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SOCIALISME OF CHAOS
Critiek oefenen op h8t verleden is vaak een gevaarlijke
onderneming. Wie dat doet
hanteert een wapen, dat zich
vaak tegen, hem, die het
hanteert, dreigt te richten.
Het moge dan zoo zijn, dat
de toestand van vandaag objectief gezien geen invloed
mag hebben op de vraag, of
het verleden goed was of
minder goed. De mensch is
echter nimmer ten volle objectief. Licht en donker zijn
niet alleen voor het oog
betrekkelijke begrippen. Wat
gisteren uit sociaal oogpunt
gezien als schaduw of zelfs
als volslagen duister ervaren
Werd, kan heden, wanneer de
toestand van het oogenblik
nog donkerder schijnt, als
licht worden gezien.
Wanneer dan ook de Nederlandsche werker vandaag
zijn blik wendt naar het
Verleden, is hij geneigd dit
verleden, dat hij voorheen
als ondraaglijk heeft ondergaan, milder te beoordeelen,
omdat hij onder den druk
Van het heden het verleden
zonniger voorstelt dan het
was. En van dit gezichtsbedrog wordt hij meer het
slachtoffer naarmate de toestand voor hem duisterder is.
Het gaat velen werkers vandaag als den zieke, die zijn
gezondheid van voorheen
terug verlangt en" daarbij
geneigd is de kortademigheid, de spoedige vermoeidheid, waaraan hij vroeger
leed, op den koop toe te
ïiPinen. Daarbij wordt door
dien zteke echter één belangrijk ding vergeten, n.l.
dat al die onaangenaamheden tenslotte niets anders
Waren dan symptomen van
een ziekte, die in het geheim
reeds voortsloop om het gestel te ondermijnen, en die
toch op een of ander oogenblik aan het daglicht moest
treden. Dit is ook het beeld
van het ziekteproces, dat
thans in onze Europeesche
wereld zijn hoogtepunt nadert. Het waren in ons land
zeker niet alle even heftige
beroeringen, waardoor zich
de langzaam sociale en economische ziekte van Europa
en ook van Nederland kenbaar maakte aan den werker.
Was hij ambtenaar, dan
Verloor hij af en toe 5 pet.
Van zijn salaris met de geruststellende
mededeeling,
dat de regeering „zoodra zij
een veertje van den mond kon blazen", den toestand zou herstellen. Dat
herstel kwam echter nooit. Wel nieuwe loonsverlagingen. Er waren nog andere
en duidelijk sprekender symptomen voor wie oogen en ooren den kost wilde
Keven. Kerels, die recht van lijf en leden waren, met hersenen en vakkennis
als de beste, konden in de werkverschaffing den tijd gaan dooden, of ze werden
bedeeld met steun tot ze, ondanks zichzelf, arbeidsschuw dreigden te worden.
Op de eene plaats werden etenswaren vernietigd, waar op de andere plaats
dringend behoefte aan bestond, en dit werd economisch en sociaal verantwoord geacht.
Objectief gezien is dat dan ook dit „gezonde" verleden geweest, waaraan dui-

zenden werkers langzaam
maar zeker te gronde gin. gen. Tegenover dit verleden
past critiek, ook thans nog.
Te meer waar de ziekte, die
jaren onder de oppervlakte
in het sociale en economische leven van Europa heeft
gewoekerd, sindsdien is uitgebroken en de crisis nadert.
Zal het gezonde organisme
van de Europeesche volkerengemeenschap het winnen, of
zullen de bacillen van een
hebzuchtig kapitalisme en
een alles vernietigend bolsjewisme het lot van de werkende menschen in Europa
bezegelen? Tegenover deze
vragen kan geen werker onverschillig staan. Hiertegen
moeten alle problemen en
moeiten van het heden wegvallen, ook de zwaarste. In
den strijd van de duistere
geesten van het verleden,
tegen den levenswil van de
wordende toekomst, moet de
werker in Nederland de zijde
van de toekomst kiezen. Om
dat te kunnen doen, moet hij
echter het verleden helder en
klaar blijven zien. Dit is de
zin van de critiek.
Het is fout den arbeider
een verwijt ervan te maken,
dat hij onder de drukkende
omstandigheden van het
oogenblik langzamerhand van
het verleden eeen verwrongen . tieeld gaat zien. Het is
waarlijk niet vandaag voor
het eerst, dat de mensch, die
het zwaar te verduren heeft,
den blik achter zich werpt
en in het verleden een beteren tijd meent te ontdekken.
De werker, die thans ham,
spek en eieren voor het
grootste deel slechts uit overlevering kent, is geneigd aan
de etalages van vroeger terug te denken en te vergeten,
dat hrj nauwelijks geld genoeg had voor een onsje
leverworst op Zaterdagavond.
Juist hier past critiek, op
het verleden, omdat de werker gevaar loopt schijn voor
werkelijkheid te nemen. Zooals de zieke zijn schijnbare
gezondheid van vroeger idealiseert tijdens de crisis, die
hij doormaakt en die tenslotte noodzakelijk is om
weer gezond te worden.
De tijd, die Europa thans
doormaakt, mag den werker
niet afbrengen van den juisten kijk op de dingen. HIJ
moet blijven onderschelden
tusschen verleden en toekomst. Van dag tot dag
moet hij zichzelf kunnen zeggen waar het om gaat, om daaruit zijn krachten
te putten, die hij behoeft om den strijd verder vol te houden. De toekomst
zal aan den Nederlandschen werker en met hem aan alle andere Europeesche
werkers behooren, mits hij den strijd volhoudt, mits hij door zijn kracht de
ziekte weet te overwinnen, die de volkswelvaart op leven en dood bedreigt.
Dit kan hij eerst ten volle, wanneer hij scherp en duidelijk niet alleen ziet hoe
het worden moet, maar ook hoe het geweest is, mits zijn critiek paraat blijft.
Want een overwinning van het Westersch liberaal-kapitalisme of Oosterscn,
staats-kapitalisme zou voor den Europeeschen werker een jammerlijke onder*
gang in den chaos beteekenen.

de loonen nu geldt de loonstop van Mei 1940. Voor
een aantal groepen van werkers is echter verhooging van het loon een onafwijsbare sociale eisch gebleken om de kosten voor levensonderhoud te dekmillioen gulden aan geldboeten, nog maar een ge- ken. Dit Is geschied in volkomen overeenstemming
deeltelijk overzicht van wat de prijsbeheersching tusschen loonen- en prijzeninstanties. Het prijzenbereikte.
beleid is volgens Mr. Schokker dan ook zeker niet
Het belangrijkste resultaat ligt op het terrein van door een „loondruk" in den rug aangevallen. Wel
de beheersching van de prijzen. Het volgende kan zijn loonsverhooglngen tot stand gekomen door de
in dit opzicht — aldus de Gemachtigde voor de schaarschte aan arbeidskrachten, die de vraag, dus
Prijzen — door ieder worden vastgesteld. Niet of In ook de loonen verhoogde, terwijl ook in die takken
onbelangrijke mate zijn gestegen de voor het levens- van bedrijf, welke rechtstreeks samenhangen met
onderhoud zoo belangrijke kosten als huishuur, den oorlog, de loonen sterker gestegen zijn dan
brandstof, water-, gas- en electriciteitstarieven, elders. Hiertegenover staan' echter nog steeds de
ziektepremies. Als vanzelfsprekend moet dit niet loonen van de massa, welke slechts weinig ïan het
worden gezien, doch wel degelijk als een bewust oude peil afwijken.
ingrijpen in de neiging tot verhooging, die ook op
Met dat al Is er thans een neiging om de prijzen
deze terreinen bestaat.
omhoog te drukken en wel tengevolge van de zweDe prijzen van belangrijke voedingsmiddelen als vende koopkracht, dat zijn alle onmiddellijk ter bebrood, aardappelen, melk, zuivelproducten, vleesch, schikking staande geldmiddelen. Mr. Schokker was
gort, peulvruchten, suiker enz., kortom vrijwel alle van oordeel, dat —.«in strijd met andere meeningen,
artikelen van het zoogenaamde distributiepakket slechts een directe beheersching van de prijzen het
zijn iets sterker gestegen in de afgeloopen drie jaar, sluitstuk kan vormen voor de handhaving van het
doch sinds geruimen tijd zijn deze prijzen stabiel prijspeil.
geworden, aldus mr. Schokker. Enkele prijzen, b.v. Mr. Schokker eindigde zijn uiteenzetting met er
van gort zijn zelfs sinds eenigen tijd verlaagd. De op te wijzen, dat in de naaste toekomst rekening
prijs voor de groenten is in het algemeen sterker gehouden moet worden met een verscherpte prijsgestegen, doch het vraagstuk van de voorziening in politiek. Hierbij zal gestreefd worden naar het vastgroente en fruit heeft verschillende kanten, welke stellen van bedragsprrjzen per artikel, in het bijzonvoor een belangrijk deel buiten het bereik van den der zullen volksartikelen hierbij op den voorgrond
Gemachtigde voor de Prijzen liggen. Het voorkomen staan.
van een verdere stijging van de prijzen van schoeiUit hetgeen Mr. Schokker bij deze gelegenheid
sel en textielproducten wordt thans met kracht naar voren bracht, blijkt wel, dat door den Gemachnagestreefd.
tigde voor de Prijzen met alle ten dienste staande
Samenvattend kan worden gezegd, dat de totale middelen gestreefd wordt de prijzen — in het bijkosten van levensonderhoud een geenszins te ver- zonder die, welke op de meest onmiddellijke levenswaarloozen stijging hebben ondergaan. Van inflatie behoeften betrekking hebben — ook voor den conte spreken zooals sommigen doen, is echter geheel sument aan redelijke normen te binden.
misleidend. De overheid heeft de ontwikkeling van
de prijzen vast In de hand. Deze meening kan gehandhaafd blijven, ook wanneer erkend wordt, dat
fantasieprijzen worden betaald voor sommige goederen als koffie en Belgische tabak e.d.
Veel erger is op zichzelf het verschijnsel, dat rogge,
tarwe, melk en boter tegen opgedreven prijzen buitusschen
ten de distributie worden verkocht. Dit is echter een
euvel, dat in de eerste plaats de verdeeling der
goederen betreft. De prijzen in den zwarten handel
zijn aan staatscontrole onttrokken.
Daan stond met Teun weer bij de leuning
van gene Amsterdamsche brug
Omtrent de gevoerde prijspolitiek deed Mr. Schoken zocht daaraan wat ondersteuning,
ker eveneens eenige mededeelingen. Deze kan, aldat kon je zien. Toen kwam een kuch,
dus de Gemachtigde, in Nederland niet worden losgemaakt van de ontwikkeling van de loonen. Voor
omdat hij met iets wou beginnen,
doch niet erg goed wist, hoe dat moest,
een goed begin eerst te bezinnen;
vandaar die plotselinge hoest.

PRIJSBEHEERSING IN NEDERLAND
Wanneer er over den prijzenstop gesproken of geschreven wordt, dan blijkt bij die gelegenheid nog
Bteeds, dat bij velen een misverstand bestaat. De
meening heeft post gevat, dat de Gemachtigde voor
de Prijzen in zijn taak te kort geschoten is nu de
prijzen over het geheel niveau genomen niet op het
peil van 9 Mei 1940 gehandhaafd konden worden.
Dit Is onjuist, aldus Mr. H. C. Schokker, Gemachtigde voor de Prijzen, die, om dit misverstand weg
te nemen en bovendien om een uiteenzetting te
geven over het geheele terrein van de prijsbeheer sching, de Nederlandsche pers te Deventer, waar de
zetel van de Prijsbeheersching gevestigd is, bijeen
heeft gerpepen. Een algemeene handhaving van de
prijzen op het peil van Mei 1940 stond niet op het
program. Wel was het de bedoeling, dat prijsstijging
slechts plaats zou vinden onder controle van de
overheid, opdat beoordeeld zou kunnen worden, }n
hoeverre prijsstijgingen gemotiveerd mochten heeten. De prijsstijging zelf is in vele opzichten als onvermijdelijk te aanvaarden.
De inschakeling van Nederland in de Europeesche
ruimte bracht ten aanzien van het kostenpeil in
Nederland bepaalde consequenties met zich. Nederland zag zich genoopt, aldus de Gemachtigde voor
de Prijzen, ook op het gebied van de prijzen in zeer
korten tijd een ontwikkeling door te maken, welke
In vele opzichten evenwijdig liep met de Duitsche
doch waarbij bovendien een aanpassing aan de Duiteche omstandigheden noodzakelijk was.
De prijsstijging heeft dank zij de aanmerkelijke
voorraden geïmporteerde grondstoffen en producten
geleidelijk plaats kunnen vinden. Eerst bij het opteeren van de voorraden is een door de overheid
geleide prijsverhooging ingetreden. Waar Nederland als gevolg van deze ontwikkeling grondstoffen
moest invoeren uit landen, welke er minder goed
in geslaagd waren het prijsniveau te handhaven,
moest dit uiteraard tot prijsverhooging leiden.
In sommige gevallen, b.v. bij grondstoffen als
Ijzer en staal, werd daartegen een prijsverlaging
bereikt. Uiteraard zijn nog andere oorzaken van
prijsstijging aan te wijzen, bijvoorbeeld verhoogde
lasten van sociale voorzieningen en de noodzakelijke
aanpassing van de laagste loonen, o.a. bij de landarbeiders, aan het algemeen loonpeil.
Ziet men nu de opgelegde straffen gedurende de
afgeloopen drie jaar door de prijsbeheersching opgelegd, dan heeft dit overzicht, omvattende in twee
en een half jaar 182.545 zaken met totaal bijna 28

Vierde ontmoeting
Teun en Daan

TEGEN DEN ZWENDEL MET GROENTEN
Ook knoeiende rijke klanten gestraft
Dat er In dezen tijd van groenteschaarschte ontzettend is geknoeid, staat wel vast. Dat helaas het
grootste deel der knoeiers niet gepakt is, is ook een
feit. Nu is voor een deel van ons land de klantenbinding ingevoerd. Dat kan heel veel verbetering
brengen. Maar ook dan blijft knoeien mogelijk. In
het gebied, dat geen klantenbinding kent, mogen
de knoeiers zich ook niet al te veilig voelen. Als
waarschuwend voorbeeld voor allen geldt wel, wat
zich afspeelde in een openbare zitting van den
Inspecteur van de Prijsbeheersching te Amsterdam
op 29 Juli j.l. Daar Is naar twee kanten gestraft:
handelaars en telers kregen hun deel, maar ook de
klanten, die van het feit, dat zij zeer vermogend
waren, misbruik maakten om zich ten koste van
anderen rijkelijk te voorzien, werden zwaar gestraft.
Het ging hier dus niet om arbeidersvrouwen, die In
den strijd voor hun gezin tot een overtreding waren
gekomen, maar om menschen met vermogens van
meerdere tonnen, die er geen been In zagen om
door middel van hun geld dat binnen te halen, wat
voor anderen bestemd was, waardoor die anderen
dus met leege handen naar huis moesten, daar de
handelaar wel wist, dat zij niet zulke fantasie-prijzen konden betalen. Een deel der handelaren kwam
er nog af met boeten van ƒ 250 tot / 600. In enkele
gevallen werd overgegaan tot ondertoezichtstelling
van den handelaar om hem het knoeien af te leren,
en In het ergste geval werd het bedrijf gesloten.
Belangrijk was, dat uit de woorden van den inspecteur bleek, dat er voortaan zeer streng opgetreden
zal worden tegen groenteknoeiers. De nu gegeven
likse boeten waren waarschuwingen. Zoo noodig zal
eluiting van het bedrijf onverbiddelijk volgen. Dit
geldt nog In het bijzonder voor het gebied met
klantenbinding, waar de controle ook veel eenvoudiger zal worden.
De telers kregen hun waarschuwing in het geval
van A. C. van Diemen uit Uithoorn, die in 12 dagen
ƒ 4000 meer verdiende dan geoorloofd was. Hij kreeg
ƒ8000 boete en werd voor twee j aar .onder toezicht
gesteld.
De grossiers hebben bijna tegelijkertijd een waarschuwing uit Leeuwarden gekregen, waar de drie
gebroeders Fahner ieder een boete van ƒ25.000
kregen, terwijl hun zaak bovendien voor een Jaar

werd gesloten.
In Amsterdam kregen bovendien de knoeiende
klanten een voorbeeld, toen een aantal dames uit
Bloemendaal zich moest verantwoorden wegens het
tegen te hooge prijzen koopen van groente en andere
levensmiddelen, waardoor zij anderen hadden benadeeld.
Mr. Koning heeft er hen telkens op gewezen, dat
zij zich door middel van hun geld rijkelijk hadden
voorzien ten koste van de minder bedeelden, die het
maar zonder moesten stellen. Dit onsociale optreden
achtte hij zoo erg, dat hij in enkele gevallen een boete
van tienduizend gulden oplegde, met de toevoeging,
dat deze straf een laatste waarschuwing was. Zoo
noodig zal hij boeten opleggen, die gelijk zijn aan de
vermogens der rijke klanten.
De handelaar Van Riesen uit Bloemendaal, die
zelf ƒ600 boete kreeg met twee jaar ondertoezichtstelling, bleek wel een keurcollectie van klanten te
hebben. Hun vermogens varieerden van ƒ190.000
tot een mlïlioen. Zij hadden dus geen bezwaar tegen
hooge en zeer hooge groenteprijzen. mits zij maar
goed voorzien werden. Enkelen hunner waren niet
verschenen, zoodat hun vonnis eerst later bekend
wordt.
Wel was verschenen mevr. v. d. Mandele—Vermeer
uit Bloemendaal, bij wie men ook nog eenigen hamstervoorraad ontdekte. Zij kreeg ƒ 5000 boete.
De tweede klant was mevr. S. W. C. J. van Berkhout—Camerling Helmoet, ook uit Bloemendaal, een
weduwe met een vermogen van ruim een kwart millioen. Zij kreeg ƒ 8000 boete.
In het derde geval kwam mevr. De . Beaufort—
Quarles van Ufford (Bloemendaal) voor de groene
tafel. De inspecteur schatte ook deze dame niet te
laag en gaf een boete van ƒ 10.000.
Eveneens ƒ 10.000 boete kreeg mevr. A. M. van
Marken—Kremer, die zich bij wijze van afwisseling
niet van groente, doch van dure suiker en kaas had
voorzien bij een handelaar, die door ziekte niet aanwezig was.
Dit zijn enkele duidelijke waarschuwingen, waaruit ook blijkt, dat men de ware schuldigen weet te
treffen. Drie en dertigduizend gulden aan boete, met
de scherpe vermaning, dat dit nog maar een waarschuwing Is, moet dit soort menschen wel iets zeggen.

„Komaan dan, Daan", zei Teun toen helpend,
„Zit je iets dwars vandaag, kameraad?
Er was nog niets zóó overstelpend,
of Teun wist er tenslotte raadt"
„Hm", meende Daan daarop pathetisch,
„De nieuwe toekomst maakt mij bang;
Het is zoo lang, vriend, als het breed is,
't is alles, wat de klok slaat — dwanal
Zeg nou maar niets en luister even:
wij mogen dit niet en niet dat, /
je mag niets nemen en niets geven,
in onze vrijheid zit de klad.
Het is verboden om te luist'ren,
je kankert niet meer naar je zin,
en ga je niet op tijd verduist'ren,
dan ga je glad de baajes in.
Ik zeg maar zoo, wat moet dat worden,
als ik daarvoor mijn zegen geef?
Ik voel niets voor „verboden"-borden.
De nieuwe tijd staat nu al scheef.
Ik, heusch, ben wel voor iets te vinden,
maar dwingen laat ik mij nou niet.
Wij blijven even goeie vrienden,
Doch mij benieuwd, hoe jij dat zietl"
Teun leek wel uit het veld geslagen
en tuurde over 't water heen:
bedroefd dacht hij: och wat een vragen
zoo'n bloedje doet. En hij zei: „Neen,
dat, wat wij heden dwingen heeten,
is t barenswee van dezen tijd,
kijk, morgen is het glad vergeten,
'd i e dwang baart vrijheid na den strijd.
W v moeten heen door deze nooden,
al vat dat niet een ieders brein.
Jawel, kameraad, veel is verboden,
doch niet: EEN EERLIJK MAN te zijn!"
Zij gingen zwijgend van elkander,
daar op een Amsterdamsche brug.
Toen zei Daan gauw nog tot den ander:
g, Teun, je komt toch wel terug?"
G. E. M. FRÖMEL.

DOOR HET KIND
VOOR HET KIND

Een overzicht van de v'olle zaal.

Tijdens de rede van den

Arbeidsfrontleider.
(Foto's Arbeid-Breljer)

OOK DE „BETRIEBSFUHRER" IN HET ARBEIDSFRONT
Woudenberg en Kretschmar spraken te Amsterdam.
Een hechte bedrijfsgemeenschap kan alleen bestaan, wanneer men vertrouwen heeft in den persoon
en de persoonlijkheid van den „Betriebsführer" en
wel in het bijzonder in .zijn positieve sociale gezindheid. Daarom richt Het Nederlandsche Arbeidsfront
zich niet alleen tot de arbeiders, de — om dat leelijke woord nog eens te gebruiken — „werknemers",
doch ook tot de ondernemers. Ja juist tot de ondernemers, want zij moeten in de bedrijfsgemeenschap
voorgaan en inderdaad de bedrijfsgemeenschap leiden, d.w.z. leiders van menschen zijn.
De ondernemer van straks, de „Betriebsführer",
öie niet meer alleen financieel verantwoordelijk zal
zijn tegenover een kleine groep aandeelhouders, doch
daarenboven sociaal verantwoordelijk tegenover de
gemeenschap ten opzichte van een goeden gang van
zaken in zijn bedrijf en ten opzichte van het weïzijn
der „Gefolgschaft", kan zich niet afzijdig houden
Van Het Nederlandsche Arbeidsfront. Het Arbeidsfront kan daarom niet vijar üg staan tegenover den
ondernemer, maar moet hem juist tot zich trekken.
In dezen geest spraken de Arbeidsfrontleider
Woudenberg en de Obmann van het Deutsche
•Arbeitsfront in Nederland, Kretschmar, tijdens een
drukbezochte bijeenkomst van Nederlandsche en
Duitsche „Betriebsführer" en sociale voormannen
In de groote zaal van Krasnapolsky te Amsterdam.
Arbeid, zoo zeide de Arbeidsfrontleider, Is het
scheppen van orde in den chaos der materie. Het libe-

V r a a g : Heeft een lid van de voormalige werkloozenkas van het Nederlandsche Arbeidsfront nog
bijzondere rechten?
A n t w.: Ja, wanneer het lid op 3 Juli j.l. minstens l jaar onafgebroken lid is geweest van een
gesubsidieerde werkloozenkas, en indien hij eveneens in aanmerking komt voor den toeslag, dan kan
hem eventueel een aanvullende uitkeering worden
verstrekt.
V r a a g : Hoeveel bedraagt de aanvullende uitkeering?
A n t w . : De aanvullende uifkeering bedraagt zoov
«el, dat de gedurende de werkloosheid ontvangen
Uitkeeringen,
zooals uitkeering volgens de Rijksre
Seling, toeslag van bet Nederlandsche Arbeids'ront en eventueel doorbetaald loon of vergoeding
A a n g e v u l d kunnen worden tot 70 pet. (respectievelijk 60 pet. voor ongehuwden) van het gemiddelde inkomen.
V r a a g : Moet het lid om het gemiddelde nikovast te stellen een loonopgave verstrekken?
Neen, voor het vaststellen van den toewordt bepaald in welke contributieklasse het
'ld heeft betaald; het gemiddelde inkomen van deze
contributieklasse wordt beschouwd als het gemiddelde inkomen van het lid.
Reeft men dus gemiddeld volgens contributieWasse 10 et. betaald, dan is 70 pet. van het gemiddelde weekinkomen f 22.05 en 70 pet. van het gemiddelde daginkomen ƒ 3.68.
V r a a g : Gedurende hoeveel dagen kan het lid
In
een kalenderjaar de aanvullende uitkeering ontvangen?
A n t w . : De aanvullende uitkeering wordt over
•venveel dagen verstrekt als het lid in aanmerking

raal-kapitalisme verhinderde een harmonische
samenwerking en daardoor een zoo nuttig mogelijk
effect van de totale arbeidskracht van het volk. Het
Arbeidsfront is de natuurlijke binding van de eens
gescheiden krachten.
Voorts deelde Woudenberg mede, dat binnen bepaalden tijd een belangrijk uitvoeringsbesluit het
licht zal zien, waarin richtlijnen zullen worden gegeven voor het samenstellen der bedrij fsreglementen,
waarmede vorm zal worden gegeven aan de sociale
politiek binnen het bedrijf.
Nadat de filmpjes „De tijden veranderen" en
„Duitschland bouwt nieuwe werkplaatsen" vertoond
waren, nam de Obmann van het Deutsche Arbeitsfront, Kretschmar, het woord. Hij wees de „Betriebsführer" er op, dat in de toekomst niet langer het
particuliere belang, doch de werkende mensen in
het middelpunt der gemeenschap zal moeten staan.
Wij kennen niet langer de begrippen „werkgever"
en „werknemers", want in een socialistischen volksstaat, zooals het Deutsche Arbeitsfront die in
Duitschland en het Nederlandsche Arbeidsfront die
in Nederland willen verwezenlijken, wordt alleen
de volksgemeenschap als werkgeefster beschouwd.
Alleen de werker, die zijn arbeid niet alleen beloond, doch ook erkend weet, kan de maximale prestatie leveren, die noodig is om de moeilijkheden van
het oogenblik te overwinnen. Gij, „Betriebsführer",
moet hem die erkenning geven.

komt voor den gewonen toeslag. Het aantal dagen,
dat het lid in 1943 uit de werkloozenkas heeft ontvangen, komt in mindering van het aantal dagen,
dat voor het kalenderjaar 1943 op grond van de
njeuwe bepalingen wordt vastgesteld. Dit geldt dus
zoowel ten aanzien van den toeslag als van de aanvullende uiikeering.
V r a a g : Behoudt een. lid, dat minstens een jaar
lid is geweest van de werfcloozenkas, deze voorrechten voor on beperkten duur?
A n t w : Neea, dat is niet het, geval. Een lid, ("at
op 3 Juli b.v. l jaar lid was van een gesubsidieerde
werklooïenkas, behoudt dit recht op aanvullende
uitkeering tot eind 1944, terwijl een lid, dat op 3 Juli
1943 gedurende vijf jaar onafgebroken lid was van
een gesubsidieerde werk!oozenkas, dit voorrecht behoudt tot eind 1946,
V r a a g : Wat is het maximum bedrag, dat een
lid kan ontvangen, wanneer het een geheele week
werkloos is?
A n t w . : Wanneer het lid in de 26 aan zijn werkloosheid voorafgaande weken gemiddeld in de hoogste klassen, namelijk 13 t.m. 17 heeft betaald en in
aanmerking komt voor den toeslag, kan hem aanvulling worden verstrekt tot ƒ 30.— (respectievelijk
ƒ 24.— voor ongehuwden) per week, of ƒ 5.— (resp.
f4.—) per dag. De uitkeering van Sociale Zaken, de
toeslag van het Arbeidsfront en eventueel ontvangen vergoeding worden dus in mindering gebracht.
SPREEKUREN PLAATSELIJK KANTOOR
DEN HAAG.
Spreekuur Plaatselijk leider: Donderdag 7—8.
Spreekuur Pers en Propaganda: Donderdag 7—8.
Spreekuur Soc. Econ. Af d.: Maandag t.m. Vrijdag
2—4; Dinsdag 7—8; Donderdag 7—8.
Handel en Ambacht: Dinsdag 6—S; Donderdag 3—5.
Bedrijfsgroep Voedings- en Genotmiddelen:
Bedrijfsgroep Slagers: Maandag 7—8.
Bedrijfsgroep Bakkers: Maandag 7—8.
Bedrijfsgroep Textiel en Kleeding: Maandag 7—8.
Bedrijfsgroep Metaal: Dinsdag 7—8.

Vele Nederlandsche mannen verrichten op het
oogenbllk hun arbeid in Duitschland. Hun vrouwen
en kinderen zijn hier achtergebleven en moeten het
zonder man en vader stellen. Wie kan er niet begrijpen, hoevele zorgen deze achtergebleven moeders
wel niet; drukken. Wie bevroedt er niet, hoeveel de
kinderen uit die achtergebleven gezinnen wel niet
moeten missen, nu hun vader niet iederen dag thuis
komt.
Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft het dan ook
altijd tot zijn taak gerekend, de zorgen en moeilijkheden, die er in de gezinnen bestaan te verlichten
en in dit verband heeft ook de gemeenschap „Vreugde en Arbeid" reeds veel tot stand kunnen brengen.
Op velerlei wijze werd er door deze gemeenschap
reeds vreugde en ontspanning gebracht voor de moeders en de kinderen, die zooveel andere genoegens
moeten missen, die anderen wel kunnen smaken.
Met dezen arbeid gaat „Vreugde en Arbeid" dan
ook nog steeds gestaag voort. Zoo is ook nu weer in
samenwerking met den Nederlandschen Volksdienst
een nieuwe actie begonnen: Door het kind, voor het
kind!
Bij het instellen van deze actie is men uitgegaan
van de gedachte, dat het noodzakelijk is de zorgen
der moeders eenigermate te verlichten en in dit geval tracht men dat te doen door hun enige uren per
week de zorg voor hun kinderen te ontnemen. Hiertoe heeft men in allerlei Nederlandsche plaatsen kinderclubs ingericht, die toegankelijk zijn vóór kinderen tusschen de 6 en de 13 Jaar.
Deze clubs, die hoogstens twintig leden kunnen
tellen, zijn onderverdeeld naar de leeftijdsgroepen,
omdat men terecht heeft aangenomen, dat met de
leeftijden ook de belangstellingscentra der kinderen
verschillen. Deze onderverdeeling is als volgt:
a.
b.
c.
d.

voor
voor
voor
voor

jongens en meisjes
jongens en meisjes
jongens van 11 t/m
meisjes van 11 t/m

van 6 t/m 8 jaar;
van 9 t/m 11 Jaar;
13 jaar;
13 jaar.

ledere club zal onder deskundige leiding staan en
zal twee maal per week drie uur bij elkaar komen.
In deze cluburen zullen de kinderen worden beziggehouden met het vervaardigen van speelgoederen. In
najaar zal van de gemaakte speelgoederen in Amsterdam een tentoonstelling worden gehouden, waarna zij bij St. Nicoluas en Kerstfeest als geschenken
zullen worden uitgereikt aan de kinderen, uit die gezinnen, die er voor in aanmerking komen. Kinderen
dus die op andere wijze niet aan speelgoed zouden
kunnen komen. Zoo leeren de leden der kindercluba
reeds vroeg voor de gemeenschap te werken en daaraan te offeren.
Men denke echter niet, dat deze clubs een schoolsche sfeer ademen. Integendeel, de middagen zijn in
de eerste plaats ingericht voor het plezier van de
kinderen zelf en daarom zal het vervaardigen van
speelgoed, dat op zichzelf al op prettige en aangename wijze wordt beoefend, worden afgewisseld met
spel, sport, gymnastiek en zang en voor zoover mogelijk met uitstapjes.
Het deelnemen aan deze clubs is voor de kinderen
geheel kosteloos, terwijl ook gereedschap en materiaal gratis ter beschikking zullen worden gesteld.
Zoo behoeven de kinderen dus hun vrijen tijd niet
op straat door te brengen, maar wordt hun de gelegenheid geboden die op aangename en tevens
nuttige wijze door te brengen. Tegelijkertijd kunnen
de moeders er van overtuigd zijn, dat hun kinderen
goed verzorgd zijn, zonder dat zij zich daarover zorgen behoeven te maken.
Van buitengewoon groot belang is hierbij natuurlijk ook dat de gemeenschapsgedachte reeds nu ingang zal vinden bij de kinderen, waar zij de vreugde
zullen beleven iets te maken, waarmede een ander
kind een plezier kan worden gedaan.
De actie zal zich voorlooplg bepalen tot de navolgende gemeenten: Amsterdam, Leiden, Den Haagr,
Rotterdam, Tilburg, Nijmegen, Utrecht, Groningen,
Leeuwarden en Assen.
Men kan zich voor deelname aan de kinderclubs
wenden tot de plaatselijke kantoren van het Nederlandsche Arbeidsfront in bovengenoemde steden.
Inwoners van andere plaatsen dienen met de aanmelding van hun kinderen te wachten tot nader
bericht volgt.

Bedrijfsgroep Verkeer en Toerisme
Bedr. Goederen Vervoer: Dinsdag 7—8.
Bedrijfsgroep Chemie: Dinsdag 7—8.
Bedrijfsgroep Hotel-Café-Rest. Dinsdag 9.30—11 uur.
Bedrijfsgroep Leder en Rubber: Woensdag 7—8.
Bedrijfsgroep Chemie: Woensdag 7—8.
Bedrijfsgroep Verkeer en Toerisme: Woensdag 7—8.
Bedrijfsgroep Slagers: Donderdag 7—8.
Bedrijfsgroep Bakkers: Donderdag 7—8.
Bedrijfsgroep Verkeer en Toerisme: Bedr. Goederen
Vervoer: Vrijdag 7—8.
Bedrijfsgroep Metaal Vrijdag 7—8.
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Een vroolijke troep vacantiegangsters voor het vacantiehuis „Putten".
„Heel goed, Marlet j e, je wordt nog recordhoudster,
als dat zoo doorgaat."
Marietje. in haar vlotte sportpakje met haar gebronsde huid, kijkt trots. Geen wonder binnen een
week heeft ze kans gezien zichzelf in hoogspringen
te overtreffen en haar eigen „records" centimeter
na centimeter tot een behoorlijk stuk boven den
meter op te voeren. En zoo heeft niet alleen Marietje zich ontpopt als een sprintster eerste klasse,
maar haar vriendin Hilda werpt de speer met een
toevalligheid en gemak alsof ze jaren niets anders
heeft gedaan. Erna loopt d" honderd meter als een
hinde en drie anderen blijken matadors in het
honkbalspel.
Een sportcentrum dus, waar nieuwe kampioenen
gekweekt worden? Neen, want er wordt minstens
evenveel tijd besteed aan wandelingen tusschen de
golvende korenvelden, langs sparren en dennen en
over de heide, die langzamerhand in bloei gaat
komen. Er wordt gezongen en voorgedragen, er worden op het grasveld tusschen de donkere naaldboomen van tijd tot tijd een paar „volksdansen
uitgevoerd".
Het vormingsoord van het Nederlandsche Arbeidsfront te Putten is voor de zomermaanden In een
vacantie-oord herschapen, waar vele jeugdige krachten van 15—21 jaar, dank zij de samenwerking tusschen hun bedrijfsleiding en het Nederlandsche
Arbeidsfront, hun longen eens een week tegoed
kunnen doen aan frissche buitenlucht, waar ze hun
spieren eens goed los kunnen springen, loopen en
zwemmen en... elkaar eens van een anderen kant
kunnen leeren bezien dan van achter de machine
op het atelier of in de werkplaats.
Half acht 's morgens is het in Putten appèl. De
stralende zomerzon schijnt dan in de heldere slaapkamers naar binnen; de jonge vacantiegangsters —
een volgende keer wellicht jonge vacantiegangers
•— staan weer aan het begin van een dag vol zomer-

Sport in de open lucht.

vreugde. Ochtendsport, ontbijten, zwemmen, wandelingen in den omtrek, een kopje koffie er tusschen
door en om half één verzamelen voor het middageten, 's middags op avontuur in het dorp. winkelen
op het gezellige oude marktpleintje, of een zwerftoch door velden en bosschen. En dan aan het eind
van de week — die veel te gauw omgaat — een
kameraadschapsavond, die klinkt als een klok en
waar ieder zijn beste beentje voorzet. Bij die gelegenheid blijkt het, dat Truus, die met geen mogelijkheid slagbal kon leren, op het punt van liedjes
Improviseeren slagvaardig genoeg is. Ze neemt het
applaus van de vriendinnen dan ook met een beminnelijke zekerheid in ontvangst, die een beroepszangeres haar niet verbeteren zou. Zaterdagmorgen
breekt de heele bent weer op; weg dennen en sparren, korenvelden en vacantieoord en tot weerziens.
Het zijn meer dan achttienhonderd jonge werkers
en arbeidsters uit de bedrijven, die gedurende den
zomer niet alleen in Putten, maar ook in Hilversum
en in Buursse bij Enschede ons land leeren kennen als een land van schoonheid met prachtige bosschen, uitgestrekte hei en... prettige vacantieoorden,
waar kameraadschap het wachtwoord is, dat iedereen kent Ongeveer achttienhonderd jonge vacantiegangers zijn het, in totaal 36 groepen, die hun kameraden uit het bedrijf leeren kennen en... ook
zichzelf. Want niet alleen de spieren komen In
zoo'n week los, ook de geest komt los. In de prettige
vacantiesfeer krijgt de eene arbeidster een nieuwen
en frisschen kijk op de andere en gezamenlijk leeren
ze met de vacantiekampleiding de week vacantie
tot een feest te maken, waarop een geheel jaar
geteerd kan worden.
Ook het Arbeidsgebied Jeugd van het Nederlandsche Arbeidsfront heeft zich tengevolge van de
bijzondere omstandigheid beperkingen moeten opleggen in haar activiteit. Een vacantie is echter voor
velen niet een luxe, maar een noodzaak. Waar
eenigszins mogelijk doet het Arbeidsgebied Jeugd
dan ook alles om voor vele jongeren een vacantie —
en dan een goed bestede vacantie — te kunnen
verwerkelijken.
En het lukt boven verwachting. In Putten blijkt
dat van dag tot dag, en ook in de andere vacantieoorden. Dit jaar zijn het viermaal zooveel weekkampen als het vorige jaar. Zullen het er een volgend jaar weer viermaal zooveel zijn als dit jaar?
Het is moeilijk dit te zeggen. Eén ding staat nu al
vast: aan animo zal het niet ontbreken. De grondslag daarvoor is nu al gelegd, want ge behoeft geen
gedachtenlezer te zijn om te raden wat de bruingebrande jongens en meisjes denken, wanneer ze na
een week huis toe gaan en nog eens steeds omzien
naar „hun" vacantieoord. Daar is maar één gedachte mogelijk: „hier kom ik terug als het mogelijk is." Er zijn er heel wat, die het niet alleen denken, maar het ook zeggen. Betere aanbeveling is
zeker niet mogelijk.
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Op velerlei manieren eischte het Arbeitislront de aandacM m
In den middag van Zaterdag 17 Juli j.l. heeft m
Gouda de stem van Het Nederlandsche Arbeidsfront
gesproken. Als sluitstuk van de propagandaweek,
welke in Gouda werd gehouden, werd aan de Goudsche burgerij een concert aangeboden door het Staforkest van den Nederlandschen Arbeidsdienst onder
leiding van den hopman L. H. E. Leistikow. Het
orkest, dat was opgesteld op het groote balcon aan
de achterzijde van het stadhuis, bracht een zeer gevarieerd en prachtig uitgevoerd concert ten gehoore
voor de voor deze gelegenheid in zeer grooten getale
opgekomen Goudsche werkers, die de muziek aandachtig aanhoorden op de met oranje-blanje-bleu
vlaggen versierde markt.
In de pauze dankte de provinciale leider van Het
Nederlandsche Arbeidsfront, kameraad van der Hoeven, den burgemeester van Gouda, den heer E. A. A.
Liera, voor de groote medewerking, door hem verleend gedurende de afgeloopen propagandaweek,
waarna hij zich met een kort welkomstwoord richtte
tot de aanwezige Goudsche werkers.
Vervolgens nam kameraad Ph. J. v. Kampen, arbeidsgebiedleider van Het Nederlandsche Arbeidsfront, het woord. In zijn toespraak wees deze er op,
dat Het Nederlandsche Arbeidsfront geen vakvereeniging Is, zooals wij die van vroeger kennen, en
derhalve ook geen apparaat, dat de klassenstrijd
voert. Hij herinnerde eraan, dat de arbeider vroeger
wel gedwongen was den klassenstrijd te voeren omdat de werkgever hem beschouwde als een verlengstuk van de machine Wij, aldus spreker, zien den
arbeid niet meer als koopwaar. Wij zien den arbeid
als een wonderbare gave. De mensch kan door zijn
arbeid de producten van de natuur verwerken en
veredelen. Maar die arbeid moet ten bate komen
van het geheele volk. De arbeider is dan ook de
eereburger van den staat.
Sterk legde kameraad Van Kampen in zijn rede
de nadruk op de sociale taak, die op de schouders
van den „Betriebsführer rust. Deze zal, wil hij zijn
taak goed kunnen vervullen, een socialistisch
mensch moeten zijn.
Spreker herinnerde aan dat, wat Het Nederlandsche Arbeidsfront in den afgeloopen tijd reeds heeft
gepresteerd. Hij was op het groote werk dat het
heeft verricht en ook op datgene, wat de afdeeling
Rechtsbescherming voor de Nederlandsche werkers
heeft kunnen doen. Door deze afdeeling werden
reeds bijna 100.000 gevallen behandeld.
Aan het slot van zijn toespraak riep kameraad Van
Kampen de Goudsche werkers op. mede te helpen
Het Nederlandsche Artaeidsfront sterk te maken, opdat, wanneer straks de Europeesche mensch heeft
gezegevierd in de groote worsteling van het oogenblik, men kan zeggen, daaraan te hebben medegewerkt.
Na de rede van kameraad Van Kampen hervatte
het staf orkest van den Nederlandschen Arbeidsdienst
het muzikale gedeelte van het programma.

Aan het einde van dezen zeer geslaagden middag
dankte de plaatselijke leider van Het Nederlandschen Arbeidsfront in Gouda alle medewerkers, die
zoo zeer hadden bijgedragen tot het succes van de
bijeenkomst.

Groot was de belangstelling voor den spreker tijdens
de openluclitbiieenkomst

Een der suggestieve etalages van het- Arbeidsfront
tijdens de Goudse week.
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Hijgend struikelde hij mee over hoog-llggende
spoorrails, stapels gesloopte vlampijpen, en verraderlijk opspringende plaatsnippers; over grillig uitgelegde luchtslangen en laschkabels. Schichtig week
hij uit voor plots rondzwenkende hijschkranen die
hun last op manshoogte over het pad zwaaiden.
Mister Keg verdween in een donkere ruimte, om
even later, vloekend in minstens drie talen, weer op
te duiken. „Storekeeper, dam' you! Verdomme, vent,
waar zit je nou weer?! Himmelkreuzpotstausend...
zoo gaat et nou altijd, Van Bakkum! Heel d'n dag
zit zoo'n koekebakker uit z'n neus te vrete, en as
je 'm per ongeluk 'n keer mot hebbe, istie z'n ouwe
moer... o, wacht effe, daar komt ie al! Zeg Monkey
Leelrjk, help jij hier Van Bakkum es eve te paard!
Die mot de schroef van de „Empire" los gaan rammele! Voorhamers, spije, en de heele keleerezool, en
zorg dat ie 'n kist gereedschap krijgt! Rap 'n beetje,
want die „Empire" had al twee dage 't dok uit motte
zijn! 'k Kom daluk nog wel effe terug!"
Klaas bleef alleen met den magazijnmeester die,
nu het gevaar geweken was, kalm op een gereedschapkist plaats nam.
„Zoo!" begon de man, „heb jij schroef en as van
de „Empire"? En mot je daar zoo maar aan beginne,
met je Zondagsche kloffie aan?"
Klaas vond het niet noodig om tekst en uitleg te
geven van de reden waarom hij hier, zonder werkgoed, in het magazijn verschenen was. Hemzelf
kwam het nog zoo ongeloofelij k voor, en het pasgevonden geluk leek hem nog zoo broos, dat hij er
maar liever niet aan tornde, bang als hij was dat
heel de pasbegonnen geschiedenis, als een fata morgana, in een nevel van bittere teleurstelling zou oplossen. Hij gromde maar iets van „onverwacht opgekomen" en zoo.
De praatzieke magazrjnmeester nam echter geen
genoegen met halve uitleggingen. Hij was gewend
het naadje van de kous na te speuren.
„Op welke glasblazerij ben je geweest?" was zijn
volgende vraag. „Op de zwarthut?"
„Ik kan je niet erg volge!" bekende Klaas.
„Dat zegge ze allemaal, as ze pas hierkomme!
Maar gelijk heb ie! D'r zijn d'r verscheije doorgeslingerd die nog niet wiste naar welke kant of ze
moste draaie om 'n moer los te krijge! 't Was kruis
of munt! As ze 't per ongeluk goed deeje, dan was
de baas al lang lekker, want dan zette die ze aan 't
pijpe jijne... Of weet je niet wat dat Is?"
De nieuwe bankwerker kreeg plezier in het geval.
„Nooit van gehoord!" verklaarde hij plechtig.

O N T S P A N NI N 6
AAN ALLE BEZOEKEUS(STEKS) DER
VOORSTELLINGEN VAN „VREUGDE
EN ARBEID".

Met rasse schreden nadert de maand
September. De trouwe bezoekers (sters)
van onze voorstellingen weten wat dat
beteekent. Zooals reeds eenige jarea
wordt ook in 1943 het seizoen In de
komende maand geopend. De voorbereidende werkzaamheden zijn in
vollen gang. In afwachting van de volledige mededeellngen met vermelding
van plaatsnamen en data, welke u op
deze plaats In da komende weken zult
vinden, willen wij reeds nu een en
ander verklappen over het vele goede,
dat er te genieten zal zijn. Begin September zullen er niet minder dan 5 gezelschappen afreizen voor een tournee
door ons land.
Allereerst zullen de groote plaatsen
bezocht worden door het NoordHollandsch Tooneel, dat o.l.v. Jan C. de
Vos het vroolijke blijspel „Wittebroodsweken" zal opvoeren.
In een tweede serie plaatsen zal een
grootsch opgezet variété-programma met
uitsluitend eerste klas specialiteitennummers gebracht worden. Van de

„Dat Is flenze van pljpe aan mekaar koppele, met
'n stuk pakking d'r tussche!" vervolgde Monkey Leelijk. „Ze krijge 'n stapel jijntjes... pakkingflenze, as
dat duidelijker is... en 'n zak met moerboute, en dan
kunne ze 't zaakie in elkaar gaan schroeve! Joe
onderstend? Nou, en as ze d'r dat niet te rot afbrenge, dan benne ze bankwerker, en is d'r kossie
gekocht, want wie eenmaal in de jijnploeg zit, die
zit daar net zoo rustig as in 't gekkehuis; hij komt
er nooit meer uit! Wat wou ie zegge?"
„Je kan mijn nog meer vertelle!" probeerde Klaas.
„Die mensche motte toch papiere kanne toone?"
„Die hebbe ze ook! Waar ze die hale mag Joost
wete, maar hebbe doen ze ze! Zonder dolle, jij heb
toch zeker ook geen echte papiere?"
„Echt zijn ze wel...!"
„Jaja... laat maar! Twee jode wete wat één bril
kost! En as dan zoo'n vent van 't stempellokaal 'n
handje meehelpt... vergisse is menschelijk... dan
make ze van 'n glasblazer 'n monteur om van te
rille! Maar we hadden 't over 'n ketelpak... Hier
hangt 'r nog een van 'n koekebakker die driekwartier
bezig geweest is om de schroefas van de „Empire"
dwars door 't kolderblok heen te slaan! Dus, as ik
je 'n goele raad mag geve...!"
De ander luisterde opmerkzaam toe. Er was dus al
iemand aan die schroef bezig geweest, en daar bij,
zoo te oordeelen, hopeloos in vakkennis tekort geschoten. Klaas wist dat het verwijderen van een
scheepsschroef — hoe eenvoudig het ook leek —
meer vereischt dan een gespierde arm en een voornamer. Hij nam zich voor, dubbel op te letten, en
niet bij het eerste examenstukje hopeloos te stralen.
Tijdens het ellenlange verhaal van den magazijnmeester kroop Klaas in het zuurruikende ketelpak
van zijn voorganger, en werkte in gedachten al aan
de voor hem vreemde taak die daar wachtte aan den
achtersteven van de „Empire".
Het zou niet de eerste keer zijn dat hij een scheepsschroef, of het zielige overschot daarvan, met behulp
van zware spieën, zou verwijderen. Zoo vaak als dat
noodig was had hij meegeholpen wanneer een van
zijn vroegere rijnsleepbooten malheur aan de schroef
had, maar de afmetingen van den machtigsten rrjnsleeper verzonken in het niet bij die van den oceaanstoomer die, als een gigantisch bouwwerk, hoog
boven de wanden van het drijvende dok zichtbaar
was.
Hoog boven de dekken van het geweldige schip
krioelden nietige figuurtjes; voor aan den steven
werden enkelen daarvan als spinnen aan dunne
draadjes, neergelaten; tegen het geel van den onwijs
grooten schoorsteen zat een drietal als vliegen tegen
de verf geplakt en bij het gezicht daarvan moest
Klaas niezen en lachen om het gekke van de heele
geschiedenis, die niet anders leek dan 'n dwaze
droom waaruit hij niet wakker kon worden. Daar zat
een schip van meer dan tienduizend ton, en hij,
Klaas Bakker, moest van dat zeekasteel de schroef
lospeuteren; een werk dat kapitalen kostte wanneer
het mislukte. Hij, Klaas Bakker, van wien men niet
eens den juisten naam wist; die nog niet eens, met
naam en toenaam, ingeschreven stond in de registers
van het monstergroote bedrijf.
(Wordt vervolgd)

medewerkenden willen wij u reeds
enkele noemen, n.l. ïrilbj, de eenige
vrouwelijke telepaath van Nederland;
het muzikale nummer Diana en Partner; het Majolita-Ballet, terwijl een
variété-orkest o.l.v. Bert Klazema voor
het muzikale gedeelte zal zorgdragen.
De provincies Zuid-Holland, Zeeland
en Noord-Hollaiid zullen bovendien nog
bezocht worden — en dan meer speciaal
de kleinere plaatsen — met een programma, waarvan wij willen volstaan
met de medewerking te noemen van het
bekende radio-orkest van Jack der Kinderen met zijn solisten. Een cabaretprogramma wordt onzen leden geboden
In de provincies Gelderland, Utrecht,
Noord-Brabant en Limburg.
Tenslotte vermelden wij, dat gedurende het komende seizoen ook in de
kleinere plaatsen tooneelvoorstellmgeu
zullen worden gegeven.
In September wordt eveneens een aanvang gemaakt met tournée's door da
provincies Groningen, Overljsel, Drente
en Friesland.
Verder kunnen wij tot ons genoegen
mededeelen, dat evenals het vorig jaar
In samenwerking met den Nederlandschen Omroep een aantal bonte Dinsdagavonden zullen worden georganiseerd.
Dit alles betreft alleen nog maar de
maand September. Verdere mededeellngen zullen t.z.t. volgen. In verband met
de papierschaarschte zal het niet mogelijk zijn In het komende seizoen alle voorstellingen in „Arbeid" tijdig te publlceeren. Wij raden de bezoekers (sters) aan.

ZOMER
De zomerwind waait over veld en dreven
wijl 't groene koren durend rijpt en blinkt
en iedre akker blijkt nu vol van leven
dat knist'rend zich naar d'oppervlakte dringt.
De bongerd bloeit en zal weer vruchten geven
nadat de bloesem viel, in 't niet verzinkt;
met gouden stralen heeft de zon geschreven
een lied van licht dat door het lover zingt.
Het zaaien en planten ging gepaard met
[zuchten
van hoop en vrees wat eens het worden zou,
maar zie! de arbeid werpt nu af zijn vruchten.
En eenmaal was mijn leven triest en grauw
zodat ik wel er uit had willen vluchten,
maar 'k bleef —~ ik arbeid — en heb geen
[berouw.
JAN

PIN.

Grepen uit het Radioprogramma
„Ijzeren Hein" van Hans van Folanen
Het wekelijksche luisterspel dat op Zondag l
Augustus om 15.00 uur over den zender Hilversum I
ten gehoore wordt gebracht, draagt ditmaal als
titel: „Ijzeren Hein". Het is een korte, maat spannende episode uit het leven van een spoorwegman,
Hein Nielsen, hoofdópzichter, 'n ruige, krachtige natuur, een man uit één stuk, die zijn levensvreugde
in den arbeid vindt. Zijn leven en lust wordt uitgemaakt door de spoorwegmaatschappij, waarvan hij
in feite maar een zeer klein onderdeel vormt. Om
dezen Hein Nielsen speelt zich een geschiedenis af,
die wij u niet willen verklappen, doch die even natuurlijk als spannend is en waarnaar u zeer zeker
ademloos zult zitten luisten.

U luistert toch ook naar...
De leider van de afdeeling Propaganda, kam.
G. J. Zwertbroek, houdt Zondag 8 Augustus
1943 zijn veertiendaagsche toespraak, ditmaal
over de distributielijn Hilversum II van 12.30
tot 12.45 uur.
Het veertiendaagsche vragenkwartiertje, dat
onder den titel „De sociale voorman maakt u
wegwijs" wordt uitgezonden, kunt u weer beluisteren op Vrijdagavond 6 en 13 Augustus
a.s. van 19.35 tot 19.50 uur.

goed te letten op de bekendmakingen
ter plaatse en tijdig bij uw bode of
Socialen Voorman te Informeeren naar
voorstellingen, die binnenkort In uw
plaats zullen worden gegeven.
Voorziet u tijdig van kaarten.
Tenslotte verwijzen wij u nog naar
onderstaande mededeellng.
Te laat komen en vóór het einde der
voorstellingen opstaan
en/of zich
kleeden Is een onverdiende oelcediging
voor de artisten: daarom is liet verboden
op te staan voor het doek voor de laatste maal gesloten is.

Aanm. en nadere Inlichtingen bij het
Plaatselijk Kantoor van Het Nederlaiidsche Arbeidsfront. Snoekaartlaan 11 te
Amersfoort, de boden en Soc. Voormannen.
MEDEDEELING

In tegenstelling met reeds eerder
gepubliceerde
beli'ichten.
wordt het afzwemfeest in het
Sportfondseubad-Oost
(lannaeusstraat) te Amsterdam niet op
19 September, doch op 26 September a.s. gehouden.
Wij verzoeken U hiervan goede
nota te willen nemen en tevens
belanghebbenden op de hoogte te
stellen.

OPVOEDING
Afstandsmarschen
Abcoude.
Op Zondag 8 Augustus a.s. zal een
wandelmarsch georganiseerd worden ia
de omgeving van Abcoude. Totale afstand van het parcours 20 km. Aanvana
des morgens 10 uur.
De kosten van deelname bedragen 40
cent voor leden van Het Nederlandsen*
Arbeldsfront en 55 cent voor nlet-leden,
indien zij individueel meeloopeu. In
groepsverband (bij een minimum van,
15 personen uit één bedrijf) 35 cent per
persoon. Aanm. en nadere ml. bij het
Provinciaal Bureau van Het Nederlandsche Arbeidsfront, Prins Hendrlkkad»
49 Amsterdam, de Plaatselijke Kantoren
en de Sociale Voormannen.
Amersfoort.
Op Zondag 8 Augustus a.s. zal ook
hier een wandelmarsch worden georganiseerd. De totale afstand van het parcours la 20 km. Tijdstip van den start
11 uur v.m. De kosten van deelname zie
boven.

Men wordt erop attent gemaakt, dat
de Vacantle-tehuizen — zooals Vacantie-Oord te Beekbergen, Bosch en Heide
te Uddel — evenals de hotels te Valkenburg nog slechts te bespreken zijn voor
na 28 Augustus a.s.
Tevens deelen wij nog mede, dat het
Vacantle-Oord te Beekbergen met ingang
van 5 September voor vacantlegangera
gesloten wordt.
Boottochten.
Op 7 Augustus wordt er een boottocht georganiseerd van Warmond naar
De Kaag. De deelnemersprijs bedraagt
ƒ 2.— per persoon, met inbegrip van
twee consumpties.
Aanm. en nadere lul. bij de Provinciale en Plaatselijke Kantoren van ZuldHolland.

Schoolgaande vliegers belemmeren het telefoonverkeer. Een levend beeld
in het Museum van den Arbeid.

Welke middelen voor verwarming in het verleden gebruikt
hier aanschouwelijk voorgesteld.

(/•ordt

HET M U S E U M VAN DEN A R B E I D
Museum en Arbeid, zijn er eigenlijk wel grootere
tegenstellingen denkbaar dan die twee? De arbeid,
dat Is het volle leven, krachtig vol activiteit en
scheppend — het museum in het beste geval hoogstens de verzamelplaats van wat eens leven in één
Van zijn vele vormen was. Tenminste dit is de gangbare opvattng, die door de feiten in vele gevallen
In het gelijk schijnt te worden gesteld.
Het is een halve eeuw onafgebroken arbeid van
één man; de schepping van het museum van den
Wrbeid, die de opvatting, dat de begrippen museum
en arbeid niet tezamen kunnen komen, ten volle
logenstraft.
Achter de muren van een oud schoolgebouw, zooals ,
*r in een voorbij zijnde periode helaas maar al te
Veel in Nederland zijn opgetrokken, grauw, dor en
zonder een spoortje begeestering en fantasie is een
Wereld gegroeid — en groeit nog steeds verder — die
het oog niet uren of dagen, maar jaren geboeid kan
houden.
Hoe ontstaat een koffiekan, waarvan is uw hulsJasje vervaardigd, en welken weg moet deze goudgele
verf afleggen alvorens ze uit de zwarte steenkool tevoorschijn geroepen kan worden? Het zijn enkele
Vragen. Enkele van de ontelbare, die de leek zichzelf
Btellen kan — zoo hij daar al aan toekomt — zonder
er een afdoend antwoord op te kunnen vinden.
De schilder Herman Heyenbrock kan dezen leek
terecht helpen. Hij kan u en mij, ons allemaal terecht helpen. De raadselen, die de natuur den mensch
In den loop der eeuwen heeft gesteld, de wijze, waarop de mensch onvermoeid speurend soms eeuw in
eeuw uit die raadselen heeft opgelost — de weg van
natuur naar cultuur, dat alles heeft Heyenbrock toegankelijk gemaakt door vragen, luisteren e n . . . verzamelen. De arbeid van een menschenleven is thans
tezamengebracht in vele zalen — voormalige schoollokalen, gevuld met kasten en vitrines.
Het is belangrijk over ontdekkingen, uitvindingen,
toepassingen op het gebied van den arbeid te hooren
spreken, vooral als het boeiend gebeurt. De schilder
Heyenbrock heeft echter begrepen, dat er niets is,
öat haalt bij het zien. In het museum van den Arbeid is daarom te zien hoe het glas ontstaat, de
Grondstoffen, waaruit het is opgebouwd en hoe dat
Bias verder zijn sierlijke, nuttige, zijn ranke, massieve, zijn rechte of gebogen vormen aanneemt. Omdat er niets gaat boven het zelf bekijken, liggen hier
fl
e resultaten van den arbeid, welken de natuur in
^Üllioenen jaren verrichtte, in den vorm van steenkool,
graniet, zandsteen en marmer tentoongesteld.
er
i tevens de resultaten van den arbeid, welken de
°iensch in den betrekkelijk korten tijd, die op die
fciülioenen jaren volgde, heeft verricht om de natuur aan zijn wenschen dienstbaar te maken.
«De cultuur", zegt Heyenbrock, wanneer hij met
Oï
is langs alle schatten van zijn verzameling dwaalt,
••is opnieuw gerangschikt en vervormde natuur."
Honderden voorwerpen zijn er hier langs de wanden, opgesteld, die dit onmiddellijk bevestigen.
Is de oker, die glad en soepel uit de tube op het
fchilderspalet glijdt, iets anders dan de oker, die de
'rirnitieve mensch reeds vele duizenden-van jaren
'leden gebruikte om zijn jachttafereelen op de wanden der holen te kleurenken is die oker in den loop

der eeuwen niet dezelfde „ijzerhoudende" aarde gebleven? En wanneer de weg, welken de natuur haar
stoffen heeft laten gaan om tot een eindproduct
te komen, waarin menschelijk kennen en kunnen
zijn verwerkt, in andere gevallen moeilijker is na te
speuren, dan verandert dit aan het feit zelf niets.
Van natuur naar cultuur, dat is het thema, dat
Heyenbrock met zijn nog steeds groeiende verzameling in honderden variaties weer laat keeren. Hout.
steen, ijzer, leer, plant, dier, delfstof, hun oorsprong
en toepassing, zijn zaal aan zaal bijeengebracht,
niet om te vergeten, maar om te blijven spreken van
de kracht en de schoonheid van de natuur en van
den schoonheidszin en het vernuft van den mensch
en dan van den werkenden mensch.

Een tuinkrabber, werktuig geïnspireerd op den
natuurlijken krabber „Het hippen-pootje".

Dat het houiveel zijn vorm ontleent aan den hertshoorn is geen gewaagde veronderstelling.
(foto's Arbeid-Breyer)

Als een jong schilder, begeerig naar boeiende onderwerpen, is Heyenbrock in de Borinage het werk
van den mijnwerker gaan zien, niet alleen als een
schilderachtig gegeven voor zijn vaardige teekenstift, maar ook als een moeitevollen arbeid, die er op
gericht is de natuur dienstbaar te maken aan den
mensch.
En van wat de mensch „maakte" begon Heyenbrock te verzamelen. Langzamerhand verruimde zijn
blik zich; hij zag hoe het een in het ander greep,
alles met elkaar verbonden was, dat de arbeid en de
natuur geen begrensde vakjes kenden. Daarom ook
groeide de verzameling die hij begon aan te leggen
onder zijn handen steeds meer. Die verzameling werd
een duidelijke getuigenis van de bekwaamheid van
den werkenden mensch. Wat een ander als rommel
wegwierp, werd voor den aartsverzamelaar Heyenbrock een kostbaar bezit. Vermoeid ijzer, oud en verweerd steen, maar ook gereedschappen, zooals ze in
vorige eeuwen gebruikt werden, hadden zijn belangstelling en werden goede prijs voor het „museum".
Jaar op jaar werkte de man, die eerst alleen een
schilder was, verder. Hij groepeerde, rubriceerde en
drong ondertusschen steeds verder in de veelomvattende problemen, die het onafzienbare terrein van
den arbeid oplevert.
Thans is het museum van den Arbeid daar, en als
we Heyenbrock vragen iets te vertellen over de historie van zijn museum, ziet hij peinzend in het verleden van ongeveer een halve eeuw, waarin alles
onder zijn handen tot stand kwam. Waar zal hij
beginnen, waar eindigen. Er Is zoo veel. Inderdaad,
zooveel, dat het voor de oogen, van wie dit alles op
één middag wil gaan bezien, begint te duizelen. Zoo
moet het Museum van den Arbeid ook niet: bezien
worden. Wie door wil dringen in de geheimen van
den arbeid, doet dit zooals Heyenbrock dit deed,
langzaam maar zeker, om steeds meer te ontdekken,
nieuwe werelden te zien opengaan, werelden van het
kennen en kunnen van den werkenden mensch.
Dagelijks staan de deuren van het Museum van
den Arbeid open voor wie zien wil wat de mensch
heeft gewrocht. Leek en vakman vinden hier een
schat van gegevens. Het Museum van den Arbeid
kan beter een monument van den Arbeid genoemd
worden.
Er is echter een schaduwzijde. De grondslag, in
het bijzonder de financieele grondslag van dit monument kan krachtiger zijn en moet krachtiger zijn.
Wat door vrijwel één man in den loop van tientallen
jaren is opgebouwd, heeft beteekenis voor geheel ons
volk. Het is een plicht van den werkenden mensch in
Nederland te zorgen, dat dit arbeidsmonument in
stand kan blijven. Daartoe is buiten de arbeidskracht,
die één man hier gegeven heeft, de sympathie en de
belangstelling van allen noodig. En deze belangstelling moet zich omzetten in steun, vooral in geldelij ken steun.
In het verleden is er veel belangstelling en hulp
voor het werk van Heyenbrock geweest, officieele en
minder officieele, echter nimmer voldoende. Het is
een eerezaak het Museum van den Arbeid thans, hoe
dan ook, te laten deelen in den eerbied voor den
arbeid, die groeiende is De arbeid van Heyenbrock
moge dan ook officieel spoedig de erkenning vinden,
die dit werk meer dan waard is.

VROUWEN

PROGRAMMA VAN DEN
NEDERLANDSCHEN
OMROEP

BLIJMOEDIG - ONDANKS TEGENSLAG

De met een S gemerkte tijden zijn de programma's van Hilversum n
Vet aangekondigde uitzendingen vragen speciale aandacht.

Wanneer alles voor den wind gaat en
het precies loopt zooals wij het hadden
uitgestippeld, dan is het zoo gemakkelijk
een tevreden en blij gezicht te zetten en
voor degenen om ons heen een lach, een
vriendelijk woord over te hebben en de
taalt, die voor ons ligt, met blijmoedigheid te vervullen.
Maar loopt het ons tegen, gaat het
alles anders, dan wij hadden gedacht,
wordt wat wij wenschten en hoopten de
bodem ingeslagen, dan nog onze blijraoedighefd te bewaren en met een opgewekt
gezicht onzen gewonen dagelljkschen arbeid te verrichten, attentie te schenken,
ook aan alle kleinigheden en onderdeelen, wat nu eenmaal onontbeerlijk is voor
den goeden geregelden gang van het
huishouden, dit kost een niet geringe
zelf overwinning.
Ik meen niet die z.g. goed-geluimdheid, die door niets ter wereld verstoord
kan worden, ook niet door het meest
tragisch of ernstig gebeuren, want dit
zou bedenkelijke oppervlakkigheid beteekenen, maar de lichte blijmoedigheid,
die pleit voor de innerlijke waarde van
den mensch, die leed, en teleurstelling
weet te 'dragen met een lach, zonder
iemand met z'n zorgen en moeilijkheden
lastig te vallen.
De vrouw en moeder in het gezin, die
deze eigenschap bezit en weet te ontplooien is een zegen voor haar omgeving
en in dezen tijd vooral meer dan ooit
van onschatbare waarde. Immers bij de
honderden zorgen van vroeger, komen er
nu nogmaals honderden die haar volle
aandacht vragen, al was het alleen maar,
bij alles, wat er vastzit aan de voedselvoorziening in het huishouden. Eerst
met de bonnen, om ze zoo gelijk mogelijk over elke distributieperiode te verdeelen en dan het rechtmatig aandeel
voor ieder afzonderlijk. Dat dit heel wat
overleg en hoofdbrekens kost om het
allen naar den zin te maken en ook
maar niet den minsten schijn op zich te
laden, den een te bevoorrechten bovenden
ander, zal elke huisvrouw mij moeten toegeven. En, zooals zij zelf lederen dag
weer haar taak — hoe moeilijk ook —
wet nieuwen moed en opgewektheid aanvaardt, zoo verwacht zij ook — en dit
la toch zeker geen onbillijk verlangen —
dat de leden van het gezin, voor wie zij
alles met de grootste nauwkeurigheid
regelt haar tegemoetkomend bejegenen,
een blij en tevreden gezicht toonen, dat
ondanks de vele perikelen en bezwaren
alles nog zoo op rolletjes loopt.
Doch daar ontbreekt zoo nu en dan
nog al eens wat aan, want nooit zoogoed
als in dezen tijd, leert men de verschillende karakters in den huiselijken kring
kennen en menige huisvrouw en moeder
zal hierdoor vele teleurstellingen te boeken hebben, want viert niet het egoïsme
dikwijls hoogtij? Komt het niet — bij
den een meer, bij den ander minder —
in het oog vallend op den voorgrond?
Toen er van alles genoeg was, merkte
men dit zoo niet op, maar nu het er

Babbeltje van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.
Nu moet ik, als ik m'n woord wil
houden, over m'n vacantie vertellen — nu
verwachten jullie een blij verhaal —
nu
nu ik nauwelijks rechtop kan
zitten — nu ik niet weet hoe ik staan
of liggen moet...... nu elke vlugge of onverwachte beweging mij pijn doet. Als
Ik maar in een bepaalde 'houding kan
blijven, heb ik niet veel last. Maar o
waal, als ik van houding wil veranderen.
Dan
krimp ik half-weg van de pijn
en
m'n hele omgeving staat te lachen
omdat ik — volgens die omgeving dan —
a> reuze lollig doe
ik moet zelf óók
een beetje erom lachen en dat doet dan
weer pijn
Als een gebroken man
strompel ik door het huis — ik kan
haast niet overeind komen en ik kan

juist op aan komt soms een offertje te
brengen voor elkaar, nu doet het pijnlijk
aan, dat men ternauwernood deze Ikzucht kan verbergen.
Hoeveel te meer moet deze gewaarwording dan de vrouw des huizes ontgoochelen! Zij, die altijd in de laatste plaats
aan zich zelf denkt, die slechts voldoening vindt in de tevredenheid der huisgenooten. Het is zeer menschelijk en begrijpelijk, dat zij zich dan even geweld
moet aandoen om over zoovele teleurstellingen heen te komen. En toch, zijn
er vrouwen — en ik breng haar hier een
eeresaluut — die ook dat alles blijmoedig dragen, haar taak blijven vervullen
zonder klagen en dit zijn „de heldinnen
zonder beroep", laatst zoo kenschetsend
boven een artikel in een onzer dagbladen geformuleerd.
Waar een blijmoedig mensch binnentreedt, daar is het of de zon, die soms
zoo ver weg scheen, plotseling weer doorbreekt en alles in milden gloed zet, zooals zij de bloemen na den regen weer opheft en doet blinken in haar stralend
licht.
Een blijmoedig mensch geeft kracht
en steun aan de wankelmocdigen, wekt
de verslapte energie van de zich aan het
leed overgevenden en bedroefden weer
op, zij kunnen weer dragen, wat hun
eerst onoverkomelijk scheen. Wat zou
het een geluk zijn, wanneer wij iets
meer van die blijmoedigheid bezaten én
voor ons zelf én voor degenen, met wie
wij dagelijks verkeeren, en al is niet
iedereen de blijmoedigheid aangeboren,
toch, met wat meer energie en goeden
wil, kunnen wij ons beter door de levensmoeilijkheden heenslaan. Soms, nietwaar,
zijn er dagen, waarop alles ons tegenloopt, en het schijnt, of alles samenspant
om ons goed humeur te bederven, en
toch, als we met een sterken wil en dapper doorzettingsvermogen, de moeilijkheden trachten de baas te worden en we
zien des avonds op dien afgeloopen on"geluksdag terug, dan valt het gewoonlijk
mee, dan begrijpen wij zelf niet, boe
we alles nog zoo goed zijn doorgekomen
en we zijn blij, dat we het alleen hebben klaar gespeeld, zonder anderen er In
te betrekken, en wij stemmen in met het
ontroerend gedicht „Moed" van Geert
van Oorschot:
'k Wil al mijn smarten met een glim[lach dragen,
Met in mijn hart een moedig ïeveiislied,
Ik wil niet schreien en om alles klagen,
Want dat verlicht het zware leven niet.
Ik wil niet altijd ontevreden wezen.
Niet altijd zuchten om een beetje pijn,
Ik wil de vreugde In de wolken lezen,
Die schateren van gouden zonneschijn.
Ik wil niet altijd aan mij zelven denken
En niet weemoedig of droefgeestig zijn,
Ik wil probeeren anderen iets te schenken,
Door zelf een „moedig mensch" te zijn.
B. BULSING—v. BESOUW.

helemaal niet bukken
Vanochtend
moest tante Cor me zelfs helpen om m'n
sokken aan te trekken!
Ja, dat is een leuke boel en-öe dokter
zegt, dat het enkel en alleen komt door
het spit. Nou, uit ben ik er mee of nee
— gelukkig was ik er niet mee uit.
Toch is het echt narigheid net dat
spit* en je begrijpt, dat ik er nu niet
veel voor voel, een verrukt verhaal over
m'n échte vacantie — over het éérste
deel dan! — te schrijven.
Weet je wat nu eigenlijk van die hele
geschiedenis het -ergste is? Dat ledereen
er een beetje plezier in schijnt te hebben. Van de collega's aan de krant —
daar zijn ze zo vlug met schrijven! —
kreeg ik zelfs een brief op rijm
eerbiedig aan mij opgedragen, schreven da
lelijkerds er bij. Jullie mogen wel lezen,
hoeveel leedvermaak die heren in het geval hadden.
Hier komt het moois:
ZO KOMEN DE SNOEVERS TE PAS!

„In m ij n vacantie, jongelui
Geen somb're lucht, geen regenbui
Drie weken lang, 't is ongekend,

(Uitknippen en bewaren!)

Auteursrecht voorbehouden.
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Zendersluiting Hilversum I 22.15.
Einde der uitzendingen: Hilversum. I 24.00 — Hilversum II 22.00 uur.
Is dan bij ons de zon present.
Te Heb prachtig weder, ieder jaar
Geloof mij, vrienden, dat is waar
Tt Heb d'elementen op mijn hand
Waar ik ook kom in Nederland
„Te Sloot met de Goden van het weer
„Een vast contract"
zó ongeveer,
Was d'arme kerel eens aan 't snoeven
Je kon z'n „grosigheid" d'r-uit proeven.
Maar snoevers komen slecht te pas
Want toen 1 het weder heerlijk was s
Toen hadden allen reuze pret
Oom Niek?
Hij lag met spit In bed.
Helaas
het is allemaal waar — óók
van dat in bed liggen, al is dat tenminste
nu niet meer nodig. En ik heb, voor ik
met vacantie ging, ?>en beetje opgeschept
over het mooie weer, dat ik zou krijgen.
Moeten we niet altijd optimistisch zijn?.
En moeten ze me daarom nu zó bespotten?
Ik hoop maar, dat jullie, m'n neven en
nichten, een klein piezeltje medelijden
hebben met jullie

UITZENDINGEN VOOR DE VROUW
De bijzondere belangstelling van de
luisteraarsters wordt gevraagd voor
de uitzendingen, die van Maandag 2
tot en met Zaterdag 8 Augustus, dea
morgens van 8.45—8.50 uur over Hilversum I wordt gegeven. Op Maandag, Donderdag en Zaterdag worden
recepten voor de huishouding verstrekt. Op Dinsdag hoort u het een
en ander over kindermode. De
lichaamsreiniging is het onderwerp
dat op Woensdag in behandeling
komt, terwijl op Vrijdag een bespreking volgt van het boekje: Richtlijnen voor de hedendaagsche voeding
van dr. E. G. van 't Hoog en mej.
Martine Wittop Koning.
Behalve deze uitzendingen op hét
bovenaangegeven tijdstip, zal op Donderdag om 10.15 gesproken worden
over oogziekte en voeding in oorlogstijd door dr. H. J. Oltmans en Vrijdag om 13.05 kunt u in de uitzending,
die speciaal voor de dames wordt verzorgd, namelijk in het programma
„Tusschen de Bedrijven", belangwekkende gegevens beluisteren over
„Bloemen", meer in het bijzonder
over bet contact tusschen de vrouw
en de bloem.
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