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Wat doet het Arbeidsfront voor mij??
Hadden wij in ons vorige

artikel het oog op de groep
werkers die beweren, geen lid
te willen worden van het Ar-
beidsfront, omdat het niet
Nederlandsch zou zijn^ thans
willen wij een andere groep
bij den kop. vatten en wel die
werkers, die niet ongenegen
zijn lid van het Arbeidsfront
te worden, maar die eerst wel
eens willen zien -^ en onder-
vinden - wat dat Arbeids-
front voor hen doet.

En daarmee geven zij dan
blijk, het groote gebeuren van
dezen tijd h'eelemaal niet te
begrijpen. Want het Arbeids-
front is nu eenmaal geen
soort zakelijke maatschappij,
welke tegen betaling van een
bepaalde premie een prompte
vervulling van de sociale
wenschen en verlangens, die
elke Nederlandsche werker in
zijn hart koestert, verzekert.

Groote goedheid — zegt de
naam Arbeidsfront dezen
menschen dan reeds niet ge-
noeg? Arbeid en front zijn
toch geen begrippen die ge-
dachten aan een veilig en

•kerd, onbewogen weg-
ebbend bestaan wakker roe-
pen! Arbeidstront is toch een
naam. die op strijd duidt!

De Duitsche soWaat en
vooral de Nederlandsche vrij-
williger, die thans aan de
Europeesche fronten staat
om de belagers van de socia-
listische Europeesche volke-
rengemeenschap van zich af
te slaan is toch ook niet ten
strijde getrokken met de
vraag op de lippen, wat hij
er aan zal verdienen?!

Wat zouden cle oude socia-
'tische pioniers, dip wij in

Nederland gekend hebben en
waarop vele Nederlandsche
werkers, die voor het streven
van het Arbeidsfront slechts
een onverschillig schouder-
ophalen over hebben zoo graag zinspelen, wel denken, wanneer zij kon-
den hooren, met wat voor een kruideniersmentaliteit diezelfde werkers
op de proppen komen, wanneer het er om gaat. zijn krachten in te
spannen voor een strijd, die deze oude pioniers destijds dank zij het
kapitalistische staatsbestel niet konden voleinden? Zij zouden zich in

graf omdraaien van schrik!

Afgezien van het feit, dat
het een dfen Nederlandschen
werker onwaardigen houding
is, om eener zij ds laatdunkend
af te geven op „die socialisti-
sche nieuwlichters", doch an-
derszij ds wel de zoete vruch-
ten te willen plukken, die dank
zrj het werk, of mede dank zij
het werk van deze „nieuw-
lichters" konden rijpen, gaat
het niet aan, met veel ver-
toon van moed tot een strijd-
organisatie,, toe te treden,
wanneer de overwinning —
in dit geval de zege van het
socialisme — alreeds behaald
is. Want daarop komt het ten
slotte toch neer. wanneer
men eerst eens wil zien en
ondervinden, wat het Neder-
landsche Arbeidsfront nu wel
voor de werkers doet.

Om spijkers met-koppen te
staan: het Arbeidsfront is nu
eens ge§n organisatie, die
andere organisaties door het
schilderen van nog rooskleu-
riger toekomstbeelden moet
overtroeven en beconcurree-
ren, doch een organisatie, die
alle Nederlandsche werkende
menschen samenbundelt in
een front van den arbeid en
dit front voorgaat, dat wil
zeggen deze menschen leidt
naar een toekomst, waarin
die .sociale toestanden heer-
senen, welke den Nederland-
schen werker zélf altijd als
ideaal voor oogen gezweefd
hebben.

Natuurlijk biedt het Ar-
beidsfront zijn leden bej^alde
rechten en -voordeelen, doch
dit is niet het belangrijkste.
Even belangrijk — neen, be-
langrijker nog Is de ideëele
doelstelling van het Arbeids-
front: de verwezenlijking van
een hechte volksgemeenschap
als een der belangrijkste
voorwaarden om te komen tot

(Teekening Koekkoek M.A.zn:) de langverbeide sociale recht-
vaardigheid.

Daarom kameraad, gij allen, die alvorens lid te willen worden van
het'-Arbeidsfront, vragen: %,Wat doet het Artaeidsfront voor mij?", wij
kunnen u slechts één antwoord geven: „Wanneer gij aan den kant blijft
staan niets. Wanneer gij allen meestrijdt alles!

Blijft dus niet werkloos wachten, doch treedt toe tot de rijen van het
Nederlandsche Arbeidsf ront l



Bof Bouwman
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De enkele vragen en antwoorden gingen verloren
hi de herrie der velerlei uitroepen waarmee elk der
werkers zijn misnoegen uitvloekte over de willekeur
waarmee, telkens en telkens weer, de tarieven ver-
laagd werden. Ze namen het niet langer. Liever op
Btaanden voet de keien op dan nog langer dan dood
In gejaagd te worden met dat eeuwige gejacht. Aan
brokken vallen konden ze met d'r ouwe rotbooteri.

„Kom op, jongens, we gaan de poort uit!"
„Op voor 'n menschwaardig bestaan!" brulde

Korsie die z'n potje „zwik" omgeruild had voor de
•ensatie van het oogenblik.

„Leve de proletarituur van de... stik... 'k bedoel de
diktoraliaat van de... nou ja, gooi maar in m'n
pet!", meende Henkie er aan te moeten toevoegen.
„Wij doene mee! Vooruit Doppie! Kom op Klaas!
Wij benne solidaar!"

De warhoop dromde weg over de loopbrug. Bakker
en Van der Vaart bleven achter. Klaas onthutst
door den wervel der gebeurtenissen; Bart met een
wijsgeerige snuit van: wat heb ik je gezegd? Zooiets
heb ik aan zien komen.

„Wat doen .we, Klaas?" begon hij. „Rustig 'n kaar-
tje legge in de salon, of mee achter de muziek aan?
Ik vind die tarieve van ons ook wel 'n beetje aan de
lage kant! Duizend ure voor twee mergpijpies...!"

Klaas vloekte. Kon dat verdomde Doppie dan nooit
ernstig blijven? Was dit een zaak om den spot mee
-te drijven?"

„Jij sta maar rotgijntjes te verkoope omdat je d'r
geen bliksem van begrijpt!" stoof hij op. „W^et jij
hoe hard d'r gebeuld wordt in die ouwe stinkboote?"

„Weet ik geen draad van!" bekende Bart. „Maar
als je 'n oogenblikkie je gemak wil houë, dan zal ik
Je uitlegge hoe doorgewinterd link dat zaakie in
mekaar zit! M'n beene benne niet voor niks tien
duim afgeslete van 't rondbaviane...! As ik je nou
vertel...!"

„Die staking mot gewonne worde!" onderbrak
Klaas. „Doe je mee, of doe je niet mee?"

Doppie aarzelde. Z'n gedachten gingen terug naar
de New Bell Comptiny, het zoldertje met de statie-
trap, het veenland van Vollenhove... de verzeke-
ringsmap... de stofzuigers... En het was geen won-
der dat een misselijk gevoel in z'n keel borrelde
toen hij, achter Klaas aan, naar den salon slofte om
z'n doodversleten jekkertje van den spijker te
grijpen.

„Ja we gaan... In godsnaam... d'r achteraan...!
Want we benne solidaar...!"

Buiten de poort dromden de stakers samen. Drup-

pelsgewijs kwamen er meer. Er werden kringetjes
gevormd; kansen besproken en plannen beraamd.
Er moest een ultimatum gesteld worden aan de
directie. Onmiddellijke wederinvoering der oude
tariefloonen of...

„...de kat in de kachel!" vulde Bart aan. „Je
bedoelt: anders gane we stake! Keleertie, wat 'n
gladdekkers! Zou je eerst niet beginne met te ver-
zinne hoe we beginne? Wie leen me 'n lodpootje,
dan zal ik de eisene op papier zette!"

„Doppie zal de eigene informuleere!" juichte
Henk. „En dan motte wij as massa d'r achter gaan
Btaan...!"

„Stik met je geouwehoer!"
„Da's verraad aan de arbeidersklasse...!"
„De zenewe!"
Klaas vond het tijd om ook 'n duit in 't zakje te

doen.
„Luister es eve! Hebbe jullie overleg gepleegd met

de bestuurders van jullie bond?"
„Dat benne verburgerlijkte indududu...vuje!"

.„Hou nou es effe je maagklep dicht! Wat wou 1e
zegge? Bondsbestuurders? Nee... die wete d'r nog
niks van...!"

„Dan zulle we daar mee beginne!" stelde Klaas
voor. „Vrage aan de portier of we effe op kunne
belle!"

De portier had geen bezwaren. Eigenhandig
draaide hij een nummer, en leidde dan het gesprek
in met de woorden: „mister Smalling? Hier sjip-
bjoeldengkampenie! 'n Oogenblikkie... hier komt
mister Bakkum! Is kommed!"

Tevreden over eigen prestaties, gluurde hij over
zijn brilleglaasjes. luisterend naar het halve tele-
foongesprek waaruit op te maken viel dat het aan
't andere einde van den draad niet zoo erg vlotte.
Klaas luisterde naar een uiteenzetting over geor?a-
niseerd overleg, indienen van klachten bij D.B.,
Dagelijksch Bestuur, ruggespraak met H.B., bijeen-
roeping bondsraad, langdurige besprekingen, volle
aandacht, wel praematuur, niet urgent, geen prece-
dent, ook niet precair...

„Houd er rekening mee dat er al gestaakt wordt!"
viel Klaas in-de rede. „Zeg maar wat er gebeure
mot!"

Gebeuren? Er moest niets gebeuren. Het H.B. had
geen staking geproclameerd Geen besprekingen
gevoerd zelfs. Of meneer Van Bakkum gek geworden
was met z'n staking?
•„Komt dan zelf maar hierheen, en zoek et maar

nlt!"
Met een moedeloos gebaar legde Klaas de telefoon

op den haak. om dan, met enkele woorden de sta-
kers op de hoogte te brengen van hun hopeloozen
toestand. Een wilde staking, volgens de opvattingen
van den bestuurder, en geen enkel recht op eeniger-
lel uitkeering. Overleg met de stakers werd niet in
overweging genomen. Het bestuur wenschte zich niet
te compromitteeren. Het H.B had over al of niet
staken te beslissen, en niemand anders.

„Wat doen we?" besloot hrj z'n uiteenzetting.
„Naar binne gaan of..."

„Doorstake!" werd er geroepen.
JStakingscomité benoeme!"
„Goed! Dan 'n stakingscomité! Namen?"
„Jij en die vent met dien dop!"
Bart bedankte voor de eer. Kors en Henk drongen
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Na den oorlog zal het luchtverkeer enorm toenemen
en zal de vraag naar technisch geschoold personeel
evenredig zijn. Onverschillig of U vliegtuigmonteur
cl radiotelegralist wilt worden, voor alle beroepen
der L U C H T V A A R T kunnen onze schriftelijke vak-
cursussen — die gegeven worden in samenwerking
met Het Nederlandsche Arttcidsfront — U opleiden.
'Vraagt nog vandaag nadere inlichtingen en g r a t i s
toezending van ons „Algemeen Prospectus".

BOEKENBEDRIJF N.V.
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zich op, doch Klaas deed ol ze luclit waren. Hamer
en sikkelzwaaiers konden er beter met de vingers
afblijven. Op goed geluk pikte hij enkele anderen
uit den hoop. Een van hen wist een vergaderlokaai-
tje Wel niet veel bijzonders, maar wel geschikt voor
een stakingscommissie om zitting te houden en te
confereeren over de wijze waarop het zaakje inge-
klaard moest woïden

„Afgesproke!" besliste Bart. „Jullie gaan daar 'n
deuntje zitte piekere. en wij zulle zien dat we eft'e
die werf leeglurke! Vandaag is 't Vrijdag... morge
legt de heele zaak stil! Let es op mijn woorde!"

Hij blufte maar wat in de ruimte. Achter z'n jolig
masker knaagde kille angst voor de mislukking
waarop, naar zijn overtuiging, deze wilde onder-
neming onherroepelijk moest uitloopen. Een handje-
vol stakers buiten de poort, terwijl er duizenden aan
het werk bleven. Een handjevol zonder ruggesteun,
zonder uitkeering, wellicht ook uitgeschakeld bij de
loonbetaling van den volgenden dag. Gottegot, wat
moest er van terecht komen?

Met den moed der vertwijfeling schreeuwde hij
mee toen om vijf uur de machtige lawine der wer-
kers door de wijd openzwaaiende fabriekspoorten
naar buiten schoof.

„Stake! Stake! Morge niemand de poort in!!"
Hij moest lachen om z'n eigen stemgeluid, nau-

welijks hoorbaar boven den dreun der wegrollende
menschenmassa.

Het leger van den arbeid trok voorbij. Stoere
koppen, grimmig verbeten, naast ziekelijke maskers,

'doorgroefd van zorg en leed; dreunende voetstap-
pen; sleepend geslof van moede beenenr rhythmisch
beweeg van gehavende drinkkruiken; slordig gebun-
gel van voddige actentasschen, vies besmeurd en
beduimeld...

De grauwe massa van den arbeid.

(Wordt vervolgd.)

DE VERSTEKELINGE.

Moe moest en zou Marika Rökk zien
in haar nieuwste film en pa was even-
eens een bewonderaar van de popu-
laire fümactrice, maar tja Marika was
alleen toegankelijk voor personen
boven de 18 jaar en kleine zus kon
men toch niet alleen thuislaten.

Wat doet riu een fümziek ouderpaar
met ^en kindje van 3 jaar in zoo'n
gevaff

Ik voor mij, ik geloof niet, dat zusje
op dien leeftijd door het zien van
Marika Rökk slecht zou zijn gewor-
den, maar per slot van rekening moet
er een leeftijdsgrens zijn, dat eischt
Ae moraal en... de filmkeuring.

Pa had niet voor niets tallooze
tpeurdersfüms gezien en zon op list.
Kij had het gevonden! Terwijl vrouw
en kind zich afzijdig hielden kocht hij
3 kaartjes aan de kassa... toonde ver-
volgens één kaartje aan den portier
en nadat hij te voren de zwakke stee
in de vesting ontdekt had, vroeg hij
met een uitgestreken gezicht of vrouw
en kind even gebruik mochten maken
van „het toilet".

De portier vloog er in... dat wil zeg-
gen In den listig opgezetten val en ter-

wijl de geüniformeerde zich reeds aan
andere bezigheden wijdde, glipten pa,
moe en zusje de bioscoopzaal binnen
waar zij werden opgevangen door een
lieftallige ouvreuse.

Deze keek al terstond argwanendr
„ naar kleine zus, doch voor zij een

woord van protest kon uiten, zei pa
met een bravour, een betere zaak

• waardig, dat hij het al „in orde had
gemaakt" met den portier.

Onze ouvreuse beging een fout en
wel een zeer ernstige. Zij had deze
menschen niet mogen plaatsen, doch
tij wilde ook den portier waarvan zij
vermoedde, dat deze een fooi had ge-
kregen niet den voet dwars zetten.

Nauwelijks was de film begonnen
of de "bedrijfsvoerder van het thea-
ter betrad a's zaal en als een kapitein
op een slagschip monsterde hij de
tianwezige koppen. 'Niets ontging zijn
alziend oog en al spoedig ontdekte hij
tn Het donkere duister, diep. weggedo-
ken Ut een fluweelen fauteuil, den
blinden passagier... onze driejarige
verstekelinge.

Toen had men de poppen aan het
dansen. Het echtpaar moest de zaal
uit en de ouvreuse op staanden voet

Ae laan uit met als gevolg van een en
ander een bespreking bij de Dienstka-
mer voor Rechtsbescherming van het
Arbeidsfront, waarbij niet alleen de
ontslagen ouvreuse en de bedrijfsvoer-
der, doch zelfs een afgezant van het
Fümgüde tegenwoordig was.

De eerste bijeenkomst werkte nog
niet erg verhelderend, er bleef strijd
om de schuldvraag. Later werden er
echter eenige getuigen gehoord o.a. de
portier en een collega-ouvreuse.

De portier ging inderdaad vrij uit.
tiij was'op het critieke oogenblik even
afwezig geweest. De coüega verklaar-
de dat de ontslagen ouvreuse haar
terstond, nadat zij het ondergedoken
kind Jiad geplaatst, gevraagd had hoe
gij er nu mee aan moest. Door deze
verklaring was in elk geval komen
vast te staan, dat de bewuste ouvreuse
gich niet had laten omkoopen door de
meergenoemde filmmaniakken, maar
«ü ging in geen geval vrij uit en dat
werd haar ook danig door het Arbeids-

front aan haar verstand gebracht.
De bedrijfsvoerder icas zoo tevreden

over de door het Arbeidsfront betoon-
de objectiviteit bij de behandeling /
dezer kwestie dat hij zijnerzijds toch.
iets voor de ontslagene wilde doen. Hij
kon haar niet meer in dienst terug-
nemen, dat was trouwens niet noodig
want zij had al elders werk gevonden,
doch bood een schadeloosstelling aan
van f 100. . Toen het Arbeidsfront
daarop voorstelde om er nog f 50.—
bij te doen was de bedrijfsvoerder ook
daartoe bereid, zoodat er ten slotie
een oplossing werd verkregen, die alle
partijen bevredigde.

Het filmzieke echtpaar zou er ech-
ter verstandiger aan gedaan hebben
om een „oppasje" te nemen wanneer
het per se van Marika wilde genieten,
't Is te hopen dat zij'dit voortaan zul-
len doen of... thuisblijven, anders ko-
men er misschien nieuwe ontslagkwes-
ties die niet zoo prettig zijn op. te
lossen. v. G.

naHET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT roept candidaten op, die.
gebleken geschiktheid, in aanmerking komen voor een

ONBEZOLDIGDE FUNCTIE
•Is leider Dienst Vorming bij een der Kringkantoren.
Van deze candidaten zullen er een of twee in een BEZOLDIGDE FUNCTIE
bij een Provinciaal Bureau worden aangesteld.-
Dieg&nen die in aanmerking wenschen te kom/en voor een dergelijke
functie, moeten hun brieven zenden aan het Arbeidsgebied Personeel
van Het Nederlandsche Arbeidsfront, P. C. Hooftstraat 180, Amsterdam.



IMPRESSIES VAN EEN ZWERVEND ARBEIDSFRONTMAN

Van schoolmeesters en vakken
Het trammetje, dat mij voor een

halven dag naar de vrijheid van wa-
ter, wei en wolken zal brengen, suk-
kelt genoeglijk en onbewust van het
tempo van den tijd tusschen water.
en weiland verder.

Buiten zijn de landen groen alsof
het geen winter is. Binnen is het
warm — zelfs een tikje te warm.
Scholieren hebben zoowat dit heele
wereldje overmeesterd. Het vrouwe-
lijk deel en de heeren der schepping
in spe, kennelijk onder den indruk
van een schoolrepetitie, die ze boven
het hoofd hangt, bladeren ijverig in
de boeken en schriften, die voor een
groot deel hun geestelijk hebben en
houden bevatten.

„Zoo — zegt- er een —- ben je met
de rommel klaar?"

„-/Vee — zegt de ander — nog drie
vakken.... aardrijkskunde en meet-
kunde.

Heerlijke naïeve tijd, flitst het door
mijn hoofd, als je de wereld en de
wijsheid nog in vakjes verdeelen
kunt. Maar dan wordt mijn aandacht
getrokken door een paar zware man-
nestemmen — kennelijk geen noor-
derlingen — maar verdwaald in dit
land van stamboekvee en meren.

„Ze slepen het er met de haren
by". zegt de één.

„Verrekt stom — zegt de ander —
ik bemoei me met mijn boterham en
liefst nog met een gemeubileerde
boterham. En als ze daar voor zorgen
— mij best — dan doe ik mee ook —
maar politiek — niks mee te maken

— allemaal vuiligheid."
Ziezoo, we zijn weer thuis. Die twee

achter het half hooge schotje buigen
mijn gedachten om. Weg.vóorpret om
een vrijen • middag in het wintersche
polderland. Alweer die politiek. Ze
willen die politiek er buiten laten en
toch praten ze erover?

Och, binnen het kleine wereldje
van de tram is de oplossing nog niet
zoo moeilijk te vinden. Eerlijk gezegd
ligt de sleutel om het raadsel op te
lossen bij de scholieren met hun be-
angsttgenden voorraad boeken en
schoolsche wijsheid. Van jongsaf heb-
ben ze ons geleerd de wereld in vak-
ken en vakjes te verdeelen. In het
eene vakje de aardrijkskunde, in het
andere vakje de geschiedenis, en in
weer .een ander vakje de natuurlijke
historie.

En zoo hebben ze er op een goeden
of kwaden dag, als de schooldeuren
voor goed 'achter hen dicht slaan,
vrede mee, dat de wereld en alles wat
er op gebeurt, in vakjes verdeeld is.
Dat is eenvoudig en overzichtelijk en
voorkomt gezoek. Ordelijk is het ook
en het denken wordt er door verge-
makkelijkt.

De wereld zelf denkt er echter an-
ders over. In werkelijkheid grijpt het
eene vak in het andere, de aardrijks-
kunde in de natuurwetenschappen.
De talen in de volkerenkunde, de
volkerenkunde in de geschiedenis, en
de geschiedenis zelf... laat zich ook
niet in een vakje alleen dringen. He-

laas de vakken, de vakjesgeest en de
schoolbanken zitten ons dwars, en we
blijven bij vakjes zweren.

Wij willen het sociale van het eco-
nomische gescheiden houden, het
sociale en het economische samen van
het politieke. Dat is niet alleen goed
zoo, maar dat mag ook niet anders
worden. Alles wat er op lijkt, dat
muurtjes tusschen de vakjes gesloopt
zouden worden, werpt weerstand op.
Houdt de politiek er buiten, is een
leuze geworden, die opgeld doet, ook
voor de twee, die zoo druk en nadruk-
kelijk met elkaar over de gemeubi-
leerde boterham spreken in het voort-
hobbelende trammetje.

En hebben ze geen gelijk? Neen, ze
hebben geen gelijk, denk ik. Voor de
scholieren mag de wereld in vakjes
verdeeld zijn, daar houdt het ook
mee op, want een goede economie be-
staat tenslotte eerst dan, wanneer die
economie uit zijn eigen vakje gesleept
wordt en getest aan de sociale
eischen, die voorloopig in een ander
vakje geborgen lagen — en dat teza-
men brengen, dat is nu de gevaarlijke
onderneming, die velen zien als een
misdaad, die ze „politiek" noemen —
weer een ander vakje!

Ondertusschen rijdt de tram ver-
der door het vlakke land: De scholie-
ren buigen over hun boeken en Zee-
ren hun vakken. En de mannen op
de bank naast me doen alle moeite
elkaar duidelijk te maken, dat ook
voor hen slechts vakken bestaan, een
vak. waar ze wel wat mee te maken
hebben — daar waarbinnen het
vraagstuk van het dagelijksch brood
thuis hoort, en vakken, die hun on-

verschillig laten en waarmee ze niet»
van doen willen hebben.

Toch op hetzelfde oogenblik is d*
wereld in. spanning, storten kunstig
geconstrueerde muurtjes inéén, en
breekt langzaam maar zeker het besef
baan, dat de werker zich niet meer
in een óf ander vakje moet laten
terugdringen, maar dat de wereld een
ondeelbare eenheid is, waarin socia-
lisme, politiek en economische vraag-
stukken bijeen hooren om te bereiken
wat bereikt moet worden: Recht voor
den werker. — En dat allen „school-
meesters" en vakjes ten spijt.

Waarover een mensch in een pro-
vinciaal trammetje al aan het pieke-
ren raakt.

T I J D S C H R I F T E N
De TREKKER. — Het eerste num-

mer in dit jaar (Januari-Februarl)
van „De Trekker" is thans versche-
nen. Dit jeugdblad voor sport, kuituur
en buitenleven ziet er goed verzorgd
uit en bevat tal van interessante
artikelen en goede illustraties.

De MODELBOUWER. — Voor hen.
die den modelbouw als liefhebberij be-
oefenen, is het laatste nummer van
De Modelbouwer (Januari-Februarl
1944) weer in hooge mate aantrekke-
lijk te noemen. Het blad, dat ver-
scheidene leerzame artikelen bevat,
o.a. over model-goederenwagens, mo-
delzeilsport In Friesland en Eweef-
vliegen. Is verlucht met talrijke tee-
keningen en foto's.

VAARDIGE HANDEN
DEEG WORDT GEBAK

De banketbakker behoort in dezen
tijd meer nog dan vroeger een vak-
man en bijkans een duivelskunste-
naar te zijn. De grondstoffen, die hij
toegewezen krijgt, zijn schaarsch, de
mogelijkheden beperkt. Wij laten voor
dit keer het vraagstuk der inlevering
van boter en suiker door de klanten
rusten. Sommige banketbakkers
springen hiermede wel op zeer bij- •
zondere wijze om. Op dit thema
komen wij nog wel eens terug. Wij
bepalen ons thans tot den arbeid van
den banketbakker en zijn vakman-
schap. Het publiek weet in deze over
het algemeen wel het kaf van het
koren te onderscheiden.

Wij hebben eenigen tijd bij een
bonafiden banketbakker doorge-
bracht. Deze vakman stelde er juist
«en eer in, om de bij hem ingelever-
de ingrediënten volledig te verwer-
ken In zijn product, om aldus zijn

klanten op zoo goed mogelijke wijze
te bedienen.

Wij willen u hiervan iets vertellen.
De boter en een mengsel van re-

geeringsmeel en bloem worden In een
speciaal apparaat goed dooreenge-
mengd. Daarna volgt het eigenlijke
kneden en rollen van het deeg. Dit is
geen werkje voor iedereen. De kneder
dient er op te letten dat de deegplaat
overal even dik Is. Intusschen wordt
ook de suiker niet vergeten. Zij het
dan ook niet met kwistige hand, toch
wordt de volle hoeveelheid ingeleverde
suiker over de deegplaat gestrooid en
er in gerold.

De volgende handeling Is het vor-
men van de koekjes. Menigeen zal
zich wel eens hebben afgevraagd hoe
men de koekjes den juisfcen vorm geeft.
De oplossing is heel eenvoudig. Met
een soort sonde, een hol vormpje, dat
aan de. onderzijde precies den vorm

heeft van het koekje, worden de toe-
komstige baksels uit de deegplaat ge-
stoken. Het tempo is nauwelijks bij
te houden. Razend vlug gaan de han-
den van den bakker over het deeg. en
na iedere beweging is er in het deeg
een gat, terwijl er een nieuw deeg-
figuurtje in zijn handen ligt. Of hij
niet moe wordt? Neen. Hij is een vak-
man, die in lange jaren practijk het
vak en de handgrepen ervan door en
door heeft leeren kennen en beheer-
schen.

Door een tweeden man worden de
deegfiguurtjes op een plaat gelegd, en
dan kan het eigenlijke bakken be-
ginnen. Ook dit bakken zelf is niet
zoo eenvoudig als het lijkt. Menige
huismoeder zal zich nog herinneren
hoe zij, wellicht met tranen in de
oogen, bij het eerste product van haar
bakkunst stond, hoe zij moest toe-
geven, dat de substantie, die voor
haar lag alles kon zijn, behalve een
ordentelijk bakproduct.

De bakkersoven is uit den aard der
zaak nog iets anders dan het oventje
of de befaamde wonderpan van de
huisvrouw. Voor elk product is weer

een andere temperatuur noodig,
varieerende van 150 tot 300 graden.

Met een zelfverzekerd gezicht
schuift de bakker nu de plaat in den
oven. Hij beheerscht zijn vak, en hij
weet dat zijn producten niet zullen
mislukken. En inderdaad... wanneer
na een zekeren tijd de plaat uit den
oven wordt gehaald, dan liggen daar.
heerlijk bruin en knapperend, de bo-
terkoekjes, die, nadat ze zijn afge-
koeld, via den winkel hun weg vin-
den naar de magen van de verbrui-
kers.

Des winters in de weldadig aan-
doende warmte, des zomers in da
moordende hitte van de ovens, ver-
richt de' bakker zijn arbeid. Een kun-
stenaar is hij, want zijn kennis be-
perkt zich niet alleen tot het ver-
vaardigen van koekjes. Ook borstplaat
en alle mogelijke soorten gebak
maakt hij. Wie ze in de etalage ziet
staan, de sctfkn met producten van
banketbakkersKunst, moge bedenken
dat vaardige handen en een groot»
liefde voor het ambacht deze dingen
gewrocht hebben.

De grondstoffen voor de koekjes wor-
den gemengd.

Het rollen van het deeg. De vorm van de koekjes is reedt
zichtbaar.

De laatste fase... het bakken.
(Foto's Fellingat



Werkend
treedt

Het is geen toeval, dat men het begin van de
Lente — waarin de symboliek ligt van jong, open-
bloeiend, leven — aangrijpt om te getuigen van een
nieuw geloof.,

Immers, op 21 Maart komt de zon in het sperre-
beeld Aries, dat de rij opent der twaalf teekens van
den Zodiak. En Aries! Was hij niet door alle eeuwen
heen het zinnebeeld van moed, strijdvaardigheid
en pionierschap? Is het dan te verwonderen, dat
onze jeugd in dezen tijd feller en heftiger dan ooit,
het jonge leven in zich voelt stroomen en bruisen
en zich aangordt tot den strijd, om groote daden
te stellen en verheven gedachten uit te dragen?

En is het niet juist onze werkende jeugd, die de
mogelijkheid tot zulke daden en de vruchtbaarheid
van dergelijke gedachten in zich draagt? Zij toch
weet op haar schouders rusten de toekomst van
geheel ons volk! Want alleen een volk met een
sterke, arbeidende jeugd heeft een toekomst — arbeid
is de eenige weg naar succesvol pionierschap! En
rij — onder de jongeren — die dit begrepen, staan
reeds schouder aan schouder in Het Nederlandsche
Arbeidsfront.
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(Foto Arbeid-archief)

DE VPËC VAN KUNSTWOL

TOT PANTOFFEL

Een koude winteravond.
Snorrend brandt de kachel. Straka

zal vader thuiskomen en zijn schoe-
nen voor de al van te voren bij de
kachel klaargezette pantoffels te ver-
wisselen. Behagelijk bij de kachel
zittend vraagt hij zich in een oogen-
blik van loom gemijmer misschien
wel eens af hoeveel handen er noodig
zijn geweest, voor het zoover was dat
de pantoffels die hij nu draagt, kant
en klaar waren ...

In een uiterst modern bedrijf, waar
Schoonheid van den Arbeid en be-
drij f sgemeenschap niet slechts phra-
«en zijn, maar levende begrippen,
waar bedrijfsvoerder en- volgman-
echap samenwerken zooals dat in alle
Nedarlandsche bedrijven zou dienen

Eet stansen van de deelen van de schacht. De schacht wordt gestikt.
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WEEK VAN DE WEUENI

werkend* feugd
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Dit ;
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of 19 Maart,

plaats, \
Jeu

Verleden jaar heeft de Arbeidsfrflf Ueider
elameerd tot da? van de
worden voortgezet met een reeks
met 25 Maart zullen worden

De openingsbijeenkomst vindt
uur in den Stadsschouwburg te Utr< ht
leider en de leider van het Arbeidsgebied
woord zullen voeren.

Zoowel de bijeenkomst te Utrecht l s de overig»
Bullen op stijlvolle wijze worden
20-3-44 Groningen, zaal Het Teöjus, Lutken;

19.30 uur.
£0-3-44 Arnhem, Restaurant Roy8
20-3-44 Amsterdam, KI. zaal
21-3-44 Leeuwarden, zaal Schaaf,
21-3-44 Nijmegen, Bovenzaal De
21-3-44 Den Haag, Pulchristudio,
22-3-44 Assen, Concerthuis,
22-3-44 Rotterdam, Schouwburg Ofeon
22-3-44 Tilburg, zaal Remmers,
23-3-44 Maastricht, Redoutezaal,
24-3-44 Deventer, Hotel Royal,
24-3-44 Heerlen, Scalatheater,
25-3-44 Utrecht, zaal N.V.-Hnis,
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Nu wordt de Wnnenzoöl aan de
schacht bevestigd.

aankl
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Nog ligt versch in ons geheugen die 21e Maart
an het vorige jaar, toen de Arbeidsfrontleider „De
>ag der Werkende Jeugd" proclameerde onder het
lotto: „Een gezonde Jeugd werkt voor Nederland",

onze gedachten gaan terug naar dien Zondag
e Amsterdam, waar in de aula van het eerbied-
waardige Koloniaal Instituut — ééns getuigenis van

onsterfelijk pionierswerk — de arbei-
jeujjtd tezamen kwam om te luisteren naar

e bezielende woorden van Woudenberg efi van den
ider van het Arbeidsgebied Jeugd van het Arbeids-
'ont, Theo Knol.
Hier geen holle klanken over een onvruchtbaren,

>*• mislukking gedoemden klassenstrijd, die scheids-
Jren bracht en verloren deed gaan wat gewonnen

'lende te worden; — hier geen beroep op het
Jassebewustzijn, dat niets van wérkelijke waarde
ertegenwoordigde. Neen —• over het geheele land
aar de jeugdbijeenkomsten werden gehouden, kon

oen uit de redevoeringen één allesoverheerschenden
eet beluisteren, die den wensch vertolkte van het-

onbewust smeult in de harten van honderd-
duizenden jongeren: vormt, in arbeidster en plichts-

W E R K E N D E J E U G D
beidsfr< 'tleider den Zlsten Maart gepro-
erkende feugd. Dit ja"ar zal deze traditie
reeks bi ^nkomst-en, welke van 19 tot en
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, aaiivS
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ter, SM
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i gehou< !«.
'indt at. 19 Maart, des middags te 14.30
te Utn :ht plaats, waar de Arbeidsfront-

t Arbe><psebied Jeugd, kam. Knol het

Jtrecht 's de overige, hieronder vermelde,
rden of «luisterd.
Iet Te&JUs, Lutkenieuwstraat 13, aanv.

aanvang 19.30 uur.
aanvang 19.30 uur.

*nvang 19.30 uur.
'eeniging, aanvang 19.30 uur.

Voorhout, aanvang 19.30 n.
19.30 uur.

Gouvernestr., aanv. 19.30. o.
19.30 uur.

l redestraat, aanv. 19 uur.
19.30 uur.

°nsstraat 19 uur.
«vang 15 uur*.

aankloppen

besef en in Uefde voor het Vaderland, één sterk en
ondeelbaar blok van jeugdige werkers.

Zóó verhief Het Nederlandsche Arbeidsfront de
„Week der WerKend Jeugd" tot traditie.

Thans nadert met rassche schreden een nieuwe
Lente!

Volgens de traditie zal het Arbeidsgebied Jeugd
van het Arbeidsfront weer een speciale week afkon-
digen, onder het motto „De Jeugd treedt aan!"

De opening van deze week, die gehouden zal
worden van 19 tot 26 Maart, zal plaats vinden op
Zondag 19 Maart in den Stadsschouwburg te Utrecht.
Wederom zullen Woudenberg en Knol het woord
richten tot de jonge arbeiders en arbeidsters. Deze
vergadering zal het karakter dragen van een leiders-
bijeenkomst. Tevens zal, uit elke provincie, een af-
vaardiging van 6' jongens en 5 meisjes op kosten
van hun bedrijfsvoerder aan de bijeenkomst deel-
nemen. In het kader van deze Jeugdweek zullen
voorts in alle provincies betoogingen worden ge-
organiseerd.

De 21e Maart wordt echter als „Dag der Werkende
Jeugd" verklaard. Op dien dag zullen de jonge wer-
kers aanwezig zrjn In het Concertgebouw te Amster-
dam en deel hebben aan de groote manifestatie,
die dóór den Omroep wordt georganiseerd en uit-
gezonden -- dus beleef baar gemaakt — en waar-
over wij elders in dit blad reeds berichtten.

De „Week der Werkende Jeugd" beoogt een twee-
ledig doel:

a. activeering van het Sociale Jeugdwerk in be-
drijven en jeugdgroep*en;

b. het geven van inlichtingen en mededeelingen aan
zoo ruim mogelijke kringen over de taak van de
Jeugdzorg, over genomen maatregelen, bereikte
resultaten en over plannen voor de toekomst.

De taak, die het Arbeidsgebied Jeugd van Het
Nederlandsche Arbeidsfront zich gesteld heeft om
werkend jong Nederland te dienen en te hoeden, is
een omvangrijke. De energie, het idealisme, en de
daadkracht die aanwezig zijn en die de verantwoor-
delijke leiders en leidsters bezielen, staan er borg
voor, dat de groote taak zal worden uitgevoerd en
zal leiden tot verwezenlijking van hetgeen deze jonge
menschen voor oogen zweeft.

„Een nieuwe lente... een nieuw geluid", zong
Gorter.

Wij zeggen met hem: Een nieuwe lente, een
nieuwe jeugd — een grootsche toekomst voor het
Nederlandsche Volkl * HiBo.

UIT

DE KEUKEN
•

VAN
DEN OMROEP

Op ons vorig artikel onder het hoofd „Uit de Keu-
ken van den Omroep" wallen wij nog even terug-
komen.

Inmiddels hebben wij nog enkele gegevens over de
voorbereidingen van de daarin genoemde groote uit-
zending weten te bemachtigen.

Het programma voor dezen geheelen „Jeugddag"
is thans klaar. AJs hoogtepunt is geprojecteerd d3
groote massa-manifestatie, die van 12.00 tot 13.00 uur
zal worden uitgezonden.

De inhoud hiervan zal, als de voorteekenen niet
bedriegen, een diepen indruk maken op de aanwezi-
gen en de luisteraars, omdat het een door zijn frisch-
heid indrukwekkende uiting zal kunnen zijn van den
levenswil en den levensmoed van Neerlands jeugd.

Edoch — vóór de diverse jeugdgroepen opmar-
cheeren en vóór hun jonge stemmen door zaal en
aether zullen schallen, moet er nog wel wat werk
worden verzet ...

De Cantate is door de heeren Van Kersbergen en
Jakma vervaardigd; in 350 stuks zijn de liederen op-
gezonden naar de deelnemende jeugdgroepen^ waar
zij ter plaatse zullen worden ingestudeerd. Op 18 en
19 Maart komen de groepen naar Amsterdam om,
gezamenlijk te reperteeren met orkest. Ook de spreek-
stemmen zullen dan worden ingestudeerd.

Als dit alles eenmaal klopt en in orde is bevonden,
komt het moeilijkste gedeelte, namelijk het afstem-
men van de verschillende onderdeden op elkaar.

En dan, terwijl repetities en andere voo'rbereidin-
gen nog aan den gang zijn, kernen in de hoofdstad
de treinen aan met de jeugdige bezoekers, die getuige
zullen zijn van deze manifestatie — de uitdrukking
van een hechte verbondenheid van den Rijksradio
Omroep met jong Nederland — op den dag van de
lente en het ontluikende leven, op 21 Maart!

In het vorige artikel in deze serie werd ten ge-
volge van een zetfout gesproken over jeugdstorm-
organisaties. De lezer zal begrepen hebben, dat hiel
jeugdorganisaties had moeten staan.

te geschieden, zijn we een kijkje gaan
nemen.

In een goed verlichte ruimte, waar
de machines doelmatig zijn opgesteld,
worden uit de grondstoffen, in dit
geval kunstwol en een stevig mate-
riaal, dat dient voor de zolen, de
onderdeden voor de pantoffels ge-
stanst. Dit gebeurt met de enorme
stansmachines, die onder hoogen
druk een scherpen ijzeren vorm, die
het model heeft van het betreffende
onderdeel van de pantoffel, door de
stof heendrufcken. Op dezelfde manier
worden de zolen vervaardigd.

De volgende afdeeling is de stik-
kerij. Ondanks het ingespannen werk
vroolijke gezichten, terwijï er zoo nu
en dan zelfs gezongen wordt. Hier
worden de onderdeelen door vele
nijvere vrouwenhanden gestikt, zoo-
dat de bovenvorrn van de pantoffel,
de z.g. schacht gereed is. Daarna wor-
den het voor- en achterdeel versterkt
door het inbrengen van stevig mate-
riaal, ledere werker doet er het zijne
aan, en na enkele handeling krijgen
de grondstoffen meer vorm, langzaam
maar zeker groeit de pantoffel.

De versterkte schacht wordt op een
leest, waaraan de binnenzool reeds
van tevoren is bevestigd, geschoven,
en daarna wordt ze overgeslagen,
d.w.z. dat de onderste randen van de
schacht om den onderkant van de leest
worden getrokken, en daar met en--
kele spijkertjes worden vastgezet. De
machine zorgt dan voor het overige.
In zeer korten tijd wordt de schacht
machinaal vastgeslagen.

Maar nog is de weg van de pantof-
fel niet ten einde. Ze moet nog wor-
den aangeklopt. Ook dit geschiedt
weer door een speciale machine, die
de schacht den juisten vorm geeft,
terwijl tevens de oneffenheden in de
zool worden weggewerkt. Bovendien
worden dan steunstukken in de voet-
holte aangebracht, opdat de pantof-

De weg van kunstwol tot pantoffel is volbracht. (Foto's Fellinga)

fel bij het loopen niet op deze plaats
zal barsten.

Pas daarna wordt de met kleefstof
bestreken buitenzool op de binnen-
zool, waaraan de schacht bevestigd
Is, geperst. Dit persen vindt weer
plaats in speciale machines • met
luchtdrukkussens, waarin ,de pantof-
fels ongeveer 24 uur blijven staan.

Maar nog is de pantoffel niet ge-
reed, nog moeten er enkele handelin-
gen geschieden. De ruwe kanten van
de zool moeten nog worden bijge-
werkt, terwijl ook" de houten hakken
of achterlappen, al naar gelang de
afwerking van de pantoffels, dienen
te worden aangebracht.

Nadat ten slótte de pantoffels zijn
gereinigd en opgepoetst, terwijl ze
ook dikwijls van rozetten worden
voorzien, gaan ze via de expeditie
naar de verschillende afnemers, die
op hun beurt weer vele menschen
zullen voorzien van het zoo bij uit-
stek voor lange winteravonden nut-
tige voorwerp, de pantoffel.

Vele handen vinden werk bij de
vervaardiging van dit artikel. In het
bedrijf dat wij bezochten, was het
werken niet. alleen een kwestie van
geld verdienen. De arbeid wordt er
met vreugde verricht, met de vreugde
die het gevolg is van het werken in
een waarachtige bedrijfsgemeenschap.



Rhythme, klank en kleur
Schitterend gemonteerde Ballet-Be-vu»

met muzikale attracties. 20 Danseres-
gen en Dansers! Balletmeester: Jean
Rebel; Ie Solo-danseres: Jopie Zuiver,
Conférenclère: Irmgard Meyer. Operette-
en Filmschlagers. Ter opvoering komen
o.a.: Wiener Blut (Ballet van Johann
Strauss). Oud-Hollandsche Boerendansv
Galante Promenade CSchubertl. Tlroler
T»nz en het groote ballet Vogelver-
schrikker, enz.

Toegangsprijs 80 cent voor leden van
Het Nederlandsche Arbeidsfront en
/1.10 voor nlet-leden. Aanvang der
voorstellingen half acht des avonds.

Venlo: Zaterd. 4 Maart De Prins
Arnhem: Dlnsd 7 Maart Muslst

Sacrum.
Deventer: Woensd. 8 Maart Schouw-

burg.
Almelo: Dond. 9 Maart 't Groenendal.
Hengelo: Vrij d. 10 Maart Concertge-

boinr.
Enschede: Zaterd. J. l Maart Groote

Schouwburg.
Zwolle: Zond. 12 Maart Schouwburg

Odeon.
Assen: Maand. 13 Maart Concerthuls.
Groningen: Woensdag 16 Maart

Schouwburg.
Leeuwarden: Dond. 16 Maart Har-

monie.
Hilversum: Vrijd. 17 Maart Theater

Gooiland. .

TooneelvoorstelJinqen
Witte van Haamstede

een historisch Nederlandsch tooneelspel
In 3 bedrijven door J W van Clttert,
opgevoerd door het Noordhollandsch
tooneel. In de hoofdrollen Adrl DOZT,
Wtllem van Her Veer. Ton vnn Otterloo,
Folkert Kramer. Jo van Erp.

Toegangsprijs 80 cent voor N A.F.-
leden en /1.10 voor nlet-leden Aanvang
der voorstellingen half acht. des avonds.

Heerenveen: Zaterd 4 Maart Posthuls.
Meppel: Zond. B Maart Zaal Slot.
Steenwijk: Maand. 6 Maan Wapen

van Steenwijk.
Kampen: Dlnaji. 7 Maart City-Theater.
Apeldoorn: Woensd. 8 Maart Tlvoll.
Ztitnhen: Dond 9 Maart Schouwburg

(toegangsprijs alhier resp. /0.80 en
/1.25).

Lochem: Vrijd. 1O Maart Schouwburg.
Winterswijk: Zaterd. 11 Maart Zaal

Beskers.
Doetlncbem: Zond. 12 Maart icala.
Roosendaal: Maand. 13 Maart Katho-

lieke Kring.
Bergen op Zoom: Vrtjd. 17 Maart

Hoorn beurs
Schiedam: Zaterd. 18 Maart Musla

Sacrum (deze voorstelling ts uitsluitend
toegankelijk voor leden; zij betalen 30
oent per persoon).

Ca baret-Variété-programma
Medewerking hieraan verleenen: Mar-

cello, contêrenoler: Gordonni, gooche-
laar; De Mastons. accordeon-virtuozen;
Ma Snel, cabaretlére; Paollny, équtll-
brlst; Wlm van Herk. humorist; muzi-
kale begeleiding van Dlck Ton en Jan
Mastenbroek.

Toegangsprijs 60 cent voor N.A.F.-
leden en 70 cent voor nlet-leden.

Aanvang der voorstellingen naat acht
des avonds.

Vriezen veen: Zaterd, 4 Maart Café
Bolka.

Borne: Zond. S Maart Zaal Meijerlnk,
Haaksbergen: Maand, d Maart Cen-

traal.
Zwartsluis: Dlrxsd, 7 Maart Nutsge-

bouw.
WIJhe: Woensd. 8 Maart Concertzaal

Kroes.
Harden berg: Dond. 9 Maart Zaal ten

Cate.
Schalkhaar: Vrijd. 10 Maart Oantlne

Westerberg Kazerne.
Goor: Zaterd, ' 11 Maart Groot»

Sociëteit.
Olst: Zond. 12 Maart Zaal Dalhuisen.

Cabaret-programma
Medewerkenden: Bob Steffln, Tonny

Verwey, Amsy Molmt. Gerard Arbous,
De Lolita's, Ida Baseennan. Muzikale
begeleiding van Paul Engeln.

Toegangsprijs 5O cent voor N.A.F.-
teden en 70 cent voor nlet-leden.

Aanvang der voorstellingen half acht
des avonds.

(Provincie Noord-Ho Hand):
Tnlndorp-Oostzaan: Dond. 9 Maart

Zonnehuts.
Aalsmeer: Vrijdag 1O Maart Drie

Kolommen.
Hoofddorp: Zaterd, 11 Maart De

Beurs.
Krommenle: Zond, 13 Maart On*

Genoegen.
Middenmeer: Maand, 13 Maart Zaal

Smit.
Medembllk: Woensd. 15 Maart Wapaa

van Medembllk.
Hippolytushoef: Dond. 16 Maart De

Haan.

Bonte Radio-avond t«
Den Haag

op Dinsdag 14 Maart 1944 tn den
Dierentuin.

Aanvang 7 uur n.m. precies! oe-
gangsprijs f 1.— voor leden van Het
Nederlandscüe Arbeidsfront en /1.40
voor nlet-leden Voorziet U reeds tharw
van plaatsbewijzen. Voor verdere gege-
vens verwijzen wij naar de affiches.

Tooneelvoorstelling
te Rotterdam

op Zonaas 12 Maart 1944. des morgen»
om kwart vóór tien in Gebouw Falaca.
Zomerhof straat.

In- de serie tooneelwedstrljden, welke
te Rotterdam uitgeschreven werden.
voert thans de zesde mededingende ver-
eenlglng, het Revue- en Cabaretgezei-
schap Onderling Kunst-Ensemble, eem
zeer gevarieerd programma op.

Het is een voorstelling met voor-
dracht, hawalïan-muziek, dane en zang.
De toegangsprijs bedraagt 80 cent per
persoon.

Kinderen beneden den leeftijd
van 14 Jaar hebben — ook onder
geleide — volgens de nieuwe be-
palingen tot nevenstaande -oor-
stellingen geen toegang.

(Provincie Overljsel):
Ommen: VrUd. 2

Zon".
Maart Hotel .De

Filmvoorstellingen
Frau Luna

met Llzzl WaldmüUer en Theo kingen.
Toegang 14 laar. Een amusante ra**
met onvergetelijke melodieën van Patd
Lincke. Toegangsprijs 3O cent voor
N.A.F.-leden en 48 cent voor nlet-leden.

(Provrncle OverUsel):
Ootmarsum: Zond. O Maart Hotel

Tubantia.
Denekanip: Maand. 6 Maart ffanurt-

zicht.
Losser: Dlnsd. 7 Maart Zaal Sehoif-

tiaar
vroomshoop: Woensd, 8 Maart Con-

certzaal Koekoek.
Rijssen: Dond 9 Maart Parkgebauw.

NUverdal: Vrijd, 10 Maart Bioscoop-
zaal Hofstee.

Dalfsen: Zaterd. 11 Maart zaal Teu-
slnk.

WIJhe: Zond. 12 Maart Hotel Veer-
man.

Windeshelm: Maand. 13 Maart Zaal
Nutricia»

(Provincie Friesland):
Scherpenzeel: Woensd, 15 Maart Zaal

Feunema.
Balk: Dond. 15 Maart Zaal Zoonstra.
Woudsend: Vrijd. 17 Maart Zaal

Kraan.

Zondag 5 Maart 1944:
Rotterdam: Arena-Theater. Film EEN

SCHOT VIEL (Der Vorhang fallt). met
A, Uhltg en B. Fernau. (Toegang 18
Jaar).

Zondag 12 Maart 1944:

Rotterdam: Arena-Theater. Film
FR&ULEIN met Ilse Werner en Mady
Rahl (Toegang 18 Jaar).

Schiedam: Passage-Theater. Film DE
VROUW MET DE BLAÜWVOS (Der
Blaufuchs), met Zarah Leander en
Willy Birgel (Toegang 18 Jaar).

Den Haag: Asta-Theater. Film
MONICA (Helmatland), met Hansl
Knoteck (Toegang alle leeftijden).

Zondag 19 Maart 1944:
Amsterdam: Apollo-Tlieater, Haarlem-

merdijk 82. Film REMBRANDT, met
Kwald Balser en Herbha Feller (Toe-
gang 18 Jaar).

Toegangsprijs 40 et. per persoon. Aan-
vang 10.IS uur v.m.

Voor alle voorstellingen zijn
kaarten verkrijgbaar bij de be-
kende adressen, de plaatselijke
N.A.F.-kantoren, de Sociale Voor-
mannen en N.A.F.-boden. nis-
mede aan de zaaL

VOPVÖEDING

Zwêmwedstrifden
Op S Maart 1944 vinden m het Sport-

fondsenbad (Fronemanstraat 1) te Am-
sterdam de finales plaats der voorwed*-
•trijden In de steden Rotterdam. Den
Haag, Groningen, Utrecht en Amster-
dam.

Aanvang 2 uur n.m,
Toegang voor ledereen l
Entreeprijs: kinderen tot en met 13

Jaar 15 oent; personen boven 13 ;aar
35 cent.

Kaarten eijn aan net zwembad ver-
krijgbaar. %

Afzwemfeesten
Haarlem. Op 2 April zal in net Sport-

fondsenbad alhier een afzwemfeest
plaatsvinden, gecombineerd met een
Bwemwedstrijd. Aanvang 2 uur n.m.
Aanm en nadere Inlichtingen bij Krula-
weg 74.

Den Haag. Op 19 Maart wordt In net
iwembad „De Regentes" eveneens een
afzwemfeest georganiseerd. Aanvang 2
uur n.m. Aanm en nadere ml. bij de
medewerkers In de zwembaden op oefen-
avonden,

Sportfilmavond te Den

Haag
op 27 Maart a.s. In gebouw „Excelsior",
Zeestraat. Hier zullen eenlge Interes-
sante sportfllms worden vertoond. De
kosten bedragen slechts 20 cent p. p.
Aanvang 7.16 uur n.m. Nadere uil., als-
mede kaarten bij het Vreugde en Arbeid-
Inltcntingenbureau a. d. Hotweg en het
Stedelijk Kantoor van Het Nederland-
sen* Arbeldsfront. Dr. Kuyperstraat 10.

Sportcursussen in den a.s.

Zomer
Het komende seizoen zal de afdeellng

Lichamelijke Opvoeding de volgende
cursussen organlseeren:

TENNISSEN (door „Vreugde en Ar-
beid" wordt gezorgd voor oefenmeester»
en materiaal);

. ATHLETIEK (met opleiding tot het
H.L.O.-dfploma); Klein terrelnspei (Slin-
gerbal, kiepers, grensbal, enz.).

Ook zullen In verschillende steden
zeilcursussen worden georganiseerd.

Bij geregelde deelname en voldoende
geoefeudheid ontvangen de deelnemer»
(stera) aan de verschillende cursussen,
een „Vreugde en Arbeid"-sportdlploma,

De plaatsen, waar deze cursussen ge-
bouden zullen worden, worden t.z.t. ia
„Arbeid" nader bekendgemaakt.

Een practisch
verjaardagsgeschenk
Ouders!

Het is gezien de huidige om-
standigheden thans zeer moeilijk
nuttige verjaardagsgeschenken.
voor Uw kinderen te koopen. tl
loopt alle winkels af om iets
naar uw grri te vinden, doch
dikwijls nog zonder resultaat.

Heeft ü echter al eens gedacht.
Uw klnd(eren) eens een deel-
nemersbewijs te geven van de
door ..Vreugde en Arbeid" geor-
ganiseerde cursussen in Lichame-
lijke Opvoeding?

Voor de Jongere kinderen be-
staat de gelegenheid tot deel-
name aan een gymnastlekcursua,
terwijl voor de oudere ook nog
deelgenomen kan worden aan
boksen, Jlu-Jltsu, enz.; voor de
meisjes bestaat de mogelijkheid
tot het deelnemen aan een cur-
sus rhythmlsche gymnastiek.
Voor de a.s. zomermaanden staan
weder de zgn. zomersporten m
den vorm van tennis, athleclek
(met opleiding tot het H.L.O.-
dlploma), alsmede een cursus
„klelnterremspel" op het pro-
gramma.

Wacht niet lang met het In-
zenden van Uw aanvraag, want
zooveel te vlugger kan door ons
dan tot het samenstellen van één
of meerdere der bovengenoemde
cursussen worden overgegaan.

Aanm. en nadere inl. bij de
plaatselijke en provinciale kan-
toren van Het Nederlandsche
Arbeidsfront.

Excursies te Amsterdam
Zondag 12 Maart 1944:

Er zal een bezoek gebracht worden
aan net museum Arbeid in de Mardtx-
straat. Hier wordt een beeld gegeven,
van hetgeen op het gebied van Veilig-
heid in een bedrijf reeds bereikt la. m
verband ülermede kunnen wij de
Sociale Voormannen van een bedrijf
deze excursie ten zeerste aanbevelen,
opdat ook zij in hun bedrijf zulk een
veiligheid kunnen toepassen.

De kosten bedragen slechts 10 cent
pet persoon.

Verder zal er een bezoek gebracht
worden aan de Arbeiderspers. Onder
deskundige leiding wordt O getoond,
hoe een krant wordt gemaakt, terwijl
tevens Interessante bijzonderheden —
o.a op fototechnlsch gebied — worden
getoond.

Kosten 10 cent per persoon^

Nadere Inlichtingen, alsmede aanmel-
dingen voor deze excursies bU het
Vreugde- en Arbeid-InUchtlngenbiirean
op het Leldschepleln en stedelijk kan-
toor van het Nederlandsche Arbeids-
front. Plantage Franschslaan 9.



HET WERK VAN DE SOCIALE
BEDRIJFSVERZORGSTER

In de bedrijven wordt steeds meer
de behoefte gevoeld van de sociale
bedrijfsverzorgster. Aan de vrouw, die
midden in het bedrijf haar .plaats
heeft, alle oneffenheden tracht op te
lossen, alle nooden tracht '-.e lenigen
en niet in de laatste plaats de rechter
hand is van den bedrijfsvoerder.

Het werken van den bedrijfsvoerder
te niet makkelijk. Hij is verantwoor-
delijk voor den totalen gang van
zaken in zijn bedrijf en heeft er OOK
voor te zorgen, dat er vrede en har-
monie heerschen en men van hoog
tot laag, op welk onderdeel van het
bedrijf men ook ingezet is, gemeen-
schappelijk het juiste doel nastreeft,
n.l. het beste te presteeren, het be-
drijf zoo goed mogelijk te laten wer-
ken, hetgeen uiteindelijk ons geheele
volk ten goede komt.

Dat de bedrijfsvoerder hierbij hulp
noodig heeft, begrijpt iedereen en dat
hij ook vrouwelijke hulp niet kan ont-
beren is duidelijk. Een arbeider komt
b.v. met de klacht, dat zijn vrouw ziek
Is en hulp noodig heeft. De bedrijfs-
voerder kan er moeilijk zelf heen
gaan en nagaan hoe geholpen moet
worden, dat is vrouwenwerk. Ook zie-
kenbezoek bij eigen leden van de
„volgmanschap" ligt meer in de lijn
van een vrouw. Doch niet alleen bui-
ten het bedrijf, ook in het bedrijf
komen vele klachten voor, die men
wel aan een vrouw kan zeggen «dit
geldt vooral voor bedrijven w*aa»
vrouwen werken) doch niet aan een
man. Hierbij mogen we ook nooit ver-
geten, dat de bedrijfsvoerder veel
zakelijke zorgen heeft, dus voor de
sociale vragen hulp noodig heeft.
Deze verzorgingen vragen voor 100 %
de werkkracht van een mensch, dis
sociaal voelt en levenservaring heett.
Het is daarom, dat Het Nederland-
sche Arbeidsfront in spoedcursussen
voor vrouwen en meisjes opleidt tot
sociale bedrijfsverzorgster

De plichte%van de sociale bedrijfs-
verzorgster zijn vele. Zooals reeds ge-
zegd, moet ze den bedrijfsvoerder in
het behandelen van alle sociale vra-
gen, die tot hen» komen,- bijstaan;*
verder heeft zij in het bedrijf naast
haar sociale plichten, een opvoedende
taak n.l. de leden van de yolgman-
schap opvoeden tot volwaardig lid
van de bedrij f sgemeenschap. Is een
bedrijfsarts aanwezig, dan moet de
bedrijfsverzorgster hem tijdens zijn
spreekuren helpen, terwijl zij ook
E.H.B.O. moet kunnen verleenen.

In bedrijven, waar mannen en vrou-
wen werken, heeft ze een taak in en
buiten het bedrijf, en werken in een
bedrijf alleen mannen, dan ligt de
taak hoofdzakelijk buiten het bedrijf.

Werken in een bedrijf ook vrouwen,
dan is het gewenscht, dat in de eer-
ste plaats de bedrijfsverzorgster zelf
het werk leert kennen, dus dat ook zij
haar plaats aan de machine inneemt,
waardoor zij het vertrouwen van de
arbeidsters wint. Het groote voordeel
hiervan is, dat ze bij moeilijkheden
bij het werk uit eigen ondervinding
kan beoordeelen, wat juist is. Ook is
het haar mogelijk te constateeren of
een bepaald werk voor vrouwen onge-
schikt of te zwaar is, welke verande-
ringen eventueel aan een machine
aangebracht moeten worden om hier-
in verbetering te brengen enz. De
vrouwen uit het bedrijf zullen dé be-
drijfsverzorgster, die het werk ook
•elf beheerscht, grooter vertrouwen
•chenken; ze zien haar anders, daar

• haar werk kent als zrj zelf, en ze
wordt daardoor meer als arbeids-
kameraad beschouwd.

Voor de sociale bedrijfsverzorgster
hi het bedrijf ^ het moeilijker het
vertrouwen van de chefs-enz. te win-
nen, dan van de arbeiders (sters), het-
geen echter noodzakelijk is. In de eer-
ste plaats moet ze zorgen, goed met
den socialen voorman samen te^un-
nen werken. Vindt dit plaats, <$Ri is
*eeds veel gewonnen, doch ook met

'öeelingschefs, voormannen enz. ia
net noodig, goed samen te werken.
Geschiedt dit, dan is ee% begin voor

een goede bedrijfsgemeenschap ge-
legd.

De wijze waarop de werkruimten
ingericht zijn is van grooten invloed
Op de werkprestaties en het zich aan-
genaam voelen van de arbeiders
(sters).

Het is daarom noodzakelijk te zor-
gen, dat de ruimten licht, luchtig en
zindelijk zijn, zoo ook de toiletten,
cantine enz. Daar het grootste gedeel-
te van den dag in de bedrijven wordt
doorgebracht, worden de indrukken,
die men daar krijgt, meegenomen In
het privé-leven en oefenen daarop in-
vloed uit. Gaat de bedrijfsverzorgster
haar arbeiders f sters) voor in hygiëne,
wijst ze op de voordeelen daarvan en
overtuiet ze de leden van de volgman-
schap, wat het voor henzelf en hun
gezin beteekent. dan wordt hieraan
meer aandacht geschonken. De in-
vloed bliift niet beperkt binnen de
muren .van het/ bedrijf, maar strekt
zich ook uit tot het gezin. Zóó ook
voor andere dingen.

De sociale bedrijfsverzorgster kan
bij de vrouwen belangstelling wekken
voor cursussen, nl. in naaien, koken,
handenarbeid, zuigelingenzorg, zie-
kenverpleging enz. enz. Hoe moeilijk
het is. zonder eenige kennis een gezin
goed te leiden, weet menigeen uit
ondervinding. Deze taak is voor vele
van onze meisjes zw^.ir en wordt
vaak te licht gezien, met alle nadee-
lipe gevoleen daarvan.

Als ideaal voor de vrouw zien we
haar als moeder in een gezond gezin.
Dit komt onzen bedrijven ten goede,
en ons heele volk. Hierop moeten de
jonge vrouwen in de bedrijven voor-
bereid worden.

Onder de klachten, die de sociale
bedrijfsverzorgster bereiken, zijn er
vele, die er op wijzen, dat in gezinnen
nood heerscht, die nooit zoo erg had
behoeven te worden, als men tevoren

beter met een en ander bekend ge-
weest was.

Ie. op gebied van gezondheid;
2e. op gebied van volkshuishoud-

kunde.
Het is ook hier, dat de sociale be-

drijfsverzorgster met raad en daad
terzijde moet staan en voorlichting
moet geven, voor zoover zij deze zelf
geven kan. Anders wendt zij zich tot
die instanties, die daartoe bevoegd
zijn.

Het arbeidsgebied Vrouwen van Het
Nederlandsche Arbeidsfront begint
13 Maart 1944 een nieuwen cursus
voor sociale bedrijfsverzorgster. Op
dezen cursus zijn nog eenige plaatsen
vrij. Zij, die zich hiervoor interessee-
ren, gelieven zich omgaand tot het
Arbeidsgebied Vrouwen, Nederland-
sche Arbeidsfront, P. C. Hooftstraat
180, te wenden, alwaar alle gewensch-
te inlichtingen te verkrijgen zijn.

NIEUWS UIT DE

PROVINCIES

Midtien Februari Is te
Hoofddorp een kring-
kantoor geopend ten
dienste van de werkers
in die plaats en haar
omstreken. Het kan-

toor zal geopend zijn op Maandag.
Woensdag en Vrijdag op de navolgen-
de uren: des morgens van 9—12 uur
en des middags van l—4 uur. Boven-
dien bestaat er 's Woensdagsavonds
van 6—7.30 gelegenheid, klachten in
behandeling te geven. Het kantoor Is
gevestigd: Parklaan 65, Hoofddorp.

Met ingang van 10 Fe-
bruari 1944 is de Dienst

Sociaal-Economische
Zaken van het Provin-
ciaal Bureau Zuid-Hol-
land van Het Neder-

landsche Arbeidsfront verplaatst naar
Westzeedijk 92, Rotterdam C., Tele-
foon 22656, 25618.

VROUWEN
EEN RUSTPOOZETUSSCHEN DEN ARBEID

De boog kan niet altijd gespannen
«Ijn, — dit Is een zeer oud spreek-
woord, en toch heeft het heel lang
geduurd, eer men de waarheid hieA
van inzag, en maatregelen nam. die
noodig waren om den boog op gezette
tijden te ontspannen.

Het heeft jaren geduurd, eer men
tot inzicht kwam, dat den werker bij
zijn zwaren. onverpoosden arbeid, nu
en dan ook een rustpooze moest wor-
den vergund, om tot zich zelf te
komen, om zich te ontspannen, en in
die rustpooze nieuwe krachten voor
zijn dagelijksch werk op te doen.

Nu, in dezen tijd, zijn we zoo ver
gekomen, dat het geen vraag meer
is, of de arbeider ook en e v e n -
v e e l recht heeft op vacantie maar,
dat juist de arbeider, die het zwaar-
ste werk voor de gemeenschap op de
schouders neemt, op de e e r s t e
p l a a t s recht heeft op een rustpooze
tusschen den arbeid. Juist zij, die in
het arbeidsproces zijn ingeschakeld,
wier zware, kostbare arbeid onont-
beerlijk is voor de geheele maatschap-
pij en voor ieder individu afzonderlijk,
hun lichaam en geest moeten nu en
dan worden ontspannen en eenigen
tijd' van de verantwoordelijke taak,
die hun is opgedragen worden ont-
heven; na deze rustpooze zullen »,ij
dan met nieuwen moed en ijver met

meer vreugde in den arbeid die taak
hervatten.

*
De boog kan niet altijd gespannen

zijn, — wij weten het allen. En toch,
er is een categorie werkende men-
schen, voor wie dit spreekwoord een
uitzondering schijnt te maken en
voor wie de boog altijd gespannen is.
n.l. de huisvrouwen, de moeders van
groote, drukke gezinnen.

Immers, deze boog is gespannen
van den vroegen ochtend af tot in
den laten avond — ja, soms zelfs tot
in den nacht.

Haar veelomvattende arbeid, ' de
duizenden kleinigheden, die toch de
noodzakelijke factoren vormen voor
den goeden gang van zaken, de vele
aangelegenheden en problemen, waar-
voor grooten en kleinen haar aan-
dacht vragen, de takt, die van haar
wordt vereischt om den juisten mid-
denweg te honden, den een niet meer
te bevoorrechten dan den ander, de
talrijke kwesties, waarin zij als
scheidsrechter moet optreden, het

«ordert eiken dag, uur aan uur haar
geheel* wezen.

Zij heeft nauwelijks tijd om adem
te halen. Wanneer zij met het eene
klaar is, zijn haar gedachten reeds
bezig met het andere. Zij berekent
nauwkeurig den tijd, hoe lang zij hier

en hoe lang zij daar voor noodig
tieel't, want zij moet er, als niemand
in onze samenleving, mee woekeren;
en, wanneer tegenslag bij den arbeid,
een streep door haar tijdberekening
haalt, dan moet zij nog extra hard
werken om den verloren tijd weer in
te halen.

Neen. de boog kan niet altijd ge-
spannen zijn. Maar denkt gij, dat zij
nooit eens zucht: „Ach, had ik maar
eens een enkelen dag rust, kon ik maar
eens op adem komen, wat zou dat een
ontspanning zijn, het behoeft niet
eens zoo lang te duren, hoe heerlijk
om er eens een tijdje uit te zijn, uit
de zorgen, moeilijkheden en verant-
woording, die zulk een drukke huis-
houding met zich brengt, dit alles
eens van de schouders te laten glij-
den, een weldoende rustpooze om
later je taak weer moedig en met
toewijding te vervullen. Maar, niet-
waar, er zijn zooveel bezwaren aan
verbonden haar post voor een tijdje
te verlaten; op de eerste plaats de

. onkosten, die haar afwezigheid zou-
den meebrengen, en dan, wie zou
haar kunnen vervangen, en alles be-
sturen, zoodat er niets aan hapert!
—neen, zij zal dit droombeeld maar
uit haar hopfd zetten en maar weer
verder gaan, altijd maar voort, voort,
tot zij niet meer kan.

Maar neen, zoo ver hoeft het im-
mers niet te komen; er zijn toch
gastvrije tehuizen geopend van den
Ned. Volksdienst, waar de overwerkte
huisvrouw en moeder met open ar-
men wordt ontvangen. Haar is hier
een heerlijke rustpooze tusschen haar
drukken arbeid bereid. Daar staan
leidsters en ander personeel klaar om
de huisvrouw lichamelijk en geeste-
lijk tot rust te laten komen, om door
een goede liefderijke verzorging haar
ter zijde te staan en ook nog een
anderen kant van het leven te laten
zien, de schoonheid, de vreugde, die
haar wordt geschonken, de warme
belangstelling, die haar wordt be-
toond. Zij, die altijd de velen om haar
heen dient en verzorgt, wordt nu zelf
bediend en verzorgd. De aantrekke-
lijke foto's in „Arbeid" geven hier een
mooi beeld van. Voor haar staat een
gemakkelijk zitje klaar in een fleu-
rige, lichte omgeving, verlevendigd
door bloemen en planten. Zij kan de
vermoeide leden uitstrekken op een
ligstoel, nu en dan de oogen sluiten
in zalig nietsdoen. Alles wordt lichter
en blijder "i haar heen. Bovendien
welk een heerlijke geruststelling, dat
het tehuis met de haren, dat zij heeft
achtergelaten, in goede handen is,
dat daar een plaatsvervangster haar
arbeid zoo goed mogelijk zal trachten
te verrichten! Een gevoel van dank-
baarheid doorstroomt haar, nu zij
haar gedachten over dit alles laat
gaan. Zij geniet, diep ademhalend,
met volle teugen van haar vacantie,
zij voelt langzamerhand haar krach-
ten herleven, en o vreugde! — zij
ziet niet meer op tegen de verant-
woordelijke taak. die haar weer
wacht, straks zal zij er weer tegen
kunnen, zal zij haar werk, dat haar
soms zwaar scheen, met liefde en
levenslust weer opnemen, zij zal weer
de zorgende geest zijn, allen weer een
vriendelijk en bemoedigend woord
kunnen geven. Ja zelfs zal zij naar
haar tehuis, met z'n vele zorgen en
beslommeringen, maar toch ook met
z'n gelukkige, blijde momenten, terug
verlangen.

De weldoende rustpooze heeft een
ander, een nieuw mensch als het ware
van haar gemaakt, het leven heeft
weer waarde en inhoud voor haar
gekregen.

Neen, de boog mag niet altijd ge-
spannen zijn, hij moet nu en dan
worden ontspannen, vooral voor haar,
wier leven door onverpoosden, ''eel-
omvattenden arbeid wordt gevuld.

B. BULSING—v. BESOUW.



DE NEDERLANDSCHE WERKER
IS EERLIJK!

De Nederlandsche werker zou vol-
komen af wijzend staan tegenover alles
wat nieuwe orde is en wat daar mee
samenhangt? Wie dat beweert,
spreekt bewust of onbewust onwaar-
heid!

Een nieuw bewijs daarvoor werd
geleverd door een in de afgeloopen
maand te Rotterdam gehouden
nachtvergadering voor • het hotel-,
café- en restaurantpersoneel. Er vie-
len over en weer harde woorden, de
interrupties wazen soms heftig, maar
na afloop van de vergadering hadden
zoowel spreker als toehoorders het
gevoel - - en de laatsten lieten dat
ook openlijk blijken — dat deze
nachtvergadering"toch iets meer was
geweest dan een bijeenkomst zonder
meer.

Een gedeelte van de er aanwezige
werkers was gekomen met de bedoe-
ling, er nu eens een gezelligen nacht
van te maken. Zij beschouwden Het
Arbeidsfront als middel om te komen
tot een genoegelijk samenzijn. Weldra
echter waren alle voornemens van

dien aard verdwenen en dat niet door
een nog, maar al te vaak, ten onrech->
te, aan de nieuwe orde en deszelfs
aanhangers toegeschreven kracht-
dadig optreden, maar door de simpele
macht van het woord. Het woord, dat
diegenen, die dachten door gekuch en
gelach de orde te kunnen verstoren,
weldra pakte.

En wanneer er dan een van de toe-
hoorders midden in het betoog van
den spreker opstaat en luidkeels
schreeuwt: „Je liegt!", dan weten we,
dat de Nederlandsche werker ondanks
alles, allen inblazingen van onverant-
woordelijke elementen ten spijt, eerlijk
is. Dat hij, en dat is het voornaamste,
uit durft te komen voor de meening
die hij heeft! Maar ook ligt daarin
het bewijs, dat hij zich serieus bezig-
houdt met de problemen, die uit
dezen tijd voortvloeien.

Neen! Open en fier staat hij daar en
ronduit durft hij te zeggen: „Je liegt."
Zijn vrouw, die hejn bij zijn jasje pakt
en lijkbleek zegt: „Straks stoppen ze
je nog in een concentratiekamp",

krijgt ten antwoord: ..Neen! Dat doen
ze niet! Het zijn eerlijke kerels, al
hebben ze dan ook een andere mee-
ning dan ik!" En hierin ligt de be-
kentenis opgesloten, dat de Neder-
landsche werkers ons vertrouwen.

In een rustig gesprek van man tot
man wordt dan de tegenstander, die
eigenlijk geen tegenstander is, ervan
overtuigd, dat Het Arbeidsfront het
socialisme wil verwezenlijken, datzelf-
de socialisme, dat in zijn hart leeft.
En dan blijft hij ook niet langer vol-
harden in zijn afzijdige houding. Dan
doet hij niet langer aan struisvogel-
politiek, zooals vele zg. intellectueelen,
die alles wat van een bepaalde zijde
komt, stelselmatig afbreken en negee-
ren, ook al zijn ze er in hun hart van'
overtuigd, dat het eigenlijk „toch zoo
gek nog niet is".

Zeker, de Nederlandsche werker
, heeft met vele problemen te kampen.
Maar één ding vergeet hij al te dik-
wijls: Het is oorlog! En dit is geen
dooddqener, die ten doel heeft, alle
vragen en problemen te omzeilen.

Wanneer iemand hem op straa't of
in zijn huis naar de keel grijpt, dan
is zijn eerste gedachte niet: „Heb ik.
toen ik naar huis ging, mijn kleerkast
op kantoor wel afgesloten?" Zijn eer-
ste impuls is, den aanvaller van zich
af te slaan, zijn leven te redden. Hij

probeert met alle middelen aan den
wurgenden greep te ontkomen.

Evenzoo zal het volk, dat bij de keel
wordt gegrepen, slechts één gedachte
kennen: eraan te ontkomen, het
koste wat het koste. Wanneer deze
oorlog verloren wordt, zal het socia-
lisme verdej- van zijn verwezenlijking
af zijn dan ooit. Daarom moet hij ge-
wonnen worden door hen, die zich
waarachtige voorvechters van het
socialisme hebben getoond. D^tt daar-
bij dan verschillende dingen minder
aangenaam zijn, dat er offers ge-
bracht moeten worden, dat alles is
begrijpelijk.

Dezelfde werkers, die thans niet
aan onze zijde staan, zij hebben vroe-
ger vele offers gebracht voor datgene
wat zij zagen als de verwezenlijking
van hun idealen.

Dezelfde werker, die tijdens de ver-
gadering riep: „Je liegt!", gaf aan het
einde daarvan toe, dat hij een ver-

,keerde opvatting van de dingen had.
De Nederlandsche werker is moei-

lijk voor een idee te winnen, maar
wanneer hij eenmaal inziet, dat onze
strijd ook de zijne is, dan werkt hij
mee. Ten volle! En Het Nederlandsche
Arbeidsfront zal hem overtuigen! De
nachtvergadering te Rotterdam heeft
ons in die meening weer eens voor de
zooveelste maal gesterkt.

Onder het motto „WAARHEEN GAAT HET MET DEN
NEDERLANDSCHEN WERKER?", wordt in de maanden
Februari en Maart een groot aantal openbare ledenvergade-
ringen gehouden.
Onderstaand de opgave voor de periode tot en met
17 Maart 1944.

PROVINCIE NOORD-HOLLAND.
2-3 Beverwijk, zaal Adricem 19.30 uur, spreker W. Piersma.
4-3 Amstelveen, zaal Blauwhot 19.30 uur, spreker A. J. DanrTer.
6-3 Amsterdam, zaal Gebouw Westerdijk, Adm. de Ruyterweg 148, 19.45 uur,

spreker H Bongaerts.
7-3 Hilversum, zaal Hotel Jans. 19.30 uur, spreker G. J. Zwertbroek.
7-3 Hoorn, zaal Keizerskroon, 20 uur, spreker S. Arbeek.

' 7-3 Den Helder, bovenzaal Casino, 19.30 uur, spreker W. J. Bulens.
7-3 Amsterdam, zaal Kraaiennest, 19.45 uur, spreker W. Piersma.
8-3 Amsterdam, zaal Nieuwendammerham, 19.45 uur, spreker W. Piersma.
9-3 Amsterdam, zaal Bellevue, 19.45 uur, spreker G. J. Zwertbroek.
9-3 Enkhuizen, zaa'l Westfriesche Munt, 19.30 uur, spreker W. J. Bulens.
10-3 Haarlem, zaal Concertgebouw, 19.30 uur, spreker G. J. Zwertbroek.
10-3 Amsterdam, zaal Krasnapolsky, 19.45 uur, spreker W. Piersma.
11-3 Alkmaar, zaal Het Gulden Vlies, 20 uur, spreker J. J. H. Frank.
11-3 Wieringerwaard, zaal Boersen, 19.30 uur, spreker J. J.'F. Beumer.
13-3 Amsterdam, zaal Frankendaal, Middenweg 116, Watergraafsmeer, 19.45

uur, spreker A J. Danner.

STEDELIJK BUREAU ROTTERDAM.
1-3 Lekkerkerk. zaal De Groote Boer, 20 uur, spreker W. den Boef.
2-3 Krimpen a. d. Lek, zaal Van Namen, 20 uur, spreker H. F. Janse.
3-3 Krimpen a. d. IJsel, zaal Vereen. Gebouw, 20 uur, spreker H. F. Janse.
6-3 Capelle a. d. IJsel, zaal De Bruin, 20 uur, spreke,! W. den Boef.
7-3 LTsselmonde, zaal Bondshuis Claus, 20 uur, spreker A. Akkermans.
9-3 Schiedam, zaal Musis Sacrum, 19.30 uur, spreker J, J. H. Frank.
10-3 Ridderkerk, zaal St. Joris,"20 uur, spreker H. F. Janse.

PROVINCIE LIMBURG. +
1-3 Sittard, zaal Raadzaal, 19 uur, spreker A. M. Vos.
2-3 Vaals, zaal Jeugdherberg, 20 uur, spreker A. M. Vos.
7-3 Roermond, zaal Harmonie Paviljoen, 20 uur, spreker A. M. Vos.
8-3 Swalmen, zaal Curjpers. 20 uur, spreker A. M. Vos.
9-3 Melick, zaal Poulussen, 20 uur, spreker A. M. Vos.
10-»3 Maasbracht. zaal Schulpen, 20 uur, spreker A."M. Vos.
13-3 Weert, zaal Apollo, 20 uur, spreker H. F. Janse.
14-3 Echt, zaal Vonckeh. 20 uur, spreker H. F. Janse.

PROVINCIE ZEELAND.
13-3 Terneuzen, Hotel Neutraal, 19.30 uur, spreker G. F. Kramer.
14-3 Axel, zaal Centraal, 19.30 uur,-spreker G. F. Kramer.

PROVINCIE NOORD-BRABANT.
1-3 Eindhoven, zaal De Wildeman, 19.30 uur, spreker H. Bongaerts.
2-3 Dinteloord, zaal Van Rijn, 19.30 uur, spreker F. A. Hennekam.
3-3 Steenbergen, zaal Marktzicht, 19.30 uur, spreker F. A. Hennekam.
6-3 Bergen op Zoom, zaal Coppenolle, 19.30 uur, spreker F. A. Hennekam.
7-3 Roosendaal, zaal De Vlijtzaal. 19.30 uur, spreker F. A. Hennekam.
8-3 Fijnaert, zaai De Beurs, 19.30 uur, spreker F. A. Hennekam.
9-3 Oss. zaal De Gooij, 19.30 uur, spreker A. J. Danner.
13-3 Werkendam, zaal Nutszaal, 19.30 uur, spreker A. M. Vos.
14-3 Woudrichem, zaal v. d. Straaten, 19.30 uur, spreker F. A. Hennekam.
15-3 Wijk en Aalburg, zaal Vereen. Gebouw, 19.30 uur, spr. F. A. Heiyiekam.
17-3 Veghel, zaal Scala Bioscoop, 19.30 uur, spreker F. A. Hennekam.

PROVINCIE ZUID-HOLLAND.
2-3 Ouderkerk a. d. IJsel, zaal Harmonie, 19.30 uur, spreker A. Akkerman?.
2-3 Benthuizer, zaal Van Staalduinen, 19.30 uur, spreker W. den Boef.
6-3 Lisse, zaal De Vereenigingen, 19.30 uur, spreker A. Akkermans.

8-3 Alblasserdam, zaal C. Vroege Stichting, 19.30 uur, spreker A. Akkermans.
8-3 Nieuwerkerk a. d. IJsel, zaal Hongkocp, 19.30 uur, spreker W. den Boef.
S-3 Den Haag, zaal Dierentuin, 19.30 uur, spreker G. J. Zwertbroek.
8-3 Katwijk aan Zee, zaal Casa Cara, 19.30 uur, spreker .W. J. Bulens.
9-3 Zwijndrecht, zaal Concordia, 19.30 uur,- spreker A. Akkermans.
14-3 Delft, ikal Stadsdoelen, 19.30 uur, spreker H. Bongaerts.
15-3 Leiden, zaal Stadsgehoorzaal, 19.30 uur. spreker H. Bongaerts.
16-3 'Oudewater, zaal Oudewater Vooruit, 19.30 uur, spreker A. Akkermans.

PROVINCIE UTRECHT. *
7-3 - Veenendaal, zaal De Haas, 19.30 uur, spreker J. Jansma.
8-3 De Bilt, zaal Vlek, 20 uur, spreker G. Tilkema.
9-3 Amersfoort, zaal City Theater, 19.30 uur, spreker G. F. Kramer.
9-3 IJselstein, zaal Ridder v. St. Joris, 20 uur, spreker J. Jansma.
8-3 Woudenberg*zaal Harmonie, 19.30 uur, spreker A. Satony.
10-3 Soest, zaal Eemland, 19.30 uur, spreker A. Satony.
15-3 Doorn, zaal Acacialaan 17, 19.30 uur, spreker G. Tilkema.

PROVINCIE GELDERLAND.
1-3 Apeldoorn, zaal La Bordelaise, 20 uur, spreker G. F. Kramer.
2-3 Epe, zaal Wapen van Epe, 19.30 uur, spreker G. Tilkema. *
3-3 Twello, zaal Stationskoffiehuis, 19.30 uur, spreker P. Stuiver.
4-3 Heerde, zaal A. Koetsier, 19 uur, spreker H. Hummel.
4-3 Gendringen, zaal De Boekhorst, 19 uur, spreker P. Stuiver.
4-3 Vorden, zaal Nutsgebouw. 19.30 uur, spreker J J. H. Frank,
6-3 Lochum, zaal Schouwburg, 19.30 uur, spreker D. Stuiver.
8-3 Brummen, zaal Kromhout, 19.30 uur, spreker H. Hummel.
9-3 Gorsel, zaal De Roskam, 19.30 uur. spreker P. Stuiver.
10-3 Renkum, zaal Born, 19.30 uur, spreker H. Hummel.
11-3 Steenderen, zaal Concordia, 19.30 uur, spreker H. Hummel.
11-3 Lobith, zaal Van Dungen, 19.30 uur, spreker P. Stuiver.
13-3 Barneveld, zaal Concertgebouw, 19.30 uur, spreker G. Tilkema.
14-3 Wageningen zaal De Tien Zilverlingen, 19.30 uur, spreker H. HummeL
15-3 Ede, zaal Reehorst, 19.30 uur, spreker A. Satony.
16-3 Putten, zaal Van Rossum, 19.30 uur, spreker H. Humm'el.
16-3 Zutphen, zaal Buiten-Sociëteit, 19.30 uur. spreker A. J. Danner.
17-3 Nw'kerk, zaal Nieuw Marktzicht, 19.30 uur, spreker S. Arbeek.

PROVINCIE OVERIJSEL.
»l-3 Goor, zaal Groote Sociëteit, 19 uur, spreker P. Stuiver.
2-3 Vriezeveen, zaal Goselink, 19.30 uur, spreker S. Arbeek.
4-3 Losser, zaal Schorfhaar, 19.30 uur, spreker D. Stuiver.

PROVINCIE DRENTHE
1-3 Sleen, zaai Hoekman, 19.30 uur, spreker S. C. J. Smit.
2-3 Dalen, zaal Boer, 19.30 uur. spreker S. C. J. Smit.
3-3 Coevorden, zaal Baving, 19.30 uur, spreker S. Arbeek.
4-3 Borger, zaal Bieze, 19.30 uur, spreker S. .Arbeek.
6-3 Oud Schoonebeek. zaal Zoetebier, 19.30 uur, spreker S. C. J. Smit
8-3 2e Exloërmond, zaal Groenier, 19.30 uur, spreker S. C. J. Smit.
9-3 Veenoord, zaal Kruimink, 19.30 uur, spreker S. Arbeek.
10-3 Emmer Compascum, zaal Bruinsma, 19.30 uur, spreker S. Arbeek.
11-3 Valthermond. zaal Mulder, 19.30 uur, spreker S. C. J. Smit.
13-3 Gasselternijeveen, zaal Kral. 19.30 uur, spreker S. Arbeek.
15-3 Klazienaveen, zaal Van Dijk, 19.30 uur, spreker P. Stuiver.
10-3 Vries, 'zaal Kluivingh, 19.30 uur, spreker P. Stuiver.

. 17-3 Assen, zaal Concerthuis, 19.30 uur, spreker S. C. J. Smit. .

PROVINCIE FRIESLAND.
1-3 Heerenveen, zaal Groen, 19.30 uur, spreker Y. Steensma.
2-3 Gorredijk, zaal Sijtsema, 19.30 uur, spreker Y. Steensma.
3-3 Wolvega, zaal Dragt, 19.30 uur, spreker Y. Steensma.

PROVINCIE GRONINGEN. .
8-3 Nieuwe Pekela, zaal Hotel Dük, 19.30 uur, spreker R. Westra.
9-3 Stadskanaal, zaal Hotel Dopper, 19.30 uur,-spreker R. Westra.
10-3 Ter Apel, zaal Hotel Timmer, 19.30 uur, spreker G. F. Kramer.
11-3 Veendam, zaal Vèenlust, 19.30 uur, spreker G. F. Kramer.
15-3 Zuidhorn, zaal Café v. d. Velde, 19.3^ur, spreker B. Westra.
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