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POLITIEK IN HET ARBEIDSFRONT?
Eiken dag krijgen wij ter redactie een stapel brieven van lezers, waaronder
zich steevast een aantal bevindt, waarin gereageerd wordt op de in „Arbeid"
gepubliceerde artikelen.
En dat is maar goed ook. want zouden wij nooit iets van de lezers vernemen, dan zou „Arbeid" zijn do«l — namelijk contact te onderhouden
tusschen de ieden en de leiding van het Arbeidsfront — jammerlijk voorbij
schieten. Wij zouden dan net zoo goed de tent kunnen sluiten en de lezers
aanraden een of ander neutraal leuterblaadje te gaan lezen
Wij zijn dus alleszins dankbaar voor deze reacties, al moeten we er dadelijk
bij zeggen, dat de aard der brieven niet altijd tot dankbaarheid stemt. Want
er zijn nog al eens anonieme epistels bij.
Zonder er al te veel woorden aan te verliezen, zij terloops opgemerkt, dat
wij er heusch niet van schrikken, wanneer een of meer onzer lezers het niet
met ons eens zijn, en dat
wij waarachtig niet bang
zijn voor critiek. Integendeel! Daaruit blijkt, dat
het contact, dat wij beoogen, inderdaad bestaat,
dat wij een levende organisatie vormen.
Maar zij, die het niet
met ons eens zijn, doch
daar niet voor uit durven
komen en bangelijk hun
naam verzwijgen, mogen
zich voor gezegd houden,
dat hun epistels zonder
meer in de prullemand
verhuizen.
Gelukkig zijn er ook
anderen die wél van man
tot man met hun bezwaren voor den dag komen.
En onder hen zijn er
meerderen, waarbij den
laatsten tijd de vraag
rijst: ..Wordt het Arbeidsfront niet te zeer een politieke organisatie?"
Daarbij zweeft hun ongetwijfeld de toestand van
vóór Mei 1940 met zijn
onzalige politieke verdeeldheid als een schrikbeeld voor oogen. In dien
tijd hebben zij het woord
..politiek' leeren mijden
als de pest. In het woord
verpersoonlijkten zij al die menschen en mensch.ies. die veelal ten
eigen bate heilige huisjes en schotjes optrokken met het gevolg, dat het sociawillen der werkers verbrokkeld en versnipperd werd, en het
ran de daad dood liep en strandde OD onderlinge tegenwerking
uties. terwijl de plutocraten als lachende derden dat stomme
gedoe met welgevallen aanschouwden.
Het was voor deze menschen dan ook de vervulling van een lang gekoesterden wenschdroom. toen op i Mei 1942 werd opgericht Het Nederlandsche
Arbeidsfront. dat alle Nederlandsche werkers In één machtige organisatie van
den arbeid wilde vereenigen.
Indachtig het goed-Nederlandsche spreekwoord: „Eendracht maakt macht".
Het Nederlandsche Arbeidsfront van meet af aan alle Nederlandsche
>rs, ongeacht politieke of confessioneeie overtuiging, samen willen bren-

gen om een eigen gelukkige gemeenschap op te bouwen.
De ontwikkeling sedert den eersten Mei 1942 heeft echter aangetoond, dat
dit doel alleen verwezenlijkt kan worden, wanneer het Arbeidsfront consequent één groote politieke lijn volgt.
,.Dus toch politiek!", zullen sommige lezers misschien uitroepen. Laten
dezulken echter niet vergeten, dat het niet het Arbeidsfront geweest is, dat de
politiek aangehaald heeft Het Arbeidsfront roept en heeft steeds geroepen
tot den laatsten man, welke politieke overtuiging hij ook toegedaan is.
Maar het zijn die werkers geweest, die het Arbeidsfront miskenden en de
„politiek" er in brachten, toen zij zich openstelden voor de inblazingen van
de vermaledijde „heeren-aan-den-overkant". die in ons land eens aan de
hand van het beproefde recept „verdeel en heersch" de machteloosheid der
werkende Nederlanders bestendigen, zoodoende handlangersdiensten verrichtende voor die zelfde
plutocraten, wier belangen zij thans elders nog
steeds behartigen.
Waartoe het oor leenen.
aan zulke „edelmoedige
vaderlanders" kan leiden,
hebben de Meidagen van
het vorige jaar bewezen.
Het zal dezen van het volk
vervreemden mijnheeren
een zorg geweest zijn, of
daardoor leed gekomen is
over. ,vele werkersgezinnen. Die hebben alleen
maar hartelijk gelachen
om dien stommen Nederlandschen arbeider, die
blijkbaar nog steeds niets
geleerd had en er altijd
maar weer in trapte...
Deze ontwikkeling heeft
de leiding van Het Nederlandsche Arbeidsfront de
erkenning gebracht, dat zij
den Nederlandschën werker leiding moet geven in
die politieke aangelegenheden, die zijn geestelijk
en materieel heil betreffen.
Zij wil hem de oogen
openen voor de revolutie,
welke zich baanbreekt en
(Teekening Koekkoek) die ook aan zijn deur
klopt; hem doen inzien,
dat de huidige krijg geen strijd is van volkeren onderling, geen strijd om grenzen
01 grondstoffen, doch een worsteling tusschen het den werker vijandig gezinde
kapitalisme en het nieuwe, met den aard van ons volk overeenstemmende
socialisme is.
Wij van het Arbeidsfront stellen ons op den harden bodem der realiteit.
Dat is veel moeilijker dan zich te verliezen in wazige beloften over koeien
met gouden horens en soortgelijke rozige visioenen.
Doch wij zullen niet rusten voor elke Nederlandsche werker duidelijk gaat
inzien, wat hij dikwijls thans reeds vermoedt, namelijk, dat het thans gaat
om sociale rechtvaardigheid of om knechtschap van het Westersche kapitalisme, verbonden met het bolsjewistische staats-kapitalisme.
Dat Is de politieke lijn. die wij In het belang van den werkenden Nederlandschën mensen nauwgezet moeten volgen.
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Zeker wel achthonderd. En deurbellen? Wacht es
even, Bart. Deurbellen waren d'n niet zoo gek veel.
Nu ja, wie geen bel had mqest de koffiemolen maar
om 't hoekje van de deur zetten. Daar behoefde de
New Bell Company niet voor overgedoopt te worden.
Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven.
Schiet op, Wimpie van Buren! Of motte de grondstof f e nog uit 't buiteland ingevoerd worde?
De grondstoffen waren in ruime mate aanwezig.
Alleen... er werd niet meer op crediet geleverd. De
pof lijst van Vrouw van Buren liet geen verdere
expansie meer toe. En bovendien, wat bezielde dat
mensch? Poetsextract? Of er geen andere dingen in
'n huishouden noodig waren?
De kleine Van Buren kwam onverrichterzake terug. Bart moest er zelf op uit.
In het vieze, naar petroleum en terpentijn ruikende winkeltje, luisterde hij naar de reeds genoemde bezwaren, en naar 'n uiteenzetting over de werkeloozevrouwen in 't 'algemeen, die het geld van 'n
arme winkelierster verknoeiden aan poetspommade,
zakjes-blauw en hoofd-eau de cologne. Al dat gesteun was 'n pest in de maatschappij...
Het mensch j e deinsde van schrik achteruit, toen
Bart z'n vuist krachtig op de toonbank legde en,
onder begeleiding van nerveus rinkelend stopflesschengeluid, den eisch stelde: „Dubbeltje poetspommade, of de kat in de kachel!"
Er kwam schot in. De directeur van de N.B.C.
spendeerde nog 'n stuiver aan drop, bedoeld als
troostprijs voor Wimpje van Buren, dan zette hij,
platzak doch welgemoed, de eerste schreden op den
weg naar het fortuin.
't Viel niet mee. De New Bell Company was nog te
weinig bekend in Beukendorp dan dat men daaraan
direct het volle vertrouwen zou schenken. Aan sommige heerenhuizen werd hij, gezien z'n stoppelbaard
en gerafelde broekspijpen, afgescheept met 'n cent,
en een angstig, doch vriendelijk verzoek om niet
meer terug te komen. Anderen waren meer menschelijk, doch minder bereid een contract a vijf cent per
week af te sluiten met de N.B.C. Bellen poetsen behorde tot de taak van het dienstpersoneel en gezien
den slechten tijd ...
Bart hield vol. Enkele malen sloeg hij raak als een
medelijdend daghitje, uit eigen beursje, de overgedragen werkzaamheden met vijf cent- en z'n ernstige toespraken met hooge stuipgilletjes honoreerde.
Dit laatste was voor sommige mevrouwen aanleiding genoeg om de vertoning voor' eens en altijd te
verbieden, wat ook alweer niet bevorderlijk was voor
een snelle koersstijging der aandeelen N.B.C.
Ook de niet geringe bedrijfskosten drukten zwaarder dan Bart zich aanvankelijk had voorgesteld. Na
drie klanten met: „betaaldag len Dinsdag in de
maand", streek hij het restant van z'n poetsmiddel
uit op de koperen naamplaat van den notaris, en
toen „Mevrouw Notaris" heusch niet kleiner had dan

Naargeestig klinkt het onheilspellende geluid van de sirenes over het
fabrieksterrein ergens in Nederland.
Luchtalarm .. Machines worden stopgezet en het daverende lawaai, dat
zooeven nog de werkplaatsen vulde,
zakt af tot een stilte, die vreemd aandoet in deze omgeving, waar den geheelen dag het lied van den arbeid
in allerlei toonaarden opklinkt. Allen
begeven zich naar de schuilkelders, die
even buiten de fabriek zijn aangelegd,
't Is daar een allesbehalve prettig verblijf. De min of meer vochtige bodem
maakt de atmosfeer er niet beter op.
„Verboden te rooken" verkondigt een
onooglijk bordje bij den ingang. Maar
de meesten storen zich daar niet aan
en de verpestende stank van de surrögaat-piraatjes wint het glansrijk
van het beetje frissche lucht, dat zich
met moeite een weg naar binnen
zoekt
Eenparig zijn de mannen van meening, dat het met hun veiligheid maar
"beroerd gesteld is, als er werkelijk
eens iets ernstigs mocht gebeuren.
Niet voor dat beetje tabaksrook natuurlijk! Daar wen je wel aan! Maar
waar moeten ze heen, als de ingang
eens versperd mocht raken?
„Dan zal dat luik daar losgemaakt
moeten worden", meenen er een paar.
„Kom je zoo in de sloot Merachter

•n briefje van vijf en twintig, pakte hij z'n boeltje
in, om met 'n welgemeend, „de zenewe", weg te
strompelen naar het zoldertje boven den paardestal.
Bart was geslagen, doch niet verslagen. Minder
veerkrachtige figuren dan de zijne zouden - weggedoken zijn in de eeuwige vergetelheid of in alles
vernielenden waanzin, revanche genomen hebben
op al wat hem in den weg kwam.
Bart niet. Die droeg z'n last met cynischen zelfspot . . . het voorrecht van den sterke. N.B.C, in oprichting en liquidatie tegelijk. Het is morgen geweest, en het is avond geweest... en de balans
sluit met een batig saldo van tien spie. .
Wel te rusten!
Het is niet zeker of hij den nacht doorsluimerd
heeft, dan wel doorwaakt in rusteloos gewentei,
biddende dat het weer dag-, of eeuwige nacht mocht
worden. Wie kent de roerselen van de menschenziel
welke de zijne niet is? Wie zal zeggen of hij in diepe
rust verzonken lag, dan wel huiverend ineengedoken
zat, toen in het vale licht van den nieuwen morgen,
de kleine Van Buren langs de kreupele ladder naar
boven klom met twee brieven in het groezelige
knuistje geklemd?
Het doet weinig ter zake. Voor Bart was de nacht
voorbij; de nieuwe morgen bracht nieuwe zorgen
De eene brief, in bruiri omslag, keurig bedrukt
met: Volgnummer 111, Gemeentebestuur van Beukendorp, had z'n volle belangstelling. Brieven met
volgnummers, vrij van port, brachten gewoonlijk niet
veel goeds. Briefkaarten soms wel. Die konden 'n
aanwijzing bevatten voor werkverschaffing of 'n
paar nieuwe klompen. Dingen van wereldschokkende
beteekenis voor den stempelaar. Maar brieven...?
Met haastige handen opende hij de bruine enveloppe, en staarde dan verbijsterd op de enkele regels
waarmee het inliggende velletje keurig betypt was,
Naar wij vernemen, worden door u, uit werkzaamheden ten behoeve van derden, oncontroleerbare inkomsten genoten.
Reden waarom wij ons genoodzaakt zien u, met
Ingang van heden, van elke steunverleening uit te
sluiten.
Ingeval het door u onrechtmatig genoten steunbedrag binnen 24 uijr na opgemelden datum in de
kas van onzen secretaris-penningmeester wordt
terug gestort, kan het achterwege blijven van een
verdere strafvervolging in overweging worden genomen.
(i.o.v.) Burgemeester en Wethouders der
Gemeente Beukendorp,
(voor) Het Burgerlijk Armbestuur van
opgemelde Gemeente,
(i.g.) BLOMMERS,
secr.-penningmeester.

tier. Vragen naar Bakker. Hendriks of Mister Keg.
Haast bij! Tabeh! K.B.
Daar is zeker haast bij, gromde Bart. Anders
schrijft ie brieve met drie pos-zegels van 'n dubbeltje, en nog twintig cente strafport. Holle, voor dat je
d'r weer naast grijpt! Naar we vernemen, is de
dader inderdaad voortvluchtig, 't Gaat er op lijKe.
Maar waar halen we zeven stuiver voor de bus?
Lieve god, laat et nou es effe 'n beetje losse cente
regene? Effentjes maar! Zal Bart z'n doppie buiten
't raam houe!
„Ga weg, Wimpie van Bure! Oome Bart gaat op
'n holletje naar de stad! Brengt ie tooverballe en 'n
toeter voor je mee! Opschiete nou!"
Het knulletje dat, bedachtzaam met z'n vinger in
den mond, had toegeluisterd, begon haastig langs
de ladder af te dalen. Bij sport 7 glipte hij binnendoor; bonkt als 'n blok hout op den harden bodem,
en rende gelijk weer weg om zich, met modderhanden langs het gescheurde broekje vegend, binnen
den paardestal in veiligheid té stellen.
Hangende aan de bovenste sporten, lichtte Bart
even den hoed, als eerbewijs voor zooveel geest- en
lichaamskracht. Met een verschrikt: „keleertie!"
hobbelde ook hij naar den beganen grond, om dan
koers te zetten naar de wijde verten waar hij de
Shipbuilding and Enginering Company verborgen
wist achter smook en nevelbanken...
Z'n chronisch gebrek aan betaalmiddelen noopte
hem den langen weg op eigen kracht te gaan. Dit
had zekere nadeelen. Maar, volgens Bart, wogen
deze in geenen deele op tegen de voordeelen aan
zoo'n voettocht verbonden. De urenlange marsch
langs den verlaten steenweg gaf hem volop gelegenheid den draad van z'n gedachten uit te spinnen tot
een verre, zorgenvrije toekomst.
Vreemd genoeg, haakten ze echter telkens vast
aan sport 7 van de statietrap, en om het knulletje
Van Buren, dat — vingertje in den mond — met
groote vraagoogen geluisterd had naar het onzinnige
gezwam van Oome Bart. Het leek of het peinzende
ouwemannetjesgezicht. scherp gevat in de omlijsting van het vermolmde raamkozijn, voor hem uit
ging langs den weg van Beukendorp naar de verre
havenstad. En achter dat zwevende schilderij zag
hij andere . . . duizenden ... honderdduizenden kinderoogen, woordloos vragend naar het hoe en waarom? En achter deze ontelbare veelheid van vragende
kinderoogen waren grijze snorrebaarden, witte dassen en hooge hoeden ...
„Krijg de néte!" schold Bart. „Loop ik hier om
schilderijê te bekijke, of is et ergens anders om begonne? 'k Zal bij d'n eerste d'n besten bakker 't
batig saldo van de N.B.C, zien te belegge In 'n homp
versche kuch, want anders hale we de reis niet! Als
je van die rare dinge tussche de boome ziet hange,
„Ze hebbe je legge, ouwe roover!" verzuchtte Bart. is et in de regel knudde!"
Weer zette hij zich schrap voor de hopeloos lange
„Weg, knaakje per week! Hoe kan 'n mensch zoo
En weer waren daar de kleine Van Burentjes
stom zijn om 'n onderneming te stichten op aan- reis.
bij
honderdduizendtallen.
De akkers en velden langs
deele met beurswaarde, zonder de formaliteite in
acht te nemen? Oplichterij op klaarlichte dag! Finan- den steenweg waren er vol van. Tot aan den einder,
cieel schandaal in Beukendorp! Stavisky en Barmat- en nog verder, stonden ze, als witte kooien, uitgeop het akkert j e . . . hoe heette het ook wer ...
schandaal in rustig^ plattelandsgemeente! Directeur plant
als met 'n figuurzaag was weggesneden uit den
van groote, goed rendeerende onderneming trok dat
wentelenden wereldbol. .
steun uit Gemeentekas! Het onderzoek wordt met altijd
Meer
meer verwarde Bart zich In z'n koortskracht ter hand genomen! Dader voortvluchtig! Nee, droomen.enHet
scherpe daglicht deed hem pijn. „Zonnog niet. Effe geduld. Eerst m'n verdere correspon- neschermpje zakken,
Bart! Viere brj!"
dentie doorkijke. Dacht ik et niet? Als de nood het
Met een ruk schoof hij het bolhoedje ver naar
hoogst is, worde de borrels 'n cent goedkooper. Brief voren,
zoodat z'n brandende oogen beschaduwd lagen
van Klaasie Bakker.
Sjouwers gevraagd, bekend met machinemontage. onder den kaalgesleten rand.
(Wordt vervolgd.)
Afdeeling bankwerkers buitenploeg. Aanmelden por-

Waar het recht RECHT wordt
terecht", roept prompt een ander.
Piet Dekker, een pootige bankwerker. geeft te kennen, dat hij daar
maar heel weinig voor voelt. Liever
overtuigt hij zich even of de nooduitgang inderdaad zoo weinig zekerheid biedt en even later hebben zijn
krachtige handen het luik al uit de
sponning gelicht
Waarachtig, 't zal
een heele toer zijn om niet in de sloot
te duikelen als er een heel stelletje
achter je staat te dringen.
„Daar zal 'k eens met den baas over
babbelen", verzekert Piet, „dat kan
gemakkelijk veranderd worden en
dan liefst voordat het te laat is..."
Als het signaal „veilig" heeft geKlonken, is Plets eerste gang naar het
Kantoor, icaar hij zijn bezwaren kenbaar maakt. Maar de bedrijfsvoerder
is over Fiets voortvarendheid allesbehalve te spreken.
„Je hebt in 't vervolg met je pooien
van de luiken te blijven", luidt zijn
repliek, en met die opmerking 'beschouwt hij de kwestie blijkbaar als
afgedaan. Maar Piet, die de overtuiging heeft, dat het hier om een gemeenschappelijk belang gaat, is van
een andere gedachte. Bovendien vindt

hij het heelemaal niet noodig om op
een dergelijke manier te worden afgeblaft. Hij beheerscht zich echter volkomen en geeft den baas op rustigen
toon te kennen, dat hij geen „pooien"
heeft.... Juist zijn kalmte maakt den
baas woedend. Hij herhaalt zijn woorden, die nu als een dreigement klinken: „En donder nou meteen maar
op", besluit hij het onderhoud, tencijl
de deur van het kantoor voor Fiets
neus dichtvalt. Ontslagen, omdat hij
opkwam voor de veiligheid van hem
en zijn arbeidskameraden....
Piet Dekker was altijd georganiseerd
geweest. Waarom? Nou. de anderen
waren het immers ook en als je soms
eens werkloos werd. was je tenminste
gedekt. Voor de rest had-ie in den
bond nooit veel vertrouwen gehad. Hij
had er niets voor gevoeld om lid van
het Arbeidsfront te worden, toen de
bond werd opgeheven Die deden
immers ook niks van belang. Maar het
onrechtvaardige ontslag zat 'm toch
wel erg dwars en zoodoende kwam hij
tóch bij het Arbeidsfront terecht. Daar
waren ze het met Piet eens, dat de
bedrijfsvoerder wel wat hard van
stapel was aeloopen. Ze wilden de

zaak graag probeeren te regelen, maar
dan moest Piet lid zijn. Hij kon toch
moeilijk verwachten dat het Arbeidsfront hem liet profiteeren van wat
door de leden werd bereikt en in stand
gehouden. En dat moest Piet toefjeven,
zoodat hij met gemengde gevoelens
zijn aanmeldingsformulier invulde. ...
Drie dagen later kreeg Piet bericht
van de fabriek, dat hij zijn werk weer
kon hervatten. Het loon vanaf den
datum van zijn ontslag zou hem worden vergoed. Daar stond hij toch wel
even van te kijken en "Hij moest eerlijk
toegeven, dat hij zich in het Arbeidsfront had vergist. Ze schenen er daar
wel een behoorlijk tempo achter te
zetten! Achteraf bleek, dat de bedrijfsvoerder inderdaad wat voorbarig
was geweest. Een gemoedelijke brief
van het Arbeidsfront had hem dit
doen inzien en hij was kerel genoeg
zijn ongelijk te bekennen De tijdsomstandigheden maken nu eenmaal
de menschen nogal prikkelbaar en
waarom zou ook een bedrijfsvoerder
niet eens minder goed gemutst kunnen zijn? Juist tegenwoordig is het
vaak zoo moeilijk elkander te begrijpen. En juist daarom is het zoo goed,
dat daar het Arbeidsfront is om den
bdrijfs- en arbeidsvrede te verzekeren,
door bedrijfsvoerder en volgmanschap
tot elkaar te brengen.
M. G. P-

ZIEKENFONDSKWESTIES (VI)
Den vorigen keer hebben wij een en
ander verteld over de voorschriften,
die de rechtstreeks-verzekerde in acht
moet nemen, wanneer hij voor minder dan 30 dagen buiten zijn woonplaats vertoeft. Voor hen, die voor
langeren tijd een tijdelijke verblijfplaats hebben, geldt een aparte regeling, uit deze beide regelingen volgt,dat tijdelijke onderbreking van de
samenleving in gezinsverband, waarvan wij de beteekenis in het Kader
der verplichte verzekering krachtens
het Ziekenfondsenbesluit reeds eerder
hebben uiteengezet, geen beletsel hoeft
te beteekenen om zijn rechten als verzekerde te zien gehandhaafd. Overigens ligt het voor de hand. dat het
onder de tegenwoordige omstandigheden nog al eens zal voorkomen, dat
de rechtstreeks-verzekerde zelf. dan
wel één of meer tot zijn gezin behoorende indirect-verzekerde personen, buiten het werkgebied komen van
het ziekenfonds, waarbij zij zijn ingeschreven. Wij denken hierbij aan de
evacuatie-maatregelen, de tewerkstellingen elders in het land enz.
Vertrekt een verplicht-verzekerde
voor een verblijf van langer dan 30
opeenvolgende dagen naar elders, dan
moet daarvan, onverschillig of het den
rechtstreeks-verzekerde zelf of een
indirect-verzekerd gezinslid betreft,
door den rechtstreeks-verzekerde onmiddellijk, liefst van tevoren, worden
kennis gegeven aan het ziekenfonds,
waarbij hij is ingeschreven. Wanneer
dus de vrouw van een verzekerde voor
een langdurig verblijf naar een andere
gemeente vertrekt, moet de man dit
onverwijld aan het ziekenfonds berichten. Het spreekt van zelf, dat hierbij de ziekenfondsbode zijn bemiddeling kan verleenen. Daarbij wordt dan
tegelijkertijd opgegeven:
Ie. in" welke gemeente de verzekerde
zich tijdelijk gaat vestigen;
2e. voor hoe lang het verblijf aldaar
za! duren en
3e. het adres (straat en huisnummer), waar de verzekerde zich gaat
vestigen.
Zijn deze gegevens verstrekt, dan
zorgt het fonds er voor, dat de verzekerde wordt overgeschreven naar
een ziekenfonds in de tijdelijke verblijfplaats. Heeft men een bepaalde
voorkeur voor een fonds daar ter
plaatse, dan bestaat er geen enkel
bezwaar, zich bij dat fonds te laten
inschrijven. Is dit niet het geval, dan
doet het fonds uit de vaste woonplaats
een keus. Van die zijde worden de vereischte stukken vervolgens naar het
fonds in de tijdelijke verblijfplaats
opgestuurd, waarna de verzekerde
daar wordt ingeschreven. Hij krijgt
dan als bewijs daarvan een kaart,
waarmede hij zijn rechten als zoodanig kan aantoonen. Met nadruk
wijzen wij er op, dat die rechten eerst
ingaan, zoodra de inschrijving een
feit is, althans wat betreft het recht
op verstrekkingen voor rekening van
het fonds in de tijdelijke woonplaats.
Het zou echter onbillijk zijn, wanneer
de verzekerde moeilijkheden kreeg,
doordat b.v. de overschrijving vertraagd werd door omstandigheden
buiten zijn wil, zooals vertraging in
het postverkeer. Wanneer echter vaststaat, dat de overschrijving niet door
zijn schuld of nalatigheid werd belemmerd, kan hij gerust zijn. In dat geval
blijft het fonds in de feitelijke woonplaats aansprakelijk voor eventueel
genoten verstrekkingen. Iemand, die
dus op de voorgeschreven wijze het
fonds van het vertrek op de noogte
heeft gesteld en den dag na aansomst
to <*e tijdelijke verblijfplaats geneesdige hulp noodig heeft, hoeft zich
•en zorg te maken Hij dient de kwi• °f de rekening bij het fonds in
ntelijke woonplaats in en mag er
op rekenen, dat zich geen moeilijkheden zullen voordoen. Alleen bil verzuimde kennisgeving is de kans op
nadeelige gevolgen zeer groot
Gaat nu de verzekerde na verloop
van tijd weer naar zijn eigen woonplaats terug, dan deelt hij dit zoo
spoedig mogelijk mee aan het fonds,
waarbij hij tijdelijk Is ingeschreven.
ue
saart. die hem destijds werd afge-

geven, levert hij bij die gelegenheid
weer bij dat fonds in. De betrokken
ziekenfondsen onderling zorgen er dan
weer voor, dat betrokkene weer bij zijn
oorspronkelijk fonds wordt ingeschreven. Nu bestaat de mogelijkheid, dat
men vertrekt naar een gemeente.
welke onder het werkgebied valt van
het ziekenfonds, waarbij men reeds
is aangesloten. Vooral op het platteland, waar een.ziekenfonds vaak een
zeer groot gebied bestrijkt, kan dat
voorkomen. In zoo'n geval is geen
overschrijving noodig en blijft alles
zooals het Is. Twijfelt men, dan vrage
men den ziekenfondsbode.
Tenslotte het geval, dat een verzekerde van de ééne tijdelijke verblijfplaats naar een andere vertrekt. Dat
kan zich b.v. voordoen bij arbeiders,
die, na een paar maanden in een
andere gemeente te hebben gewerkt,
overgaan naar «en werkobject In een
andere streek van het land. Zij moeten
zich opnieuw tot het fonds in hun
vaste woonplaats wenden met het verzoek, naar een fonds in de nieuwe
tijdelijke verblijfplaats te worden
overgeschreven. Hebben zij een bepaalde voorkeur voor een fonds in die
gemeente, dan kunnen zij dien wensch
kenbaar maken. De inschrijvingskaart,
die zij van het fonds in de eerste
tijdelijke verblijfplaats ontvingen,
moet daar weer worden ingeleverd.
Valt de tweede tijdelijke verblijfplaats
onder het werkgebied van hetzelfde
ziekenfonds, waarbij zij bij hun overplaatsing waren aangesloten, dan is
geen overschrijving noodig. Als de
tweede tijdelijke verblijfplaats behoort tot het werkgebied van het ziekenfonds, waarbij men in de eigenlijke woonplaats was aangesloten, dan
behoeft er evenmin overschrijving
plaats te vinden. Ook hier zal de
bode eventueelen twijfel kunnen wegnemen.

NIEUWS UIT DE
PROVINCIES
De eerste openbare ledenvergaderingen

En wat gebeurt er nu met de ziekenfondscoupons, wanneer een rechtstreeks-verzekerde naar een fonds in
een tijdelijke verblijfplaats wordt
overgeschreven? Die worden op de gebruikelijke manier door dat fonds geind, dus door den bode opgehaald. Zij
moeten dus in geen geval naar huis
worden opgestuurd. De fondsen onderling wisselen de noodige gegevens uit,
zoodat de lidmaatschapskaart van de
achtergebleven gezinsleden kan worden afgestempeld. Daar hebben ze dus
met de coupons geen bemoeienis.
Nog willen wij er de aandacht op
vestigen, dat bovenstaande regeling
alleen geldt voor een verblijf elders langer dan 30 dagen. Ook de verzekerde,
die buiten zijn woonplaats in een ziekenhuis of sanatorium wordt verpleegd, valt hieronder, zoodra die verpleging langer dan een maand duurt.
Ook hij zal dan overschrijving naar
een ziekenfonds in de betreffende gemeente moeten aanvragen.
Wij kunnen ons voorstellen, dat
onze lezers de kwestie wel wat ingewikkeld vinden. Maar laten zij zich
troosten met de gedachte, dat zij er
zelf weinig moeite mee behoeven te
hebben. Als zij hun fondsbode bij vertrek naar elders maar op de hoogte
houden of desnoods even een berichtje
naar het fonds sturen, hebben zij hun
plicht al gedaan. Het eigenlijke werk,
de ingewikkelde administratie, rust op
de schouders van de ziekenfondsen.
Het ligt voor de hand, dat zij daarbij
op de medewerking van alle belanghebbenden rekenen Niet alleen wordt
hun taak daardoor belangrijk verlicht, maar ook de verzekerde zelf
moet inzien, dat zijn" eigen belang en
dat van zijn gezinsleden daarmee gediend is. Dan alleen kan het beoogde
doel worden bereikt en de verbetering
van het nieuwe stelsel geheel tot zijn
recht komen: geneeskundige verzorging overal waar de verplicht-verzekerde zich in Nederland bevindt.
M. G. P.

niets voor de Nederlandsche werkersbevolking wisten te bereiken. „De Nederlandsche werkers," aldus riep de
spreker uit, '.zullen moeten kiezen
tusschen het liberale kapitalisme van
Engeland en Amerika, het Staatskapitalisme van Rusland en het
socialisme van het tot eenheid groeiende Europa."
Naar het bijzonder warme en hartelijke applaus en de vele belangrijke
vragen, die gesteld werden, te oordeelen, viel de rede in goede aarde.
Zoo geeft Het Nederlandsche Arbeidsfront geen kamp, maar gaat
voort, zelfs onder de zoo uiterst moeilijke omstandigheden van het oogenblik, den grondslag te leggen van het
socialistische gebouw der toekomst,
dat straks zal worden opgetrokken.

De beide eerste van een serie van
omstreeks 500 openbare ledenvergaderingen, welke binnen een tijdsverloop van 10 weken door Het Nederlandsche Arbeidsfront worden gehouden, hebben plaats gevonden, en wel
te Breda en Eindhoven. Het bezoek
was, de omstandigheden in aanmerking genomen bevredigend. Wel zouden wij gaarne alle leden op deze
vergaderingen aanwezig zien, maar
dit is in dezen tijd een-vrome wensch.
De angst overheerscht nu eenmaal
ook een groot aantal van onze leden,
Teneinde ook den
om van buitenstaanders niet eens te
eenvoudigen werker in
spreken. Angst voor luchtaanvallen,
de gelegenheid te stelangst voor de duisternis, maar ook
len de op hoog peil
angst om ronduit voor zijn lidmaatstaande
uitvoeringen
schap uit te komen, omdat men angst
heeft, dat de heeren van het vroegere van het Maastrichtsch Stedelijk Orregiem misschien toch nog eens terug kest te kunnen bijwonen, is het het
zullen keeren en dan de leden van Ned. Arb. Front, Kring Maastricht,
het Arbeidsfront zullen straffen! Het na besprekingen met den burge2ijn dus alleen de moedigen, de meester van Maastricht, mogen gekerels met belangstelling voor de lukken voor haar leden een korting
groote zaak, zij die eerlijk en open van § van den toegangsprijs te vervoor hun overtuiging durven uitko- krijgen.
Naast de sociale, worden ook de
men, die de vergaderingen bezoeken,
en dit aantal was inderdaad op de cultureele belangen van den werker
twee eerste vergaderingen uiterst be- door het Ned. Arbeidsfront niet vervredigend. Het is trouwens toch geten!
merkwaardig te moeten constateeren,
hoe juist de Brabantsche arbeider
voor zijn organisatie, het ArbeidsBij de N.V. Baggerfront, durft pal te staan.
en Scheepvaart Mij.,
De leider van het Arbeidsgebied
Nieuwpoortkade
te
„Propaganda", kam. G. J. Zwertbroek,
Amsterdam, is door
zette in een groote en grootsche rede
onze bemiddeling een
van anderhalf uur uiteen, hoe de
positie van den Nederlandschen wer- Kerstgratificatie uitgereikt. Een beker in het tegenwoordige tijdsge- drag van / SOO.-r- was hiermede
wricht is. Striemend geeselde hij de gemoeid.
Bij de Vereen. Amsterd.-Maastegenwerking, die het Arbeidsfront
Beurtdiensten,
Beurtvan de zijde der reactie te verduren trichtsche
heeft en hij rekende af met de heeren vaartdienst Amsterdam—Maastricht
aan den overkant, die op het oogen- v.v., waren aan boord der schepen
blik zoo'n groot woord hebben, maar geen vaarboekjes aanwezig. De loodie, toen zij de macht nog hadden, nen der schippers bedroegen ƒ29.40,

machinist ƒ28.35 en stuurlieden
eveneens ƒ28.35 per week.
Nadat de vaarboekjes een 4-tal
weken aan boord van de schepen
waren uitgezet, bleek, dat naar het
aantal gemaakte uren de loonen te
laag waren. Deze werden voor de
kapiteins van ƒ29.40 op ƒ32.—, machinisten van ƒ28.35 op ƒ31.10 en de
stuurlieden van ƒ 28,35 op ƒ 30.10 gebracht. Van terugwerkende kracht
ontvingen deze werkers resp. ƒ 109.20,
ƒ115.50 en ƒ35.70. Het totaalbedrag
hiervan bedroeg ƒ 1.041.60.

Op Zondag 13 Jan.
J.l. organiseerde het
plaatselijk kantoor te
Hulst (Z.V.) een middag voor 92 kinderen
van leden van het Arbeidsfront uit
Hulst en ooigeving.
Als extra-attractie werd er tegen
het eind van den middag een gratis
tombola - gehouden. Ieder kind had
een prijs in den vorm van een paar
klompen, .een paar sokken of kousen.
De prijzen der tombola, alsmede
alle versnaperingen, waren door verschillende bedrijven en door de leden gratis voor dit doel ter beschikking gesteld.
Een woord van lof aan allen, die
heb'ben bijgedragen om dezen middag te doen slagen is hier zeker op
zijn plaats.

Week van het Arbeidsfront
in Enschede
Ook Enschede zal de roepstem van
Het Nederlandsche Arbeidsfront kunnen beluisteren. Een week lang staat
deze Twentsche industrieplaats in het
teeken van het „Rad van den Arbeid".
Ter gelegenheid van deze week heeft
Het Nederlandsche Arbeidsfront ook
in Enschede in den Schouwburg de
deuren van zijn tentoonstelling geopend. Bij deze opening, welke op Zaterdag 29 Januari j.l. plaats vond,
sprak de Provinciale Frontleider van
Overijssel, ten overstaan van Duitsche
en Nederlandsche genoodigden.
Het Nederlandsche Arbeidsfront in
Overijssel — aldus spreker — is thans
twee jaar op marsch. Twenthe heeft
in dien tijd blijk gegeven de roepstem van het nieuwe te willen en te
kunnen verstaan en ook Twente heeft
de schouders onder het nieuwe ideaal
gezet. Het is verheugend te kunnen
vaststellen, dat het aantal leden sinds
de oprichting van Het Nederlandsche
Arbeidsfront alleen reeds in Enschede
vervijfvoudigd is. Ook de cijfers, waarin de activiteit van het Arbeidsfront
is vastgelegd, spreken een duidelijke
taal. Wie het thans geëxposeerde materiaal overziet, krijgt' een duidelijk
beeld van wat er tot stand is gekomen.
Zoo blijkt b.v. dat ƒ20.000.— aan achterstallig loon voor de werkers kon
worden achterhaald. Dat 35.000 bezoekers op de avonden van „Vreugde en
Arbeid" verschenen, terwijl 2500 zwemlustigen onder leiding van „Vreugde
en Arbeid" de zwemsport beoefenden.
Ook in de Twentsche bedrijven —
aldus vervolgde de provinciale Frontleider — begint bij de fabrikanten begrip voor Het Nederlandsche Arbeidsfront te groeien. Afgezien van de stoffelijke welvaart, die beoogd wordt,
heeft het Arbeidsfront een opvoedende
taak, die er op gericht is den werker
tot vrij mensch te maken en Twenthe
te brengen tot het waarachtig socialisme.
Na afloop van deze toespraak bezochten de aanwezigen de tentoonstelling, welke reeds eerder in Groningen
werd gehouden, doch thans op eenige
nieuwe aanwinsten kan bogen, die een
duidelijk denkbeeld, zoowel in cijfers
als in beelden geven van de taak van
Het
Nederlandsche Arbeidsfront.
Eenige propaganda-filmpjes, die in
een nevenvertrek worden gedraaid,
zullen het hunne er toe bijdragen,
dat aan het einde van deze week in
Enschede de werker nimmer meer in
twijfel behoeft te zijn omtrent het
streven van Het Nederlandsche Arbeidsfront.
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en bedrijf van rond 750 werkers en werksters,
Is, bij alles wat het wél is, zeker geen kleinigheid, en daarom valt het wellicht te vergeven, dat
de man, die zich voorgenomen heeft een „vraaggesprek" te gaan houden met de sociale verzorgster
van een bedrijf, waar dit respectabele getal mannen en vrouwen dagelijks de bedrij f spoort binnengaat, zich al van tevoren een denkbeeld tracht te
vormen over het toekomstige slachtoffer van zijn
weetgierigheid.
De sociale verzorgster. Wel als het heel erg is,
draagt ze een lorgnet aan een zwart koordje —
spreekt ze liefst in korte zakelijke zinnen, maar
voor 't minst heeft ze toch dat gezaghebbend uiterlijk, dat vroegere hoofden van meisjeskostscholen
pleegden te bezitten.
Edoch, fissen doet missen. Want wanneer de on-

E

dervrager dan eindelijk in de rustige spreekkamer
zit, waar het gezoem der machines nauwelijks doordringt, tegenover de sociale verzorgster, dan verdwijnt het droombeeld als sneeuw voor de zon. Geen
„hanepen" met een nadrukkelijken toon van gezag,
geen albedil of iets, dat ook maar in de verste verte
aan een soort „maatschappelijk" werkster doet denken Onze sociale verzorgster zooals ze in werkelijkheid is, versmaadt alle uiterlijk gezag en ziet er niet
naar uit of ze behoefte heeft om haar gezag anders
te vestigen dan op vertrouwen.
Vertrouwen winnen — zegt ze — is de hoofdzaak.
Wanneer dat eenmaal gewonnen is, dan is het pad
geëffend om vrouwelijke en ook mannelijke krachten in het bedrijf ter hand te nemen
Waarin deze verzorging dan wel bestaat — is de
vraag van den ondeskundigen bezoeker. Uit het antwoord blijkt dat het waarlijk niet weinig is.
Daar zijn in de eerste plaats de kantoorwerkzaamheden. De sociale verzorgster heeft een eigen kantoor! Het dagboek, waar alle bedrijfswederwaardigheden in komen, wordt bijgehouden, en vervolgens
wordt de dagelijksche rondgang in het bedrijf
gehouden. Hierdoor blijft het rechtstreeksch contact
met het bedrijf en vooral ook de vrouwelijke krachten in het bedrijf van dag tot dag gehandhaafd Er
is tevens zoodoende een gemakkelijke wijze om het
hart eens uit te luchten over dit of dat, wat later
op het kantoor van de sociale verzorgster nader bezien kan worden.
Half twaalf — tijd voor huisbezoek. Want de
sociale verzorgster vergeet uiteraard ook degenen
niet, die thuis of Jn het ziekenhuis zijn. Een bemoedigend woord wordt tenslotte graag aanvaard,
vooral als degene, die dat bemoedigende woord
spreekt, ook in practische dingen raad weet te verschaffen.
Weet de sociale verzorgster dat? Ze weet het en
ze kan er naar handelen. Toen ze dezen post betrok, wist ze, dat ze voor een moeilijke taak stond.
Waren er niet velen, die weifelend, ja misschien
afwijzend tegenover haar stonden? Die of door zich
zelf of door anderen beïnvloed zich voornamen de
sociale bedrijfsverzorgster te negeeren? Ja. zoo is
het. Maar toch het werk gaat door, en langzaam
maar zeker wordt er veld gewonnen op wantrouwen
en verkeerd begrip. Langzaam maar zeker zijn ze
gekomen en werden velen zich bewust, dat hun
mede-werkster, de sociale verzorgster, geen boeman

.
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In ons land verrichten onoeveer een halj millioen mens'
greep: het inschakelen van hun radio-apparaat. Zelden echte* oedenl
menschen — kunstenaars en technici — hun kundigheid <
geschakeld vóór er ook maar één nummer van het program ;c 6r utteenr,
Een onzer redactieleden heeft voor „Arbeid" °en kijkje S«'J„'' JJ, achtei
den Omroep en ~al in eenige artikelen haar indrukken in "is °>aa \aet

adio!

1. Zieken worden niet vergeten. Bezoek bij een ziek
bedrijfslid thuis
2. De dagelijks weerkeerende zorg voor de lichte ongevallen, die met zorg worden behandeld. Uier komt
het op het kunnen aan.
3. De bedrijfsbibliotheek is een trekpleister voor velen.
Advies wordt graag aanvaard bij de moeilijke keuze.
4. Een eigen kamer en een eigen sfeer, waarbinnen de
problemen rustig besproken kunnen worden.
5. Waar zou beter gelegenheid zijn voor een gemoedelijk precuj'e dan juist in de bedrijfscantine.
6. Ook een naaicLubje leiden behoort tot het werk.
(Foto's: Fellinaa)

Het waren onze grootouders, die het gesproken
woord en de muziek slechts hoorden in het stille
dorpskerkje, — maar nog tijdens hun leven haalden
zij beide in hun huiskamer... Welk een fenomenaal
technisch scheppen ligt er niet in den korten tijd,
die maar één menschenleven omspande!
Radio!
Tot voor een vijftiental — dus weinige — jaren
nog een tooverwoord; — thans een woord dat voor
niemand meer een vreemden klank heeft.
Integendeel, het begrip radio is gemeengoed geworden.
En toch staat een ieder, die nader tot het wezen
van de radio wil doordringen vol bewondering voor
het menschlijk vernuft dat ons in deze eeuw den
sleutel schonk, waarmee wij het mysterieuze aetherruim konden opensluiten om meer levensvreugde en
huiselijk geluk te verschaffen aan millioenen
menschen.
Het wonder der techniek, dat is de radio — de
wereld in de huiskamer! Men ziet het niet — men
hoort het slechts.
Toch Is er achter de schermen — „in de keuken"
— veel te zien! En als leek heeft men geen idee
hoeveel arbeid en moeite, hoeveel talent en vernuft
allemaal noodig zijn geweest vóór het beruchte
roode lampje kan gaan aangloeien ten teeken dat
overal alles gereed is en de uitzendig kan beginnen.
Het omvangrijke werk begint al bij den bouw van

de Studio, die o.a. een verzameling is van vele kleine
studio's, welke ieder op zichzelf moeten voldoen
aan de strengste moderne eischen. Met het steeds
méér perfectionneeren van de radio-ontvangtoestellen, heeft de ontwikkeling der-studio's gelijken tred
gehouden en is men aan de technische zijden der
uitzendingen geregeld hoogere eischen gaan stellen.
De studio is dan ook een wonderlijk ingewikkeld
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was, maar dat ze rustig en zeker zonder veel ophef
haar weg ging, die ten doel had de belangen van
de bedrij f sgenooten te behartigen.
Merkwaardig — zegt onze verzorgster — de werkers van de fabriek, de mannen, schenken eerder
het vertrouwen dan de vrouwen.
Komt het misschien — oppert de ondervrager —
omdat ze de dingen wellicht wat zakelijker bekijken
dan hun vrouwelijke collega's. Het is mogelijk, in
ieder geval zijn het vaak zakelijke dingen, die gevraagd worden, en wel over kleeding, distributie,
eten. problemen ontstaan door ziekte in het gezin,
en?
ntusschen ook de meisjes laten zich niet onbetuigd, en daardoor werd het mogelijk het eenmaal
In het bedrijf gelegde contact verder uit te breiden.
Een naaiclubje en een gymnastiekclubje werden opgericht, waardoor het nuttige met het aangename
vereenigd kon worden.
Dit is dus al het werk?
Nu,'dat niet bepaald. Kijk, in de eerste plaats is
daar de verbandkamer, waar ik de eerste hulp kan
verleenen, waarbij de wijsheid, vroeger in de verpleging opgedaan, wel te pas komt. En verder is
daar de bedrijfsbibliotheek met haar ongeveer 1200
deelen, die een deel van den tijd vordert Er valt
advies te geven — welk boek is geschikt voor die en
welk voor die. En ook — waarom den prozaïschen
kant van het werk niet even goed te zien als den
anderen — moet uit paedagogische overwegingen
op de hygiënische inrichtingen in het bedrijf worden toegezien, in het belang van allen.
Inderdaad, dat moet gebeuren, maar overigens
hebben wij den indruk, dat onze sociale verzorgster
minder aan officieele paedagogie denkt er er zeker
maar heel zelden over spreekt — alreeds omdat ze
er weinig tijd voor heeft. Tijdens het gesprek komt
er dan ook zoo af en toe wel eens een hoofd om de
deur kijken.
»
Nog altijd in gesprek? En er zijn toch zooveel dingen, waarvan het noodzakelijk is, dat ze zoo vlug
mogelijk besproken worden. Die hoofden om de deur
zijn een kleine wenk en de ondervragende man begrijpt ze: het wordt tijd het slachtoffer der weetgierigheid niet langer uit te hooren.
De hooge fabriekscomplexen gaan schuil in den
grauwen winterregen, die neerdruilt. Daarbinnen
werken een 750 werkers en werksters. Daarbinnen

dasclijks een kleine hancii menu
men daarbii, hoeveel
t echte
reeds ftebbe?i in'leid en ;Oor
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De heer J C. PLATE,
programma-directeur i-an
den Ned. Omroep.

bouwsel, waarop wij !n een volgend artikel nog even
hopen terug te komen.
De studiogebouwen worden geëxploiteerd door een
Omriep. Vroeger bezaten verschillende politieke en
kerkelijke richtingen een eigen omroepvereeniging,
welke thans samengebundeld zijn in den Nederlandschen Staatsomroep.
Deze heeft een taak — maar een taak, die niet

werkt ook een sociale verzorgster als moeder van
het bedrijf. Zeker zullen die 750 dat niet stuk voor
stuk erkennen, er zijn er zeker, die nog niet de helpende hand. het bemoedigende en raadgevende
woord willen aanhooren — ook niet wanneer er toch
behoefte aan is. Niettemin, de sociale verzorgster
gaat met haar werk voort. Want ze heeft geloof in
haar taak, vertrouwen in de toekomst, en den moed
om moeilijkheden het hoofd te bieden, omdat ze
weet, dat haar werk is dienen van de gemeenschap
— allereerst de gemeenschap van haar bedrijf, en
daarboven uit de gemeenschap van ons volk.
Groote woorden — maar die pas waar worden,
doordat ergens in een fabriek, zooals er zooveel zijn,
een bedrij f sgenoote in vele kleinere daden de dagelijksche beslommeringen van haar medewerkers en
werksters helpt dragen als moeder in het bedrijf

zoo vast te omlijnen is als die van andere instanties. Want de omroep heeft vóór alles een ideëele
opgave!
Perschef H. Rutgers haalde in dit verband, op een
desbetreffende vraag van ons. dé woorden aan welke
Dr. Ing. W. A. Herweyer. Dir.-Generaal van den
Nederlandschen omroep eens bezigde: „De luidspreker moet kans zien om m de huiskamer die
bepaalde sfeer van geiuk te brengen, waar de —
uiterlijk nuchtere — Nederlander in zijn hart toch
zoo gevoelig voor is".
Het klinkt zoo eenvoudig, maar het is moeilijk. —
het valt niet mee... Men moet „voor elck wat wils"
brengen en steeds opnieuw trachten het gehoor te
doorgronden. ..Want", zoo vervolgde de heer Rutgers, ..geen menschelijk wezen heeft een zóó gecompliceerd karakter als de luisteraar, maar daarom is
het juist de moeite waard hem te leeren kennen en
begrijpen".
Dit ernstige streven om „te leeren kennen en begrijpen'' is het rad, dat de groote Omroepmachine
aandrijft. Overal, bij alle af deelingen voelt men dit
streven en worstelt men vooral bij den Programmadienst, onder leiding van den voortvarenden Programma-Directeur, den heer J. C. Plate. dag in dag
uit met dit allesoverheersehende probleem. Zoo is
er o.a. een groote behoefte aan goede kleinkunst.
Maar Nederland heeft altijd een tekorf gehad aan
kieinkunstartisten met een geschikte rnicrofoonstem.
Daarom heeft de Omroep de kleinkunstopleiding
zelf ter hand genomen, die tot op heden een groot
succes is gebleken, zoodat men op den ingeslagen
weg voortgaat. Een aantal jonge menschen die op
deze wijze reeds hun opleiding kregen, traden al
regelmatig voor den microfoon op. Ook de leerlingen
van den thans loopenden cursus — de jongste garde
dus — maakten zich reeds populair door o.a. hun
medewerking te verleenen aan een in den afgelooppn herfst gehouden tournee langs de tienduizend
arbeidsmannen van den Nederlandschen Arbeids1. Studio A, een der gebouwen van den Nederlandschen
Omroep, waar dag in dag uit aan de programma's gewerkt wordt.
Foto's Ned Omroep.
2. Bij het vele dat de Omroep uitzendt, wordt de jeugd
zeker niet vergeten '
3. Een tweetal technici aan tiet werk tijdens het „snijden"
van een muziekuitvoering.

dienst, die in Drente. Groningen en Friesland aardappelen rooiden.
Ook voor de Gemeenschap ..Vreugde en Arbeid"
van het Nederlandsche Arbeidsfront traden zij in
een succesvolle tournee op. Het zou ons te ver voeren om alles van hetgeen zich in de keuken van
den Omroep afspeelt, te beschrijven, maar in een
volgend artikel willen wij de geheele ontwikkeling
en voorbereiding van één enkele, groote uitzending
eens op den voet volgen, zoodat onze lezers een
beeld krijgen van den arbeid, die verzet moet worden alvorens zij de woorden en klanken in hun
huiskamer kunnen opvangen.
HIBO.

.

.
Komische Opera
„De verkochte bruid"

Groot Varïété-programma
met ivilly Hubert, lucntsensatle; De
Corelli's, antlpodlsten; De Pleo's, accordeon-virtuozen; Treuman-Trlo, salonacrobaten; De Rybarto's, evenwichtsKunst op een staaldraad: Miokels eo
Mickels. vroolijke cascadeurs: De Flamingo's, zangduo; (llnalrto en partner,
xylopnonlsten e.a Groot orkest oXv.
Bert Rlazema.
Toegangsprijs ƒ0.80 voor N.AJV-leden
en f 1.10 voor rtlet-leden Aanvang der
voorstellingen halt acht des avonds.
Helmond: Zaterdag ö Febr. Zaal
Soörlëtas.
Den Bosch: Maandag 7 Febr Casino.
Tilburg: Dinsdag 8 en Woensdag
9 Febr. Stadsschouwburg.
Arnhem: Donderdag 10 en Vrijdag 11
Febr Stadsschouwburg
Deventer: Zaterdag 12 Febr Schouwburg.
Almelo: Zondag 13 Febr. 't Groeuendal.
Enschede: Maandag 14 Febr. Groote
Schouwburg.
Hengelo: Dinsdag 15 Febr. Concertgebouw.
Zwolle: Woensdag 16 Febr. BuitenSociëteit.
Assen: Donderdag 17 Febr. Concerthuis.

Revue „Veel plezier"
In da miaaelgroote plaatsen des landa
vangt op 7 Februari a.s. bovengenoemde
revue aan, waaraan medewerken: De 3
Annebelles. zang en dans: Bene» Kramer; Fantasie: De 3 Nelsons, toppunt
van acrobatiek: A ml re Carrell; Los 7
Conchos. in hun rumba-söow e.a. alsmede Jack der Kinderen met zijn radlosollsten-orkeat.
De toegangsprijs bedraagt 80 cent voor
N.A F -leden en ƒ 1.10 voor nlet-leden.
Aanvang der voorstellingen 7.3O uur n.m.,
Steenwijk: Maandag 7 Febr. Schouwburg v d Woude.
Heerenvcen: Dinsdag 8 Febr. Nieuwe
Schouwburg.
sneek: Woensdag 9 Febr Amlcltla.
Harlingen: Donderd. 10 Febr Schouwburg
Franeker: Vrijdag ,11 Febr. Koornoeurs
Kampen: Zaterdag 12 Febr Bultensociëtelt
Meppel: Zondag 13 Febr Zaal Ogterop
Emmen: Maandag 14 Febr. Zaal
Groothuls
Oldenzaal: Dinsdag 15 Febr. Schouwburgzaal.
Apeldoorn: Woensdag 16 Febr. Tivoll.
Zutphen: Donderdag 17 Febr. Schouwtmrg (hier bedraagt de toegangsprijs
f 1.— voor leden en f 1.25 voor nietleden).

Ca baret- Variété-programma
Medewerking aan dit programma verleenen: Marcello, conférencler; Gordonnl. goochelaar; De Masions, accordeonvirtuozen; Lla Snel. oabaretlére; l'aoHny. equlllbrist; Wlm van Herk, öumorist: muzikale begeleiding van Dlck Ton
v
en Jan Mastenbroek.
Toegangsprijs 50 cent voor N-A-FV
leden en 70 cent voor niet-leden
Aanvang der voorstellingen half acrit
des avonds
(Provincie Groningen)
Uithuizen: Maandag 7 Febr Volksgebouw
Applngedam: Dinsdag 8 Febr. Hotel
Wlermga.
Leens: Woensdag 9 Febr Zaal Wijk
Zwaagman
Hoogezand: Donderdag 10 Febr Hotel
Faber
Ter Apel: Vrijdag 11 Febr Concertzaal
Schot
Stadskanaal: Zaterdag 12 Febr. Hotel
Dopper.
Slddebnren: Zondag 13 Febr. Café Por.

Vlagtwedde: Maandag 14 Febr. Hotel
Schober.
Oude Pekela: Dinsdag 15 Febr. Joncordia.
Blljham: Woensdag 16 Febr. Café
Vrteae.
(Provincie Friesland)
Wolveea: Donderdag 17 Febr. Zaal
Dragt.

Tooneelvoorstellingen
„Westerman & Zoon
Een tooneeispej in 3 bedrijven door
Chrlstlen van Bommel—Kouw en Henk
Bakker; opgevoerd door het Noordbollandscb Tooneel. Toegangsprijs 60 cent
voor leden en 70 cent voor nlet-leden.
Aanvang der voorstellingen 7.30 uur
a.nx
(Provincie Utrecht)
Soest: Zaterdag O Febr. Hotel Eem,land.
Bilthoven: Zondag 8 Febr. Hotel
Branda.
Montfoort: Maandag 7 Febr, Hotel do
Zwaan,
(Provincie Noord-Brabant):
Veghel: Dlnsd 8 Febr Scala Bioscoop.
Boxtel: Woensdag 9 Febr. Nieuwe
Bioscoop.
Geertruldeiiberg: Donderdag 10 Febr.
Centraal Bioscoop.
Olsterwljk: Vrijdag 11 Febr. City
Theater.
Heusden: Zaterdag 12 Febr. Het Wapen van Heusden.
C den: Zondag 13 Febr. Zaal "erkuylen.
Dongen: Maandag 14 Febr. Musls
Saenjm.
Dlnteloord: Dinsdag 15 Febr. De
Beurs.
Waalwijk: Woensdag 16 Febr. Musls
Sacrum.
Gllze JEU jen: Donderdag 17 Febr. Harmonie.

Cabaret-programma
in de provincie Zuid-Holland
Medewerkenden: Bob Steffln, Tonny
Verwey, Amsy Moina, Gerard Arbous,
De Lolita's, Ida Baggerman. Muzikale
begeleiding van Paul Engeln.
Toegangsprijs 50 cent voor N_A-F.leden en 70 cent voor niet-leden
Aanvang der voorstellingen hall acht
des avonds
Naaldwijk: Dinsdag 8 Febr Concertzaal.
Fijnacker: Woensdag 9 Febr. Café Van
Schle.
Zoetermeer: Donderdag 10 Febr. Zaal
Veelenturf
Bodegraven: Vrijdag 11 Febr. Hotel
Van Rossum.
Alphen a, d. Uljn: Zaterdag 12 Febr.
Nutsgebouw.
Slikkerveer: Zondag 13 Febr Café
Lodder
Noordvvijk aan Zee: Maandag 14 ^ebr.
Casino.
Maassluis: Vrijdag 18 Febr. Luxor
Theater.
Lekkerkcrk: Zaterdag 19 Febr. De
Groote Boer
IJsseimonde: Zondag 20 Febr. Café
Amicitla.

Bonte Radio-avond
te Leiden
Op Dinsdag 15 Februari 1944 tn de
Stadsgeüoorzaal. Aanvang 7 uur n.m.
precies l
Medewerking verleenen- Septet Jonny
Onbach met Gretl Perelli, aang, De
Gezona's, 2 meisjes met een guitaar,
Amusements-orkest o.l.v. Sl^ard Kuhlman, Theo Uden Masman en zijn dansorkest.
Voorziet u reeds thans van toegangskaarten, welke a ƒ 1.— voor N.A.F.leden en ƒ 1.40 voor nlet-leden verkrijgbaar zijn bij Rapenburg 34 te Leiden.

Circusvoorstelling
te Amsterdam
Op Vrijdag 18 Februari zal het Circus
Mikkenle Strassburger voor de leden van
Het N«d*rlandsche Arbeldslront een afscüeidsvoorstelllng geven met een groot
Roofdieren-programma. Aanvang 7 uur
u.m. Deite voorstelling vindt plaats In
Carr*
Toegangsprijzen ƒ0.75 en ƒ1.25 De
kaartverkoop voor deze voorstelling
vangt aan op Woensdag 9 Februari, des
morgens 10 uur aan het V. en A.-Inl.huteje O-h. Leldschepleln en Prov.
NJV.F.-Bureau. Prins Hendrikkade 49.

(Hollandsche tekst.)
Op Maandag 14 Februari zal te Amsterdam de komische opéra „De verkochte bruid" van Frederik Smetana
worden opgevoerd Aanvang des avonds
7 uur in den Stadsschouwburg.
De kaartverkoop voor deze opera vangt
aan op Dinsdag 8 Febr., des morgens
1O uur bij het V. en A.-InlJiulsJe o.n.
Leldschepleln en het Prov. N.A.F.Bureau. Prins Hendrikkade 49.
Prijzen der plaatsen f 1.— en ƒ 1.75.
(uitsluitend toegang voor leden).
Kinderen Beneden den leeftijd
van 14 jaar. hebben — ook onder
sclelrte — volgens de nieuwe Bepalingen tot nevcnstannde t-oor•itelllnsen geen toegang.

Filmvoorstellingen
Fraulein Doktor
(Dnser Praulein ooktor)
met Jennj Jugo en Albert MatterstockI'oeaang alle leertijden.
Toegangsprijs 30 cent voor leden en
45 cent sroor nlet-leoen. Aanvang der
voorstellingen Halt acnt 's avonds
(Provincie Gelderland).
Terborg: Vrijdag 4 Febr. Conc.zaal
De Poort.
Aalten: Zat. 6 Febr Zaal Irene.
Gorssel: Zondag 6 Febr. Concordla.
Voorst: Maandag 7 Febr. Zaal Korderlns
Elburg: Dinsdag 8 Febr Hotel ..Het
Scheepje"
Barneveld: Woensdag 9 Febr. Concertgebouw.
Zcvenaar: Donderdag 10 Febr. Concertzaal Smit.

Filmvoorstellingen
Frau Luna
met Lizzl Waldmüller en Theo Llngen.
(Toegang 14 jaar).
Een amusante film met populaire en
onvergetelijke melodieën van Paul
Lincke.
(Provincie Drente.)
Veenoord: Zaterdag 12 Febr. Zaal
Kruimmk.
Oosterhesselen: Zondag 13 Febr. Zaal
Schepers.
Nieuw-Buinen: Maandag 14 Febr.
Zaal Dik.
2e E\loërmond: Dinsdag 15 Febr. Zaal
Groenier.
Ruinen: Woensdag 18 Febr. Café
Brinkzicht.
Dieverbrng: Doud. 17 Febr. Zaal Blok.

Zondag 6 Februari 1944:
Kotterdam: Colosseum-Theater met de
film M A I t l A ILONA met Paula Wessely
en Wlily Birgel. (Toegang alle leeftijden).
Rotterdam: Arena-Theater met de
film TUSSC'HEN HAMBURG EN HAÏTI
(Zwlschen Hamburg und Haïti). met
Glsela Ohlen en Q. Knuth (18 laar).
Zondag 13 Februari 1944:
Rotterdam: Arena-Theater met de
fijra DE GROENE DOMINO (Der grüne
Domino) met Wily Birgel. (Toegang 18
jaar).
Den Haag: Asta-Theater met de film
VOOR DUITSCHLA.ND SÏARX (Beltet
für Deutscnland) met Wllly Birgel en
Gerhild Weber. (Toegang alle leeftijden. )
Schiedam: Passage-Theater met de film
NANO1N met Erna Sack en Johann
Heesters. (Toegang alle leeftijden.)
Toegangsprijs 40 cent p.p Aanvang
10.15 uur v.m.
Vooi alle voorstellingen zijn
Kaarten verkrijgbaar bU de bekende adressen, de plaatselijk*
N.A.F.-kantoren. de Sociale Voormannen en N.A.F.-boden. alsmede aan de zaal

•\ OPVOEDING
Zwemwedstrifden
Op 5 Maart 1944 vinden m net Sportfondsentrad-Oost (Fronemanstraat) te
Amsterdam de finales plaats cler voorwedstrijden in de steden Rotterdam,
Den Haag. Groningen, Utrecht. Anihein
en Amsterdam.
Aanvang 2.30 uur n.m.
Toegang voor ledereen!
De entreeprijs bedraagt voor Kinderen
tot en met 13 jaar 15 cent p. p. eu voor
personen boven 13 Jaar 25 cent p. p.
Nadere Inlichtingen bij de provinciale
en plaatselijke kantoren van Het
Nederlandsche Arbeldsfront, de Sociale
Voormannen en N.A.F.-boden.

Afzwemfeest te Haarlem
Op Zonaas 6 Februari m net bportfondsenbaa Aanvang 14.30 uur Nadere
Inlichtingen alsmede aanmeldingen olj
de medewerfcers op de oefenavonden en
net Prov N.A-F.-Bureau. Kruisweg 74 te
Haarlem.

Zwemmen
ROTTERDAM:

Hier Kan voortaan worden gezwommen op: Maandagavond van 8—9 uur :n
net OostelijK Zwembad. Vredenoordlaan l; van 7—8 uur m het Sportfondsenbact v Maanenstraat
HILVERSUM:
Het zwemmen In de Overdekte ZwemInrichting, Badhulslaan, Is gesteld op
Zaterdagavond van 8—10 uur.

Op Zondag 13 Februari zal te Amsterdam een excursie gehouden worden naar
de Drukkerij van de N V De Arbeiderspers. Hier wordt bezichtigd hoe een
krant vervaardigd wordt, alsmede het
maken van cllché's. enz Kosten bedragen hiervoor slechts 1O et p.p Aanm.
alsmede nadere uu. bij Prins Hendrikkade 49 en het V. en A.-Ini.huisje o.h.
Leldschepleln.

3-Daagsch uitstapje.
Voor de bewoners van
Oost-Voorne
Voor de bewoners van Oostvoorne beBtaat de mogelijkheid op 19. 20 en 21
Februari 1944 een uitstapje te maken
naar Hilversum en omgeving, terwijl
dau tegelijkertijd een Bonte Middag bij
den Nederiandschen Omroep kan worden bijgewoond. Het programma luidt
als volgt:
l!) Februari:

Vertrek vanuit Rotterdam 8.15 uur
v.m. Na aankomst te Hilversum wandeling met gebruik van een kop koffie;
daarna een behoorlijke maaltijd, terwijl
van 14.55 uur de Bonte Middag In de
studio wordt bijgewoond. Om 17.00 uur
consumptie: 18.00 uur maaltijd; 19.3O
uur bezoek aan amusementsmrlchting.
Logies.
20 Februari:
Ontbijt 8.30 uur; 9.30 uur wandeling
door Hilversum, met gebruik van een
kop koffie; 12.30 uur maaltijd; 14.00
uur gezamenlijke studiouezichtlglng;
17.00 uur consumptie; 18.00 uur maaltijd; 19.30 uur bijwoning van een voorstelling. Logies.
31 Februari

7.30 uur ontbijt: 8.24 uur vertrek uit
Hilversum: 9.49 uur aankomst te Rotterdam,
Voor dit uitstapje zijn de volgende
bonnen benoodlgd; 50 gr vleesca; 45 gr.
boter; 400 gr. brood en aardappilbonnen.
De totaalprijs bedraagt slechts ƒ20.—
p. p. met moegrlp van de reiskosten
3e klasse. Zoowel leden als met-leden
van Het Nederlandsche Ardeidstroat
kunnen aan dit uitstapje deelnemen.
Aanmeldingen zoo spoedig mogelijk
bij: A. Poldervaart, HelndiJK. Oostvoórne: H Oudwater. Ooornweg 7.
Rockanje: W. Jonker, Voorstraat 482,
Oostvoorne en bij de boden van het
N.A.P.

IN HET BIJKANTOOR VAN DEN
NEDERLANDSCHEN VOLKSDIENST
„De menschen lezen geen kranten meer', hoort men wel eens verKondigen Maar als er een klein berichtje in staat, dat hun eigen belang raakt, zijn ze er als de kippen
bij Geen krant lezen? — Ze spellen
hem!
Daarom is het op dezen druilerigen Januarimorgen zoo druk in het
bijkantoor van den Volksdienst De
groote wachtkamer wordt bevolkt
door die bij Winterhulp komen voor
bijstand, of die hun waardebonnen
komen halen, waarop ze bij de winkeliers de noodige levensmiddelen
kunnen verkrijgen
In de kamer er naast wordt ..zitting' gehouden door eenige medewerkers van den Volksdienst achter
groote schrijftafels Hard wordt er
gewerkt om de menschen stuk voor
stuk af te helpen, hun wenschen aan
te hooren. gegevens te noteeren en
allerlei adviezen te geven.
„Het geld van Winterhulp gaat
naar Duitschland". was een sprookje, dat er bij het publiek eerst grif
in ging. Het behoeft geen naderen
uitleg dat degenen die aarzelend en
wat wantrouwend het kantoor binnenstapten en er met een groot vertrouwen en eenigszins andere gedachten weer uitkwamen, dit fabeltje al lang niet meer gelooven. Bovendien zijn er reeds ongeteld vele
winkeliers die de bekende waardebonnen dagelijks krijgen aangeboden
en ze dus met eigen oogen aanschouwen! Neen — het praatje is dan
ook, door gebrek aan voedsel, verbon serd en kalm overleden.
..Komt " u maar eens hier, moedertje", zegt vriendelijk de man achter een der bureaux tot het oude
vrouwtje, dat schoorvoetend het vertrek betreedt: — een gerimpelde, afgewerkte hand houdt ze bij haar
doorschijnend, perkamentgele oorschelpje. Ze lacht wat zenuwachtig en
roept dan met een hoog piepstemmetje, kijkend van den een naar den
ander: „Riep u of u? Ja ziet u. ik
ben wat hardhoorend."
Tenslotte heeft de man, die haar
aansprak, haar zoover dat ze op den
stoel tegenover hem zit. Angstvallig
houdt ze nog steeds haar hand aan
het oor — bang om iets van het
gesprokene te missen, want ze komt
ongetwijfeld voor een belangrijke
kwestie.
..Vertelt u maar eens wat er Is",
begint de man het onderhoud.
. -leeee!" roept het hooge stemmetje weer uit, „ik heb de tram niet
gemist; ik ben heelemaal van den
Burgwal komme loope, — daarom
ben ik een beetje nat geworden. Maar
Ik zal uwes boeltje niet vuilmaken,
boor!"
Inderdaad, de motregen is niet
naast haar gevallen en piekend liggen de witte, dunne hoofdharen om
het tanige gezichtje, waaruit een
paar Lichte oogjes vriendelijk en
levendig de wereld inkijken.
De man van den Volksdienst glimlacht even om het wonderlijke antwoord en stelt vast, dat het
vrouwtje niet hardhoorend, maar
eelfs stokdoof is.
..Waar komt u voor?" zegt hij dan
langzaam en geduldig, met stemverheffing. Nu begrijpt ze hem en daöeiijk klinkt haar antwoord, vlug en
resoluut:
-Voor mezelf. Me man is weggeoope. ziet u, en nou heb ik geen
bbeltje ^ huis en ben de huur
iet betale en word volgende week
van m n woninkje gezet en ,=
Achter het bureau gaat een hand
omhoog, ten teeken dat ze even moet
ophouden en de zaak rustig en duidelijk moet uitleggen. ze begrijpt het
sein blijkbaar, want ietwat verschrikt houdt ze op.
„Waar is uw man?" wil de Vplks«Uenst weten. Hij heeft nu de manier
gevonden waarop hij het moedertje
)e
t aanspreken, want de/e korte,
langzaam en duidelijk gestelde vra-

gen begrijpt ze tenminste Maar als
antwoord op deze vraag slaat ze een
gat In de lucht
„Och, meneer, als ik dat wist, had
ik 'm allang door de plisie late ophaie. U moet wete dat ie tien jaar
jonger is dan ik en dat ik 'm eigelijk nooit, had moete trouwe.. Maar
ja. een mensen ken wel ns domme
dinge doen, nietwaar? En..."
Weer maakt de mannenhand een
bezwerend gebaar om het praatgrage vrouwtje te beduiden dat ze
zich tot de kern van het geval moet
bepalen en niet moet vervallen in
lange verhalen die niets ter zake
doen. Opnieuw snapt ze de wenk en
zwijgt bedremmeld
Eindelijk, na lang vragen en met
een schier onuitputtelijk geduld, heeft
onze actieve man uitgezocht welke
drama zich in den winter van dit
vrouwenleven heeft afgespeeld De
waterlanders zijn daarbij niet uitgebleven en de eerst zoo levendige
oogjes van het moedertje kijken nu
dof en zijn roodbeschreid. Hij grijpt
de telefoon en voert een paar korte
gesprekken met bepaalde instanties
om te verhinderen dat het oudje uit
haar woning wordt gezet.
„Ken u wat voor me doen?"
vraagt ze gespannen als hij na het
laatste telefoontje de haak neerlegt.
Hij knikt en geeft haar dan luid
te kennen:
„Maar eerst krijgt u nog huisbezoek en moet u deze lijst invullen."
„Gunst, meneer!" roept ze ontsteld
uit, „ik heb niet zooveel spullen. En

wat moet ik ervan uitzoeken? Mag
ik aan niet alles meenemen?'
Weer heeft ze hem verkeerd verstaan en hij haast zich haar met
eenige korte woorden gerust te stellen, waarbij hij haar het formulier
voorlegt Ze tuurt er even op. — begriipt dan dat ze schrijven moet.
„Zou u het voor me willen doen?"
vraagt ze vleiend op vertrouwelijken
toon „Ziet u. ik schrijf nooit' :
Een toegevende glimlach komt om
z'n mond, — het is de bekende vraag
die hij al van zooveel arme, hulpzoekende men.when gehoord heeft...
„Vooruit dan maar Mag ik uw
persnon bewijs dan even?"
„Wat zei u?"
„Persoonsbewijs!!"
„O ja, persoonsbewijs" en na lang
zoeken haalt de oude. bevende hand
ergens uit den zak van- een onderrok
een persoonsbewijs te voornchijn.
Vlug is het formulier nu ingevuld
en wijst de man achter de schrijftafel het vrouwtje nogmaals met
nadruk op het huisbezoek, dat zij
één dezer dagen te wachten heeft.
..Ach meneer, ik ben u zoo dankbaar!" zegt het hooge stemmetje en
even lijkt het alsof het oudje opnieuw wil gaan snikken maar nu
van vreugde en opluchting...
Het is één geval uit vele... De
Volksdienst moet nog zoo'n massa
werk verrichten
Heel vee] menschen zijn al geholpen, maar er komen steeds nieuwe menschen en één
keer helpen is dikwijls niet voldoende! Veel menschen zijn er noodig
om het omvangrijke werk te verrichten — om te kunnen helpen! Nog te
vee) gevallen moeten worden afgewezen of worden uitgesteld, omdat
men over te weinig huis bezoekers
(sters) beschikt.
Vrijwilligers één pas naar voren!
HiBo

. jarcö goi«xJ«n. '

trad.
Uit eerbied root de trouwe (tlJcfaübotrachtiag en omorrvucstlmj-eo
ijver, waarmede gij gedunuiifc «l die jaren Uw hedrijfiveertier met
uw twtarderolien arbeid terxijdefitood,daarmede d« yolks$eroeenwiiap
iimcBrf, faini ifc, «Ia leider »an
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BOEKBESPREKING
„De Kapiteins Uhristiansen' Voiksche
uitgeverij Westland. Amsterdam
De Wehrmachtsbefehlshaber in Nederland F' Christiansen. is iedereen wel
van foto's int de Kranten bekend Weinigen zullen echter iets weten ovei zijn
loopbaan Over net leven van hem en
ZIJD broer Car! vertelt het bi.t de Uitgeverij Westlano verschenen boek: „De
Kapiteins Chnstir .sen" op vlotte en
spannende wijze Hoe zij. begonnen als
scheepsjongens na een hard en moeilijk
leven opklommen tot kapitein De spanning ontbreekt in het boeK niet Het
schildert ons den avontuurlijken tocht
van Carl Christiansen als kapitein van
een blokkadebreker, en verhaalt op
boeiende wijze van de vlucht van P.
Christiansen als commandant van de
wereldberoemde ,DO X" Het boek dat
met talrijke foto's is verlucht, ademt een
frisschen geest, en geen Nederlandsche
longen zal de kans voorbij willen laten
gaan het te lezen
Jammer is het. dat de vertaler hier
en daar een scheeve schaats heeft geslagen Zoo spreekt hij wanneer hij het
heeft over de opleiding op een oorlogsschip, over éénjarigen, terwijl kennelijk
eerste-jaars bedoeld is Een schip bemand met éénjarigen zal voorloopig wel
tot de onmogelijkheden blijven behooren Elders heeft hij het over kanons.
Dit neemt echter niet weg dat net
boek als geheel zeer velen zal voldoen.
..Zee-oorlog in het Oosten" Bewerkt
dooi Dr Heinz Woltereck Volksche
uitgeverij Westland Amsterdam
De oorlogsverslaggever van nu is niet
een man. die den strijd van verre gadeslaat, maar iemand die er middenin
staat, die er zoo noodig zelf actief aan
deelneemt De ervaringen van de oorlogsverslaggevers bij den zee-oorlog in
het Oosten zijn samengebundeld in dit
nieuwe boek Het vormt een monument
voor den heldenstrijd. die er door eenheden van de Duitscne marine is geleverd Kort. krachtig, en op pakkende
wijze worden de belevenissen aan boord
van snelbooten. mijnenvegers en torpedojagers beschreven.
Uitstekend vertaald, realistisch geschreven vormt dit boek een symbool
van de Duitsche kracht, ook tei zee.
B. GEVERS
„Een vrouw. vliegt mee", door Inge
Stölting. Uitgeverij Westland. A'dani.
De Duitscüe journaliste Inge 3tölting
heeft enkele jaren vóór den oorlog een
tocht meegemaakt in het snelle Messersehmitt-vüegtuig „Taifun" over een
groot deel van Zuid- en een deel van
Noord-Amerika
Op boeiende vlotte wijze vertelt de
schrijfster ons van haar ontmoetingen
met inheemschen m de binnenlanden en
haai kennismaking met de flora en
fauna van allerlei streken Tijdens het
lezen ..vliegt" men als het ware zelf mee
over de oerwouden en zandwoestijnen,
over de geweldige rivieren en de ontoegankelijke bergmassieven
Een zeer lezenswaardig boek waar een
ieder 'die voor de voegerij voelt, zijn
hart aan kan ophalen De vertaling van
E. M. v. d Maas is uitstekend
HILDA BONGERTMAN.

II of déeen ge&sckwuardigcn dag, oif naam va» alle JSederlandsdwi
werkers, deze o<frkoBd« «au.

Vijf-en-tiointig jaar werkzaam in een bedrijf! Op dat tijdstip past een
oogenblik van bezinning, een moment van terugzien op den afgelegden
weg. Maar het beteekent tevens den dank van het bedrijf en de gemeenschap voor wat ie in die afgeloopen periode deed.
Zeer vele bedrijfsvoerders begrijpen dit, gebruiken die gelegenheid om
den jubilaris een blijk van waardeering te overhandigen.
Maar ook het Nederlandsche Arbeidsfront wil een zoo belangrijken dag
In het leven van den werker niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Derhalve
kan vanwege het Arbeidsfront in een bedrijfsappel de bovenstaande oor~
konde bij 25- of 40-jarig jubileum worden uitgereikt.
Aanvragen voor een oorkonde moeten door den bedrijfsvoerder of den
socialen voorman gericht worden aan het Arbeidsgebied Propaganda van
het Nederlandsche Arbeidsfront, P. C. Hooftstraat 178—180, Amsterdam-Z.

T I J D S C H R I F T E N
WERKEND VOLK — In het zoo
luist verschenen, weer uitstekend
verzorgde nummer van ..Werkend
Volk" (28 Januari 1944. no. 2). treft
ons het artikel ..Waar werken deugd
doet': Hierin wordt op duidelijke
wijze uiteengezet, dat — met het
veranderen der tijden — een aangepaste, dus nieuwe bedrijfsvoering
een gebiedende eisch is
In ..Ballen strijden tegen liet
bolsjeiuisme" vertelt men ons interessante bijzonderheden
over de
politieke ontwikkeling in de landen
Letland, Litauen en Estland
„Maskers maken menschen" beschrijft in het kort de geschiedenis
van het masker en geeft den lezers
een indruk van het werk van Eert
Brugman te Blaricum. ïen volkschen
schepper van maskers en maskerspelen.
HiBO.

BEDRIJF OP STAP
Gezamenlijke werkers maken een reisje
In het Noorden des lands nam
een bedrijfsvoerder het lofwaardige
initiatief, gezamenlijk met. de werkers uit zijn bedrijf een uitstapje te
maken. De Gemeenschap „Vreugde
en Arbeid" van Het Nederlandsche
Arbeidsfront verbond hieraan een
aardige prijsvraag. Alle deelnemers
(sters) konden een opstel maken
over de belevenissen van dien dag,
en het beste werd bekroond met een
aardigen prijs.
Hieronder laten wij het, wegens
ruimtegebrek bekorte, verhaal volgen van dengene, die met den prijs
ging strijken.
Een dag met de werkers op stap.
Het is een idee, dat navolging verdient AUe inlichtingen hieromtrent
worden verstrekt door de Afdeeling
Reizen en Vacantie van de Gemeentchap „Vreugde en Arbeid", Amstel
224—22ö. Amsterdam-C.
De zaak van Robi is een dag uit
Toen 'k 's morgens wakker werd, dacht
Ik: „Wat he'k vandaog toch?" O ia, 't
schoot me opeens te bin'n. We zollen
met mekoar- naar Emmen toe van de
zoak. Ik vlug uut bèrre en me ankleed.
Ik mos nog hard loop'n om op tied bij
den trein te wez'n. Want die and'ren
kwam'n met den trein van half neg'n
uut Grunning. Te Heb gauw een perronkoartie kocht en ik 't perron op. Het
duurde niet lang of de trein kwam er
al an stuw'n En joa heur, ze zat'en d'r
aüemoal in. 't heule spul. Toen we veur
't station stond'n, stond er nog een
Meneer te wacht'n, die heurde d'er dunk
me ok bij. Joa heur. want de boas stevelde d'r recht op an
Het bleek, dat het de reisleider was.
Toen binn'n we eerst met mekoar noar
t Stanonskoffieheus goan want dat
bokketremmegie ging pas om 5 veur
oen. En hadden we nog anderhalf uur
over. We hebb'n doar gezellig veur op
't terras zet'n, de één koffie, een ander
limonade te drinken.
Opeens mos Geppie een boodschap in
de stad doen, Joa ze zee dat mos persee, nou ik moar met, omdat ik de weg
wus. Toen binn'n we nog ev'n an mien
Zuster an west. joa want Geppie, die
mos doar natuurlijk ev'n an. We war'n
om half tien bij 't tremstation De ander'n war'n er allemoal al. Nog ev'n
hebb'n we wacht, en joa heur, doar
kwam de olie sik al an Wij allemoal
gauw erin. want 't was nogal druk.
Moar we zat'n toch allemoal nog.
Om 5 veur tien ging'n we vod heur.
„Op noar Emmen" Dwars deur de bossch'n en overal deur hen ging het. Toen
hebb'n we een poos an 't zing'n west,
nou dat gong zoo mooi hè! 't Was net
een Oratorium zoo mooi klonk het. Ik
vond. dat Meneer van Ewijck wel wies
op ons mog wez'n Iedereen kan lang
niet even mooi zingen. Bij ons ging er
ok wel es een stem deur, die niet heulemoal zuiver klonk. Moar dan zag'n we
allemoal huz'n met oodpapier of plank'n
veui de roam'n. Ze zed'n dat doar
bomm'n vall'n war'n. Nou, ik was bliede,
dat 'k doar niet woonde En joa heur,
doar hadd'n we Emmen dan nou 't
werd tied ok, 't was al kwart veur één
en we moss'n nog zooveel zien.
We binn'n eerst met mekoar goan et'n
In 'n hotel. „Grimme" heette dat gleuf
Ik. Nou we moss'n ons eerst ev'n een
beetie opknapp'n en zoo want in dat
tremmegie was t lang niet schoon.
Onze meneer, die zat moar al deur te
roep'n woar we toch zoo lang blev'n,
hij had schienboar honger. Eindelijk .
woaren we dan kloar en zat'n we bij de
toafel We kreg'n eerst allemoal een
glassie men, dat viel er goed in. Moar
Geppie die sloekerd had natuurlijk an
één weei niet genog, die nam er nog
moar een, die stond noast heur. Toen
ze in nog moar net op had. kwam er
nog een meneer anzett'n en die doar
zitt'n woar dat leege glassie stond, 't
Was wel sneu veur hem, want hij kreeg
geen nlje weer. Toen we 'T eten doan
hadd'n omn'n we met mekoar noar de
hunnebedd'n goan. Er was ok een man
bij. die on* de weg wees en die alles
vertelde We war'n er nog moat net, of
't begon heul hard te reg'n. Toen 't
dreug was binn'n we weer vod goan en
hebb'n we nog een tunnebed bekek'n.
Moar dat was zoo'n roare zoo één is er
in heul Nederland moar één. Doar het

die man ok nog ev'n weer over proat en
toen binn'n we moar weer vod goan
Vandoar binn'n we naar 't dierenpark
goan. We war'n ok allemoa! erg verlangend om onze familie es weer te zien.
We binn'n eerst in 't Wildpark west.
Opeens zag ik doar een ooievaar, ik d'r
hen en he'k an hem vroagt of ie Geppie
een klein Poppie wol breng'n, liefst een
Simmontje. Want ze wil zoo groag één
hebb'n. moar ze kriegt gien't Nou zal 't
wel niet zoo lang meer dur'n. En 'k
heb ok moar meteen veur Penny vroagt,
of ie heur een Petertje wol breng'n. Ze
had al noast een had. moar toen het ie
hem per ongeluk noar een ander toebracht. Dus die zal nou ok wel gauw
een krieg'n.
Toen binn'n we verder goan. Nou an
die veugels von'k verder niet zoo heul
veul an. We war'n dan ok al gauw in
dat and're park, woar die groote beest'n
allemoal wonen. Sommigen liet'n we
moar zoo uut onze hand et'n. Eerst
duurd'n we niet reent, moar toen één
het dee. duurd'n ze allemoal wel. Onze
meneer het zelf ok doan Er woar'n
soms zulke vieze beesten bij.
Eindelijk fcwam'n bij onze familie, bij
de aopen, ze war'n toch zoo bliede. dat
ze ons zag'n hè. Ze vlog'n tegen de
tralies omhoog en gek dat ze de'n. We
moss'n dan ok erg om ze lach'n. 't Was
zoo'n mooi gezicht jong, we konn'n er
hoast niet weer bij vod komm'n, moar
joa, we konn'n er toch niet altied
bliev'n, want dat wol onze meneer niet
hebb'n Moar we binn'n met troan'n in
de oog'n vod goan, want joa we wist'n
toch niet of we ze wel ooit weer zoll'n
zien. Toen binn'n we nog noai de olifant'n west. dat troffen we, want die
moss'n net et'n. O jong, wat was dat
een mooi gezicht, zoo met die lange
slurf gooi'n ze 't eten moar zoo noar
binn'n. Die beest'n zoll'n toch wel een
groote mond hebb'n. Toen binnen we
met mekoar noar de speulteun goan.
Och man, wat hebb'n we doar een gijn
had We hebb'n in zoo'n rond ding
zet'n. 'k Gleuf, dat het een draoimeul'm
was. Onze meneer het ons duwt. Dat
gong ev'n fijn!
Moar toen werd 't zoo langzoamerhand tied, dat we weer vod ging'n, want
we moss'n nog weer warm et'n hebb'n
en doar hadd'n we ok we' zin in. 't
Duurde dan ok niet lang of we zoat'n
weer allemoal om de toafel. Eerst kreg'n
we weer een glassie wien Ik heb de
helft van mienent an Geppie gev'n,
want ik bin zelf niet zoo'n groote liefhebber van wien. Toen kreg'n we soep,
en doarnoa kwoamen de eerappels op de
propp'n. Lekker dat die war'n man.
Doar hebb'n we allemoal zoo van et'n,
alleen Penny niet, wat die toch had,
dat weet 'k niet, moar die kon er niks

Oom Niek schrijft ons:
Geachte Heren,
Na mijn afscheidsavond aan de
jeugdige lezers van „Arbeid" moet ik
u toch nog wat ruimte vragen om
De prijswinnertjes
van Sinterklaas-, teken- en opstelwedstrijd en van het aanplak- en
peukjesraadsel te vermelden. Ik neü
er van tante Cor heel wat over moeten horen, maar ik kon het heus niet
helpen, dat er zó veel goede en mooie
inzendingen kwamen, dat ik er m'n
handen aan vol had, vóór Reg en Ron
de prijswinnaars Konden aanwüzen.
Hier komen de gelukkigen dan:
Sinterklaastekening.
Hoofdprijs: Agnes Cornelissen. m.,
14.J., Beukenstraat 34. IJmuiden Oost.
Troostprijzen: Joop van Woerkom. j.,
13. j., Bonte Wetering 43. Geitenkamp.
Arnhem O.: Wim Degens, j., 13 ]., Hoiendrechtstraat 45, Amsterdam Z.;
Annie Louwerens, m., 10 j., Herman
Costerstraat 42b, Rotterdam Z.,'( Elisabeth Stevens, m. 11 j., Agnietenstraat
217, Arnhem; J. Minnaard, j., 9 JSteenstraat 16. Dordrecht.

deur krieg'n. "k Gleuf vast. dat het van
die over kwam, of dat soms familie van
heur was of zoo, 'k weet niet, moar
iedere keer as die d'r weer in kwam
keek ze 'm met zoo'n smachtende blik
an Ik dacht al. as ze zich nou moar
stil holt. anders moakte ze ons allemoal
nog öeschoamd ok Moar dat liep gelukkig nog al goed af.
Toen hebb'n we nog pudding had en
nog een glassie wien. Om half 7 zol het
tremmegie weer vod goan. en we woar'n
nog moar net op tied Het was oardig
vol. We hoopten, dat de trem te loat in
Ass'n zol ankommen, dat de trein al
vod was, want dan moss'n we allemoal
in Ass'n blieven sloap'n. Nou gelukkig
was de trein op tied. Want stel je veur,
da'j dat heule steil in Ass'n kreg'n te
sloapen.
Nadat we uut de trem war'n moss'n
we allemoal ev'n bij onze meneer
komm'n, want die mos de reisleider
ev'n bedank'n veur alles wat we die dag
metmaakt hebb'n. Nou, toen mocht'en
we weer deurloöp'n.
Tuus he'k nog es goed over alles noa
dacht. En 'k gleuf, dat het wel een
echte fijne dag west Is. Ik zol tenminste
wel es weer zoo'n dag met mekoar uut
will'n Moar wie weet ol dat nog es niet
gebeurd.

In de smidse
In rossen gloed van 't aangejaagde
[vuur
staat fier de smid en smeedt met
[forschen 'lag
het gloeiend ijzer tot het avonduur;
zijn klop vervult de smids' den
Iganschen dag.
De vonken spatten weg naar her en
[der,
verdwijnen snel en lichtend in het
[niet,
en elke vonkespat gelijkt een ster
die aan den avondhemel plots
[verschiet.
De fraai bewerkte stukken aan den
[wand,
die eertijds ruwe brokken zijn geweest,
verkregen vormen door des smeders
[hand:
producten van een nijvren werkersleest.
Gedachten staaplen op zich in mijn
[brein,
nog onbewerkt, schijnbaar van geen
[gewicht,,
maar als ze eens tot woord, geworden
[zijn
ontstaat een ruw maar toch een
[schoon gedicht.
JAN PIN.

Sinterklaas-opstel.
Hoofdprijs: Gerard Fijn, j., 13 J,
Kloosterstraat 108, Duivendrecht.
Troostprijzen: Henkie Reinders, J.,
9 j., Leermens, gem. Zandt, Gr.; Bertha Frijters,, m., 13 J., Dijkplein 43,
Breda; Arnold Dijkstra, j.. 14 j., Brunssum, Limburg; Hub. Smeets, j., 11 ].,
Beezelseweg 263 A. Reuver bij Venlo;
Maaike Vos, m., 13 j., Schenkeldijk
473 A, Klaaswaal Z.H.
De prijzen voor de raadsels „Wie
niet past op z'n tijd is zijn maaltijd
kwijt" en „acht cigaretten" werden
toegekend aan: Appie Sikkens. j., 10
J., Holte F. 10 Gem. Onstwedde Gr.
(hoofdprijs).
Troostprijzen verwierven: Jan Lubbers, ]., 10j., Louwerecht 118, Utrecht;
B. van Wolffelaar, m., 13 J., Bernissestraat 42II. Amsterdam; Adrl van
Nij natten, j., 14 j., Voorstraat 49, Roosendaal N.B.; Arie Willenstijr.. j., 11 J.,
Mookhoek 44, Strijen, Post 's Gravendeel; Cornelis Burggraaf, j., 14 J., Kalverstraat 86a, Schoonrewoerd.
Een extra-nrijsje kreeg Herman
Bronneberg, J., Markgravestraat 46,
Hoensbroek L.
Tot slot wilt u nog wel m'n dank
overbrengen aan m'n vele neven en
nichten, die mij na m'n afscheid een
briefje schreven.
Met vriendelijke groeten.
OOM

NIEK.

Uitzending voor de vrouwen van
den Nederlandsehen Omroep

yi

Maandag 7 Febr. 8.45 uur Hilv. 1:
Recepten.
Dinsdag 8 Febr. 8.45 uur Hilv. 1:
Het opknappen van een overhemd.
Woensdag 9- Febr. 8.45 uur Hilv. 1:
Longen en ademhaling.
Donderdag 10 Febr. 8.45 u. Hilv. 1:
Recepten; 14.00 uur Hilv. 1: Mej. Van
Veen vertelt over de opleiding van de
Meta's.
Vrijdag 11 Febr. 8.45 uur Hilv. ï:
De Aspidistra; 13.45 uur Hilv. 1: Vijf
kwartier voor de vromo.
Zaterdag 12 Febr. 8.45 uur Hilv. 1:
Recepten.

D

3
j
3
3
5
3

SCHRIKKELJAAR
De regeling, dat elk vierde jaar een dag
langer zou zijn, is in het iaar 46 voor
Christus door Julius Caesar ingevoerd. Bij
het optellen en aftrekken rekenden de
Romeinen het punt van uitgang mede,
zooals alle volken die op de vingers rekenen. Ook onze voorouders deden dat. D1.
Vandaar ook dat dezelfde dag in da
volgende week heet: „vandaag over acht
dagen."
Volgens Romeinsche rekening was dus
24 Februari de zesde dag voor l Maart.
Vóór 24 Februari iserd nu in het schrikkeijaar een dag ingevoegd. Officieel hield,
Februari — ook in het schrikkeliaar —
28 dagen, doch er waren twee dagen, die
als zesde voor l Maart golden.
Voor de Juliaansche hervorming went
bij de Romeinen, gewoonlijk om het
andere laar, na de maand Februari een
schrikkelmaand ingevoegd van 27 ol 28
dagen. In zulk een schrikkeliaar had dan
echter Februari slechts 23 dagen. In aansluiting daaraan heeft Caesar den schrikIceldag na den 23sten ingevoegd en niet
aan het einde der maand.
Beweerd wordt wel, dat de 29ste Februari ten onrechte de z.g. schrikkelday
zou zijn. Die schrikkeldag is de 24ste
Februari. Dit blijkt uit de Fransche uitdrukking bissexte. Want terugtellentt
van l Maart is 23 Februari de zesde dag
en dus de 24ste dubbele zesde oj ingevoegde dag, vanwaar année bissextile. Om
die reden ook wordt St Matthijs, fiat
andere jaren op 2i Februari valt, in Ae
schrikkeljaren op 25 Februari gevierd.

SCHIJN EN WERKELIJKHEID.

Alle sterren zien we ons geheele
leven (afgezien van de dagelrjksche
aswenteling) steeds op dezelfde plaats
en onze verste voorouders zagen z«
ook op die plaats. Men meent dan ookr
gewoonlijk, als we zoo 's avonds den
sterrenhemel eens bekijken, daar een
beeld van eeuwige rust en onbewegeIrjkheid té zien. Maar dat is schijn,
dj werkelijkheid is heel anders. Alle
sterren bewegen zich door de ruimte,
veel sneller dan kanonskogels, maar
door hun ongelooflijke afstanden kunnen we daar met ons oog niets van.
zien. Iets dergelijks kunnen we waarnemen bij het kijken naar een rijdenden trein. Rijdt zoo'n trein heel in de
verte, dan moeten we goed en langdurig toezien om uit te maken of hij
zich al of niet beweegt, maar rijdt
hij met dezelfde snelheid kort voor
ons langs, dan pas kunnen we ons van
zijn vaart overtuigen. En bij de sterren, die zoo eindeloos veel verder weg
zijn, doet zich dat verschijnsel natuurlijk ook in eindeloos vergroote mate
voor Alleen zéér fijne instrumenten,
gevoegd bij waarnemingen, die over
lange tijden loopen. kunnen ons die
bewegingen der sterren verraden.
DE STEEKSTE VUURTOREN DER
WERELD
Die bevindt zich op de Mont Valérien, ten westen van Parijs. Hj heeft
een sterkte van een mUliard kaars
en kan tot op 300 kilometer worden
waargenomen. Hij dient in hoofdzaaK
voor de oriënteering van vliegers.

«J™** ten t H°ofdrectaf'f("'tr' ars. W. Wienbett. plv hoofdred.: C. Wiedemeijer Hzn., beiden te Amsterdam. Uitgever: Nederlandxch Arbeidstront P C Hoofte Amsterdam. Drukker: N.V. De Arbeidsters Hekelvdd 15 te A'dam. Verschijnt éénmaal per 14 dagen. Abonnementsprijs voor niet-leden f125
_
per half jaar. Losse nummers 7i cent. Kengetal K. 113.
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