
VRIJDAG 14 SEPTEMBER 1943 DERDE JAARGANG NUMMfR 21

WEEKBLAD VAN HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT

CO

cd

W O R D T G R A T I S T O E G E Z O N D E N A A N A L L E L E D E N V A N H E T N.A.F.
Abonnementsprijs voor niet-leden: ƒ 1.25 per half jaar. Adrai van redactie en administratie: P. C. HOOFTSTRAAF 179. — Tolefoon 21777 an 12431.

O N V E R A N D E R L I J OEL
De thans woedende oorlog

nadert met steeds rasschere
schreden zijn hoogtepunt.
Ook voor den militair en po-
litiek minst geschoolden leek
staat dat op dit oogenblik
vast. En zelfs hij, die aan-
vankelijk gemeend heeft de-
zen oorlog als een hevige
doch kortstondige stormvlaag
over zich heen te kunnen
laten razen, moet zich tegen-
over den naderenden climax
met zorg afvragen: waar
gaan wij in Nederland heen.

Op dit „wij" nu komt 't aan.
Bedoelen wij daarmee ons-
zelf, zonder ook maar om iets
ot' iemand in onze omgeving
te denken? Of heeft dit „wij"
nog een andere beteekenis?

Het antwoord kan. na drie
jaar daadwerkelijk in den
oorlog betrokken te zijn. voor
iederen Nederlander, die niet
ziende blind en hooiende
doof is, thans wel duidelijk
zijn. De oorlog gaat niet om,
en in dezen oorlog valt niet
in de eerste plaats het be-
lang veilig te stellen van een
of andere kleine groep, zelfs
niet van een grootere groep,
.hetzij door godsdienstige of
politieke inzichten, hetzij
door economische belangen
tesamengebracht. De oorlog
heeft in dit opzicht althans
alles vereenvoudigd en tot
zijn juiste proporties terug-
gebracht. Het gaat nog maar
om één ding: om het Neder-
landsche volk.

,.Waar gaan wij heen" heeft
dan ook geen andere betee-
kenis, en mag geen andere
beteekenis hebben dan: waar
gaan wij Nederlanders, dus
Waar gaat de Nederlandsche
Volksgemeenschap heen. en
en welk doel gaat die volks-
gemeenschap tegemoet. Deze
vraag is dan alleen te beant-
woorden door goed in te zien.
dat Nederland niet achter
een Chineeschen muur ligt,
en ook. dat het er nimmer
belang bij kan hebben daar
achter te liggen.

Dat de lasten van dezen
oorlog voor het belangrijk-
ste deel op de schouders van
het Duitsche volk drukken,
valt niet te ontkennen.
Ook het Nederlandsche volk
draagt echter zijn deel, en
in het bijzonder draagt dat

e eenvoudige werker, die zich niet kan permitteeren zijn beurs te vullen
met wat zwarte handel en andsre uit sociaal oogpunt afkeurenswaardige han-

ïlingen anderen opleveren. Wil deze eenvoudige werker den zin van dezen
rlog verstaan, en wil hij ondanks alle moeite en ellende den blik op de

omst gericht houden, dan moet die toekomst hem ook iets te bieden
obgn, wil hij niet ondergaan in den niet te loochenen kommer van dit
'enblik. dan moet er iets zijn. waardoor hij dragen kan wat het lot hem

lans oplegt. Daar is maar één ding. dat dit kan. Dat is het onveranderlijke doel.

dat ook in het verleden, zi]
het langs verkeerde en op
dwaalsporen leidende wegen,
is gezocht: het socialisme.

Wil dit socialisme echter
verwerkelijkt worden, wil het
leven en levend blijven, dan
is het noodlg, dat dan ook
thans voor eens en voor altijd
afgerekend wordt met alles
wat dat socialisme naar het
leven staat, en dat den mach-
ten, die de tegenspelers van
dat socialisme zijn, voor goed
het zwijgen wordt opgelegd.
Dit nu is een kwestie, die
niet alleen andere volken,
maar ook ons volk raakt. Ons
volk als geheel, maar ook de
afzonderlijke werkers. De tijd
van vage aanduidingen is
voorbij. In het geaicht van.
een harden en verbitterden
oorlog is het goed de dingen
bij hun naam te noemen.

„Waar gaan wij heen" is
voor het Nederlandsche volk,
dat beteekent voor de wer-
kers van dat volk als kern
daarvan. Op welk doel rich-
ten ons niet alleen met woor-
den, maar ook in daden? En
dan is er maar één antwoord
hiervoor: wij richten ons op
een hecht en sterk Europa,
niet gebukt onder het kapi-
talistische juk uit het Wes-
ten, en evenmin onder het
bolsjewistische juk uit het
Oosten, omdat een hecht en
sterk Europa de eenlge mo-
gelijkheid biedt het socialis-
me, dat voor volkeren van
Europa, dus ook voor ons
volk, een levensbelang kan
verwerkelijken.

Het is overbodig om alle
beperkingen, die het lot velen
werkers oplegt, hier nog eens
de revue te laten passeeren.
Het is zelfs overbodig te zee-
gen, dat daar Beperkingen
bij z.ijs, die door halfheid
gii laksheid van sommigen —.
en dan zelfs sommigen, die
den schijn aannemen voor
een nieuwe gemeenschap te
strijden — zwaarder druk-
ken dan noodig is. Het komt
tenslotte- op de hoofdzaak
aan. En de hoofdzaak is, dat
thans alle werkers in Neder-
land de handen ineen slaan,
dat zij — militaire terreur
en bommenhagel ten spijt
— ondanks alles wat een
vertwijfeld kapitalisme en

een verpestend bolsjewisme na gefaald te hebben in eigen land thans als een
zegening aan Europa op willen dwingen, duidelijk doen uitkomen, dat zij
maar één doel kennen: het strijden, ook door hun dagelijksch werk voor
een socialistisch Europa, en dan daarna voor een socialistisch Nederland, dat
als een rots in de branding staat.

Thans ideaal, waarnaar wordt uitgezien, morgen of wellicht overmorgen
werkelijkheid, mede door den gemeenschappelrjken arbeid van alle Neder-
landsche werkers!

(Teekening Koekkoek)



ZIEKENFONDSKWESTIES
m.

De indirect-verzekerden.
In ons vorig artikel hebben wij aangetoond, dat

men eerst zijn aanspraken tegenover het zieken-
fonds kan laten gelden, als het aanmeldingsformu-
lier bij het fonds is ingeleverd. Behalve den naam
van den rechtstreeks-verzekerde moeten daarop ook
worden vermeld de namen en geboortedatums van
de tot het gezin behoorende kinderen, met inbegrip
van stief- en pleegkinderen. Immers niet alleen de
arbeider zelf heeft, zoodra hij is aangemeld, recht
op de verstrekkingen van het fonds. Juist het be-
langrijkste voordeel van de verplichte verzekering
ingevolge het Ziekenfondsenbesluit is, dat ook be-
paalde leden van het gezin, waarvan de arbeider
deel uitmaakt, geheel dezelfde rechten op genees-
kundige verzorging en overlij densgeld hebben. Hier-
voor behoeft geen aparte premie te worden betaald.
Daarvoor komen in aanmerking die gezinsleden,
waarvan de arbeider de kostwinner is. In dit ver-
band kunnen als gezinslid worden beschouwd:

1. de tot het gezin behoorende personen, jegens
wie hij onderhoudsplichtig is volgens de bepalingen
yan het Burgerlijk Wetboek; en

2. de tot het gezin behoorende stief- en pleegkin-
deren. Voor deze geldt, evenals voor de eigen kin-
deren, een leeftijdsgrens van 16 jaar.

Al deze personen worden aangeduid als de „in-
direct-verzekerden". Dit klinkt misschien wel wat in-
gewikkeld en daarom zal het goed zijn, een en ander
eens wat nader te bezien. Vast staat dus, dat per-
sonen, die niet tot het gezin van den rechtstreeks-
verzekerde behooren, nooit indirect-verzekerd kun-
nen zijn. Het gezinsverband, anders gezegd de
samenwoning, is van overwegenden invloed. Juist nu
zooveel arbeiders tengevolge van de tijdsomstandig-
heden buiten hun woonplaats werken en daar min
of meer hun vaste verblijf hebben, zal zich dikwijls
de vraag voordoen, of er van gezinsverband sprake
is. Het ligt dan ook voor de hand, dat hiervoor
speciale regelingen zijn getroffen, die een einde heb-
ben gemaakt aan de moeilijkheden, welke zich in
het begin op dit gebied hebben voorgedaan. Wij zul-
len deze in een volgend artikel nader behandelen.
Als regel geldt thans, dat ook die gezinsleden in-
direct-verzekerd kunnen zijn, waarmede de samen-
woning niet voor goed is verbroken. Wanneer een
gezinslid, dat voor indirecte verzekering in aanmer-
king komt, door bijzondere omstandigheden (b.v.
tengevolge van den oorlog of oorlogsgevaar, evacua-
tie, woningnood en dergelijke) niet met den recht-
streeks-verzekerde samenwoont, wordt aangenomen,
dat het gezlns-verband is blijven bestaan. Zoo
Iemand blijft dus indirect-verzekerd. Hoofdzaak is,
dat vaststaat, dat hij zoo gauw mogelijk weer in het
gezin zou terugkeeren, als hij daartoe in de gelegen-
heid was. Anders is het, als b.v. man en vrouw zoo
weinig blijken te harmonieeren, dat één van beiden
de echtelijke woning verlaat, om niet meer terug te
keeren. In zoo'n geval is het gezinsverband kennelijk
verbroken en, aangenomen dat de man in loondienst
was, kan de vrouw en kunnen eventueel de kinderen,

die zij meeneemt, niet meer indirect-verzekerd zijn.
Hetzelfde geldt voor een scheiding van tafel en bed.
Ook van kinderen, die buiten hun woonplaats op een
kostschool gaan, en daar een paar jaar blijven, kan
niet worden gezegd, dat ze in gezinsverband leven.
Meestal wordt in hun geneeskundige behandeling
echter voorzien door de inrichting, waarin ze zijn
ondergebracht.

Uit het bovenstaande blijkt dus, dat het eerste ver-
elschte voor de indirecte verzekering is, dat men met
den rechtstreeks-verzekerde (dat is dus degene, van
wiens loon premie wordt ingehouden) samenwoont.

Kostwinner-schap.
Hoe moet nu worden uitgemaakt, of iemand kost-

winner is? Het Ziekenfondsenbesluit heeft hiervoor
de volgende regeling gesteld: Onder kostwinner
wordt verstaan degene, die door zijn loon, behalve
in zijn eigen levensonderhoud, bovendien in den
regel voor minstens de helft voorziet in het noodza-
kelijk levensonderhoud van een ander. Nu is in het
Burgerlijk Wetboek onderhoudsplicht tusschen be-
paalde personen vastgelegd, is bepaald, dat echtge-
nooten tegenover elkander onderhoudsplichtig zijn,
evenals kinderen tegenover hun ouders en groot-
ouders, ook in omgekeerde richting. Vervolgens ook
tusschen schoonzoons en -dochters en schoonouders.
Ook deze verplichting geldt wederkeerig. Tusschen
broer en zusters bestaat geen wettelijke onderhouds-
plicht. Hiermede is dus tevens de vraag beantwoord,
waarom een inwonende broer van een rechtstreeks-
verzekerde niet indirect-verzekerd kan zijn. Aller-
eerst komt dus voor indirecte verzekering in aan-
merking de eventueele echtgenoote van den recht-
streeks-verzekerde. Daarna de kinderen, waaronder
ook stiefkinderen gerekend worden. Zooals gezegd is
voor de kinderen een leeftijdsgrens gesteld en loopt
de verplichte verzekering af, zoodra de leef-
tijd van 16 jaar is bereikt. Men zal er dus goed
aan doen, tijdig een vrijwillige verzekering bij het
fonds te sluiten, op dezelfde wijze als dat gebruike-
lijk was vóór het Ziekenfondsenbesluit kwam.
Meestal zal het fonds zelf wel nagaan, welke kinde-
ren uit de registers moeten worden geschrapt, omdat
zij 16 jaar geworden zijn. Voor alle zekerheid en om
moeüijkheden te voorkomen, zal men er goed aan
doen, den bode er van kennis te geven.

Volledigheidshalve kan nog worden vermeld, dat
als pleegkind wordt beschouwd een kind, dat door
den rechtstreeks-verzekerde als zijn eigen kind wordt
onderhouden en opgevoed en waarvoor hij k aftrek
van loonbelasting

Behalve de . echtgenoot en de kinderen kunnen
bovendien nog indirect-vcrzc1 trd zijn de inwonende
ouders, grootouders of schoonouders van c-", arbei-
der. Althans voorzoover hij tegenover h v n onder-
houdsplichtig is. Dnaivan kan na luuUjk alleen
maar sprake zijn aouclea personen
behoeftig zijn. Als de ouders ze U:' in staat zijn, om
uit eigen micMel'm: in hun onderhoud te voorzien,
kunnen ze nrituuriiik niet voor indirect-verzekering
in aanmerking ',:oraen. Ook wat dit onderdeel be-
treft heelt het Ziekenfondsenbesluit de grens scherp

getrokken. Bepaald werd, dat behoeftig is degene,
wiens inkomen minder bedraagt dan de normen, die
in onderstaande tabel zijn opgenomen.

A. B.
Man en vrouw. Alleenstaande

personen.
Klasse L ƒ17.60 /13.40

n ,17.— „13.10
IH „16.40 „12.80

„ IV „ ,15.80 „12.50
V „15.20 „12.20

VI 14.60 „11.90
VII „14.— „11.60

De klasse-indeeling, al naar gelang van de grootte
der verschillende gemeenten hier te lande, is de-
zelfde, welke voor de Rijkssteunregeling wordt toe-
gepast. De bedragen zijn echter elk / 3.— hooger
dan die, welke in de betreffende gemeenteklasse
aan steun wordt uitgekeerd.

Hierboven hebben we reeds uitgemaakt, dat de
rechtstreeks-verzekerde alleen dan als kostwinner
kan worden beschouwd, als hij voor minstens de
helft in de kosten van levensonderhoud van eenander
bijdraagt. Volgens de tabel zal dus een arbeider
in Amsterdam (Klasse I), die zijn vader en moeder
bij zich heeft inwonen welke samen een inkomen
hebben van ƒ 17.60, minstens de helft van dat be-
drag (ƒ8.80 dus) in hun levensonderhoud moeten
bijdragen, willen de oudjes voor indirecte verzeke-
ring in aanmerking komen. Hier volgt nog een voor-
beeld. Een verplicht-verzekerde zoon, die bij zijn
moeder inwoont, verdient ƒ30.— per week. De moe-
der, die weduwe is, heeft een weduwenrente van
ƒ 3.— per week. Samen leven die twee personen dus
van ƒ 33.—, zoodat voor ieder ƒ 16.50 beschikbaar is.
Volgens de tabel staat er voor een alleenstaande
persoon een bedrag van ƒ 13.40 voor levensonder-
houd beschikbaar. Hierin draagt de zoon bij ƒ 13.40—
ƒ 3.— is ƒ 10^40. Dat is meer dan de helft, die noodig
is, om als kostwinner te worden beschouwd. De moe-
der is dus indirect-verzekerd. De verzekerde arbeider
hoeft zich overigens met deze sommetjes niet bezig
te houden. Wij hebben slechts even willen duidelijk
r.i, ken, hoe ae berekening plaats vindt. Het zieken-
fonds maakt uit, wie van de Inwonende ouders,

/touders of schoonouders als indirect-verzekerde
Kan worden ingeschreven. De rechtstreeks-verzeker-
de kan daarvoor bij het fonds een formulier halen
(Model C.). Hierop moeten alle gegevens betreffende
het inkomen van de onderhoudsgerechtigde gezins-
leden worden vermeld, benevens hun namen. Nadat
de opgave gecontroleerd is, beslist het fonds over de
inschrijving. In het begin werden door verschillende
ziekenfondsen nog wel eens bepaalde personen ten
onrechte als indirect-verzekerde ingeschreven, om-
dat men niet over voldoende gegevens beschikte. Nu
van het formulier Model C gebruik wordt gemaakt,
blijkt dit pas. Het gevolg is, dat verscheidene in-
schrijvingen ongedaan moeten worden gemaakt. Er
zijn gevallen bekend, waarin het fonds een briefje
schreef, dat om bovenstaande reden weer premie
voor de vrijwillige verzekering moest wórden be-
taald. Dat is wat kras uitgedrukt. Van moéten is na-
tuurlijk geen sprake, maar vanzelfsprekend is in
zoo'n geval de beste oplossing, een vrijwillige ver-
zekering te sluiten. M. G. P.

(34)

Was dan deze wereld inderdaad het gekkenhuis
-•«ran het heelal, enkel bewoond door waanzinnigen
die, "SjJ-^ÖÊEïeest geraffineerde wijze, bewust of
onbewust, eïEa^*-^§t^daarzrjn tot één voortdurende
marteling maakten? vvT^^dan ook dit werk, waar
hrj in stilte om gesmeektè*S- .gebeden had, niet
anders dan een langdurige tuchtigoHg-Jt0* de öood

er op volgde? Of ontstonden al deze pijnenTèTRsSSjaj-
ten slechts door een fout inden gedachtengang, doS?-
een onherstelbaar tekort aan inzicht bij hen, die
zich aandienden als leiders en regelaars der gansche
menschelrjke samenleving? Was deze taak toe te
vertrouwen aan hen, die geen kans zagen het
domme reparatiewerk aan een oude zeeboot zoo-
danig te regelen, dat het geen menschenlevens
kostte?

Klaas zag geen kans, zwevende tusschen hemel en
aarde, het probleem tot een aanvaardbare oplossing
te brengen, temeer daar ook het vraagstuk: hoe kom
Ik heelhuids beneden? een ruim deel van zijn aan-
dacht opeischte. En pas toen hrj, krampachtig
handjeknrjpend, en met trillende knieën langs de
haastig opgerichte ladder was afgedaald, kreeg hrj
gelegenheid de op- en over elkaar tuimelende ge-
dachtenreeksen verder uit te spinnen.

Het was alweer de veelgesmade magazijnmeester
die daarbij steun en leiding gaf.

„Ik zou je nog vertelle van die eendevangerij!"
begon deze, toen Klaas, nog snuivend van emotie,
een plekje zocht om even uit te blazen. „Kom op,
dan gaan we rustig in 't magazijn zitte! Hejje savi-
aantjes bij je?"

God, wat was dit toch voor 'n wereld waarin hij
verzeild was geraakt? peinsde Klaas. De één liep te
schuimbekken van woede omdat het werk niet op-
schoot; de ander kneep uit om 'n peukje te roo-
ken. . .

„Nooit te sappel over maket" raadde Monkey. „De
zaak draait toch wel al hang jij niet aan de schroef.
Je heb zoo van die tije dat ze allemaal de kolder
hebbe, en dan zit je nerges zoo veilig as bij mijn in
t hok! 'k Heb et meegemaakt, dat ze allemaal stonde
te janke van de zenuwe ..."

„Maar waaróm krijge ze dan de kolder?" onder-
brak Klaas.

„Zal ik je zegge! Vroeger kreeg zoo'n baas van de
buiteploeg, la'me zegge, drieduizend werkure om de

,Jcar van zoo'n stinkboot uit- en in mekaar te late
schfCr*^- Met dertig man was dat 'twee weke werk.
Al wat ze^iTïkkprter over deje was verdiend. Over-
werk, zoogezegd. -SS,„.net zooas ik je zei, ieder z'n
speciale karreweitje, erï '?è .hielde op d'r slof fles 'n
veertig of vijftig percent over."S«l.de_yolgende karre-
wei ging d'r natuurlijk idem zooveeT a ï ^
ze nog 'n beetje harder om aan d'r trek te
In 't laatst maakten ze 't af in rond tweeduizend
ure. Tweeduizend ure voor heel de karrewei! Snap
ie? Nou, en toen kwam de crisis... afijn, dat heb ik
Je al verteld... en daar achter kwame de glasbla-
zers en de fletsemakers en zoo, en die hadde vijf-
duizend ure noodig om zoo'n kar in mekaar te
knoeie! Snap Ie? Nou, en je begrijpt hoe dat gaat.
Eerst mister Keg bij de groote basis op 't matje.
Geef 'm van ketoen! Keggie gaat z'n haar terug

hale bij de hoofdbaze, en de hoofdbaze bij de onder -
baze, en die zouë eigelijk verplicht zijn om al d'r
dertig bankwerkers stuk voor stuk op d'r lazerrj te
geve, maar dat is onbegonne werk, natuurlijk. En
daarom hebbe de onderbaze 'n baan uitgevende . . .
Wat ik zegge wou, speak you Eiiglish? Wat? 'n Littel
bit in de morning? Kijk dan uit dat geen mensch
et ooit in de gate krijgt, vant anders ben je onher-
roepelijk de pisang. Dan make ze je voorman in de
buiteploeg, en mag je van drie kante de dondert j es
in ontvangst neme. Eerstens van de machiniste,
tweedes van de baze, en.. . Dam joe! Trap uit, je
peukie! Daar kom' mister Keg'weer aanbeene! Rap
'n beetje! De zitting wordt opgeheve...!"

Vol ijver was Monkey opgesprongen van zijn ge-
reedschapskist, en even zoo vlug begon hij den in-
houd daarvan met groot lawaai over den klinker-
vloer te smijten.

Klaas gaf zich een houding door ook maar wat
mee te graaien in den rommel. Vergeefs echter.
Mister Keg had hen door.

„Maak je niet zoo moe, jonges!" was zijn welge-
meende raadgeving. „Zeg Bakkum, die storekeeper
kan 't hier alleen wel af, ga jij maar 'n handje mee-
helpe hi de machienkamer van de Empire! Die
schroef komt later wel als ze in de tunnel klaar zijn.
Zeg maar dat ik je gestuurd heb!"

Even later was Klaas ten tweeden male op weg
naar het dok. Nu echter met nog minder zelfver-
trouwen dan toen hij zich gesteund wist door de
nabijheid van den gewieksten magazijnmeester.

den reeds bekenden weg, kwam hrj bij den
s-. daarna bij den voorman terecht.

Deze vervulde^èysöe functie waartegen Monkey zoo
oprecht

(Wordt



•

HULDIGING VAN ARBEIDSFRONTFUNCTIONARIS IN KRASNAPOLSKY

Eert tweetal foto's genomen tijdens de begietende toespraak, welke door Wouden berg in Krasnapolsky werd gehouden.

„Laten wij, werkers In het Nederlandsche Arbeids-
front, elkaar nog eens in gedachten de hand reiken.
Wat er gebeurt gebeurt is, wij werken voor den
Nederlandschen arbeider en zijn daar niet van af
te brengen."

Met deze woorden besloot de Arbeidsfrontleider de
bezielende toespraak, welke hij op Zaterdag 4 Sep-
tember in Krasnapolsky hield. De geheele landelijke
staf alsmede een groot aantal provinciale mede-
werkers van het Nederlandsche Arbeidsfront was
naar. „Kras" gekomen om getuige te zijn van de
huldiging van kameraad J. Brink. Reichsinspektor
bij de „Niederlandische Verbindungsstelle" Of-
schoon juist in dezen tijd wars te zijn van uiterlijk
vertoon een eerste vereischte is, was het goed ge-
zien om kameraad Brink een oogenblik voor het
voetlicht te brengen, of liever voor het „front van
de troepen" alvorens de plicht hem weer naar elders
riep.

In de dagen van de terreuraanvallen op Hamburg
was het, dat kameraad Brink temidden van verwar-
ring en verwoesting, temidden van nood en ellende
handelend wist op te treden in het belang van
vele voornamelijk Nederlandsche werkers, die in de
getroffen stad verblijf hielden. Brink wist door zijn
organiseeren nood te lenigen en den werkers
kracht te -verschaffen om den toestand klaar onder
oogen te zien. Wat dit voor een getroffen stad be-
teekent? Alles, Met een klein variant op het spreek-
woord dat de moed van enkelen de kracht van
velen beteekent, beteekent ook het inzicht, de wils-
kracht en het doorzettingsvermogen van den enke-
ling vaak de daadkracht van allen. In dit geval de
daadkracht om de gevolgen der terreuraanvallen in
zoo kort mogelij ken tijd te boven te komen. Brink
was het, die, naar hij zelf zeide, dit alles tot stand
wist te brengen dank zij de medewerking, ondervon-
den van den afdeelingsleider Wilke van het Deut-
sche Arbeitsfront en den „Gauverbindungsmann"
Bonke. „Ik deed niet meer dan mijn plicht." Het
klinkt haast als een veront$chuldiging uit zijn mond.
Niettemin heeft de Duitsche overheid aanleiding
gevonden om voor de wijze, waarop deze plicht werd
vervuld, aan kameraad Brink het Kriegsverdienst-
kreuz Her Klasse uit te reiken, hetgeen dan ook
door den hoofdafdeelingsleider S.A. Oberführer
Henke inmiddels is geschied. En zoo staat Brink

Na afloop van zijn toespraak wenschte Woudenberg
den Krïegsverdienstkreuzdrayer J. Brink, ten overstaan
van het geheele Nederiandsche Arbeidsfront met een
stevigen handdruk geluk, met de hem verleende onder-
scheiding. Onze toto brengt dit moment in beeld.

dan op Zaterdagmorgen nog met vele herinneringen
aan het geteisterde Hamburg daar om gehuldigd te
werden.

Deze huldiging heelt echter een dieperen achter-
grond. Uit wat Woudenberg bij deze gelegenheid
zegt, blijkt dat overduidelijk. Over het hoofd van
Brink heen is deze onderscheiding van Brink ten-
slotte ook een onderscheiding van alle werkers van
het Nederlandsche Arbeidsfront, een onderscheiding,
die haar consequenties heeft, namelijk haar ook
waardig te toonen.

„Onze belangrijkste taak is, dat wij met koel
hoofd den menschen houvast geven en geloof in
het leven, ook in deze moeilijke tijden. Goede loon-
regelingen mogen belangrijk zijn — waarom wij er
dan ook voor strijden — maar van het hoogste be-
lang is het, dat den menschen het besef wordt bij-
gebracht, dat het leven waard is geleefd te worden,
voor nu en voor de toekomst. Ver van de hunnen
leven thans vele Nederlandsche werkers onder
moeilijke omstandigheden. Zij hebben boven verlich-
ting van de materieele zorgen uit, behoefte aan ge-
loof en bezieling. Dit geloof en deze bezieling te
verleenen — aldus Woudenberg — dat moet thans
de taak van het Nederlandsche Arbeidsfront zijn."
In Duitschland wordt die taak In de eerste plaats
door den „Reichsverbindungsmarm" Goyvaerts met
zijn naasten medewerker Brink, die zelf eenmaal als
vrijwillig werker naar Duitschland vertrok, ver-
tjcht. Hij weet wat er leeft in de werkers êri wSar
bij hen behoefte aan bestaat.

Ofschoon voor Brink de voldoening in het werk
zelf het hoogste zal zijn. is het verleende „Kriegs-
verdienstkreuz' als een bewijs te beschouwen, dat
zijn werk niet onopgemerkt is gebleven. En als dan
Brink ook nog in het volle licht wordt gezet om
een huldiging te „ondergaan" dan is dat, opdat
allen er kracht en moed uit zullen putten voor het
wachtende werk. In het volle vertrouwen, dat dit
ook door alle werkers in het Arbeidsfront gebeuren
zal, kon Woudenberg dan ook aan het einde van zijn
toespraak kameraad Brink danken voor de wijze,
waarop hij zijn plicht in Hamburg had vervuld.

Als stoffelijk blijk van waardeering bood de
Arbeidsfrontleider aan Brink tenslotte een zilveren
bord aan, waarin een inscriptie is aangebracht, die
aan de dagen van Hamburg zal blijven herinneren,
voor nu en voor de komende generaties.

De Beauftragte van den Rijkscommissaris voor de provincie Noord-HoUand en de
stad Amsterdam, Dr. Schröder (links) en de Arbeidsfrontleider (rechts). In het mid-
aen kameraad J. Brink.

Overzicht van de saai in „Kras". Op den voorgrond de pers.
Foto's A.P.-Fellinga (4), C.N.F. (1).



Arbeidsmannen rooien onze „piepers"
Ter weerszijden van het kanaal, waardoor met hun

bruingeteerde zeilen de tjalken volgeladen met hun
begeerenswaardige vracht aan lange en korte tur-
yen komen drijven, heeft de Arbeidsdienst zijn bivak
opgeeslagen. Aan de eene zijde voor het ho~ïel, waar
de eetzaal is ondergebracht, schildert de wacht.
Schop op den schouder, met afgemeten tred legt hij
Eijn vijftig meter heen en weer af. Aan de andere
zijde van het kanaal, waar de staf zetelt, het zelfde
•chouwspel. En ook verder heeft het groen van den
Arbeidsdienst bezit genomen van dit achteraf dorp.

De kok staat ergens bij zijn vuren en minstert den
Inhoud van zijn reuzenketels. De corveeërs halen de
bonen af en schillen de piepers. Een goeie honderd
man kunnen op één keer wat verwerken, de berg
blank geschilde aardappelen getuigt daarvan. Het is
echter niet alleen belangstelling, voor geschilde
maar ook voor ongeschïlde aardappelen, die door de
arbeidsmannen aan den dag wordt gelegd.

Ongeveer een uur gaans van het kanaal liggen de
uitgestrekte gronden, waar de aardappels onder het
dorrende loof langzaam maar zeker rijp zijn gewor-
den en wachten om geoogst te worden om daarna
op een of andere manier den langen weg naar onzen
disch af te leggen. Of ze dien disch als aardappel-
meel, als tapioca of al gewone alledaagsche aard-
appel zullen bereiken is een kweste van later zorg.
Hoofdzaak is op het oogenblik, dat de aardappels
voor dat de winter komt, veilig en wel uit den grond
sullen zijn. En dat zullen ze! Hoofdopzichter X. van
den Arbeidsdienst, die dagelijks met zijn jongens
slag levert tegen zand en onkruid en als buit lederen
avond weer item zooveel mud blanke aardappels kan
rapporteeren, weet daarvan te vertellen.

Het is niet alleen het gebombeerde knoopje boven
de gekruiste korenaren op zijn kraag, dat onzen
gids naar de aardappellanden tot superieur stem-
pelt. De hoofdopzichter kent zijn mannen. Hij heeft
de jongens door en weet ze te winnen voor het werk,
dat ze hier hebben te doen. Want — laten we elkaar
niets wijs maken — aardappelrooien is geen werk,
waar je bepaald door begeesterd kunt worden. Zelfs
niet wanneer je weet, dat er een volksbelang mee
gediend wordt. De herfst nadert. De buien vlagen
over het land. De grond, waar de aardappels uit te
voorschijn gegraven moeten worden, is grauw en
vochtig, en dan dag in dag uit, steeds langzaam
voortkruipeiid „op de knietjes", het valt niet mee!

Toch, de geest in den troep is uitstekend. Er heeft
zich zelfs een zekere kameraadschappelijke rivali-
ieit ontwikkeld, Wanneer de mannen van mand
twaalf zich twee maal met een voile lading bij den
aardappelhoop gemeld hebben en demonstratief luid
hun nummer over het veld hebben geroepen, zetten
de anderen nog eens alle zeilen bij. Zoo'n^.lap" kun
je nu eenmaal niet verdragen, en ieder beijvert zich
een neuslengte voor te komen. „Kijk", zegt de hoofd-
opzichter, „zulke dingen moet je op tijd weten uit
te buiten. Dat houdt den geest er in."

Inderdaad, het houdt den geest er in. De regen
mag vlagen, grauwe wolkenflarden over het een-
zame Overijselsche land trekken, de jongens van
den Arbeidsdienst — of liever de „mannen", zooals
ze officieel heeten — zijn tot een hechten troep ge-
worden met een hecht onderling verband. Is er mis-
schien eens een enkele tusschen, die dreigt af te
zakken naar het peil van de „kankeraars", welnu,
wat zou beletten eens rustig onder vier oogen met
hem te praten. Op het wijde veld vindt de opzichter
ruimte genoeg om eens rustig en ongestoord met
zoo'n man te praten en de juiste snaar te treffen.
Misschien zou na zoo'n gesprek het daggemiddelde
al gauw een mud per dag meer aanwijzen. Het zou
niet verwonderlijk zijn, als dan juist die arbeidsman

r

voor dat mud aansprakelijk was.
Maar wat zeggen tenslotte cijfers. Er zijn waar-

den, die zich aan het getal onttrekken. Als er aard-
appelen gerooid worden op de grens van Drenthe
en Overijsel — en op vele andere plaatsen — dan
zijn de mannen van den Arbeidsdienst er bij om het
hunne te doen. Met zon en blauwe lucht wat opge-
ruimder dan bij regen en wind. Maar ze doen hun
plichte want in de korte spanne tijds, dat ze hier
werken, de luttele maanden, dat ze onder de schop
zijn, zijn ze gaan inzien, dat het moet, en van dat
inzicht getuigt hun werk — en getuigt ook hun hou-
ding.

In den namiddag als de laatste mand aardappelen
is gerooid, keeren de arbeidsmannen terug van hun
werk. Ze zijn stoffig en bezweet, zand in de ver-
waaide haren, en een tikje gevoelig in den rug. Maar
ze zingen in het vooruitzicht van den middagpot, die
wacht.

Een uurtje marcheeren naar het bivak aan het
kanaal en 's avonds een brief naar huis schrijven,
of een beetje „passagieren". Somt een kameraad-
schapsavond, waar ook „de burgers" genoodigd zijn
en uit volle borst meezingen — natuurlijk nadat ze
eerst wat afzijdig tegenover zoo iets gestaan hebben.
Maar, niet waar, daar .zijn het ook maar burgers
voor. Een arbeidsman is daarboven verheven. Die
voelt zich deel van een geheel: den troep. Met dien
troep gaat hij uit, met dien troep komt hij, stram
in het gelid, weer thuis. In den tusschentijd rooit hij
aardappelen in het belang van die zelfde bur-
gers, met wie hij tenslotte tot een volksgemeenschap

' behoort.
„Daar moet je niet te veel theorie over geven",

zegt onze hoofdopzichter met een glimlach, „het
komt hier op de daad aan. Hoofdzak is, dat we hier
aardappels rooien en... kerels kweekeh. En het een
zoowel als het andere wordt thans gedaan. Student
en boerenzoon, fabrieksarbeider en mijnwerker heb-
ben de groene uniform van den arbeidsdienst aan-
getrokken, ze nemen de houding aan, ze salueeren
met de schop, ze hebben'allen een plaats aan den
gezamenlijken disch gekregen, maar wat het meeste
zegt, niet in theorie maar in de practijk geldt voor
hen allen: het devies van den Arbeidsdienst „lek
dien".

-*~ „

De kampcommandant Komt eens een kijkje nemen
bü de werkzaamheden

(Foto; CNF—A. G. SWART)

Wanneer u, lezer, eenmaal in de veertien dagen
^Arbeid" netjes op tijd in uw bus "bezorgd krijgt, is
dat voor u een vanzelfsprekendheid. Ge tcheurt
's avonds het bandje los en begint de artikelen en
berichten te lezen, die Arbeid n brengt.

Op dien avond nemen, evenals u talloozen ons
blad ter hand en talloozen zullen het aan lezen, de
een met meer, de ander met minder interesse. Maar
weinigen zullen zich bij het lezen van Arbeid reali-
seeren, dat zij hief den arbeid van tientallen wer-
kers vasthouden. Dat het aan den arbeid van die
tientallen te danken is, dat Arbeid in hun bezit
komt.

Weinigen onder u zullen er idee van hebben, wat
werk er al niet verricht moet worden om zoo'n blad
goed en op tijd klaar te hebben en om u daarvan
althans eenig denkbeeld te geven, zullen wij hier
in kort bestek een overzicht geven van dat werk.

In de eerste plaats is daar de persafdeeling van
het Nederlandsche Arbeidsfront. Hier wordt dag
aan dag het nieuws over het gebeuren in het Ne-
derlandsche Arbeidsfront verzameld. Dat gaat niet
zoo maar vanzelf. Neen: veelal moet dat nieuws
door de journalisten van de persafdeeling uit de
meest afgelegen hoeken van ons vaderland worden
gehaald. Zij trekken uit om verslagen op te maken
van vergaderingen in Friesland en in Noord-Bra-
bant. Zij gaan naar Limburg, Drenthe en Gronin-
gen, naar Zeeland en Noord-Holland, ja overal heen
om reportages te maken van het werk dat het Ne-
derlandsche Arbeidsfront doet voor de Nederland-
sche werkers en van den arbeid, die in duizend-en-
één Nederlandsche bedrijven wordt verricht.

Aan den anderen kant is daar een staf van be-
kwame medewerkers, die u in Arbeid op de hoogte
komen stellen van het werk van hun arbeidster rein,
die u voorlichten en den weg wijzen op allerlei ge-
bieden, die uw arbeid of uw sociale positie betref-
fen.

Dan komen wij eerst aan de redactie zelve. Hier
komen de artikelen van de medewerkers en de
reportages van de persafdeeling binnen om onmid-
dellijk gesorteerd te worden en te worden doorge-

Het begin is er

Arbeid wordt opgemaakt

Zoo gaat de vorm onder de priige

zonden naar de drukkerij, voorzien van aanteëkf'
ningen.

De kopij belandt nu op de machinezetterij. Hief
ratelen dag aan dag de machines. De machinezetter
laat zijn geoefende vingers glijden over het toet'
senbord en een voor een komen de in lood gegotet1

regels uit de machine te voorschijn. Vlug wordt &
nu wat inkt gedaan op de looden letters, een ptt'
piertje er bovenop, dan een rol er overheen en de

eerste „trekproeven" zijn gereed. Zij gaan naar d^
correctoren', die er voor zorgen, dat er de zetfoutev
worden uitgehaald en dan komen de trekproevefl
weer terug bij de redactie.
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De machinezetter aan den arbeid

De „Stypen" liggen gereed

WIEGEN EN VOLKSKRACHT
/. f en spook verjaagd

„Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!"... Hoe-
zeer dit woord ook beduimeld mag zijn — zoo dik-
wijls als het bij wijze van propagandistische leuze
werd gebezigd door vereenigingen en partijen,
welke er naar streefden door het binden van jon-
geren hun voortbestaan in de toekomst te verzeke-
ren — toch weergeeft het nog altijd en onvermin-
derd een onomstootelijke waarheid. Een waarheid,
welke overigens niet alleen opgaat voor vereenigin-
gen of partijen, maar zeker ook voor een volk. Men
mag dan ook stellen, dat een kinderrijk volk onder
alle omstandigheden een toekomst heeft, terwijl het
omgekeerd ook waar is, dat een volk zonder vol-
doende jeugd met den ondergang wordt bedreigd.

De geschiedenis met haar opkomen en neergaan
van zoo vele volkeren — men denke slechts, aan
oude cultuurvolkeren, zooals de Babyloniërs, de
Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen — heeft
ten bewijze van het zoojuist gestelde wel voorbeel-
den genoeg gegeven. Wil men echter bovendien nog
een sprekend voorbeeld uit onzen tijd, dan behoeft
men slechts naar het eens zoo machtige Frankrijk
te zien.

Frankrijk, dat in het begin der 19e eeuw nog de
dichtstbevolkte staat van Europa was, heeft sedert-
dien zijn geboortecijfer al maar zien dalen. Steeds
nadrukkelijker begon het sterftecijfer het te winnen
van het geboortecijfer en evenwijdig daaraan kon
Frankrijk van een mogendheid van den eersten
rang vervallen tot het krachtelooze, diep verslagen
en verscheurde land, gelijk wij het sedert den zomer
van 1940 kennen.

Vergelijkende cijfers tusschen Duifcschland en
Frankrijk spreken hier wel een zeer duidelijke taal:
terwijl in 1820 Duitschland slechts 26 millioen zielen
telde, waartegenover Frankrijk er 30 millioen kon
stellen, waren er in 1910 bijna 65 millioen Duit-
schers tegenover slechts 40 millioen Franschen,
(Over dezelfde periode nam het Nederlandsche volk
van ruim 2 millioen toe tot bijna 6 millioen.)

Frankrijk was dus wel zeer ver achter gebleven,
waarbij dan nog moet worden aangeteekend, dat
het er sedert 1910 allesbehalve beter op is geworden.
Onafgebroken heeft het proces van ontvolking zich
daar voortgezet tot op den huldigen dag toe, zoodat,
wanneer er binnen afzienbaren tijd geen scherpe
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Het einde nadert, „Arbeid" ligt op de pers
(Foto's: A.P.—Breyer)

Oroote vellen papier, die precies de maat heb-
„Arbeid" en waarop reeds de kolommen zijn

worden nu de trekproeven opgeplakt,
artikelen ook in Arbeid zullen worden af-

heeft ook de cliché-fabriek haar werk
. heeft de afbeeldingen, die bij de arti-

oehooren geclicheerd. De afdrukken hiervan
°P hun plaats tusschen de kopij ook opge-

'"* w'"i- het eerste exemplaar van Arbeid ligt voor
keft h Waar n°ff in 2Vn prilsten staat, maar toch
tr öi. "ft reeds een duidelijk beeld hoe het blad

•<• «eer zal uit zien.

Weer gaat het naar de drukkerij. De teekenaars
teekenen de ,Jcoppen" bij de artikelen, de machine-
eetters brengen de laatste correcties aan en de
handzetters brengen nu de looden blokken kopij in
de paffinavormen, zooals de redactie het heeft aan-
gegeven. Nogmaals wordt er een afdruk getrokken,
nu van de pagina's zooals zij moeten worden en
het geheel komt alweer naar de redactie toe, die
deze proeven nog eens zorgvuldig nakijkt, want er
mogen geen fouten in blijven staan. Is de zaak in
orde, dan kunnen de pagina's worden gepraigd. Dat
wü zeggen de pagina met cliché's en al wordt onder
hoogen druk overgebracht in een viltachtige papier-
soort.

De nu ontstane vorm heet een matrijs en deze
gaat naar de stype-inrichting, waar men de matrijs
in een stype-apparaat samenbrengt met vloeibaar
lood. Is dit lood afgekoeld, dan heeft men een half-
ronden vorm van de pagina verkregen, de z.g> stype.
Deze wordt op de fraisemachine ontdaan van alle
oneffenheden en gaat dan naar de groote rotatie-
persen.

Nu zijn we dan eindelijk aan den eigenlijken druk
van Arbeid toegekomen. De verschillende stypes
worden aangebracht op de cylinders in de machine.
Er wordt eventjes proef gedraaid om een gelijkma-
tige inktverdeeling te krijgen en dan kan met het
werkelijke drukken begonnen worden. Nu is de zaak
eenvoudig genoeg geworden. Als de groote machines
in gang gebracht zijn, is er niet veel meer te doen:
aan den eenen kant gaan de rollen blanco papier
de machine in en aan den anderen kant komen de
Arbeids er gesneden, gedrukt en afgeteld uit.

Nog zijn echter alle medewerkers niet aan de
revue gepasseerd. Immers, voor u uw blad ter hand
neemt komen er nog de verzendafdeeling, de expe-
ditieknechts, de spoorwegen en een rij van post-
beambten aan te pas.

Zoo was de weg, dien ook het blad, dat u op dit
oogenblik leest, heeft afgelegd. Wij hopen, dat al de
arbeid, die er door tientallen aan is besteed niet
vergeefsch is geweest en dat u vanavond en nog vele
andere avonden met plezier het blad van den Ne-
derlandschen arbeid zult lezen. Se.

keer ten goede intreedt, men zelfs dient te verwach-
ten, dat eerlang de gevolgen voor het Fransche
volk catastrophaal zullen worden.

Een zoo nabij voorbeeld als het Fransche moge
ons een goede waarschuwing zijn, een waarschu-
wing, welke er ons in de eerste plaats toe moet
brengen den stand van geboorte en sterfte in eigen
land eens terdege onder het oog te zien.

O, zoo zal thans haast iedere Nederlander ge-
neigd zijn te zeggen, bij ons is de zaak volkomen
gezond, bij ons is geen uitsterven te duchten! Eer-
der het tegendeel: overbevolking!, zullen velen,
zelfs zeer velen hier nog aan willen toevoegen.

Inderdaad, wanneer in dezen de gemiddelde
mensch ergens bevreesd voor was, dan was het
nimmer voor een tekort maar altijd voor een teveel
aan geboorten, zoowel wat het eigen land als wat
de geheele wereld betrof. Vandaar dan ook, dat tot
den oorlog toe ook in Nederland de propaganda
voor bewuste geboortebeperking veel opgang kon
maken.

Het spook der overbevolking waart feitelijk reeds
onder de menschheid rond sedert men bij den over-
gang van de 18e naar de 19e eeuw, verontrust als
men toen was door den sterken bevolkingsgroei,: het
oude en goede beginsel, dat de bevolking op zich-
zelf al een bron van welvaart vormt, heeft losgela-
ten. In die dagen kwam men tot geheel andere ge-
dachten, welke, verweven tot een theorie, voor de
eerste maal — in 1798 — werden gepubliceerd door
den daardoor zoo behsnd geworden Engelschen
econoom Malthus.

Malthus ging van de stelling uit, dat de middelen
van bestaan toenemen in een rekenkundige reeks
(dus: l, 2, 3, 4, 5 enz.), terwijl de bevolking groeit
volgens een meetkundige reeks (dus: l, 2, 4, 8, 16,
enz.), waardoor dus onvermijdelijk tusschen de
levensmogelijkheden en de levensbehoeften t.z-.t. een
wanverhouding moest ontstaan. Oorlogen, epide-
mieën, natuurrampen e.d.m. zouden er weliswaar
het hunne toe bij dragen, aldus Malthus, om het in-
treden van ondragelijke spanningen te verschui-
ven, doch, mocht het ooit zoo ver komen, dat de
bedoelde remmende factoren zouden worden uitge-
schakeld, dan zou den mensch nog slechts overblij-
ven het kinderaantal verstandelijk te beperken.

Zooals bekend, heeft Malthus' leer een grooten
aanhang gevonden en dit niet alleen onder de eco-
nomen, maar in het bijzonder ook onder de liberale
en marxistische partijen. Wanneer men nu weet,
dat ook allerlei zich druk roerende vereenigingen
vööf se'jfttéeïê hervorming — w.o. in Nederland dé
Neo-Malthusianistische Bond — indirect in de
theorieën van Malthus hun steun vonden, dan zal
het niemand meer kunnen verbazen, dat onnoeme-
lijk velen de overtuiging huldigden of liever: zich
de overtuiging hadden laten aanpraten, dat alleen
geboortebeperking de menschheid van pauperisme
en ondergang zou kunnen redden.

Weg met het spook
De groote fout van Malthus, doch meer nog die

van zijn navolgers is nu geweest, dat zij in hun te
sterk materieele denken niet de minste rekening
hebben gehouden met de vermogens van den men-
schelijken geest. Juist dank zij dien geest echter,
dank zij het vernuft van velen, heeft men gedu-
rende de 19e en 20ste eeuw op het gebied van
wetenschap en techniek enorme vorderingen kun-
nen maken, waardoor ook de middelen van bestaan
op een geweldige wijze konden worden opgevoerd.
Wat die middelen van bestaan betreft, kan dan
ook zonder eenige overdrijving worden vastgesteld,
dat in dit opzicht de meer dan 2000 millioen aard-
bewoners van tegenwoordig er heel wat beter voor-
staan dan de nauwelijks 600 millioen rond het jaar
1800. Doch de toekomst? Een goede en rechtvaar-
dige ordening vooropgesteld, behoeft men zich ook
daarvoor allerminst zorgen te maken. In de eerste
plaats liggen er verspreid over de geheele wereld
nog onmetelijk groote gebieden eenvoudig braak
(van Australië b.v. is nog slechts l pet. van den
bodem in cultuur gebracht), terwijl men er voorts
mee mag rekenen, dat met behulp der landbouw-
wetenschap en van een goed geleide economie de
opbrengst per H.A. in vele landen en landsdeelen
nog aanzienlijk zal kunnen worden verhoogd. Voor-
zichtige, wetenschappelijk behoorlijk gefundeerde
schattingen van den laatsten tijd leeren dan ook
algemeen, dat — om bij ons eigen werelddeel te
blijven — Europa's bevolking zich zonder eenige
vrees voor „ondragelijke spanningen" gerust nog
kan verdriedubbelen.

Overbevolking? Ach, late men dit spook toch zoo
spoedig mogelijk en voor goed daarheen verjagen,
waar het thuis hoort, naar het rijk der verbeelding.
Verjaag het, daar het anders — zooals wij in een
volgend artikel zullen zien — wel eens leelijk in
ons huis zou kunnen gaan spoken.

JOHAN PEREY.



HET STARTSCHOT HEEFT GEKLONKEN
Vreugde en Arbeid opende ^et seizoen

Het startschot heeft geklonken. De gemeenschap
Vreugde en Arbeid van Het fiederlandsche Arbeids-
front heeft den eersten stap gezet o-p den weg van
het nieuwe winterseizoen; de weg die leidt langs
tientallen voorstellingen, langs variété en circus,
langs opera en operette, langs film en tooneel.

En wat voor een stap? Op 2 September werd de
openingsvoorstelling in Bellevue. te Amsterdam ge-
houden met een daverend variété-programma.

„Het klinkt als een klok", aldus leidde de confé-
rencier André Carrell het programma in. Hij be-
loofde niets ie veel, want klinken als een klok deed
het, van het eerste nummer, dat het Majolita-Bal-
let bracht, tot en met de finale, waaraan alle artis-
ten van dezen avond deelnamen.

Wij souden heusch niet weten, welk nummer een
speciale vermelding zou verdienen. Niet, dat er geen
enkel daarvoor goed genoeg was. Integendeel! Het
is juist omdat alle nummers even uitstekend ver-
zorgd waren en wij het eene niet apart kunnen
noemen, zonder hét andere te- kort te doen.

Eerst waren daar de Majolita's, het ballet, dat
met zijn dansen van hier en uit andere landen het
rhythme en de gratie in het programma verzorgde.
Diana en Partner, die aan hun xylofoons, hun gla-
zen en bellen op fantastische wijze muziek wisten
te ontlokken. Dan de Grafaeseno's die verbluffende
staaltjes van parterre-acrobatiek en schitterende
plastische acrobatiek brachten en de twee Corel-
li's, de evenwichtskunstenaars, die schijnbaar zon-
der veel moeite, schemerlampen, tafels en bedden
op de voeten balanceerden en lieten ronddraaien.

Ook de Berwy's, die het publiek vergastten op
accordeonmuzlek, in acrobatische standen ge-
bracht,oogstten enorm applaus.

Laten wij vooral ook André Carrell, de humoris-

tische conférencier niet vergeten, die de nummers
op meesterlijke wijze wist in te leiden en daarbui-
ten, ook met een eigen repertoire ten toneele
kwam.

Als er dan tenslotte wel een nummer bijzondere
vermelding verdient, is het dat van Trilby, de ge-
dachtenlezeres. Met haar overtuigende telepathische
experimenten bracht zij het publiek tot verbazing.

Tenslotte waren daar de Wilbury's met hun
hoogrek-acrobatiek en niet te vergeten het orkest
van Bert Kla&cma, dat voor de muzikale omlijsting
zorgde.

Al met al mag deze voorstelling, die voor een
uitverkochte zaal plaats vond, zeer geslaagd heeten.
Het gehalte ervan hield een belofte in voor dat,
wat ons op dit gebied in het komende seizoen van
Vreugde en Arbeid te wachten staat.

Tevens kan deze voorstelling een aansporing zijn,
dat men zich tijdig van kaarten voorziet voor de
avonden van Vreugde en Arbeid, want steeds zijn
de zalen totaal uitverkocht, zoodat zij die op het
laatste oogenblik komen meestal teleurgesteld moe-
ten worden. Op denzelfden avond opende Vreugde
en Arbeid het opera-seizoen door een buitengewoon
goed uitgevoerde voorstelling van .JLa Traviata" in
den Stadsschouwburg.

B O E K B E S P R E K I N G
Rotterdam: van visschersdorp tot We-
reldhaven, door Kees Hazelzet. Uitg.:
Nijgh & Ditmar N.V., Rotterdam.

Als er wel een stad te noemen Is, die in den loop

der eeuwen geschiedenis heeft gemaakt, eigen ge-
schiedenis, dan is het toch wel Rotterdam. Rotter-
dam, dat in al die eeuwen een ontwikkeling door-
maakte, die het veranderde van een klein onbe-
kend visschersdorp j e in de delta van de Rotte tot
de wereldhaven van thans, de toegangspoort tot
Europa. Welnu, de glorie van deze geschiedenis
heeft Kees Hazelzet uitstekend gedocumenteerd en
rijk geïllustreerd neergelegd in een boek: „Rotter*
dam van visschersdorp tot wereldhaven."

„Dit boek wil in een behoefte voorzien," aldus
opent Kees Hazelzet. zij n inleiding. Hij is in zijn be-
doeling geslaagd. Het boek voorziet in een behoefte,
maar niet alleen in die van den Rotterdammer!
maar in de behoefte van eiken rechtgeaarden Ne-
derlander, die wil weten hoe de grootheid van het
vaderland tot stand is gekomen. Want wie spreekt
over den economischen groei van Nederland, spreekt
over Rotterdam, waar immers de. ontwikkeling vaö
deze stad tot wereldhaven van dezen groei een zeef
belangrijk deel uitmaakt. Rotterdam heeft van "den
oorlog veel te lijden gehad. Maar uit haar geschift'
denis putten wij de zekerheid, dat de stad als een
phoenlx uit haar asch zal herrijzen. Moge zij dan
de glorie van haar verleden voortzetten.

„Mogen zij -- zoo besluit Hazelzet zijn boek -
die in het nieuwe Rotterdam zullen werken, zich als
bewuste Rotterdammers, bewust van zich zelf en
van hun stad, gesterkt voelen door hetgeen ze W
dit boek lazen, vol vertrouwen door het verleden.
vol moed voor de toekomst."

Van nog iets anders spreekt het boek ons: van
de grootheid van den arbeid. Immers, al zijn glorie
heeft Rotterdam te danken aan den arbeid van de
tienduizenden werkers, de havenarbeiders en de in-
genieurs, de handelsbedienden, de stoere zeevaar-
ders en zoovele anderen, die onvermoeid — zij het
misschien ook onbewust — door de tijden heen
hun steentje hebben bijgedragen aan den uitbouw
van hun stad. Se.

Cultureele ontspanning
Tooneelvoorsteiling

„Wittebroodswéken"
Een vlot en geestig blijspel in 3 be-

drijven, door fret Noqrd-Hollandach
Telneet, üTT JarTc. 3T VoT

Zwolle: Vrijdag 24 Sept. Buitensoclë-
telt; Assen: Zaterdag 25 Sept. Concert-
huis; Groningen: Zondag 26 Sept.
Schouwburg; Leeuwarden: Maanda-g 27
en Dinsdag 28 Sept. Harmonie; Amster-
dam: Woensdag 29 en Donderde? 30
Sept. Bellevue; Bussum: Vrijdag l Oct.
Concordia; Hilversum: Zaterdag 2 Oct.
Gooiland; Utrecht: Zondag 3 Oct. Tivoli;
Amersfoort: Donderdag 7 Oct. Grand
Theater. Toegangsprijs resp. 80 et. en
ƒ 1.—. Zie verder de affiches.

Groote specialiteitenschouw
1943

Een keur van artisten brengt een
vroolijk en gevarieerd programma.
Oss: Vrijdag 24 Sept. Luxor Theater;
Middelburg: Zaterdag 25 Sept. Schut-
tershof; Goes: Zondag 26 Sept. Schut-
tershof; Bergen op Zoom: Maandag 27
Sept. Korenbeurs; Rotterdam-Zuld: Dins-
dag 28 Sept. Aula H.B.S., Afrikaander-
plein; Hlllegersberg: Woensdag 20 Sept.
Zaal Lommerrijk; Alphen a. d. Kljn:
Donderdag 30 Sept. Nutsgebouw; Delft:
Vrijdag l Oct. Stads Doelen; Rotterdam:
Zaterdag 2 Oct. Odeon; Schiedam: Zon-
dag 3 Oct. Musis Sacrum; Breda: Maan-
dag 4 en Dinsdag 5 Oct. Concordia; üen
Bosch: Woensdag 6 Oct. Casino: Til-
burg: Donderdag 7 en Vrijdag 8 Oct.
Stadsschouwburg. Toegangsprijs re»p.
80 et. en ƒ 1.—. Zie verder de affiches.

Kleinkunst-Kaleidoscoop
Een eabaretprogramma vol geest en

humor.
(Provincie Utrecht)

Vinkeveen: Vrijdag 24 Sept. Vulper-
horst; Abcoude: Zaterdag 25 Sept. De
Eendracht.

(Provincie Noord-Brabant)
Vlijmen: Zondag 26 Sept. Zaal Pijnen-

burg; Dinteloord: Maandag 27 Sept. De
Beurs; Zevenbergen: Dinsdag 28 Sept.
Hotel Tholenaar; Waalwijk: Woensdag
20 Sept. Musis Sacrum; Wijk en Aal-
burg: Donderdag 30 Sept. Vereenigings-
gebouw; Werkendam: Vrijdag l Oct.
Nutszaal: Uden: Zaterdag 2 Oct. 2aal
Verkuylen; Gllze Rijen: Zondag 3 Oct.
Harmonie; ulster»Ijk: Maandag 4 Oct.

Oity Theater; Boxmeer: Dinsdag 5 Oct.

(Provincie Limburg)
Treebeek: Woensdag 6 Oct. Beambten-

caslno; Kerkrade: Donderdag 7 Oct.
Zaal Doverman. Toegangsprijs 50 et. en
70 et. per persoon. Zie verder de af-
fiches.

TooneelvoórsteÜing
'n publiek geheim

Een blijspel in 3 bedrijven door het
Noord-Hollandsen' Tooneel.

(Provincie Overijsel)
Goor; Zaterdag 25 Sept. Oroote So-

ciëteit.

(Provincie Drente)
Gieten: Zondag 26 Sept. zaal Tent;

Klazlnaveen: Maandag 27 Sept. Wed.
Van Dijk: Nieuw Weerdinge: Dinsdag
28 Sept. zaal J. Scholten; Valthermond:
Woensdag 29 Sept. Zaal Mulder; Bra-
men: Donderdag 30 Sept. zaal Qroothuls.

(Provincie Friesland)
Wolvega: Vrijdag l Oct. Zaal Dragt;

Oosterwolde: Zaterdag 2 Oct. De Zon;
Gorredljk: Zondag 3 Oct. Zaal Sletsma;
Drachten : Maandag 4 Oct. Zaal De
Phoenlx; Itergtim: Dinsdag 5 October
t Rood Hert; Koilum: Woensdag 5 Oct.
De Koornbeurs; Dokkum: Donderdag
7 Oct. Toegangsprijs resp. 50 en 70 et.
p. p. Zie verder de affiches

Het Radio-orkest van Jack der
Kinderen met zijn solisten
Tevens medewerking van Joaiiita en

J»c. de Voa, Imitator.

(Provincie Zuid-Holland)
Mxsetmoiide: Vrijdag 24 Sept. Aml-

citia; Hlllegersberg: Zaterdag 25 Sept.
Zaal Lommerrijk.'

( Provincie Zeeland )
Hulst: Zondag 26 Sept. Graanbeurs;

Terneuzen: Maandag 27 Sept. Conc.
Geb.; Oostburg: Dinsdag 28 Sept. Beurs-
gebouw; Colijnsplaat: Woensdag 29
Sept. Hotel De Patrijs; lerseke: Don-
derdag 30 Sept. Zaal Nolet; St. Anna-
land: Vrijdag l Oct. In den Handel;
St. Maartensdijk: Zaterdag 2 Oct. Zaal
Bartelson; Sas van Gent: Zondag 3 Oct.
Zaal Reseda; Zierlkzee: Maandag 4 Oct.
Concertzaal; Brouwershaven: Dinsdag
5 Oct. Hotel Ringelberg; Mlddelharnis:
Woensdag 6 en Donderdag 7 Oct. Hotel
Meyer. Toegangsprijs resp. 50 en 70 et.
Zie verder de affiches.

Bonte Radio-avond
Op Dinsdag 28 September a.s. in hat

Concertgebouw te Haarlem. Medewer-
king verleent: Het Orkest van Boyd
Bachman en Het Vroolijke Klaverblad.
Kaarten a ƒ 1.— voor N.A.F.-leden en
ƒ 1.40 voor niet-leden verkrijgbaar bij
Kruisweg 74.

Operavoorstelling
„Cosi fan Tutte"

Komische opera in twee bedrijven
van W. A. Mozart.

Nijmegen: Vrijdag 24 Sept. Conc. Geb.
De Vereeniging; Tilburg: Maandag 27
Sept. Stadsschouwburg; Breda: Dinsdag
28 Sept. Concordia; Roosendaal: Vrijdag
l O c t j Katholieke Kring. Toeaangsprüs
resp. f L— ?n ƒ i .50 p. p. Yie verder
de affiches.

Zondagochtendvoorstgllingen
Zondag 26 September:

Amsterdam: City Theater: Vertoond
wordt „Bozen In Tirol. (Toegang 18
Jaar.)

Den Haag: Odeon Theater. Vertoond
wordt: „Das Madchen von Fanö". (Toe-
gang 18 jaar.)

Rotterdam: Arena Theater: Vertoond
wordt: „De vrouw met de blauwvos".
(Toegang 18 Jaar.)

Rotterdam: Prinses Theater. Vertoond
wordt „Annelie". (Toegang 14 Jaar.)

Zondag 3 October:
Amsterdam: City Theater. Film: Het

Vriendinnetje van Pappa. (Toegang 18
jaar.)

Deu Haag: Asta Theater. Film: Isa-
bëlla. (Toegang 18 Jaar.)

Rotterdam: Arena Theater. Film: Dia
Geliebte. (Toegang 14 jaar.»

Toegangsprijs 40 et. p. p. Zie verder
de affiches.

Filmvoorstelling

„Fraulein Doktor"
met Jenny Jugo en Albert Matterstock.

(Provincie Drente)

Pelze: Maandag 4 Oct. Zaal Weistra;
Vries: Dinsdag 5 Oct. Zaal Wed. v. Dijk;
Annen: Woensdag 6 Oet. Zaal Schuiling;
Schoonoord: Donderdag 7 Oct. Zaal Oafé
De Hoek. Toegangsprijs resp. 30 en 45 et.
p. p. Zie verder de affiches.

Volksontwikkeling
Huisvlijttentoonstelling te Groningen.

Deze zal thans definitief gehouden
worden van 16 October t.m. 24 October
a.s. in het Concerthuls, Poelestraat 30
te Groningen. Hulsvlijtbeoefenaars. nu
aan het werk, opdat ook uw werk op
deze tentoonstelling geëxposeerd zal
kunnen worden.

Lich. Opvoeding
Zooals reeds m liet vorig nummer

van ..Arbeid" bekendgemaakt, organi-
seert deze afd. in verschillende plaatsen
ües lands s]M>rtcnrsiissen.

Onderstaand doen wij u een opgavo
toekomen van reeds georganiseerde cur-
sussen. Voor de prijzen verwijzen wij
naar het vorig nummer van „Arbeid".

Gouda: gymnastiek; Leidrn: gymn.
en Jiu-Jitsu; üen Haag: gymn., rhythm.
gymn., boksen en jiu-jitsu; Utrecht:
gymn., boksen en jiu-jitsu; Delf/ijl:
gymn. en boksen: Veendam: gymn. en
boksen; Rotterdam: gymn. en jiu-jitsu;
Groningen: gymn., boksen en jiu-jitsu;
Hoogezand-Sappemeer: boksen; Amster-
dam: gymn. enjlu-Jitsu; Hengelo: uvmn.
jiu-jitsu, boksen; Zwolle: gymn. en
boksen; Enschede: 'jiu-jitsu (heeren);
BredaT gymn., tiö'fcsën. Jrü-Jifsiï: T5en
Bosch: boksen en jiu-jitsu; KoosemUial:
boksen en jlu-jitsu; Helmond: gymn. en
jiu-jitsu: Eindhoven: gymn. boksen en
jlu-jitsu; Tilburg: gymn., boksen en jiu-
jitsu: Hilversum: gymn., rhythm. gymn.,
Jlu-jitsu en boksen (jeugd); Naarrlen-
Bussum: gymn.. rhythm. gymn. en jlu-
jitsu (jeugd).

Nadere Inl. omtrent deze cursussen
kan men verkrijgen bij de pi. N.A.F.-
kantoren, alsmede bij de Sociale Voor-
mannen.
ZWEMMEN

Haarlem. Met ingang van 7 Sept, is d8
zwemtijd van het zwembad alhier terug-
gebracht op l uur, t.w. Dinsdagsavonüs
van 6.45—7.45 uur.

Arnhem. Hier zal voortaan gezwom-
men worden in het Sportfondsenbad op
Maandagavoud van 7—8 uur.

Schiedam. Eiken Maandagavond ta
het Sportfondsenbad van 6.45—7.45 uur.
Toegangsprijs: voor kinderen van N.A.F.-
leden 10 et.; voor die van niet-leclen
15 et.; personen boven 13 jaar resp.
15 en 20 et.

Gouda. Vanaf Maandag 2O Sept. is- de
mogelijkheid tot zwemmen uitgebreid
en kan thans gezwommen worden van
18—19 uur door jongeren en van 19—20
uur door volwassenen.

l In i i i i i l en . Het ü wemmen te IJrnui-
den is vanaf heden tot nader aankon-
diging vervallen.

Reizen en vacantie
Bonte Zaterdagmiddagen van
den Nederlandschen Omroep

Evenals het vorig Jaar bestaat er ook
thans weder de mogelijkheid om boven-
genoemde middagen mede te maken.

Op Zaterdag 25 September is deze ge-
legenheid opengesteld voor leden van
het N.A.F, en nlet-leden uit de provin-
cie Noord-Holland: Uitgangspunt Am-
sterdam. De prijs van deelname bedraagt;
slechts ƒ 1.25 (reiskosten 3e klasse in-
begrepen ).

Op Zaterdag 2 October voor leden van
het N.A.F uit de provincie utrecht. Uit-
gangspunt Utrecht. De prijs van deel-
name bedraagt ƒ 0.80 (reiskosten Inbegr.)

Nadere inl. alsmede aanm. bil het
Prov. en Plaatselijk Kantoor van het
Nederlandsche Arbeidsfront, alsmede bij
de Sociale Voormannen.
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Het .noodlot van een vliegerofficier, die aan het hoofd gewond was
DOOR DEN OORLOGSVERSLAGGEVER ERWIN KIRCHHOF

P.K. Enkele honderden meters achter de voorste
Duitsche loopgraven was het brandende gevechts-
vliegtuig neergestort. De grenadiers, die het onge-
lijke luchtgevecht gevolgd hadden, grepen bliksem-
snel in. Ze konden den waarnemer, den telegrafist
en den piloot uit de brandende puinhoop halen.
Benige uren later liepen twee der geredden opge-
wonden in de schuur van een Oekralnsch boeren-
huis, die als frontlazaret diende, op en neer, In de
kamer daarnaast opereerde de stafarts den piloot,
die door een schot zwaar aan het hoofd gewond
was. Zelfs het onmiddellijke ingrijpen der vakchi-
rurgen scheen slechts weinig hoop te laten. Einde-
lijk ging de houten deur open. „Hij zal er door
komen", zei de arts. „en hij zal weer leven, als hij
oen wil er toe bezit".

Door de lange gang van een „Heimatlazaret"
haast zich een jonge vrouw en blijft voor de kamer
van haar man staan. Met onrustige hand drukt ze
oen klink neer, gaat naar binnen en doet de deur,
na een blik in de kamer geworpen te hebben, weer
vermoeid dicht. De vrouw buigt zich over den zwaar-
ademenden man, wiens hoofd in een dik verband
rust, en zinkt dan aan den rand van zijn bed neer.
Vier weken ligt hij nu reeds buiten bewustzijn. Drie
elndelooze lange weken komt ze dagelijks naar hier,
zoo vaak als kind en arbeid het toelaten. De dokter
van de afdeeling zegt, dat hij er door komt. Ach,
met welk een kracht gelooft ook zij er aan, maar in
deze uren van wachten komt altijd weer zooveel
twijfel op. De zuster is gekomen. „U moet geduld
hebben, mevrouw Steckhusen. De operaties zijn goed
verloopen. Nu verlangt de natuur haar recht." De
vrouw van den zwaargewonde richt zich op. „Ik
•al wel sterk moeten zijn als hij ontwaakt."

Vier dagen daarna, des ochtends tegen zes uur,
ontwaakt de eerste-luitenant Jürgen Steckhusen uit
fcijn bewusteloosheid. De nachtzuster gaat naar zijn
bed en spreekt hem aan. Jürgen ziet, doch hoort
haar niet. Rondom hem is een stil en nevelachtig
licht. Eerst na uren wordt hij zich iets bewust. Het
wordt hem duidelijk, dat hij leeft en hoe hij leeft.
Hij krimpt ineen. Is zijn linkerbeen niet net zoo
lang ais zijn rechter? Hij wil er naar grijpen, doch
schrikt ppnieuw. Hij kan zijn arm niet bewegen. Zijn
geheele rechterlichaamshelft, van zijn ooglid tot
aan zijn voeteinde, schijnt afgestorven te zijn.
Beweegt zich daar niet iemand naast hem? Hij wil
de menschen toeroepen, weten wat er met hem ge-
öeurd is, doch hij vindt geen woord, waarmee hij
och duidelijk uitdrukken kan. Hij heeft ook zijn

spraak verloren. De arts, die het bleeke, nu ook door
innerlijke pijn vertrokken gezicht gadeslaat, stuurt
de zuster om een sloaappoeder. Hij kent deze uren
bij gewonden, die aan het hoofd gewond zijn. en
weet wat er nu in den eerste-luitenant omgaat, dat
deze voor de gezondheid zoo gevaarlijke depressies
slechts overwonnen kunnen worden door slaap, veel
slaap.

Als de eerste-luitenant, na vele uren geslapen te
hebben, weer ontwaakt, windt hij zich opnieuw op.
Hij heeft van zijn vrouw en kind gedroomd De ge-
dachte aan hen laat hem niet met rust. Zijn opge-
wondenheid neemt toe. wanneer een vrouw met een
witte jas naar zijn bed komt. Zij kan hem wel hel-
pen, dat weet hij dadelijk. Hoe echter zal hij het
haar zeggen wat hem zoo hindert. Onwillig bekijkt
hij het glas met den tandenborstel, dat de zuster
naast hem gezet heeft. Wat moet hij ermee doen?
Dan neemt de zuster zijn linkerhand en maakt de
beweging van het tandenpoetsen. Steckhusen kijkt
haar eerst onbegrijpelijk aan en probeert dan er
over na. te denken. Wanneer het hem echter pijn

•bezorgt, schudt hij onwillig met zijn hoofd. Uit met
het merkwaardige gedoe. Hij moet Petra schrijven,
nu dadelijk nog. Zijn oogen heffen zich bezwerend
op naar de zuster. Mijn God, voelt ze dan niet wat
hem kwelt? Nu verlaat ze de kamer. Steckhusen
richt zich op, wil haar terugroepen, doch hij brengt
slechts een klagelijken toon uit. Moe sluit hij de
oogen. Het vermogen om te zien neemt af en zijn
hoofd begint te dreunen.

Eenigen tijd later beginnen de arts, de spraak-
leeraar en de heilgymnaste met de actieve behan-
deling van de gestoorde vermogens. Ze passen
daarbij een methode toe, die men in den eersten
wereldoorlog nog niet kende. Ze willen hem, voor
zoover zijn toestand het toelaat, onophoudelijk pres-
sen zijn krachten te concentreeren, zijn levenswil en
zijn vertrouwen in zijn eigen kracht opwekken en
versterken. De eerste-luitenant heeft een zware ver-
wonding aan het linkerslaapbeen en aan den'
schedel. Zijn spraakvermogen is zoo gestoord, dat
hij slechts den voornaam van -zijn kind kan uit-
spreken. Daarom meet de man, die bij een doof-
stommenschool als spraakleeraar vele jaren erva-
ringen heeft opgedaan, zijn heele paedagogische
kunnen toepassen om den patiënt in onvermoeiden
arbeid de grondbeginselen der Duitsche taal weer te
leeren. Hij bemerkt reeds in de eerste vijf minuten
dat. wat hij zeker bij alle gewonden aan het hoofd
beleefde: den innerlijken tegenstand tegen het

In aansluiting op het artikel in Arbeid van
20 Augustus, waarin wij mededeelden, dat Het
Nederlandsche Arbeidsfront de zorg op zich
gaat nemen voor de Nederlandsche oorlogsge-
wonden, zoodat deze na verloop van tijd weer
in staat zullen zijn een volwaardige plaats in
de votksgemeenschap in te nemen, plaatsen
wij hier het eerste deel van een artikel, dat
wij overnamen uit „Das Reien". Hieruit blijkt
duidelijk, welke resultaten met dit werk kun-
nen worden geboekt.

leeren, welks noodzakelijkheid de, niettegenstaande
zijn gestoorde vermogens, geestelijk volkomen ge-
zonde man voorloopig niet inziet en de vlug op-
komende vermoeidheid. Zoo probeert hij allereerst
het vertrouwen van den gewonde te winnen en be-
gint dan met de practische dingen. Neemt den tan-
denborstel, toont hem dezen, verklaart, dat dit een
tandenborstel is en waarvoor men hem gebruikt.
Het gelukt; Steckhusen kan het woord weer uit-
spreken. Nu maakt men hem duidelijk, dat de vrouw
in de witte jas zuster heet, de arts dokter en de
leeraar Wolf. Na tien minuten bemerkt de leeraar,
dat Steckhusen rust noodig heeft.

De heilgymnaste begint in den namiddag met
lichaamsmassage om het bloed door de verlamde
gelederen te doen stroomen. Steckhusen is onge-
voelig voor slag en druk, en als hem gevraagd wordt,
of zijn rechterarm gebogen Of gestrekt op zijn deken
ligt, dan kan hij het niet zeggen. De eerste-luite-
nant heeft het bezoek van den spraakleeraar en de
heilgymnaste als in een droomtoestand beleefd en
zonder innerlijke deelname. ledere gedachte van
hem geldt slechts zijn vrouw en kind. Als hij maar
wist. hoe hij hun een levensteeken kon geven. Tegen
den avond verheldert zijn verwrongen gezicht. Hij
had aan den kamermuur een plaat van een vrouw
ontdekt, en hij weet nu hoe hij het de zuster zal
zeggen. Toen ze kwam, wees hij op de plaat en dan
op zichzelf en maakte de beweging van het schrij-
ven. Gerust sliep hij in. De zuster had hem begre-
pen en zal zijn wensch vervullen. Nu kon de arts
toestemmen, dat men de opwinding van de ontmoe-
ting tegemoet kan zien. De zuster belde mevrouw
Steckhusen op en verzocht haar den volgenden
morgen te komen. Steckhusen had dien nacht goed
geslapen en was, toen de spraakleeraar kwam, gewil-
liger en rustiger. De spraakleeraar had een A.B.C.-
boek meegebracht, zooals men dat op de lagere
scholen gebruikt, en noemde de letters hardop en
liet ze hem dan herhalen. Toen hij zag, dat de goede
uitspraak Steckhusen moeilijkheden bereidde, nam
hij den spiegel van den muur en maakte voor den
gewonde de mondbewegingen voor. Weer kon het
onderricht niet langer dan,, tien minuten duren.

(Wordt vervolgd)

SCHOONHEID VAN DEN ARBEID
Bedrijven door werken waardig

Wanneer de Duitsche arbeider, ondanks de groot-
ste krachtsinspanning, die de totale oorlog van hem
vergt, en ondanks de onmenschelijke terreur, waar-
aan hij door de cynische vijanden van zijn land
wordt blootgesteld, zijn spankracht weet te behou-
den, dan is dat slechts verklaarbaar door het feit,
dat de arbeider strijdt voor een ideaal. En dat de
Duitsche werker dat ideaal, ondanks de harde slagen
van het lot niet prijs geeft, is alleen begrijpelijk
voor hem. die weet, dat het er niet alleen om gaat
dit ideaal in de toekomst te verwerkelijken.

Als een tastbare en zichtbare verwerkelijking heeft
de Duitsche werker zijn ideaal in het verleden ge-
kend. Hij weet dus waar het om gaat, niet door wat
hem aangepraat wordt, nu zijn arbeidskracht on-
misbaar is om den oorlog te winnen. Het doel, waar-
voor de strijd gestreden wordt: de verwerkelijking
van een socialistische volksgemeenschap is voor hem

nauwste verbonden aan vele werkelijkheidsbe-

van den Arbeid". Langzaam maar zeker heeft de
Duitsche werker berookte, sombere fabrieksruimten
zien veranderen in lichte en ruime werkplaatsen. Hij
heeft gezien hoe eerst aarzelend hier en daar, maar
later met een door niets te stuiten élan, de Schoon-
heid van den Arbeid veld won, en hij heeft de waar-

Eén van die begrippen Is voor hem „Schoonheid

de — soms tegen zichzelf in — leeren kennen, en
waardeeren.
- Hoe kon het ook anders. Waar het Duitsche
Arbeidsfront den strijd aanbond tegen sleur en ge-
woonte, tegen wanbegrip en gemakzucht, verander-
den Stoffige sintelvelden in groene gazons, daar gin-
gen de reokende schoorsteenen weldra schuil achter
hoogopgaand geboomte en kon het oog van den
werker ook in de werkplaats op bloemen en planten
rusten, die van een andere gezindheid spraken dan
van werkers, die het liefst hun werk ontvluchtten.
Och het is tenslotte maar een enkele facet van het
groote geheel, dat de Duitsche werkers hebben leeren
kennen uit ervaring, maar het is voldoende om er
hun wil den strijd te winnen uit te verklaren. Hoe
grooter het doel hoe grooter de moeiten, die ervoor
gedragen kunnen worden zonder het geloof en den
moed te verliezen.

Eens zal de werker overwinnen. De Duitsche en
ook de Nederlandsche werker. Werkplaatsen zullen
worden niet tot holen, waar de laatste drup energie
uit den werker gezorgen wordt, doch tot wat ze ten
deele onder den invloed van nieuwe inzichten, onder
den invloed van Schoonheid van den Arbeid reeds
waren: werkplaatsen in dienst van de volksgemeen-
schap en daarom licht, helder, omgeven van wui-
vende boomkruinen en bloemrijke gazons: den"~wer-
ker waardig.



VROU
I N S C H I K K E L I J K H E I D

„Wees toch een beetje inschikke-
lijk", is de wellicht goed bedoelde
vermaning, die men dikwijls kan
hooren tegen menschen. die met een
of ander plannetje niet kunnen of
willen meegaan, en daar tegenover
een ander plan opperen, waarvoor
de meesten van 't gezelschap niets
voelen. „Wees toch een beetje inschik-
kelijk" is de wrevelige opmerking, die
men ten beste geeft aan hen, die
met hun meening alleen staan en een
heel anderen kijk op de dingen heb-
ben, die het durven bestaan er een
afwijkende opinie op na te houden.

Inschikkelijkheid, zouden we willen
zessen, goed! heel goed zelfs, wan-
neer het slechts om kleine dingen
gaat, als we er onze omgeving een
dienst of een vriendelijkheid mee
kunnen bewijzen.

Doch het leven bestaat niet alleen
uit kleine, maar ook zeer dikwijls uit
groote en zeer samengestelde conflic-
ten en het is toch bijna onmogelijk,
dat een denkend mensen, die een
open oog en hart heeft voor
maatschappelijke nooden en toe-
standen, van verre en van dicht-
bij, wiens rechtvaardigheidsgevoel
normaal ontwikkeld is, nooit in op-
stand komt. Het leven is niet zoo
gladjes, effen en inschikkelijk, het is
voor de meesten zelfs moeilijk, hard
en wreed, het eischt een groote mate
van energie en doorzettingsvermo-
gen. Maar juist deze harde-leerschool
van het leven vormt de beste en
flinkste karakters.

Vooral bij de vrouw veronderstelt
men meestal een onuitputtelijke dosis
van die inschikkelijkheid, die dan..
ook dikwijls hij haar wordt aange-
troffen. Zij is immers gewend zich te
plooien en te schikken naar de ande-
re huisgenooten, en dezen schijnen
dit vanzelfsprekend te vinden.

Maar, om dergelijke vrouwelijke
inschikkelijkheid tot „deugd" te ver-
heffen, is toch wel een beetje kras.

Ik hoorde eens — een overigens
zeer ontwikkelde vrouw — zeggen
„het is een groote deugd van de
vrouw, zich steeds te willen voegen,
plooien en schikken naar de wen-
schen van anderen, dan alleen be-
kleedt zij haar plaats met eere."

Men zou deze vrouw willen vragen,
of inderdaad dergelijke inschikkelijk-
heid zoo'n groote deugd is. Vervult
de vrouw slechts dan haar taak met
eer en waardigheid, wanneer zij zich
altijd maar weet te buigen, tegen be-
ter weten in, al beeft ze 't grootste
gelijk van de wereld? Waarom zou
de vrouw zich geheel weg moeten
cijferen, zoodat haar zelfstandigheid
loek raakt?

Kan zij met zoo weinig initiatief,
zulk een slappe wilskracht, haar kin-
deren tot flinke menschen vormen
als zelfs het kleinste strootje voor
hen wordt weggenomen? Hoe zullen
ze dan later op eigen beenen kunnen
staan?

Wanneer de vrouw alle onaange-
naamheden voor den man uit den
weg moet ruimen, moet de man het'
wederkeerig ook voor zijn vrouw
trachten te doen. En zoo de moeilijk-
heden samen te dragen, elkaar er bij
steunend, is dunkt mij eerlijker, lief-
devoller en vooral kameraadschappe-
lijker.

In die gezinnen, waar alles samen
beleefd wordt, lief en leed, vreugde,
zoowel als zorgen en teleurstellingen,
waar de eene partij niet alles in
egoïsme van zich afschuift, is het
huwelijk op een idealer basis geplant,
dan waar alle lasten op één paar

schouders worden gestapeld, namelijk
op die der 7..«. 7wa';ke vrouw.

Dezelfde vrouw gaf ook als motief
voor haar inschikkelijkheid op. dat
men na eenmaal met verschillende
msnschsn moet omgaan, men kan
dan ten minste in rust en vrede
leven, daarenboven zijn inschikkelijke
menschen steeds gezocht in gezel-
schappen.

O zeker, rust en vrede zijn een be-
geerenswaardig goed en moeten zoo-
veel mogelijk, zelfs ten koste van
offers bevorderd worden, doch nooit
mag de prijs daarvoor de innerlijke
overtuiging zijn. Het komt er maar
op aan, op welke wijze men deze
overtuiging ontvouwt.

Het hangt eveneens van het gezel-
schap af. waar men bij voorkeur
inschikkelijke menschen toelaat. Het
is natuurlijk wel gemakkelijk, nooit
tegenspraak te ondervinden, doch
wanneer er een heel gezelschap van
deze inschikkelijken bij elkaar is,
veroorloof ik mij toch, de misschien
wel aangename, doch pittige en gees-
tige conversatie van al die inschik-
kelijken in twijfel te trekken; de ge-

sprekken zullen in elk geval niet door
diepte en inhoud uitmunten.

Wat is er door te veel insehikke-
' id , al niet veel goeds en grootse tl

in de wereld verloren gegaan! Man-
nen en vrouwen, aanvankelijk met
rotsvaste overtuiging, bereid alles
voor hun mooie idealen op te offe-
ren, hebben zich langzamerhand door
anderer invloed weten te plooien, te
schikken en te voegen naar het kou-
de, ziellooze materialisme; slechts
enkelen hebben de kracht gehad pal
te staan. Laten we toch niet m.eehel-
pen, den impuls, de spontaneïteit der
oprechte overtuiging van wat goed
is. te dooven, er is reeds te veel ver-
keerde inschikkelijkheid in de wereld.

De vrouw, die zoo dikwijls voor
haar eerlijke meening durft uitko-
men, die blijken heeft gegeven van
een juisteren kijk op de maatschap-
pelijke nooden, moet zich niet terug
laten dringen, zij moet spreken en
handelen, wanneer dit dringende
eisen is, dan hoeft zij zich niet te
schikken naar anderen, die naar de
verkeerde richting sturen

Zij heeft vooral - heden nog zoo'n
groote. gewichtige taak voor zich lig-
gen, zij behoeft niet weg te schuilen
daar waar de plicht voor de gemeen-
schap haar roept, waar haar stem
gehoord moet worden, en waar zwij-
gen, lafheid zou zijn. Zoo alleen kan
haar arbeid een zegenrijken invloed
hebben, in eigen kring en daarbui-
ten.

Vrouwen, plaatst uw licht en uw
talenten niet onder de korenmaat,
doch laat het stralen als een bran-
dende fakkel, die de duisternis door-
gloeit! B. Buising—v Besouw.

De onhandige huisvrouw
Wij hadden bij de vorige opgave

twee fouten beloofd — wil ontvingen
inzendingen van lezeressen die... vier
of vijf fouten zagen. Men kan evenwel
ook al te handig willen zijn. Dat de
strijkplank te hoog was en dat de on-
handige huisvrouw dus boven haar
macht werkte, had het gros der leze-
ressen ontdekt. Slechts een enKele in-
zendster was echter op de gedachte
gekomen, dat een handige huisvrouw
haar strijkwerk wel eens zittende zou
kunden afdoen! De kraan die drupte
had velen op een dwaalspoor ge-
bracht; anderen zagen het goed aan
den verkeerden kant op de plank lig-
gen of deelden mede, dat de strijk-
plank niet was bekleed — dat de juf-
frouw niet op het goed streek — dat
het stopcontact niet goed kon zitten
— dat zij het ijzer zoo maar op de
plank had staan en niet op een blikje
— dat zij den vullen boel niet had op-
geruimd vóór zij ging strijken.

Bij de beoordeeling der goede oplos-
singen hebben wij .een ruim standpunt
ingenomen. Elke inzendster(der) die
de te hooge strijkplank als fout aan-
gaf, heeft de kans op de prijzen
gehad..

De hoofdprijs (vijf gulden) zal wor-
den gezonden aan mevrouw Standaar.
1ste Atjehstraat 871, Amsterdam-
Oost.

Een prijsje van één gulden zal wor-
den gezonden aan Hans Schiefer,
Parkstraat 6, Nieuwenhagen, bij Heer-
len L.; H. Curiël. „Para-Deli". Krab-
bendijke: mevrouw Molenaar, Maas-
tunnelplein 2 A, Rotterdam Z.; juf-
frouw Meijer, Van Reigersbergenstraat
45 huis, Amsterdam W.

ONZE NIEUWE OPGAVE

Wij vragen weer: wat doet deze
huisvrouw verkeerd?

Oplossingen aan de redactie „Ar-
beid". P. C. Hooftstraat 178, Amster-
dam Zuid.

Op envelop of briefkaart vermeiden:
Onhandige huisvrouw. Inzenden vóór
l October 1943.

O V E R T U I G D E A R B E I D S F R O N T L E D E N
(eventueel medewerkers of functionarissen van andere diensten),

wier kwaliteiten en begaafdheden op het gebied der propaganda liggen, mefc
voldoende energie om een belangrijke functie te vervullen, hebben daartoe ge-
legenheid bij het Arbeidsgebied ,,Propaganda" van Het Nederlandsche Arbeids-
front, waar reeds eenigen tijd enkele vacatures op geschikte krachten wachten.
Vereischten: algeheele, geestdriftige overgave aan de te vervullen taak, vol-
doende algemeene ontwikkeling, intelligentie en organisatorische • aanleg.
Ouderen, zoowel als jongeren, die een" zelfstandige werkkring begeeren, welke hun
de gelegenheid biedt hun persoonlijkheid geheel te ontplooien, wenden zich
onder motto „Propaganda" tot

H E T N E D E R L A N D S C H E A R B E I D S F R O N T
Arbeidsgebied JPersoneel", P. C. Hooftstraat 170—180.

Babbeltje van Oom Nieic
M'n besCe neven en nichten.
Ik vind het geweldig, dat ik de laat-

ste tijd van die prachtige babbelbrie-
ven Icrijg. Zo'n briefje erbij maakt,
dat het nakijken van de raadseloplos-
singen heel plezierig is. Vaak vind ite
in de brieven een mooie, eigengemaak-
te tekening of een kleine foto van den
neef of nicht. Deze keer kreeg ik zelfs
een briefje van., een tante. Want een
inzendster van 25 jaar. die al is ge-
trouwd, is geen nicht meer. Ik wens
deze zieke tante uit Nw. Scheemda
van harte beterschap. Ik vond het
leuk, dat zij mij voor de aardigheid
schreef en de raadsels oploste en i>c
heb even gelachen, toen ik zag, dat...
het tweede raadsel fout was. Maar zd
moet het zijn: voor de aardigheid en
met plezier moeten m'n neven en
nichten aan oom Niek schrijven. Als
je er geen zin in hebt — als je er ja
huiswerk voor moet laten liggen,
dan... dan heb ik liever geen briefje.
Zo ben ik geweldig geschrokken van
wat me die Annie uit Zwolle schreef:
„Ik moest eigenlijk mijn geschiedenis
leren maar ik heb er niets geen zin
in. Dan maar een potje strafwerk van
den meester."

Dat is natuurlijk helemaal fout en
Annie mag van geluk spreken, dat
Oom Niek niet in de buurt van Zwolle
woont. Anders kwam hij haar dat vast
en zeker eens vertellen! Je huiswerfc
moet altijd nummer één zijn. Eerst
daarna kunnen de briefjes en raadsels
van mij komen.

De goede oplossingen luiden: soep-
lepel, schoolmat. boekenstandaard,
weekblad, haardkachel. loopjongen,
schrijftafel. haakpen, kamerdeur,
kastpapier. Het doorzagen kostte twee
gulden.

NU DE PRIJSWINNAARS
De hoofdprijs kreeg: Freddie Gazen-

dam, j., 14 j.. Reggestraat 30. Den
Haag.

Troostprijzen zijn toegekend aan:
Guus Liiidroos, j., 11 j., Jan Kruüff-
straat 11 B, Rotterdam W.: Albert
Roos, j., 12 j.; Kinderdijtetraat 49
huis, Amsterdam Z.; Nelly Smol, m,,
9 j., Standhasenstraat 26, Dordrecht;
Marietje Kremers(m.,13 j., Enschotse-
straat 26 A, Tilburg en Mies Konings,
m.. 12 j.. Markt 32. Tilburg.

ONS NIEUWE PRIJSRAADSEL
heeft Afien Westerhoff, m., 13 J„
Adorp A 25a. Groningen, gemaakt.
Zoek de verborgen vogelnamen in de
volgende zinnetjes:

1. Is het hek sterk genoeg?
2. Jaap at rijst met zijn vingers.
3. Er was een dreumes van drie

jaar noek.
4. Wat een mooie vaart om 'swin-

ters schaatsen te rijden.
5. „Geen vin kon ik verroeren," zei

Jan.
Voor de extra slimme neven en

nichten doe ik er nog een raadsel bij
van m'n neef W. Koornhof. Je mag
beide oplossingen inzenden, maar één
goed is ditmaal ook voldoende. Hier
komt het:

Ik heb een kan met 5 liter melk en
een kan met 7 liter. Hoe moet ik nu
precies 8 liter krijgen?

Afien en W. (heb jij geen voornaam
en geen leeftijd, vader?) krijgen een
extra troostprijs.

Inzendingen zo spoedig mogelijk, In
elk geval voor l October aan

Postbox 5000
Amsterdam Zuid

P.V. 1595/1. Verantwoordelijk voor het redacttoneéle gedeelte van den inhoud: Drs W Wlenbelt te Amsterdam, Uitgever: Nederlandsen Arbeidsfront, P G.
Hooftstr. 180 te A'dam. Drukker: N.V. De Arbeiderspers. Hekelveld 15 te A'dam. Verschijnt éénmaal per 14 dagen. Abonnementsprijs voor niet-leden f125 per

halt jaar. Losse nummers 7é cent. Kengetal 113.
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