet!"

„Nou breekt mijn klomp" zei Teun verwyttnd,
„nou ben ik plat, en denk mijn deel,
neen, zeg het ook, al is het bijtend:
ie bent een uitgezocht kameel.

Toen Woudenberg het zootje sloopt»
voor een herlevend werkers-ras,
weet je, wat 'Ie daaraan vastknoopt*}
dat 't lidmaatschap vrijwillig was.

Die uit d' organisatie loopen
omdat dit Front niet alle s kan,
die noem ik zot, bedot, bezopen,
dat is luist hun schuld, denk er aan!

Wij met z'n zooveel honderdduizend
wij moeten o p naar het millioen,
niet vooruit kruipend! Opwaarts suizendl
Eerst dan kunnen wij alles doen!

Eerst dan kan Woudenberg zich roemen
te zijn: héél werkend Neêrland's stem,
dan kan hij on s met name noemen:
Wij staan als één man achter hem.

Vrijwillig willen wij het vormen
het front voor ons, ja on s belang -
voor toekomstige arbeids-normen.
Dan spreken wij: Wij zijn niet bang l

Als jij nu wacht, totdat we móeten
, dan klaploop jij, ik vind je knap.
Maar loop dan niet meer voor mijn voeten
Jij hindert ons bij eiken stap."

Nu was het Teun's beurt, om te spugen,
dacht aan een lang vergeten feit,
dat elke kloof kon overbruggen:
Gemeenschap, Solidariteit.

Zij gingen zwijgend van eikander
daar op een Amsterdamsche brug.
Toen riep Daan gauw nog tot den ander,
„Zeg Teun, je komt wel eens terug?"

O. E. M. FRÓMEL.

B O E K B E S P R E K I N G
„De narren van Kaganowitsch" door Karl
Biedbrodt. Uitg. „Westland", Amsterdam.

Talrijk is de lectuur, welke over de Sowjet-Unle
en haar leidende figuren geschreven is. Veel hebben
wij kunnen lezen en vernemen van de verbijsteren-
de, beestachtige en bloedige gebeurtenissen, die zich
aldaar gedurende de laatste 25 jaar afgespeeld heb-
ben.

Zelden zal echter de vraag: „Waarom deze bestia-
Jitelten?" zoo afdoende beantwoord en de ware drijf-
veeren van de bolsjewistische machthebbers zoo on-
barmhartig scherp belicht zijn als in „De narren van
Kaganowitsch", een boek over de schijnbare en da
werkelijke machthebbers in de Sowjet-Unle.

Wat de schrijver te vertellen had, vatte hij samen
in een roman, welken inhoud den lezer van het be-
gin tot het einde in een ban van beklemmend»
spanning slaat.

In de figuren van de familie Kaganowitsch ver-
persoonlijkt de schrijver de internationale macht,
die de leidende figuren van reeds zooveel landen tot
haar narren heeft gemaakt, en die thans probeert
de Europeesche landen, die deze macht van zich af-
geschud hebben, weer onder haar controle te krij-
gen.

Een uiterst belangwekkend en leerzaam boek, In
goed Nederlandsen vertaald door Frlts Samplmon.

C. WIEDEMEYEB HZN.



De voor- en zijgevel van het fraaie gebouw. Woudenberg temidden der werkers. Een kijkje in de ontspanningszaal.
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O P E N I N G V A N H E T V O R M I N G S O O R D ,D R A K E N B U R G " D O O R D E N
De opening van het Vormingsoord „Drakenburg"

Tan het Nederlandsche Arbeidsfront was niet alleen
een gewichtige gebeurtenis In het leven van het
Arbeidsfront, eens zal blijken, dat hierdoor een der
hoeksteenen werd gelegd voor het nieuwe arbeids-
leven In Nederland. In dit Vormingsoord in de prach-
tige, boschrijke omgeving rond Hilversum, zullen de
sociale voormannen, de pioniers van het Arbeids-
front, telkenmale zich kunnen bezinnen op de sociale
problemen van dezen tijd Bovenal zullen zij naar
den geest worden gevormd De socialistische idee,
•waarmede zij zijn bezield en waardoor ook het Ar-
beidsfront wordt gedragen, zal zijn stempel leggen
op dit Vormingsoord. Zoo zal „Drakenburg" het uit-
Btrallngscentrum worden van de nieuwe levensbe-
schouwing en zij. die het bezochten, zullen zich gees-
telijk geharnast weten in den strijd om die nieuwe
levensbeschouwing, welke in de gemeenschapsge-
dachte zijn uitdrukking vindt.

Vorming laat zich vergelijken met een groeiproces
en wel op ideëel gebied. De ommekeer in de geestes-
houding der menschen kan zich niet van vandaag op
morgen voltrekken; deze diep ingrijpende en toch
Boo natuurlijke wijziging in het bewustzijn der
scheppende menschen, dus der werkers, met als
resultante de aanvaarding van de nieuwe socialis-
tische idee tot in al zijn consequenties, behoeft veel-
al tijd. En wij begrijpen daarom zoo goed de woor-
den, welke die eenvoudige arbeider bij de openings-
plechtigheid van „Drakenburg" tot den Arbeids-
frontleider sprak, toen hij zeide:

„Ik heb de opdracht, om hier iets te zeggen na-
mens de arbeiders, die aan de totstandkoming van
„Drakenburg" hebben gewerkt, met gemengde ge-
voelens aanvaard. Als man van de oude vakbeweging

f» '

is het moeilijk voor mij om mij plotseling geestelijk
geheel om te stellen Ik sta nog al wat vreemd tegen-
over die nieuwe gedachte, die nieuwe levenshouding.
En dat aanvaarden van die nieuwe levenshouding
gaat niet van vandaag op morgen Van een geeste-
lijken sprong kan geen sprake zijn; dat alles moet
groeien En toch heb ik bij den arbeid aan dit vor-
mingsoord overduidelijk gevoeld, dat hier ter plaatse
aan een stuk gemeenschapsarbeid werd gewerkt Ik
heb begrepen, dat wij hier iets meer deden dan ons
brood verdienen voor vrouw en kinderen Wij kun-
nen het ons tot een eer rekenen, dat wij hier hebben
mogen werken Evenals de bloemen, die ik U hierbij
aanbied, de taak hebben om te stralen en te dienen
voor de menschen. heeft de arbeid alleen dan zin.
wanneer hij is dienst aan de gemeenschap. Ik hoop,
dat in Het Nederlandsche Arbeidsfront werkgever en
werknemer gezamenlijk, dus in gemeenschap, aan
de toekomst zullen kunnen bouwen"

De Arbeidsfrontleider antwoordde: „Gij, oude
strijders, zijt ons dierbaar en gij hebt begrepen,
waar het om gaat."

En zoo zal de Arbeidsfrontgedachte worden uitge-
dragen, totdat alle Nederlandsche werkers haar zul-
len hebben aanvaard, opdat de natuurlijke, door de
erfeigenschappen bepaalde krachten van den Ne-
derlandschen Germaanschen mensch in het Arbeids-
front saamgebundeld de gemeenschap zullen dienen.

Hoog aan den mast op het grastapijt voor het
fraaie bouwwerk wapperde het oranje-blanje-bleu,
toen de werkers van hand en hoofd, die het vor-
mingsoord „Drakenburg" in maandenlangen arbeid
hebben geschapen en verschillende functionarissen
van het Nederlandsche Arbeidsfront stonden aange-
treden om de opening luister bij te zetten.

De Arbeidstrontleider richtte zich in de allereerste
plaats tot de bouwers van ..Drakenburg Ik wil in
de eerste plaats hen eeren, aldus Woudenberg, die
met hun vakkennis en arbeidskracht dit grootsche
werk tot stand hebben gebracht Zij hebben Iets
blijvends geschapen en wat hier is geschied, zal blij-
ken van groote waarde te zijn voor de toekomst.
Arbeid is orde scheppen in den chaos van de mate-
rie. Hier is echter niet alleen gehamerd, gemetseld
en getimmerd Bovenal dient men den zin van den
arbeid te verstaan, die hier is verricht In dit vor-
mingsoord „Drakenburg" zullen de sociale voorman-
nen van het Nederlandsche Arbeidsfront naar geest
en karakter" worden gevormd Voor den werker zijn
nieuwe mogelijkheden geopend, mogelijkheden,
waarvan men vroeger niet heeft kunnen droomen.
De nieuwe gedachte zal zijn stempel drukken op dit
vormingsoord. Velen kunnen deze nieuwe gedachte
nog niet verstaan^ en velen begrijpen den zin der
revolutie nog niet, welke zich thans voltrekt Om
het inzicht in het grootsche gebeuren van dezen tijd
te verdiepen en vooral om het daartoe noodzake-
lijke groeiproces in rustige omgeving te kunnen
doen plaats hebben, is dit vormlngsoord gebouwd.
Gij allen, die Uw krachten hebt gegeven voor de
totstandkoming van dit vormingsoord, zult eenmaal
begrijpen, dat gij iets hebt verricht, dat zal blijken
van ingrijpende beteekenis te zijn voor het Neder-
landsche arbeidsleven. En eens zullen Uw kinderen,
wanneer zij „Drakenburg" zien, met trots kunnen
zeggen: „Aan dit bouwwerk heeft mijn vader mede
gearbeid."

Nadat kameraad Alofs, de Leider van het Arbeids-
gebied Geldzaken van Het Nederlandsche Arbeids-
front, den sleutel aan den Arbeidsfrontleider had
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Ergens In Amsterdam, midden in een groote tuin-
kamer, staat een geheimzinnig voorwerp opgesteld.
Raderen, stangen en allerlei geheimzinnige onderdee-
len roepen bij den leek visioenen op van een modern
folterwerktuig. Is dit een boormachine voor een
tandarts, uitgerust met de nieuwste snufjes, die de
techniek te bieden heeft?

Het raadsel is spoedig opgelost. Het folterwerktuig
Is een gedeeltelijk gedemonteerd filmapparaat, het
onderstuk van een projector, waarvan links en rechts
nog meerdere onderdeelen liggen opgesteld.

Het geheel is het noodzakelijke demonstratiemate-
rlaal, waar om zich de komende weken een aantal
jonge meisjes vol belangstelling zal scharen om zich
de geheimzinnige onderdeelen te laten verklaren,
totdat er aan dit alles voor hen even weinig geheim-
Binnigs overgebleven is als thans aan de keukenuit-
rusting brj moeder thuis.

Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft de taak op
zich genomen deze jonge meisjes op te leiden tot
filmoperatrice. De technische verzorging daarbij is
In handen gelegd van het Pilmgilde. Wat is er wel
allemaal té leeren? De leek, die zich, zittend in zijn
fauteuil, een filmpje voorgedraaid krijgt, weet daar
BOO niet van.

De man, straks ook de vrouw, in de cabine moet
echter ten volle vertrouwd zijn met alle handgrepen,
die het technische monster, dat droom en werkelijk-
heid op het witte doek toovert, van hem of haar ver-
langt. Evenmin mag hij/zij een oogenblik aarzelen,
•wanneer brand of andere ongemakken film, appa-
raat en cabine zouden bedreigen.

Dit alles vraagt uiteraard een goede opleiding. Het
Inleggen en scherpstellen van films, bediening van
de tooninstallaties, afstellen van koolspitsen voor de
hier en daar in gebruik zijnde koolspitslampen, het
plakken van films. Het zijn geen van alle zaken, die
Buiver theoretisch te leeren zijn. Zien en doen is hier
hoofdzaak. Thans is dan een begin gemaakt met dit

en kunnen vele jonge meisjes hun opleiding
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Ken filmapparaat is een ingewikkeld werktuig. Het keeren van een film. „Doe ik het goed?"
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"^dsfrontleider bloemen aan
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opende Woudenberg de deur die toe-

tot het gebouw
„Drakenburg' beslaat een opper-

56 ha Vele woeste gronden moesten ge-
' 'Iri 6n omsewerkt. Vijvers werden gegraven en
' ;5eile kilometers wegen en paden werden
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'[ ."^staande landschap gehouden; alleen in-
boornen en heesters werden geplant Het

dat ten aanzien van het materiaal
eden overwonnen moesten worden
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e jlke wijze uitgewerkt Van de strakke een-
. toen van het gebouw gaat een weldadige
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door het stijlvolle smeedwerk van

De constructle van de groote ont-aal vormde een probleem op zichzelf; de
Ö erin geslaagd deze zaal tot een aan-
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badkamers staan den deelnemers ter

na de openingsplechtigheid werd
" ta sebruik genomen voor een gemeen-
vormingsbrjeenkomst van functionaris-

«et Nederlandsche Arbeidsfront en het
, Arbeitsfront. De Arbeidsfrontleider en de

arin Van het Deutsche Arbeitsfront,
ur' sPraken op deze bijeenkomst over de
het Arbeidsfront.

£ -^awice beginnen.
'n^?elder. leider van het Arbeidsgebied Be-

en Bedrijfsleiding van Het Nederland-
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Adh ^Ptoma heeft de aanstaande operatrice de
d verkregen om de filmcataine te betreden.
Vakkennis zal hierna in de cabine worden

ter verkrijging van het diploma B van het

p^eiking van dit diploma, waartoe een half
werk noodig zal zijn, mag de opera-

2ich gezel noemen. Als het eenmaal zoo-
voldoende met het „eenoogige film-

zijn geworden om ons hoofd-
cultureele en verstrooiings-

v
 ltn, alles wat op het celluloid is vastge-
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te inin§ van den cursus voor filmoperatrice,
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door Dr. De Gelder, Leider van het
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ter»
en

4

'lan ÏT*?011*' alsmede door MeJ- Chardon, Leid-
'Oe ei6 Arbeidsgebied „Vrouwen".

jj stkomende weken zullen dus de eerste
! u11 hoofden buigen voor de lenzen en rade-

(
 et filmapparaat. Aanvankelijk schuchter,

'anger hoe meer vertrouwd met alle on-
-ar^ ^ullen zij het apparaat leeren bedienen,
j ichrjk?6 aan te toonen, dat ook de vrouw niet
i s voor de techniek en technische bezig-

Jeugdvormingsoord

„PUTTEN"
geopend

Wederom heeft Het Nederlandsche Arbeidsfront
een vormingsoord In gebruik genomen. Thans was de
beurt aan de afdeeling Jeugd, die het fraai gelegen
Jeugdvormingsoord „Putten" in de gelijknamige Gel-
dersche gemeente ter beschikking kreeg

In dit oord zullen de leiders en leidsters oer dien-
sten Jeugd van het Arbeidsfront. alsmede de Jeugd-
medewerkers en -werksters uit de Nederlandsche be-
drijven in de gelegenheid worden gesteld vormings-
cursussen bij te wonen

Ter gelegenheid van de ofücieele opening, die werd
verricht door den Arbeidsfrontleider. waren de lei-
der van de afdeeling Jeugd van het Nederlandsche
Arbeidsfront. Th C J Knol. de provinciale leiders
van den dienst Jeugd en de provinciale meisjesrefe-
renten in het Jeugdvormingsoord samengekomen

Woudenberg ving zijn openingsrede aan met erop
te wijzen, dat het Arbeidsfront een afdeeling Jeugd
heeft, omdat het uitgaat van de grondgedachte dat
de werkende Jeugd door jeugd moet worden geleid
En de Jeugd, aldus de Arbeidsfrontleider. hebben wij
noodig om voor te gaan. want velen der ouderen
zitten vast in sleur, gewoonten en tradities Vele
arbeiders zijn conservatief en om Iets nieuws ingang
te doen vinden hebben wij noodig de frissche, stu-
wende kracht van de ieugd

Göbbels heeft eens gezegd: „De Jeugd heeft altijd
gelijk" Dat wU niet zeggen, dat Jullie alles weten.
Doch de jeugd moet zich altijd bewust zijn van de
kracht, die In haar schuilt Die kracht wordt gesti-
muleerd door de Idee. waarvoor Jullie Je inzetten
Jullie weten, waar het om gaat Maar Jullie moeten
er ook van bewust zrjn, dat je nog veel hebt te leeren
Wanneer een land In nood is, of in gevaar, dan trekt
de Ieugd uit volgens de richtlijnen van de ouderen
Zoo zullen jullie hier de richtlijnen krijgen, volgens
welke jullie Je taak moet uitvoeren Die taak zal be-
staan in het aankweken van de gemeenschapsidee
en speciaal van de idee der bedrij f sgemeenschap
Dat is een moeilijke taak die niet door macht ol
machtsvertoon uitgevoerd zal kunnen worden, maar
door zelf een voorbeeld te zijn

Mogen de cursussen, die gij en taiiooze anderen
In dit oord. dat ik hiermede voor geopend verklaar
zullen volgen er toe bijdragen, dat bij de Nederland-
sche werkende ieugd de geestesverandering. die wij
beoogen, tot stand komt want op de komende gene-
ratie is onze hoop gevestigd

De openingsplechtigheid wera Desloten met een
korte toespraak van den leider der afdeeling Jeugd,
die den Arbeidsfrontleider dankte voor de opwek-
kende woorden en eindigde met de verzekering: „U
kunt op ons rekenen!'

W O U D E N B E R G : „GÜ J O N G E R E N M O E T V O O R G A A N '

Het Jeugdvormingsoord ,futten", zooals het er van binnen en van buiten uitziet. In het midden de
Arbeidsfrontleider tijdens de openingsrede. foto's Arbeid—Griek (7)
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Weliswaar werd er gemopperd, zwaar gekankerd
zelfs, doch vaak was dit niet anders dan een rook-
gordijn van vele woorden waar achter de ware be-
doelingen verborgen bleven; woorden om anderen
tegen deze ongemotiveerde loonsverlaging op te zet-
ten, waardoor eigen kans op het nationale werk
beduidend zou stijgen... De één traag, de andere
graag..

Dit waren de sombere' overpeinzingen van Klaas
Bakker toen hij, vele maanden later, hijgende op
zijn oude rammelfiets, den eindeloos lijkenden weg
aftrapte naar de groote werl waar de eerste spanten
van het geweldige casco, als afgekloven ribben van
een voor-historisch monsterdier, tot ver boven de
fabrieksgebouwen uitstaken.

Het was niet de eerste maal dat hij dezen weg
ging. Sinds Blommers met zijn duivelschen grijns-
lach, en een kortafgebeten „nee!" hem van het loket
had weg-getaonjourd, waar ook Klaas een gooi waag-
de naar het zoo begeerde werk in het „vrije bedrijf",
was hij herhaalde malen op pad gegaan om zelf,
zonder bemiddeling der arbeidsbeurs, een plekje
onder den ihdustrieelen hemel te veroveren. Het was
nog niet gelukt.

Eenmaal had hij kans gezien een baas van de
werf aan te klampen, maar ook deze wist geen betere
troost dan: „Laat je maar inschrijve bij de arbeids-
beurs, misschien maak je dan kans! Als je geen
blauwen briefkaart heb', kom je d'r tóch niet in,
neemt dat maar van mijn aan!"

Zonder briefkaart kwam niemand er in. Klaas
wist het. En ook wist hij dat het bewegen van hemel
en aarde ontoereikend was om hem, Klaas Bakker,
aan zoo'n document te helpen. Blommers gaf het
niet. Onder geen enkele voorwaarde. Hij werd zelfs
vroolijk bij de gedachte dat zoo'n gefailleerde kaste-
lein zich kwam aanmelden ais bankwerker, terwijl In
het geheele land de vergeelde kaarten nog volge-
schreven stonden met de namen van duizenden,
echte, onvervalschte bankwerkers...

Waarna Klaas maar weer voor de zooveelste maal
zijn, tot den draad versleten fietsbanden betastte;
zijn laatste drie stuivers Deiegde in solutie en plak-
pleisters, en weer de lange reis begon, zonder hoop
op succes, doch met den innerlijken drang om nog-
maals een, bij voorbaat vergeefsche, poging te wagen.

Bij de poort van de werf dromde een groep zooals
hij die kende, hier en thuis en overal elders. Hun
doen en laten, hun uiterlijk en houding, het was
alles gelijkvormig geworden. Hun lediggaan was ge-
worden tot een beroep, en hun geheele levenshou-
ding was de volmaakte uitdrukking daarvan. Wer-
kers waren ze allang niet meer; het noodlot had

hen geteekend, en hen bijeengevoegd tot een zeer
bijzondere klasse.

Voor de zooveelste maal keek Klaas de rij langs,
de rij, alsof Blommers zelf hen had neergezet... net-
jes, twee aan twee, en niet dringen... Onzin natuur-
lijk. Hier was geen Blommers, en geen steunuitkee-
ring, geen mechanische rondgang langs het loketje
waaruit, met de regelmaat van een pons-machine,
het eeuwige: „Volgt!... volgt!" naar buiten klonk.
Hier was niets dan een dwaas, zinloos, wachten...

Hij betrapte zich op de neiging om zich bij deze
rij aan te sluiten zooals het dwalende kuddedier zich
aansluit bij den eindeloozen troep die, zonder aan-
leiding, zich in beweging zet naar de zondoorgloeide
wildernis. Klaas Bakker... kuddedier...

Vandaag niet! overlegde hij. Vandaag niet, en In
d'r eeuwigheid niet! D'r óp of d'r onder!

Met enkele stappen stond hij voor den met zilver
bestikten portier die, over zijn-weggeslepen brille-
glaasjes, verbaasd naar hem op zag.

„Ik-wou even d'n hoofdingenieur spreke!" waagde
Klaas.

„De... de... hè? Hoofdinz'jeur? Mister Keg?"
„Precies!" zei Klaas, hoewel hij den naam Keg

nog nimmer gehoord had. „Zeg maar dat Bakker d'r
Is, van de... van de reederij... en..."

De portier dook onder in zijn cel, en peuterde ge-
jaagd aan een telefoontoestel. Dan kwam hij terug
om, reikend en rekkend over zijn glasscherfjes, naar
het wonder Bakker te staren.

„Mister Keg is commed, mister Bakkum! You do...
gaat u effe zitte, meneer Bakkum! Wel very nice...
ik bedoel... wel aardig weertje, zoo vandaag!"

Klaas vond dat het aardig ging met het weertje.
De opmerking van den portier was niet slecht, en
in gedachte voegde hij er aan toe: „Net yhat you
see... eiken dag regen is ook niet what qou kool-
teert!" Keleertie, zou Bart zeggen, dat noemen ze
hier 'n nationale industrie met 5 pet. korting! Dutch
made, I know!

Het was een dankbaar onderwerp om uit te spin-
nen, maar Klaas kreeg er de gelegenheid niet toe.
Eer hij verdiept was in het mysterie dat „Drydock,
Engineering and Shipbuilding Company" heette,
stond iemand voor hem die zonder verwijl in de tale
Albions van wal stak, en wel met een zekerheid die
zelfs Klaas Bakker dreigde te overbluffen.

Een enkel oogenblik overwoog Klaas om ook op
dezelfde wijze te antwoorden, maar zijn langdurig
verblijf in eigen land en zijn gezonde afkeer voor
steenkool-Engelsch, waren aanleiding om te beden-
ken dat hij deze comedie niet lang zou volhouden
zonder angstwekkende flaters te slaan. Hij droeg dus
zijn belangen voor in het dialect dat hem het meest
vertrouwd was, en wellicht besliste deze openhartig-
heid over zijn verder levenslot.

Meneer Keg keek hem opmerkzaam aan, en dan,
als Klaas niets meer aan zijn pleidooi toe te voegen
had, barstte hij los: „Je ben 'n brutalen donder,
maar bankwerkers heb ik al veel te veel! Lazer maar
op! Of wacht es eve! Kan je behoorlijk 'n voornamer
In je poote houë?"

„Jawel!"
„Kan je met 'n grove vijl overweg?"
,,'k Ben Jarenlang bankwerker geweest!"
„Dat vraag ik niet, verdomme, 'k vraag of Je vijle

kan! Nee, laat assieblieft die vieze getuigschrifte in

Arbeidsfront-Bureaux
voor Rechtsbescherming
Almelo: Wierdenscüesiraat 22. oei 3073
Amersfoort; Snouckaertlaan 11. tel 3524.
Amsterdam: Prins Hendrtkkade 49—81. tel 31770.
Arnhem: Jansbiütensingel 17 tel 22841—22842.
Assen: Javastraat 2, tel 3141
Dordrecht: Singel 162 tel 5051
Eindhoven: Willemstraat 28 tel 5293
's-Gravenhase: Prinsegracht 72, tel 33.15.28.
Groningen: Westerkade 10. tel 20834—22931
Haarlem: Kruisweg 74. tel 11193—18359
Heerlen: Valkenburgerweg 18, tel. 3319.

's-Hertogenboscn: Nienwstraat 31. tel 287L
Hilversum: Stationsstraat 8. tel 6980
Leeuwarden: J W Frisostraat 3—5. tel 3038.
Maastricht: Kesselskade 40 tel 4429
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Rotterdam: Westzeedijk 78, telefoon 22193, 21585,
22585.
Utrecht; Maliebaan 14, tel 11570
Zaandam: Gedempte Gracht 68. tel 2010.
Zwolle: Nieuwe Haven 12, tel. 2745

je zak, anders krijge we ruzie! Kan je metale pa»-
make, en 'n kruk-as van tien ton rondtorne zonder
de ophang-plate te vergete? Hou je bek! Weet je wat
oplooie is? Kan je schuive stelle, en segmente van
'n Kellerbloc? Kan je zoo hard vloeke dat de halve
werf van de schrik leegloopt? Kom óp dan! 'k Heb
'n job voor je om steil van achterover te slaan!"

De hoofdingenieur besloot zijn vragenlijst met
enkele niet te vertalen uitdrukkingen, en beende dan
weg in de richting van een der gebouwen waarbinnen
het knetterend rumoer van den arbeid hoog-op-
laaide.

Verbijsterd door den onverwachten gang van za-
ken, sukkelde Klaas achter zijn nieuwen chef aan.
Het leek hem of hij uit een diepen slaap, plotseling,
zonder waarschuwing, opgepakt en neergezet werd
midden in dezen heksenketel waar het ratelend ge-
weld van tientallen pneumatische hamers pijn deed
aan zijn vermagerde ribbenkast alsof hij zelf tus-
schen klinkhamer en -stalen wand, tot gillens to«
gemarteld werd.

De overgang was te groot, de verandering t»
plotseling om, middels de langzaam gegroeide traag-
heid van gedachten, gerealiseerd te worden. Het,
langzamerhand tot gewoonte geworden, lijdelijk ver-
zet der laatste Jaren moest met één slag het veld
ruimen voor een vinnige activiteit zooals hij die ge-
kend had in de jaren voor de crisis, toen het nog
geen schande was om 'n stapje bij te doen wanneer
het werk dit vereischte.

(Wordt vervolg&j

Zeilcursussen
Groningen. — Op het Paterwoldscha-

meer zullen aeücursussen worden ga-
geven.

Het cursusgeld bedraagt voor leden
van het N.AJ. ƒ4.60, nlet-leden ƒ6.75
per persoon.. Hierbij Is het materiaal
(zooais gebruik van boot) Inbegrepen.

Aanmeldingen en nadere Inlichtingen
bij de bekende adressen.

Natuurbaden
Amersfoort.

Door bemiddeling van de Gemeen-
schap „Vreugde en Arbeid" bestaat da
mogelijkheid om reductie te verkrijgen
op de abonnementsprijzen van het Na-
tuurbad Birkhoven. De leden van hè»
N.A.JF., die via hun plaatselijk kantoor
een abonnement aanvragen, krWgen dit,
tegen Inlevering van een pasfoto ea
ouder overlegging van het lldmaat-
schapsboekje van het N.A.F, tegen een
sterk verminderden prijs. Overbodig

mede te deelen, dat door dezen maat-
regel een groot aantal w e r k e r s in de
gelegenheid wordt gesteld een abonne-
ment voor dit fraaie Natuurbad te ver-
krijgen, voor wie zulks anders niet zoo
eenvoudig geweest zou zijn. Een groot
aantal leden van het N.A.F, ziin dan
ook reeds In het bezit van* een goed-
koop abonnement en genieten reeds de
voordeelen daarvan door met hunne
gezinnen hun vrile uren in deze gezon-
da omgeving door te brengen.

Voor verkrijging van abonnementen
wende men zich tot het Plaatselijk
Kantoor van Het Nederlandsche Ar-
beldsfront. Amersfoort, Snoeckaarclaan,

Athletiekcursussen
Kindhoven.

Hier zal eveneens een athletlek-cursvu
gehouden worden. De cursusprijs be-
draagt ƒ 4.25 voor leden en ƒ 5.76 voor
nlet-leden. Aanmeldingen en nader»
inlichtingen bij het Plaatselijk Kan-
toor, Willematraat 28. Eindhoven.

Afstandsmarschen
Afstandsmarsch te Abcouda.

Op Zondag 8 Augustus a.s. zal een
wandelmarsch georganiseerd worden tn
de omgeving van Abcoude. Totale af-
stand van het parcours 25 km. Aan-
vang des morgens 10 uur.

De kosten van deelname bedragen
4O cent voor leden van Het Nederlaud-
sche Arbeidsfront en 55 cent voor niet-
leden. indien zij individueel meeloopen.
In groepsverband (bij een minimum
van 15 personen uit één bedrijf) 38
cent per persoon.

Aanmeldingen en nadere inlichtingen
bij het Provinciaal Bureau van Het
Nederlandsche Arbeidslront, Prins Hen-
drikkade 49 te Amsterdam, de Plaatse-
lijke Kantoren en de Sociale Voor-
mannen.

AAN ALLE BEZOEKERS DER
VOOKSTELLINGEN VAN
„VREUttDE EN ARBEID",

l'e Iaat komen en vóór het
einde der voorstelling opstaan
en/of zich kluuden is een onver-
diende beleediglng voor de artis-
tcn: daarom Is het verboden op
t» «taan voor het doek voor de
laatste mnal gesloten ia.

V A C A 'N T J

Valkenburg.
De gelegenheid tot het doen reser-

veeren van kamers in hotels te Valken-
burg door „Vreugde en Arbeid" bestaat
nog slechts voor nft 21 Augustus a.».
Tot dien datum Is alles volgeboekt.

Beekbergen.
Wij vestigen er de aandacht op, dat

het Vacantie-Oord „Beekbergen" tot 28
Augustus a.s. geheel en al ie volgeboekt.

Van '28 Augustus tot 4 September
zijn nog enkele plaatsen vrij, echter
niet voor kinderen beneden den leeftijd
van 13 jaar.

Vacantle-Uord Bosch en llclde te Udiiel.
De gelegenheid tot het doen reser-

veeren van kamers bestaat nog slecht*
voor na 21 Augustus a.s. Tot dien datum
Is alles volgeboekt.

Boottochten.
Op 5 Augustus a.s. zal er een boot-

tocht georganiseerd worden van Slie-
dreciu—Zaltoommel. De deelnemersprijs
bedraagt ƒ 1.25 voor volwassenen en
ƒ 0.75 voor kinderen Aanm en nadere
ml. bii de Provinciale en Plaatselijke
Kantoren van Zuid-Holland

Op 7 Augustus wordt er een boottocht
georganiseerd van Warmond naar De
Kaag De deelnemersprijs bedraagt ƒ2.—
per persoon, met inbegrip van twee
consumpties. Aanmeldingen en nadere
inlichtingen bij de Provinciale en Plaat-
lelijke Kantoren van Zuld-Holland.

Op l Augustus wordt er een boottocnt
georganiseerd voor de provincie Zuid-
Holland en wel van Rotterdam naar
Gorlnchem. De deelnemersprija bedraagt
ƒ 2.25, met inbegrip van een maaltijd.
In Gorinchem bezichtiging Slot. Muziek
«an boord.

Aanm. en nadere ml. bij de Proi/in-
oiale en Plaatselijke Kantoren.

Stertocht. Op 2 en S Augustus a.*,
wordt er een Stertocht georganiseerd
van Kampen naar Urk. De eerste dag
bedraagt de deelnemersprijs ƒ2.— (ver-
blljl te Kampen) en de tweede dag
ƒ4.— (naar Urk); beide dagen ƒ7.50
(inbegrip twee maaltijden, consumptie
tn logies).

Aanm. en nadere ml, bil da Provin-
ciale en Plaatselijke Kantoren.



\ OPVOEDING
Zeilcursussen

Groningen. — Op het Paterwoldsche-
meer zullen zeilcursussen worden ge-
geven.

Het cursusgeld bedraagt voor leden
van het N.A.F, ƒ4.50, niet-leden ƒ5.75
per persoon. Hierbij is het materiaal
(zooals gebruik van boot) inbegrepen.

Aanmeldingen en nadere inlichtingen
bij de bekende adressen.

Natuurbaden
Amersfoort.

Door bemiddeling van de Gemeen-
ïchap „Vreugde en Arbeid" bestaat de
mogelijkheid om reductie te verkrijgen
op de abonnementsprijzen van het Na-
tuurbad Birkhoven. De leden van het
K.A.F., die via hun plaatselijk kantoor
een abonnement aanvragen, krwgen dit,
tegen Inlevering van een pastfoto. en
onder overlegging van het lldmaat-
schapsboekje van het N.A.F, tegen een
sterk verminderden prijs Overbodig
mede te deelen, dat door dezen maat-
regel een groot aantal w e r k e r s in de
gelegenheid wordt gesteld een abonne-
ment voor dit fraaie Natuurbad te ver-
krijgen, voor wie zulks anders niet zoo
eenvoudig geweest zou zijn. Een groot
aantal leden van het N.A.F, zijn dan
ook reeds in het bezit van een goed-
koop abonnement en genieten reeds de
voordeelen daarvan door met hunne
gezinnen hun vriie uren In deze gezon-
de omgeving door te brengen

Voor verkrijging van abonnementen
•wende men zich tot het Plaatselijk
HSntoor van Het Nederlandscüe Ar-
beidsfront, Amersfoort, Snoeckaartlaaii.

Eindhoven.
Hier zal eveneens een athletiek-cursus

gehouden worden. De cursusprijs be-
draagt ƒ4.25 voor leden en ƒ5.75 voor
niet-leden. Aanmeldingen en nadere
Inlichtingen bij het Plaatselijk Kan-
toor, Willemstraat 28. Eindhoven-

Afstandsmarschen
Leeuwarden.

Op Zaterdag 24 Juli a.s. zal een wan-
delmarsch georganiseerd worden in de
omgeving van de stad Leeuw_arden.
Totale afstand van het parcours pl.m.
25 km. Tijdstip van den start 15 uur.

Ieder, die dezen marsch uitloopt, ont-
vangt een herinneringsprijs.

De kosten van deelname bedragen
40 cent voor leden van Het Nederland-
sche Arbeidsfront en 55 cent voor nlet-
leden. Indien zij Individueel meeloopen.
In groepsverband (bij een minimum
van 15 personen uit één bedrijf) 35 cent
per persoon. Aanmeldingen en nadere
Inlichtingen bij het Provinciaal Bureau
van Het Nederlandsche Arbeidsfront.
J. W. Frlsostraat 3—5 te Leeuwarden,
de Plaatselijke Kantoren en de Sociale
Voormannen.

Groningen.
Op Zondag 25 Juli a.s zal een wan-

delmarsch georganiseerd worden in de
omgeving van de stad Groningen. To-
tale afstand van het parcours 20 km.
Tijdstip van den start 10 uur vjn.

De kosten van deelname zie boven.
Aanmeldingen en nadere Inlichtingen

bij het Provinciaal Bureau van Het Ne-
derlandsch Arbeidsfront. Westerkade 10,
Groningen, de Plaatselijke Kantoren en
de Sociale Voormannen

Abcoude.
Op Zondag 25 Juli a.s. zal een wan-

delmarscb. georganiseerd worden in de
omgeving van Abcoude. Totale afstand

van het parcours 20 km. Aanvang des
inorgens 10 u.ur.

De kosten van deelname zie boven.
Aanmeldingen en nadere Inlichtingen

bij het Provinciaal Bureau van Het Ne-
öerlandsche Arbeidsfront. Prins Hendrik-
kade 49—51. Amsterdam, de Plaatselijke
Kantoren en de Sociale Voormannen.

O N T S P A N KI N 6

Den Haag.
Zondag 25 Juli: Odeon-Theater. Aan-

vang 10.15 uur. Vertoond wordt de Ufa-
film „Annelie", met L. Ullrlch en W.
Krauss. Toegang 14 jaar.

De toegangsprijs voor deze voorstelling
bedraagt ƒ 0.40. zoowel voor leden als
niet-lecten van Het Nederlaudsche Ar-
beidsfront. Kaarten zijn verkrijgbaar
bij het V. en A.-lm.-bureau aan den
Hofweg. Telefonisch te bestellen onder
nr. 11O677. Tevens bij de N.A.P.-boden
en Soc. Voormannen

Middelharnls.
Zondag 25 Juli: Hotel Meijer. Aan-

vang 7.30 uur. n.m. Grote Cabaretvoor-
stelling, waaraan medewerken: Carrelll,
conférencier-humorist: Frida Masten-
broek, cabarettière; Bob Steffin. gooche-
laar; Lou Marti, muzikale clown; De
Nelson's, parterre-acrobaten en het
orkest, o.l.v. J. Mastenbroek.

Toegangsprijs: 40 cent voor leden en
60 cent voor nlet-leden N.A.F. Kaart-
verkoop : Nieuwstraat 8b en 's avonds
aan de zaal. Tevens bij uw N.A.P.-bode
en Soc. Voorman.

AAN ALLE BEZOEKERS DER
VOORSTELLINGEN VAN
„VREUGDE EN ARBEID".

Te laat komen en vóór het
einde der voorstelling opstaan
en/of zich kleedcn Is een onver-
diende beleediging voor de artis-
ten: daarom Is het verboden op
te staan voor het doek voor de
laatste maal gesloten is.

V*A: C A--H T i
Valkenburg.

De gelegenheid tot het doen reser-
veeren van kafners in hotels te Valken-
burg door „Vreugde en Arbeid" bestaat
nog slechts voor na 21 Augustus a.s.
Tot dien datum is alles volgeboekt.

Beekbergen.
Wij vestigen er de aanaacrit op, dat

* liet Vacantie-Oord „Beekbergen" tot 28
Augustus a.s. geheel en al is volgeboekt.

1 > Van 28 Augustus tot 4 September
zijn nog enkele plaatsen vrij, echter
niet voor kinderen beneden den leefnid
van 13 jaar.

Vacantle-Oord Bosch en llei<k' te L'ddel.
De gelegenheid tot het doen reser-

veeren van kamers bestaat nog slecht»
voor nA 21 Augustus a.s. Tot dien datum
Is alles volgeboekt.

Boottochten.
Op 5 Augustus a.s. zal er een boot-

tocht georganiseerd worden van 81ie-
drecht—Zaltbommel. De deelnemersprijs
bedraagt ƒ 1.25 voor volwassenen en
ƒ 0.75 voor kinderen Aanm. en nadere
Inl. bii de Provinciale en Plaatselijke
Kantoren van Zuid-Holland

Op 7 Augustus wordt er een boottocht
georganiseerd Van Warmond naar De
Kaag. De deelnemersprijs bedraagt ƒ 2.—
per persoon, met inbegrip van twee
consumpties. Aanmeldingen en nadere
inlichtingen bij de Provinciale en Plaat-
selijke Kantoren van Zuid-Holland.

Op l Augustus wordt er een boottocht
georganiseerd voor de provincie Zuid-
Holland en wel van Rotterdam naar
Gorinchem. De deelnemersprijs bedraagt
/ 2.25. met inbegrip van een maaltijd.
In Gorinchem bezichtiging Slot Muziek
aan boord

Aanm. en nadere mi. bij de PiO)/in-
ciale en Plaatselijke Kantoren.

Strrtocht. Op 2 en 3 Augustus a.s.
wordt er een Stertocht georganiseerd
van Kampen naar Urk. De eerste dag
bedraagt de deelnemersprijs ƒ2.— (ver-
blijf te Kampen) en de tweede dag
ƒ 4.— (naar ürk): beide dagen ƒ7.50
(inbegrip twee maaltijden, consumptie
en logies).

Aanm. en nadere ml. bil de Provin-
ciale en Plaatselijke Kantoren.

(30)

Weliswaar werd er gemopperd, zwaar gekankerd
zelfs, doch vaak was dit niet anders dan een rook-
Sordijn van vele woorden waar achter de ware be-
öoelingen verborgen bleven; woorden om anderen
tegen deze ongemotiveerde loonsverlaging op te zet-
ten, waardoor eigen kans op het nationale werk
beduidend zou stijgen... De één traag, de andere
Kraag...

Dit waren de sombere overpeinzingen van Klaas
Bakker toen hij, vele maanden later, hijgende op
zijn oude rammelfiets, den eindeloos lijkenden weg
Mtrapte naar de groote werf waar de eerste spanten
van het geweldige casco, als afgekloven ribben van
een voor-historisch monsterdier, tot ver boven de
*abrieksgebouwen uitstaken.

Het was niet de eerste maal dat hij dezen weg
fctag. Sinds Blommers met zijn duivelschen grijns-
}ach. en een kortaf gebeten „nee!" hem van het loket
had wég-gebonjourd, waar ook Klaas een gooi waag-
"e naar het zoo begeerde werk in het „vrije bedrijf",
Was hij herhaalde malen op pad gegaan om zelf,
^Qder bemiddeling der arbeidsbeurs, een plekje
°nder den industrieelen hemel te veroveren. Het was
öog niet gelukt.

Eenmaal had hij kans gezien een baas van de
^erf aan te klampen, maar ook deze wist geen betere
troost dan: „Laat je maar inschrijve bij de arbeids-
beurs, misschien maak Je dan kans! Als je geen
blauwen briefkaart heb', kom Je d'r tóch niet In,
neemt dat maar van mijn aan!"

Zonder briefkaart kwam niemand er in. Klaas
wist het. En ook wist hij dat het bewegen van hemel

11 aarde ontoereikend was om hem, Klaas Bakker,
Rao zoo'n document te helpen. Blommers gaf het
niet. Onder geen enkele voorwaarde. Hij werd zelfs
Vroolijk bij de gedachte dat zoo'n gef ailleerde kaste-
J6ui zich kwam aanmelden als bankwerker, terwijl in
net geheele land de vergeelde kaarten nog volge-

nreven stonden met de namen van duizenden,
ecnte, onvervalschte bankwerkers...
^Waarna Klaas maar weer voor Ae zooveelste maal

tot den draad versleten fietsbanden betastte;

zijn laatste drie stuivers belegde in solutie en plak-
pleisters, en weer de lange reis begon, zonder hoop
op succes, doch met den innerlijken drang om nog-
maals een, bij voorbaat vergeefsche, poging te wagen.

Bij de poort van de werf dromde een groep zooals
hij die kende, hier en thuis en overal elders. Hun
doen en laten, hun uiterlijk en houding, het was
alles gelijkvormig geworden. Hun lediggaan was ge-
worden tot een beroep, en hun geheele levenshou-
ding was de volmaakte uitdrukking daarvan. Wer-
kers waren ze allang niet meer; het noodlot had
hen geteekend, en hen bijeengevoegd tot een zeer
bijzondere klasse.

Voor de zooveelste maal keek Klaas de rij langs,
de rij, alsof Blommers zelf hen had neergezet... net-
jes, twee aan twee, en niet dringen... Onzin natuur-
lijk. Hier was geen Blommers, en geen steunuitkee-
ring, geen mechanische rondgang langs het loket j e
waaruit, met de regelmaat van een pons-machine,
het eeuwige: „Volgt!... volgt!" naar buiten klonk.
Hier was niets dan een dwaas, zinloos, wachten...

Hij betrapte zich op de neiging om zich bij deze
rij aan te sluiten zooals het dwalende kuddedier zich
aansluit bij den eindeloozen troep die; zonder aan-
leiding, zich in beweging zet naar de zondoorgloeide
wildernis. Klaas Bakker... kuddedier...

Vandaag niet! overlegde hij. Vandaag niet, en in
d'r eeuwigheid niet! D'r op of d'r ónder!

Met enkele stappen stond hij voor den met zilver
bestikten portier die, over zijn-weggeslepen brille-
glaasjes, verbaasd naar hem op zag.

„Ik wou even d'n hoofdingenieur spreke!" waagde
Klaas.

„De... de... hè? Hoofdinz'jeur? Mister Keg?"
„Precies!" zei Klaas, hoewel hij den naam Keg

nog nimmer gehoord had. „Zeg maar dat Bakker d'r
is. van de... van de reederij... eh..."

De portier dook onder in zijn cel, en peuterde ge-
jaagd aan een telefoontoestel. Dan kwam hij terug
om, reikend en rekkend over zijn glasscherfjes, naar
het wonder Bakker te staren.

„Mister Keg is commed, mister Bakkum! You do...
gaat u effe zitte, meneer Bakkum! Wel very nice...
ik bedoel... wel aardig weertje, zoo vandaag!"

Klaas vond dat het aardig ging met het weertje.
De opmerking van den portier was niet slecht, en
In gedachte voegde hij er aan toe: „Net yhat you
see... eiken dag regen is ook niet what qou kool-
teert!" Keleertie, zou Bart zeggen, dat noemen ze
hier 'n nationale industrie met 5 pet. korting! Dutch
made, I know!

Het was een dankbaar onderwerp om uit te spin-
nen, maar Klaas kreeg er de gelegenheid niet toe.
Eer hij verdiept was in het mysterie dat „Drydock,
Engineering and Shipbuilding Company" heette,
stond iemand voor hem die zonder verwijl in de tale

Albions van wal stak, en wel met een zekerheid die
zelfs Klaas Bakker dreigde te overbluffen.

Een enkel oogenblik overwoog Klaas om ook op
dezelfde wijze te antwoorden, maar zijn langdurig
verblijf in eigen land en zijn gezonde afkeer voor
steenkool-Engelsen, waren aanleiding om te beden-
ken dat hij deze comedie niet lang zou volhouden
zonder angstwekkende flaters te slaan. Hij droeg dus
zijn belangen voor in het dialect dat hem het meest
vertrouwd was, en wellicht besliste deze openhartig-
heid over zijn verder levenslot.

Meneer Keg keek hem opmerkzaam aan, en dan,
als Klaas niets meer aan zijn pleidooi toe te voegen
had, barstte hij los: „Je ben 'n brutalen donder,
maar bankwerkers heb ik al veel te veel! Lazer maar
op! Of wacht es eve! Kan je behoorlijk 'n voorhamer
in je poote houë?"

„Jawel!"
„Kan je met 'n grove vijl overweg?"
,,'k Ben jarenlang bankwerker geweest!"
„Dat vraag ik niet, verdomme, 'k vraag of je vijle

kan! Nee, laat assieblieft die vieze getuigschrifte in
je zak, anders krijge we ruzie! Kan je metale pas-
make, en 'n kruk-as van tien ton rondtorne zonder
de ophang-plate te vergete? Hou je bek! Weet je wat
oplooie is? Kan Je schuive stelle, en segmente van
'n Kellertaloc? Kan je zoo hard vloeke dat de halve
werf van de schrik leegloopt? Kom óp dan! 'k Heb
'n job voor je om steil van achterover te slaan!"

De hoofdingenieur besloot zijn vragenlijst met
enkele niet te vertalen uitdrukkingen, en beende dan
weg in de richting van een der gebouwen waarbinnen
het knetterend rumoer van den arbeid hoog-op-
laaide.

Verbijsterd door den onverwachten gang van za-
ken, sukkelde Klaas achter zijn nieuwen chef aan.
Het leek hem of hij uit een diepen slaap, plotseling,
zonder waarschuwing, opgepakt en neergezet werd
midden in dezen heksenketel waar het ratelend ge-
weld van tientallen pneumatische hamers pijn deed
aan zijn vermagerde ribbenkast alsof hij zelf tus-
schen klinkhamer en stalen wand, tot gillens toe
gemarteld werd.

De overgang was te groot, de verandering te
plotseling om, middels de langzaam gegroeide traag-
heid van gedachten, gerealiseerd te worden. Het,
langzamerhand tot gewoonte geworden, lijdelijk ver-
zet der laatste jaren moest met één slag het veld
ruimen voor een vinnige activiteit zooals hij die ge-
kend had in de jaren voor de crisis, toen het nog
geen schande was om 'n stapje bij te doen wanneer
het werk dit vereischte.

CWor&t vervolgd.)
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VROUWEN
DE VROUW IN
OORLOGSTIJD

Het begint ons, vrouwen, nu ook
duidelijk te worden, dat wij in een
bijzonderen tijd leven en hoewel het
voor velen onzer reeds de tweede
oorlog is, dien zij meemaken, beginnen
wij nu ook tot het inzicht te komen,
dat de oorlogstijd van de jaren '14—
18 niet meer te vergelijken is met
den wereldoorlog, dien wij thans be-
leven.

Hadden wij in dien wereldoorlog
van 1914 als Nederlandsche huisvrouw
niet moeilijkheden op het gebied der
voedselvoorziening te kampen — ons
land was toen neutraal en slechts zij-
delings hadden wij met den strijd der
groote mogendheden te.maken.

Nu is dit anders: nu zijn wij zelf
direct belanghebbenden bij den groo-
ten strijd die wordt gestreden — nu
ondervinden wij steeds meer, dat ook
wij worden ingeschakeld in het groote
wereldgebeuren. Dit laatste geldt den
man, maar evenzeer geldt het de
vrouw. Want tal van vrouwen zijn er,
die hun echtgenoot naar den
vreemde zagen vertrekken om zich
daar voor den arbeid in te zetten;
anderen moesten haar verloofde af-
staan — een broer, een zoon, een
goeden kennis... Er zal -welhaast
geen Nederlandsche familie meer
zijn, die géén verwanten zag heen-
Kaan.

En ook in ons land wordt in dezen
tijd meer van de vrouwen gevergd
dan voorheen. Op openbare posten —
op tram en bij trein — bij post en
telegraaf zijn het de vrouwen, die de
opengekomen plaatsen hebben inge-
nomen en ook op kantoren en be-
drijven, die minder door het publiek
worden bezocht, zijn het de vrouwen,
die werk doen, dat voorheen slechts
aan mannen werd opgedragen —
móest worden opgedragen.

Want ook het werk in óns land
moet voortgang vinden — óók als de
man er niet is. De taak, aan de Ne-
derlandsche vrouwen toebedeeld is, de
groote machine in ons land draaiende
te houden.

Werk voor de vrouwen.
Juist nu komt uit, welk een zegen

de arbeid voor de menschheid is. In
het werk vergeten wij onze moeiten
en zorgen, onze gedachten richten
zich op de taak, die wij, zoo goèdlmo-
gelijk en elk naar eigen kracht, heb-
ben te vervullen.

Vader is in den vreemde — maar
wij huisvrouwen, hebben geen tijd om
er zwartgallige gedachten over te
hebben en om bij de pakken neer te
zitten. Het Nederlandsche Arbeids-
front zorgt voor de best mogelijke
regelingen — wijzelf moeten vooruit.
Wij hebben de groote taak niet alleen
het bedrijfsleven hier op gang te

houden, maar ook om het eigen huis-
houden te laten marcheeren.

In vele gezinnen moet de vrouw
naast de extra taak, die zij op zich
heeft genomen, vader en moeder tege-
lijk zijn. Zij moet zelfstandig beslis-
singen kunnen nemen, die voorheen
met vader konden worden besproken.

Wij hoorden eens de' uitspraak van
een man, die een half jaar was weg-
geweest en die bij z'n thuiskomst
verwonderd tot z'n vrouw zei: „Je
bent zoo zelfstandig in je optreden
geworden." Misschien was deze uit-
spraak als klacht bedoeld — zij was
echter een compliment voor de dege-
lijke, Nederlandsche huisvrouw, die
zich door de moeilijkheden zélf bad
heenges lagen.

Het kan niet worden ontkend: d*
taak, die den Nederlandschen vrouwen
op de schouders wordt gelegd, ia
zwaar. Maar telkens weer blijkt, dat
zij, die achterbleven, zich „man"-
moedig door die moeilijkheden heen
slaan; telkens blijkt weer, dat er ook
onder de vrouwen een groot gemeen-
schapsgevoel leeft — een gevoel voor
de zwakkere zuster, die minder ge-
makkelijk zich aan de veranderde
omstandigheden kan aanpassen, een
gevoel, dat zich uit in kleinigheden,
doch dat het ook die zwakkere mo-
gelijk maakt, haar taak te vervullen.

Zomersc/ie luchtacrobaten
„Starriet, starriet!" klinkt het boven

de vaart, een juichend, helder geluid,
dat gedachten opwekt aan wijde slik-
landen onder een felle somerzon, aan
schorren en kwelders vol broedende
vogels, aan vochtige duinpannen.
Maar de vaart is een doodgewone
poldertocht en de rest is allemaal fan-
tasie, veroorzaakt door die kleine,
ranke vogels, die dat heldere geluid
produceeren en zich dan, met een
•plof, in het water van de vaart laten
vallen. Daar stijgen zij alweer op, één
heeft er een zilverwit blinkend vischje
in den bek, dat de ander hem afhan-
dig wil maken.

Sterns. Zeezwaluwen, als u dat beter
ligt. Het lijken meeuwen, oppervlakkig
dan altijd, want op den keeper be-
schouwd zie je te veel andere kenmer-
ken. Zij zijn veel slanker dan de
meeuwen, deze zilvergrijze vliegkun-
stenaars, hun snavel is feller rood,
hun zwart, sierlijke schedelkapje is
heel anders van vorm, veel langgerek-
ter. Zij zijn pas dezer dagen uit de
winterkwartieren teruggekeerd, de
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sterns, en trekken nu naar hun broed-
kolonies in de inlagen van het eiland
Schouwen, op Texel, Terschelling en

Babbeltje van Oom Niek
M'n beste Neven en Nichten.

Hebben jullie gemerkt, dat „Ar-
beid" kleiner is geworden? — dat ook
m'n babbeltje moest krimpen? Ik
wil jullie wel verklappen; dat het
maar heel weinig had gescheeld of...
oom Niek had z'n laatste Babbeltje
met jullie gehouden en alleen door
den hoofdredacteur te beloven, heel
erg zuinig te zijn met het papier en
zo weinig mogelijk ruimte in beslag
te nemen, kon ik met m'n babbeltje
doorgaan.

Ik mag dus niet te veel schrijven en
daarom stel ik me voor, om en om
te doen: de ene week een langer bab-
beltje — de andere week een beetje
korter praatje en dan: met een raad-
sel erbij: Want het zou toch zonde
zijn, als er helemaal niets meer te
raden en... als er helemaal geen
prijs meer was te verdienen. Wat zou
ik verder met Reg en Ron moeten

beginnen, als zij, geblinddoekt, de
winnaars van de prijzen niet meer
uit de goede oplossingen konden grij-
pen? Waar zou ik met m'n prijzen
heen moeten, als er geen raadsels
meer waren?

„Genoeg gebabbeld, oom Niek," zeg
ik tot mijzelf. „Geel nu spoedig het
raadsel."

Hier is het dan, zoals Tiet mij werd
gestuurd door Joh. v. d. Schuit,
Heeg, Kerkhoflaan 197, die daarvoor
een prijsje ontvangt.

De opgave luidt:
Maak uit onderstaand naamkaartja

het beroep. Alle letters moet je ge-
bruiken.

deze puzzle te beproeven. Van vacan-
tie gesproken... als jullie dit lezen,
zit mijn vacantie er al weer op. Waar
ik geweest ben? — daarover vertelt
volgende week jullie

TOON D. BANKIER
EDE.

Oplossingen zo spoedig mogelijk, in
ieder geval vóór 6 Augustus aan Oom
Niek, Postbus 5000, Amsterdam (Z.).

Misschien merken jullie, dat de op-
gave heel kort is, maar gemakkelijk
is zij vast niet. Je hebt in de vacantie
er prachtig tijd voor, je krachten op

De oplossing van het raadsel in
ons blad van 9 Juli was: Vondel.

De hoofdprijs kreeg: Arend Roelof
Haasjes, j., 12 j. Spoelde A136, Zwol-
lerkerspel.

Troostprijzen verwierven: Annie
Gies, m., 12 j., Groeneweg 44 AI,
Zwolle; Agatha van der Gaag, m., 12
J.,-Cleyburchstraat 48 A, Rotterdam
(Blijdorp); Jan v. d. Burg, j., 11 j.,
Azaleastraat 45, Leeuwarden; Piet
Nieuwenkamp, j., 13 j., Max Havelaar-
straat 58, Den Haag; Gerrit Kohier,
J., 11 J., Merelstraat 35, Leiden.

Nog één verzoek: vermeld voer al
op je oplossing (dus niet alleen op de
envelop): naam, adres, j. of m. en
vooral ook: je leeftijd. Als je er bo-
vendien een babbelbriefje bij doet dan
vind ik je een reuzen neef of nicht.
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ONHANDIGE

HUISVROUW
Onze vraag is weer: wat doet dez»

huisvrouw verkeerd? Inzendingen aan d«
Redactie van „Arbeid". P. C. Hooftstraat
178, Amsterdam-Z. Op enveloppe of brief-
kaart vermelden: Onhandige huisvrouw.

De vorige opgave bezorgde ons een
groot aantal inzendingen. Er waren bij-
zonder handige huisvrouwen, die méér
dan een fout ontdekten en bijv. terecht
opmerkten, dat de plaats van den emmer
niet de juiste was. De voornaamste fout
was, dat de trap niet vast stond, waar-
door deze gemakkelijk kon uitglijden.

„Dit viel mij direct op", zoo schreef
ons een inzendster, „omdat ik zelf ook
eens deze fout heb begaan, waardoor Ik
veertien dagen een verstuikten enkel hel»
gehad."

De prijs van vijf gulden zal worden ge-
zonden aan mej. L. Sluijter, Veer 88,
Bpijkenisse.

Een prijsje van een gulden krijgen:
mevr. G. de Vos, Poortstraat 16a, Gronin-
gen; R. Onink, Rijksstraatweg 248, Eist
(U.); W. R. Velthuijzen, Van Duylstraat
80, Rotterdam en mej. A. Holt—Via,
Rijksweg B 216, Wirdum (Gr.).

de overige weilanden, rondom d« t
boorden van het IJsselmeer en op nog
heel wat plaatsen meer. Maar onder-
weg verrukken zij ons met hun prach-
tige, sierlijke duikvluchten, die stee-
vast beëindigd worden met een plof
in helder water en een weer opstijgen
met een helderblinkend vischje, d»
buit. Fantastisch scherpe oogen heb-
ben die sterns, die van vele meters
hoogte hun prooi zien zwemmen
in het water en zich met zelden
falende zekerheid pardoes daarop la-
ten vallen, de dunne, scherpe snavel
naar beneden. Zelfs bij wind, wanneer
het water gerimpeld is, zien de visch-
dieven nog kans om te visschen, al
baart het hun dan wel meer moeilijk-
heden.

Een familielid van die zilveren
kustvogels, die we niet in het binnen-
land zien, zijn de zwarte sterns, dit
op het zoete water behooren en hun
broedkolonies hebben in de moeras-
sigste deelen van ons plassenland, D*
zwarte sterns, in postuur, voorkomen
en levensgewoonten ongeveer gelijk
aan hun neven van de kust, zijn veel
donkerder, hebben niet dat parel-
grijze en lenteachtige over zich, zijn
stemmiger met zeer donkergrijs overal.
Maar verder zitten zij precies even
zelden op hun lage, onhandige pooten,
en kunnen zij' even handig naar visch-
jes duiken. Alleen, de zwarte sterns
vangen ook nog heel wat insecten en
dat doen zeezwaluwen nooit.

„Starriet, starriet", het helder ge-
luid van de kustvogels klinkt weer
overal ove.r de vaarten en plassen.
Hun roep wekt herinneringen aan
zon en zomer, aan plassen en inlagen
op Schouwen, aan breed.e stranden.
Maar langs de Hollandsche vaarten

die ranke visschers ook mooi!
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