1944

VRIJDAG is

NUMMER 4

VIERDE JAARGANG

O R G A A N VAN HET N E D E R L A N D S C H E A R B E I D S F R O N T
,^___^J^^^J_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^^^^^^»«a«»B^B»»»i^^^^an

W O R D T G R A T I S T O E G E Z O N D E N AAN

A L L E L E D E N V A N H E T N.-A. F .

VERSCHIJNT TIJDELIJK OM DE 14 DAGEN
Abonnementsprijs voor niet-leden: ƒ 1.25 p. half Jaar. Adres van redactie en admin. P. C. HOOFTSTRAAT 178. A^STERDAM-Z.

WER
„Wij willen wel werken voor
de volksgemeenschap, .maar.
in Het Nederlandsehe
Arbeidsfront," aldus zeggen
vele Nederlandsche werkers,
„want het Arbeidsfront is een
Duitsche uitvinding!"
Maar hebben zij zich er
ooit om bekreund, dat het
marxisme, de democratie,
het christendom, om maar
eens wat te noemen, nu ook
niet direct op Nederlandschen bodem gegroeid zijn?
Blijven zij soms kaarsen of
gaskousjes gebruiken, omdat
de electrische gloeilampen in
het buitenland ontdekt zijn?
Edoch, Vele werkers hebben nog meerdere pijlen op
hun boog en het voornaamste argument luidt ongeveer:
„Wij hebben het „nieuwe"
socialisme aan den lijve ondervonden en hebben er onze
buik allang van vol! Nieuwe
orde — leege borde... Niks
voor mij!"
Oeze uitspraak berust' echter op een kardinaal misverstand. Want bijna nog niets
hebben de Nederlandsche
werkers van de veel gesmade
„nieuwe orde" ondervonden.
Zij hebben alleen de ,,nieuwe
orde" tot zondenbok gemaakt
van alles, wat hun in vier
i aren van totalen oorlog op
velei-et gebied is_ ontnomen.
En wat is er nu goedkooper
en onbillijker, dan „de
nieuwe orde" te verwyten,
dat het niets of bijna niets.
goeds heeft gebracht, terwijlmen van het begin at' aan
niets van die „nieuwe orde"
heeft willen weten en — wat
het voornaamste is — er
noó"it_ iets voor heeft willen
doen!
In een onzer vorige nummers, wezen wij er op deze
Plaats op, dat de Nederland^
sche werker — in tegenstelling tot andersluidende praatjes — wel degelijk naar sociale rechtvaardigheid,
;rkenning, niet alleen van zijn arbeidsprestatie, doch tevens van zijn
menschenwaarde verlangt.
Tevens legden wij er echter den nadruk op, — en dat doen wij aan de hand
van bovenvermelde uitspraken wéér — dat dit verlangen alléén niet voldoende
is. Men kan zijn leven lang naar een goed bestaan verlangen, maar dat krijgt
men nu eenmaal niet, wanneer m*n met de armen over elkaar geslagen daarop blijft zitten wachten.
Zoo ook komt sociale rechtvaardigheid niet als een donderslag bij helderen
hemel uit de lucht vallen. Wie des avonds bij het naar bed gaan een wereld

l ongerechtigheid tijdens het slapen denkt te zien omgetoverd, om wakker te
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worden in een aardsch paradijs, is een ziekelijke fantast,
die in deze wereld met zijn
nuchtere werkelijkheid" niet
thuis hoort. Sociale rechtvaardigheid komt waarlijk
niet als een wonder, waarop
men werkeloos kan wachten.
Datgene, wat de Nederlahdsche werker onder sociale
rechtvaardigheid
verstaat
moet wortelen in en groeien
uit het volk. Het moet levend
zijn en gevoed worden uit
groote, warmkloppende menschenharten.
De Duitschers, die reeds
een mooi stuk op weg waren
naar dex verwezenlijking van
den socialistischen vólksstaat
— een
socialisatieproces,
dat ten gevolge van den
oorlog noode moest worden
onderbroken — hebben hun
nieuwe sociah'sme waarachtig óók niet cadeau gekregen! Zij hebben gestreden en
geleden om te komen tot de
noodzakelijke
voorwaarde
voor en het uitgangspunt
van het socialisme van de
daad: de nationale eenheid.
„Ja, die Duitschers, als die
nu maar weg waren, als die
beroesde oorlog maar eenmaal afgeloopen zou zijn,
dan..."'En stilzwijgend kan
men er dan bij denken: „Ala
er weer voldoende te eten is,
betere huisvesting, kleeding
— en niet te vergeten, voldoende goedkoppe piraatjes!
— dan wülen we misschien
ook wel eens meedoen. Dan
gaan wij'ook werken voor d«
volksgemeenschap."
Gelukkig houden honderdduizenden werkers er een
andere meening op na. Ware
dit niet het geval, dan zou-,
den zij, die willen wachten,
die de kat uit den bdom Villen kijken, kunnen wachten
tot in der eeuwigheid.
Wie steeds wil blijven wachten tot het tijdstip, waarop hij den weg van den
minsten weerstand naar de sociale rechtvaardigheid denkt te kunnen betreden, zou wel eens tot de ontnuchterende conclusie kunnen komen, dat er
straks heelemaal geen weg naar sociale rechtvaardigheid meer open ligt en
dat hij zijn kat-uit-deh-boom-kijkerij zou moeten bekoopen met de rest van
zijn leven door te brengen onder de bolsjewistische knoet of de knechtschap
van het dollarimperialisme.
Daarom roept het.Arbeidsfront niet straks, doch nu onophoudelijk tot eenwording der Nederlandsche werkers; zal het onvermoeibaar en met onverwoestbaren ijver blijven roepen tot den laatsten man,
Niet straks kameraad, maar nul.
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„Achterpiek vol, en de jager d'r in! Schepje op!
Houë zoo! Wind en weder dienende,, kome we d'r nog
voor de week om is! Waar hadden we 't over? O ja,
over dat uitgezaagde stukkie Nederland. Wat doen
we d'r mee? Soep! Vraag liever, wat doen de druipsnorre , d'r mee: die zeehondekoppe met endjes
kachelpijp d'r boven op, en 'n hagelwit trekbandje
met 'n hangslot om d'r nek om 't zaakje geschoord
te houë! O dierbaar plekkie grond waar de zeehonde
de boter afgelikt nebbe, en de Wimpies Van Uure
uitgerekend drie spie tekort kome voor 'n pakkie
versch gekarnd cocsdarmevet! Snert met 'n. rietje!
Stop je vinger in je mond, jullie allemaal, en luister,
want Oome Bart gaat 'n verhaaltje vertelle!...
't Was nacht. Stikdonkere nacht. Roovers zaten om
et vuur. Nee, niet op dat uitgezaagde akkertje van
ons, maar aan d'n andere kant van d'n eendevijver! . . . Lach niet; 't is 'n drama! De roovers zate
om et vuur, in de schaduw van 'n stuk of wat wolkekrabbers, kruis en munt te gooie met de gouë tienJ
tjes van de akkermannetjes. En de akkertjesmanne
gingen allemaal aan de waterkant zitte brulle omdat
die rovers d'r goudvinkies niet in wouë ruile voor
kropsla en rabarber. Maar de koopman aan de
achterdeur, die lag te k wij Ie* naar 'n versch bossie
radijs, 'n hap zuurkool en 'n plukkie raapstele, gave
ze geen asem omdat die et zwikkie wou betale met
lokemetieve, scheermessies en eierkole. Rare kostgangers die akkermannetjes, wat zeg jij, Wimpie van
Bure-met-vijf-nulle? Sta niet op je vinger te sabbele! Heb je honger? Kan uitkomme! Oome Bart ook!
Dat komt er van als de akkertjesmanne met d'r bibs
in de duine gaan zitte. Is nog nooit iemand wijzer
van geworde! Wij, akkermannetjes, link als 'n looie
deur aster wat te sjachere is, hebbe van d'n eigelijken handel van stuk om stuk, nog geen halfonsje kaas gegete! Zijn ze te stom voor. Nog stommer as de roetmoppe uit Achter-Borneo die d'r ziel
en d'r zaligheid verkoope voor 'n snoertje krale van
drie dozijn voor 'n dubbeltje. En zoo komt et nou
dat Oome Bart op z'n baard loopt te trappe, . en
jullie, scheel van d'n honger, op je tengels*"staan te
kluive. Loop nog maar effe mee naar den volgenden
bakker. Hopende dat ie niet lichtelijk overlede is
wegens gebrek aan afzetgebied, want heusch, Noompie van der Vaart gaat gewisselijk et vaantje strijke
aster niet gauw wat krentebolle aan d'n horizon
verschijne. En 't is nog 'n heele rek, Wimpie van
Bure . . . net wat. ik zeg . . . nog 'n heele rek . . .!"
Het was een lange weg van Beukendorp naar de
havenstad. Hoe lang hij er over deed? Bart had er
geen flauw benul van. Mechanisch en gevoelloos
sloften z'n moede beenen voort over de ruwe klinkers; mechanisch en knikkend van uitputting hielden ze halt voor het hokje van den portier met de
weggeslepen brilleglaasjes; plichtmatig hervatten ze
het tempo toen bleek, dat geen van de drie bemiddelaars meer aanwezig was.
Klaas had een briefje neergelegd, met straat en
huisnummer, voor het geval de opgeroepen na bezette tijd mocht arriveeren, en deze voorzienigheidsmaatregel voorkwam, dat Bart den kouden
nacht onder den blooten hemel moest doorbrengen.
In het massa-kosthuis van de werf, waar, behalve
Klaas, nog 'n hondertal werkers waren ondergebracht, was nog een plaatsje voor den zwerver. Het
was meer dan tijd. Want toen hij eenmaal op den
hardgeslapen stroozak lag neergezakt, leek het hem
of hemel en aarde verbrokkelden, en er niets overbleef »an een enormen last die zich opstapelde,
hooger en hooger, op de borst vari het zielige hoopje
mensen dat Bart van der Vaart heette.
Klaas doorwaakte den nacht in ruwhartige zorg
voor den ouden kameraad. Twee dagen liet hij hem
alleen als de werkzaamheden dat vereischten. Daarna gingen ze door den vroegen morgen, opgenomen
in den menschenstroom, omstuwd en opgedrongen,
willoos meegevoerd op het machtige rhythme der
deinende massa, die als een zwarte vloed door de
poorten der S & E Company onweerstaanbaar naar
binnen golfde.
Even voelde Bart zich klein en hulpbehoevend. De
eerste uren van beredderingen, wachten en nieuwe
beslommeringen, het eindeloos heen en weersjouwen
van het kastje naar den muur, maakten hem onrustig. Maar eer de werkdag ten halve verstreken
was, vond hij z'n oude gelijkmoedigheid terug, en
bleef daar nog de redelijke zorg om de opgedragen
taak 'n beetje spotvrij ten uitvoer te brengen.
't Zou wel meevallen, dacht Klaas. Hijzelf had,
om voor hem onbegrijpelijke redenen, z'n congé gekregen als voorman van de reparatieploeg. Onbegrijpelijk omdat hij, door ervaring wijs geworden, den
juistenmanaan het Juiste werk had gezet en, reeds
bij de derde reparatieboot, de geheele karwei ver

binnen den gestelden tijd had klaar gekregen. Zoowel de 8 & E Company, als de gezamenlijke werkers,
waren er niet slecht mee geweest. ,Er was behoorlijk
verdiend. Zijn vaste voornemen om bij de volgende
karwei een riog betere werkverdeeling door te voeren,
was echter gestrand op de koppigheid van baas Hendriks.
Doof voor alle argumenten, had deze hem meegenomen naar-- een nieuwe boot in afbouw, en -hem
daar an z'n lot overgelaten met een stapel teekeningen en de weinig vereerende opdracht de installatie
van ankelspil, stoomwinchen en stuurmachine ter
hand te nemen, benevens het aankoppelen van
stoom-dekleidingen en afblaaspijpen. 'n Karwei waar
niet bij gevloekt behoefde te worden. Aanneemsom
onbekend. Afrekenen om de drie maanden. Haast je
langzaam, morgen komt er weer 'n dag. Zoek et maar
uit. en 't beste d'r mee.
Vloekend van ergernis had Klaas de na hem ko-:
mende bankwerkers aan den arbeid gezet; zwijgend
geluisterd naar baas Hendriks als deze 'n enkele
maal aan boord kwam om zeer uitvoerige aanwijzingen te geven, en stil verbaasd gestaan over de meegaandheid van z'n onmiddellijken chef bij z'n voorstel om wat oude kennissen van de rijnvaart als
hulpkrachten in de dekploég op te nemen.
Hendriks had het goed gevonden. Alleen had hij
bezwaar tegen het begrip: hulpbankwerker. Hulpbankwerkers verdienden 't zout in de pap niet.
Sjouwers, bekend met montagewerk, was beter.
Klaas moest ze maar op zien - te scharrelen.
Mem 'n zorg. Als ze maar niet heel d'n dag
met 'n piraat in d'r bek liepen, en zich behoorlijk wisten te drukken wanneer 'n controleur
z'n ronde deed. Bekend met takelen? Goed. Moesten
ze maar beginnen met een hangs.telling rond den
schoorsteen te maken. Makkelijk om de koperen afblaaspijpen buiten tegen den nieuwen schoorsteen
te plakken. Was bij een vorige boot zeshonderd werkuren voor gerekend. Dit aan te kort gekomen. Zou
probeereij om d'r duizend' uren voor los te krijgen.
Als die rijnbavianen kwamen, konden ze vast beginnen.
Bart klom naar het sloependek om de voorgenomen karwei in oogenschouw te nemen. 'Duizend uren
om twee van die snertpijpjes overeind te zetten?
Keleertie! <fan had ie voor z'n leven lang werk genoeg. Duizend uurtjes voor drie man. Hij ging eerst
een stuk krijt leenen om uit te rekenen hoeveel
maanden en jaren dat was. Drie maal elf is eene gulden geertrui, en als ze niet al te wild deden, kon 't
zaakje net gesjeesd zijn als ze aan de beurt waren
voor ou'derdomsrente.
Hij had het al bekeken. Evenals Klaas, was hij den
eersten dag al volkomen vertrouwd met de gedachte
in een compleet gekkenhuis te zijn beland. Alleen,
hij trok het zich minder aan. Memsoos. Gekkenhuis.
annex vacantieoord? Best! Als de kaakjes maar
goed waren. Aan hem zouden ze geen kind hebben.
Als er op die verrekte boot maar 'n hoekje was om
rustig de krant te lezen, dan zou het, ter gelegener
tijd, met die af blaaspijpjes ook wel in orde komen.
Voorloopig geen boebeleboepjes aan 'n zeere hoofd.
Uitrusten van de vermoeienissen, en wachten tot de
gevraagde assistentie ter plaatse gearriveerd was.
Dit laatste duurde nog langer dan Bart zich had
voorgesteld. De twee andere, door Klaas verzonden
brieven bereikten, na langdurige omzwervingen, het
barakkenkamp in de veenkolonie, en het duurde
nog verscheidene dagen voor Korsie en Henkie, d*
vroegere opvarenden van dé ,.Charon" over de loopplank klauterden om de nieuwe „Towertown" van
de onmisbare afblaaspijpen te voorzien.
Voorloopig namen ze hun intrek in een driehoekige, afgesloten ruimte bij den voorsteven, waar
Bart. met 'n paar leege kisten, 'n stichtelijken scheurkalender en 'n pak kaarsen, een dragelijk verblijf
had ingericht.
Hier konden ze ongestoord verhalen uitwisselen
ovejr de vroegere vaart op Mannheim, en rustig de
problemen van verleden, heden :en toekomst met
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In deze eeuw van snelheid zal de auto straks weer
een groote rol spelen. Wie zich nu bekwaamt in
de autotechniek gaat een 'goede toekomst tegemoet.
Neem Uw toekomst in eigen hand. Vraag nog vandaag
nadere inlichtingen over onzen schriftelijken vakcursus A U T O T E C H N I E K die gegeven wordt in
samenwerking met Het Nederlandsche Arbeidsfront.
Vraag ook om gratis toezending van ons „Algemeen
Prospectus".
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elkaar bespreken. Hier konden ze rustig 'n kaartje
leggen, en van tijd tot tijd uitzien of de karwei bij
den schoorsteen al opschoot.
Van hier uit ook kon Bart z'n veelvuldige speurtochten ondernemen, moeizaam werkend aan de
ontsluiering van het mysterie dat Drydock, Shipbuilding and Engenering Company heette. Want dit
stond voor hem vast: ergens moest de oorzaak liggen van dit vreemde' verschijnsel, dat er in het
reparatiewerk tot bloedens
gebeuld en gejScht werd,
terwijl op de „Tpwertow-1", en andere booten in afbouw, oogenschijnlijk de meest volmaakte rust
heerschte. Bart zou het wel uit zien te knobbelen.
Hij had er den tijd voor...
Wekenlang zwierf hij door dokken en machinekamers, over dekken en loopbruggen, in bankwerkerij
en gieterij, tusschen ijzerwerkers, scheepsbeschieters, modelmakers en koperslagers. Soms bracht hij,
door oerstomme vragen te stellen, de werkers tot
wanhoop; andermaal lagen ze krom van den lach
als hij zwaar gekruide verhalen vertelde met een
gezicht alsof hij klaar stond voor de operatietafel.
Hij zelf werd er niet dommer van. Met den dag kwam
hij meer tot de overtuiging, dat de ongelijke spanningen in het monstergroote bedrijf eenmaal tot' een
ernstige uitbarsting moesten leiden. Er ging iets gebeuren. Hij Voelde het aankomen.
Tot groote verwondering der vroegere rijnvaarders, kreeg hij een hevige bevlieging van werklust.
De karwei van duizend uren moest klaar in twee
dagen. Als 't kon, in één dag.
Als in z'n beste dagen van weleer, toen hij — en
hij alleen de lakens uitdeelde, zon nam hij weer de
leiding, en commandeerde zelfs z'n voorman. Klaas
Bakker, als ware deze nog steeds de vetdot op de
oude „Charon" van den grooten reeder Bart van
der Vaart.
Klaas moest zorgen dat er iemand kwam om gaten
te branden voor de bevestiging van de klembeugels.
Henk klauterde binnendoor naar den hoogen schoor steenrand om de vierschijfs-takels op te hangen.
Bart en Kors draaiden de beugels vast rond de onwijs dikke afblaaspijpen. Gezamenlijk heschen ze
de pijpen rechtstandig tegen den schoorsteen; dan
was de beurt aan den brander.
Gezeten op een simpelen bootmansstoel, de broekzakken vol moerbouten, werd hij in den top geheschen, en telkens ruifti een meter afgevierd als de
gaten doorgebrand en de behandelde beugel onwrikbaar»was vastgezet.
Nog voor den avond van den tweeden dag was het
heele geval achter den rug en konden zij hun bullen
wegsleepen naar den driehoek-salon onder het
ankerspil. Het zat er op.
„Ziezoo", zuchtte Bart, „nou hebbe we recht van
spreke! Laat die getroebeleerde baas van ons ook
de zenewe krijge met z'n hangstelling!"
„En wat gaan we nou doen. Doppie?" wilde Henk
weten.
„Potje zwikke in de voorpiek!" dacht Kors.
„Zwarte Piete is ook 'n aardig spelletje voor jullie
same!" vond Bart. „En sla mekaar niet kleureblind
in die tijd, want Doppie gaat effe luistere wat die
branders daar te kankere hebbe! Ga je mee, Klaas?"
Op het kuildek, vlak voor de brug, stond 'n groep
mannen in witte ketelpakken. Sommigen leunden
tegen den wand; anderen voerden een heftig gesprek, waaruit op te maken viel dat ze met den ganê
van zaken bij lange niet tevreden waren.
Eigenlijk behoorden ze geheel niet thuis op de
„Towertown", doch op de reparatiebooten in de dokken. Daar hadden ze het werk neergelegd omreden
er op de meest willekeurige wijze met hun tariefloonen werd omgesprongen. Ze gingen in stakijjg.
'n Wilde staking weliswaar, maar een met 'n behoorlijke kans op succes, gezien
het feit dat een modern
scheepsbouwbedrijf a.1 heel weinig uitricht zonder
lasschers en branders. Ze konden niet gemist worden. En dus waren die uit het oude werk een kruistocht begonnen om overal uit hoeken, gaten, lood.sen en schepen in aan- en afbouw, de collega's bij
elkaar te trommelen ter voorbereiding van de groote
actie.
Zonder de volle medewerking van deze vakgenooten ging het niet. Maar al te gemakkelijk konden
deze worden overgeplaatst naar de dekken om daar
het neergelegde werk ter hand te nemen. Het nieuwe
werk kon wachten; het oude niet.
De belangstelling rond de heftig debatteerende
branders werd grooter. Ook klinkers en ijzerwerkers
uit de dokken, klommen over de. loopbrug van de
..Towertown". En na hen kwamen de sjouwers, de
bankwerkers, de koperslagers... Sommigen aarzelend, anderen met een valsch licht in de oogen, als
wolven, die stil naderemen dan geluidloos toehappen...
De groep zette zich in beweging naar het voorschip; verspreidde zich; kwam weer terug voor net
schot bij de loopbrug. Een kudde zonder leiding.
„Hou je koppe dicht, en vertel op wat er aan
't handje is?" verzocht Bart. „Centje,loonsverlaging
gehad?"
„Centje loonsverlaging?" hoonde een der branders. „Twintig peraent bij iedere karwei!"
„Zeg maar gerust: dertig!" schreeuwde 'n bankwerker. „We werke ons eige de rilbibber...!"
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IMPRESSIES VAN EEN ZWERVENDEN ARBEIDSFRONTMAN
Nederlandsch of niet Nederlandsch?
Optornend tegen de barre sneeuwbuien, die het zicht in den NoordOostpolder soms tot een minimum
beperken, heb ik mijzelf met^ duren
eede bezworen: laat je niet tot een
politiek'gesprek verleiden.
Politieke gesprekken hebben inderdaad iets verleideiijks, en een Nederlander beoefent „de politiek" graag.
Booze tongen beweren zelfs, dat wij
de politiek als een tijdverdrijf, als een
soort schaakspel zonder bord en stukken opvatten. Al goed, maar vandaag
laat ik mij dus tot dat schaakspelletje niet verleiden.
En zoo zitten we een tien man na
het middageten in een van de kampen, dat mij gastvrij en gul werd opgediend, bij de gezellig snorrende
kachel, waarin de eierkooltjes be- haayiijk liggen te gloeien, nog iaat
•na te boómen. Een -eigen gedraaid
sigaretje van ondefinieerbare
substantie verhoogt daarbij ons geluk.
We praten over ditjes en datjes —>
dat je in den polder niet dat beroerde
weer toch maar van het menschdom.
verlaten zit (ook niet altijd zoo erg,
denk ik), en dat je naar „de wal" nog
maar altijd tippelen moet (weten
moederzoontjes in de stad wat dat
zeggen wil?)
Maar langzamerhand raken we met
ons gesprek toch in een anderen
koers. Ze weten wel, dat ik van het
Arbeidsfront ben, en deze Nederlan-

ders zouden geen Nederlanders zijn,
als ze niet over een
voortreffelijke
strategie beschikten, die het gesprek
langzaam maar zeker toch in de richting van de politiek stuurde. En zoo
zit ik, alle beloften aan mijzelf ten
spijt, tenslotte toch verwikkeld in
een gesprek, waarbij de meeningen
omtrent de taak, die wii nieuwlich-^
ters ons met onze verkapte politiek
stellen, niet onder stoelen of banken
gestoken worden.
Ik voel me als in een egelstelling
onder een trommelvuur van vragen
en opmerkingen, totdat de sonore
stem van een langen blonden Fries,
die het gevechtsterrein eens rustig
heeft overzien, als een stuk zwaar geschut doel treft.
' „Je bent toch ook Nederlander?"
zegt de Fries.
„Ja, dat ben ik, en ik, ben er
trotsch op ook."
De Fries knikt. „Goed, jong, maar
hoe kun je dan op dit oogenblik je
het vuur uit de sloffen loopen voor
dat Arbeidsfront, da's toch import,
m'n jongen."
Kijk, daar zit je nou vriend, schijnen de anderen te willen zeggen —
maar er is in den grond niets zoo
spannend als een verloren gewaande
stelling verdedigen, dus zet ik het er
op den Fries te lijf te gaan.
„Ben je lid van een kerk?"
„Ja, gereformeerd", zegt de Fries.

„Mooi, dan weet je als Calvinist na- lingsvereeniging, wanneer die Fries
tuurlijk, dat Calvijn een Zwitser was. praat) — want dat wil je toch ook
En als Fries weet je bovendien, dat niet terug, als ik het goed begrijp?"
„Nee natuurlijk niet. maar dat zit
je voorvaderen bij Dokkum een van de
importeurs van dat nieuwe Christen- niet in het f e i t , dat de vorm van het '
dom, dat je voorvaderen niet wilden, buitenland afgekeken was of overge— namelijk Bonifacius — om met de nomen, maar omdat de inhoud niet
jaartallenboekjes te spreken, hebben deugde. Practisch is er eigenlijk niet
vermoord. Niet alleen de Fries weet veel wat alleen en uitsluitend Nederhet — we weten het allemaal. Toch landsch is, op welke gebied je ook
heeft het Christendom hier post gevat komt. Techniek: honderden uitvindinom het zoo eens te zeggen, en het dingen zijn van elders afkomstig.
draagt in zijn verschillende vormen, Kunst: de bakermat. van velerlei
volgens hen, die het beter weten kun- kunst lag niet in Nederland. Wetennen dan de- ondeskundige Arbeids- schap, noem maar op, toch maken we
frontman, zelfs een typisch Neder- er gebruik van... op Nederlandsche
manier."
landsch karakter.
Buiten is het weer opgeklaard. Een
De Fries geeft een knipoogje van
verstandhouding. Hij voelt, dat ik klare zon staat boven den vlakken
Nederlandschen polder. De polder, die
hem in den val wil lokken.
„Nee jong, de godsdienst moet je ons allen brood schaft; de polder,
waarin de Fries naast den Brabander
er buiten laten."
„Ja, da's heel wat anders", beamen werkt, de stadsman naast den plattelander. De polder, waardoor de schier
de anderen.
„Prachtigf wat dan?"
,eindelooze wegen gaan, waarlangs ik
„Politiek natuurlijk", meent een den wal weer opzoek — loopen als de
Amsterdammer.
anderen hun taaien strijd met de klei
„Góéd politiek dan. Waar dacht je, weer beginnen.
dat het socialisme in ons land vanWe geven elkaar de hand. „Kom
daan kwam?" De Amsterdammer nog es praten", zegt de Fries, „ik ben
krabt eens achter zijn oor.
't wel niet met je eens, maar ik mag
„Ja waarachtig, en dan de libera- je wel hooren."
len, die hebben ook hun wijsheid niet
Ik ben het niet met je eens — goed,
in Pingjumeradeel of in Den Haag was de eene Nederlander het in wooropgedaan", meen ik, „ik dacht' dat den ooit met den anderen eens? Mag
die ook niet kieskeurig waren voor niet hinderen, op daden komt het tenwijsheid van buiten."
slotte aan — en dan, ik verbeeld mij,
„Ja maar — zegt de Fries — „dat dat er misschien toch wat blijft hanis toch het beste bewijs tegen je eigen gen van sommige gesprekken — ook
stelling — (je proeft de oude jonge- al zijn we het niet eens.

door de arbeid verlaagd werd tot een
weerzinwekkende strafoefening op
hen, die dit niet verdiend hadden.
D« weken van gedwongen werklfcosheid, die volgden op de zooveelste
onderdompeling, gaven hem ruimmenschenkinderen te negeren. De
gelegenheid, wat dieper in het
steenbakkerij leek hem een strafkamp schoots
vraagstuk door te dringen. Een loovoor tot levenslang veroordeelden, pende actie betreffende doorbetaling
terwijl zijn' groote vriend, de mach- van het gedwongen verzuim had zjjn
tige rivier, voor hem geworden was volle instemming. Natuurlijk moest
tot een stiekeme verrader, waar ook dat doorbetaald worden, maar tot zijn
al niet op te bonwen viel,
eigen verwondering bemerkte hij geen
Immers, als deze niet de onuitput- spoor van geestdrift voor deze toch
telijke voorraden klei en zand had zoo belangrijke centenkwestie. Geld
aangevoerd, was er niets aan de hand verzoette wel den arbeid, doch bracht
geweest. Dan hadden ze iets anders nog geen levensgeluk. Dit levensgeluk
kunnen verzinnen om steenen van te moest langs een anderen weg te bemaken, andere grondstoffen en an- reiken zijn. Levensgeluk door arbeidsdere werkwijzen, waarbij niet kleine
Juist
arbeidsvreugde.
jochies en ouwe opoes tot bezwijkens vreugde.
Dat was, hetgeen de steenbakkers ten
toe afgebeuld hoefden te «worden.
eenen male misten. Door dit tekort
Soms bad hij om een andere oplos- zou hun leven tot in lengte van
sing en een heel enkele maal ook met .dagen triest en vreugdeloos blijven . . .
succes. Dan was het toch weer zijn
Otterman heeft het begrepen.
oude vriend, die hem te hulp kwam, EnKoos
hij
zal
rusten, voor alle werdoor met woest gewen tel van schui- kers in denniet
omtrek het evenmende golfkoppen de heele uiter- zoo begrepenwijden
hebben.
waard, met steenfabriek en al, enkele
De verdronken steenfabriek is voor
nieters diep onder water te zetten.
hem geworden tot een symbool, tot
„Kaasie"!, juichte dan de kleine een
evenbeeld van onze samenleving.
Koos, „laat wegdrijve die heele slikzooi...! As t'ie heelemaal niet meer Als een samenraapsel van fouten en
rechteloosheid en vreugdebovenkomt, dan zijn we d'er met eere gebreken,
loosheid, is zij ten onder gegaan in
van af!"
den stormnacht van het heden* En
Natuurlijk zat hij als eerste in de het zal van de werkers zelf afhangen,
,boot om — heusch niet voor eigen of straks, na het luwen van den
rekening — te redden, wat nog te red- storm, de zaak weer op den ouden
den viel. In zulke nachten was de voet voortgezet, dan wel volgens gevloek van den arbeid hem ongemerkt heel nieuwe richtlijnen tot een ware
van de schouders gegleden en werd gemeenschap omgebouwd zal worden.
Dit is de zienswijze van oome Koos
hij weer de rasechte Otterman, die
alle gevaren, inclusief den verdrin- Otferman. Volgens hem is het ook
kingsdood, riskeerde terwillé van elft heelemaal niet noodig, dat we ten
oude mand of een paar gespleten eeuwigen dage achter ztfn plattebuiskruiplanken. Dit was het werk, waar kachel blijven zitten. We moeten er
hij naar hunkerde, zonder acht te nog met den stoottroep op uit, want
slaan op loon naar werken of per- helaas, nog niet alle werkers van
onzen tijd zijn doordrongen van de
soonlijk voordeel.
Eerst vele jaren later, toen opnieuw waarheid, dat de opbouw van onze
de steenbakkerij in nacht en storm- nieuwe samenleving geen dag en geen
vloed verzonken lag, begreep hij den uur kan worden uitgesteld.
samenhang der dingen. Toen werd
„Wie wacht tot de storm voorbij is,
het hem duidelijk, dat hij niet leed grijpt er precies naast", zegt Koos
aan arbeidsschuwheid, doch dat de Otterman, als we even later, geschud
menschonteerende
werkwijze, de door barre rukwinden, snuivend den
matelooze werktijden en de beestig hoogen dijk beklimmen.
lage belooning, met elkaar het com„Kom op, want er is haast bij...!"
plex van oorzaken vormden, waarB. B.

WERKERS VAN ONZEN TIJD
In den storm.
Als in het onbestemde duister van
den barren winteravond rte noordwester storm over de velden raast en
de ontbladerde wilgen langs weg en
vaart hun toppen kreunend ter aarde
buigen
Als in de nauwe dorpsstraat de ramen, rinkelen, het dekriet
van stal en schuur ten hemel stuift en
dozijnen dakpannen vergmizeld liggen op den zwaar bemodderden rijweg
Als de tot orkaankracht uitschietende stormvlagen de grauwe
waterbonken hooger en hooger opstuwen en flardige schuimkoppen wegblazen tot ver over de dreunende
dijken
dan kan het goed zijn
voor den eenzamen zwerver, even
langs den binneiisten dijkberm af te
zakken naar het huisje van Koos
Otterman en zijn vrouw, waar altijd
nog wel warmte en gezelligheid te
vinden zijn.
Het kan den zwerver goed doen, bij
de Ottermannen een tijdje achter de
plattebuiskachel heete koffie te slurpen én te luisteren naar den orkaan,
die in den schoorsteen brult en, 'met
kletterende hagelbuien, een feilen
roffel slaat op deuren en vensterluiken. Dan zit men • wel goed in
Otterman's stulpje, onder aan den
dijk.
StUIekens aan komen dan de verhalen los over soortgelijke stormnachten in meer of minder .ver-vervlogen tijden. Nachten, waarin, zooals
nu, een schuimende branding te dan'sen stond boven diepverzonken uiterwaarden, en de toppen der brekers
met zwaar stortgeluid op dijken en
kaden te pletter sloegen.
Koos heeft altjjd een zwak gehad
voor stormnachten en watervloeden.
Vooral in zjjn kinderjaren kon hij
buitensporig genieten bij het woedend geweld der elementen, zelfs als
de uitwerking daarvan tot de meest
rampzalige gerekend mocht worden.
Wellicht is deze karaktereigenschap
een erfstuk uit lang vervlogen tijden,
toen het geslacht der Ottermannen

.

nog bezield werd door den waren jnttersgeest, zonder welken het leven
langs de groote rivieren nauwelijks
denkbaar was.
. Toen oome Koos nog maar zoo'n
heel klein knulletje was, bracht zijn
hunkering naar modderbanken en
zandplaten hem niet zelden (in groote
verlegenheid. Opoe Otterman rammelde er met de klapmuil op los, als
Koosje, van boven. tot onder bemodderd, zich aanmeldde voor het lang
vergeten middagprakje. Gewoonlijk
schoot ook dat er bij in en werd hij,
ongevoed, naar het kleine zoldertje
verbannen om ongestoord te'piekeren
over het raadsel: „Opoe", dat toch
altijd maar een raadsel bleef....
Op rijperen leeftijd,. dat wil zeggen
toen hij elf of twaalf jaar geworden
was, kwamen daar nog nieuwe problemen bij. Of beter gezegd, er kwam
een algeheele omwenteling in zijn
leven. Het gemodder met zand en
klei werd bittere ernst, plicht, noodzaak, of hoe men het noemen wil. En
de strafcel onder de hanebalken een
gebenedijd plekje, waarnaar hij in
zware uren kon terugverlangen met
meer hunkering dan hij ooit voor
andere dingen bezeten had.
Dat was zoo in de jaren, toen het
systeem van vrouwen- en kinderexploitatie op fabrieken en steenbakkerijen tot in het onmenschelqke
werd doorgevoerd. Opoe Otterman
liep met den kruiwagen, van den killen morgen tot den troosteloozen
avond. En Koosje stond aan den'
vormbak, waar het moordend, eentonige werk ztjn geest- en lichaamskracht verknoeide en zijn soepelen
gang deed verstrammen tot zwaarmoedig geslof zonder pit of veerkracht.
Het was voor oome Koos de zwaarste tijd van zijn gansche leven. De
zwaarste, omdat hij den arbeid, en al
was daarmee samenhing, leerde haten
met alle kracht van zijn onstuimige
jongensziel.
Arbeid haatte hij als een satanische
kwelling, enkel uitgevonden om arme
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Van de voorben
op 21 Maart, geve

ls uw kinderen Liesje en Jobje met hun schoolrapport thuiskomen, bekijkt u natuurlijk critisch
A
de cijfers die daarop vermeld staan. En zoo kan het
voorkomen dat u — naast de ongetwijfeld overige
goede cijfers — die negen voor bijvoorbeeld aardrijkskunde min of meer vanzelfsprekend vindt... U
bedenkt daarbij niet dadelijk, hoeveel ijver en taai
doorzettingsvermogen ervoor noodig zijn geweest
om die negen een negen te doen worden en géén
acht! De maanden van trouw blokken op huiswerk
en repetities, waarbij u de kinderen dikwijls moest
aanmanen naar bed te gaan, schieten u wel even
door het hoofd, maar vóór alles voelt ge u voldaan.
U geeft uw spruiten een bemoedigend tikje op de
wang, een kwartje voor hun spaarpot en denkt tevreden: „Ziezoo, ik betaal tenminste niet voor niets
schoolgeld..."
En zoo — ja, lezer, want zoo is het — gaat het 11,
wanneer u uw luidspreker inschakelt, critisch luistert en het goede dat u geboden wordt vanzelfsprekend aanvaard, — immers, daar betaalt u voor?
Maar heeft u wel eens een gevoel van waardeering
In u voelen omhoogkruipen voor het werk van uw
arbeidskameraden bij den Nederlandsehen Omroep,
die uit schijnbaar onoplosbare problemen altijd weer
een uitweg weten om ü ontspanning en genoegen te
verschaffen? Misschien — want u kent die problemen immers niet? U hóórt slechts en ziet niet...
De uitzending, als idee, wordt geboren.
In ons vorig" artikel zegden wij reeds toe een
groote uitzending eens op de voet te zullen volgen
om den lezers een indruk te geven van den voorbereidenden arbeid die zoo'n uitzending eischt.
In het algemeen is het zóó, dat degene die een
programma-idee heeft, dit voorlegt aan den Programma-Directeur, den heer J. C. Plate, welke op
Eijn beurt de verschillende cultureele, technische en
eventueel andere afdelingen polst over de mogelijkheden van uitvoering ervan. Voor het indienen
van ideeën bestaan zelfs speciale bonboekjes van
den^Omroep. Het kan een idee zijn voor een groote
of kleine uitzending, maar in beginsel wordt steeds
dezelfde weg bewandeld. Het ligt dan ook slechts
aan de grootte der uitzending, hoelang en hoe omvangrijk de voorbereidende werkzaamheden zullen
Wezen.
Voor ons ligt een pak dikbetikte vellen papier,
waaruit de ontwikkelingsgang spreekt van de groote
uitzending op 21 Maart a.s. — den dag van de Lente
en het Nieuwe Leven. Boven één der vellen staat
,,Memo". Het is afkomstig van Perschef H. Rutgers'
van den Omroep en gericht aan den ProgrammaDirecteur. Dit uitgebreide programma-voorstel begint als volgt:
„Het lijkt mij een goede gedachte, indien de
Nederlandsche Omroep één keer per jaar een
manifestatie geeft van k zijn verbondenheid met
jong Nederland.
r
Dit zow kunnen geschieden door b.v. 21 Maart
t— Ie lentedag — een tot traditie te maken ,,Dag
'van de Jeugd" op het programma te plaatsen.
Alvorens eenige programma-suggesties te
geven, moge ik u eerst laten zien, welke ontwikkeling ik uit een dergelijken „Dag voor de
Jeugd" als mogelijk zie."
Voorts lezen we in -dit Memo:
„Deze idee zou kunnen uitgroeien tot meer-

Een „groote" uitzending:' l Mei 1943.
De Arbeidsdienst verzorgde een programma, gewijd
aan den Arbeid. In studio A moest een oploopend
podium gebouwd worden om de honderden medewerkenden te plaatsen. Talloos waren de problemen,
welke de~Programma-Dienst. de Technische Dienst
en de Huishoudelijke Dienst moesten oplossen. Maar
de uitzending werd een groot succes... .
(Foto's C.N.F.—Vermeulen.)

dere manifestaties In verschillende plaatsen. De
plattelandsjeugd- zou b.v. haar eigen soort omgeving, programma- en uitvoeringsstijl kunnen
hebben.
Ik zie het jeugd-volksfeest al voor me!
' „Groeit een en ander uit tot traditie (en
waarom niet?), dan zal de jeugd — in haar
jeugdorganisaties — zich er zeker voor gaan
Interesseeren, en actief meewerken. Zoo kan dus
de Omroep — die als eenige het gebeuren voor
iedereen beleefbaar kan maken — de initiatiefnemer zijn van een idee, die uitgroeit tot een
jaarlijksche manifestatie".
Vervolgens komt de idee-gever dan tot het opsommen van een aantal programma-suggesties
waaraan hij de eischen verbindt, dat zij frisch,
spontaan en dynamisch moeten zijn en dat er den
geheelen flag als het ware de zon door het programma moet schijnen. Dit zal, behalve door de
stof zelve, bereikt moeten worden door goede muziek, verbindende teksten enzoovoorts.
Het aantal programma'-punten, dat in het memo
wordt vermeld, bedraagt zeventien en omvat alles
wat de jeugd raakt en waar zij belangstelling voor
heeft, zooals sport en spel, arbeid, volksgebruiken,
de natuur, liefhebberijen, ontspanning, jeugdzorg,
den nieuwen tijd en nog meer.
Het is de bedoeling om voor de muzikale omlijsting van dien Tiag gebruik te maken van orkesten
en koren van den Arbeidsdienst voor mannen en
meisjes, jeugdstorm, jeugdorkesten van den Omroep
e.d. Ook zullen jeugdige solisten hun medewerking
verleenen. Het vaste programma van 21 Maart, dat
op een Dinsdag valt, zal dus geheel in jeugd-sfeer
gebracht dienen te worden.
Verdere voorbereidingen
Bovenstaande idee is door den Programma-Directeur in beginsel goedgekeurd en hij heeft dadelijk
één zijner afdeelingschefs — in dit geval den heer
D. v. d. Bospoort — opdracht gegeven de idee te
verwerken tot een in den dag passend programmaschema.
De volgende stap moest dus zijn een grondige bespreking met vertegenwoordigers van de bestaande
jeugdstormorganisaties om te komen tot een eendrachtige samenwerking voor de uitzendingen. In
deze bijeenkomst, die te Utrecht gehouden werd,
zegden deze jeugdorganisaties spontaan hun medewerking toe en betuigden hun groote instemming
met het invoeren van een — voor ons volk zoo belangrijken — Jeugdfeestdag. Er werd o.a. besloten
tot het beleggen van een volgende bespreking, waarin het programma-ontwerp aan een nader onderzoek
zou worden onderworpen.
Deze vergadering werd op 12 Januari j.l. in Studio
A te Hilversum gehouden. Het groota punt van bespreking maakte de speciale manifestatie uit, we*ke
door en voor de jeugd gehouden zal worden op 21
„Maart en die zal duren van 11.45 tot 13.00 uur. Uit
het verslag van deze vergadering nemen wij eenige
gedeelten over:

.

„De heef Van Kersbergen zet vervolgens zijn
plan voor de Cantate uiteen, die zal bestaan uit
zeven natuurliederen met ^grbindenden tekst,
welke uitgesproken zal worden door vier stemmen. Besloten wordt deze stemmen te kiezen uit

Nog een groote -uitzending, waarvoor een enorme
voorbereiding noodig MXZS: de uitzending van de
„Parsifal" in April 1943.
Een groot orkest en koor, 12 solisten ... het zijn
„bezettingen", welke den verantwoordelijken menschen grijze haren bezorgen. Alleen reeds het uitbalanceeren van de klankverhouding, zooals deze uit de
instrumentengroepen den microfoon naderen, is al
een opgave, die héél^wat hoofdbrekens kost.

de jeugdorganisaties, in plaats van uit vaste
Jonge medewerkers van den Omroep, daar deze
laatste stemmen te zeer geschoold zijn. Er mag
desnoods een foutje aan kleven, maar men moet
kunnen hooren dat hier de jeugd zélf aan het.
woord is."
„Arbeidsleider De Ruiter van den N.A.D. zal naar
een mogelijkheid uitzien voor het vervoeren der
manschappen en meisjes van den Arbeidsdienst
bij repetities en uitvoering.
Het lijkt spreker wenschelijjf, dat deze allen
's avonds naar hun respectievelijke kampen
terugkeeren. Hierdoor zou ook het logiesvraagstuk vereenvoudigd worden."
„Voor logies en voeding der Land jongeren zal
de heer Rutgers contact opnemen met" de Ned.
Jeugdherberg Centrale te Amsterdam. De Jeugdherberg aldaar zou eventueel ter beschikking gesteld kunnen worden. De heer Van Veen denkt,
dat hiertegen geen bezwaar zal bestaan."
„Tekst en muziek voor de Cantate
l Febr. a.s gereed en ten spoedigste worden toegezonden aan de deelnemende groepen ter instudeering. De heer Jakma zal bij elk der groepen
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Fonkelend spettert het in de oorspronkelijke
kleuren ontleede licht uit de facetten van een aantal
briljanten, die voor onze oogen op een fluweelen
kleed zijn uitgespreid. Hoe onverschillig men ook
mag staan tegenover dezen „koning der sieraden",
toch komt men onwillekeurig onder den invloed van
den weergaloozen luister dezer edelsteenen, welker
schoonheid zoo koel, hard en zuiver, doch tegelijkertij^1 toch zoo glanzend en vurig is.
Diamant. Welk een macht ligt in dit eeiie woor'd
besloten! Wat hartstochten heeft deze edelsteen
reeds ontketend en in hoeveel tragische en wereldschokkende geschiedenissen en aangelegenheden
speelde het diamant niet de hoofdrol, hetzij als
aangebedene, hetzij als vurig begeerde...?
Doch daarover zullen wij het thans niet hebben.
Want in verreweg de meeste gevallen is het zoo,-dat
het diamant door kunstigen arbeid van nijvere
menschenhanden tot de flonkerende edelsteenen als
briljanten, baquettes, marquisen e.d. bewerk worden.
En het waren deze menséhen en hun arbeid, die onze
belangstelling trokken en ons deden besluiten een
bedrijf te bezoeken, waar diamant bewerkt wordt.
Wanneer .het diamant in ruwen toestand op de
werktafel van den kloover-ligt, kan het leekenoog
het niet onderscheiden van groezelige stukjes glas.
Doch de kloover óf de za'ger, die de eerste bewerking
aan de edelsteenen verricht, bestudeert met zijn door
lange jaren van ervaring geoefende oog den steen
om vast te stellen, hoe het diamant .gekloofd of gezaagd moet worden, wil het nuttig effect der bewerking zoo groot mogelijk zijn. Want lang niet al
het diamant, dat gedolven wordt, kan zonder meer
tot een fraaien briljant geslepen worden. Veelal
bevat de steen van binnen onzuiverheden, die zijn
schoonheid zouden ontsieren en zoodoende zijn
waarde zouden verminderen. Ook kunnen de steenen
misvormd, te dik of te lang zijn.
In zoo'n geval moet dus de steen gekloofd of gezaagd worden, zoodat men uit het ruwe stuk meerdere zuivere steenen kan vervaardigen.
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nma-ide^K... — ze worden op vele plaatsen geboren. Het zijn de
eateurs slt den Omroep, die dagelijks hun voorstellen op het bureau
ProgramntrDirecteuT inleveren. Maar het zijn ook schrijvers, luistehnici, dtifters, musici enz. bulten den Omroep die stof verschaf/en,
proyraM fti's verwerkt kan worden.
r
al, ook i tndere afdeelingen van het Omroep-bedrïjf kunnen ideeën
oorden, d echter door den Programmadienst streng gekeurd worden.
voorben fyngen der eerstkomende groote uitzending, den Jeugddag
art, gevK loij in bijgaand artikel nadere bijzonderheden.
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een repetitie bijwonen om richtlijnen aan te
geven."
Vervolgens werd nog in Januari een onderlinge
vergadering van afdeelingschefs van den Omroep
belegd, waarbij Max Blokzijl als vertegenwoordiger
van het • Departement van Volksvoorlichting en
Kunsten aanwezig was. Uiteraard bevond zich op
deze vergadering ook de Programma-Directeur.
Uit he„ verslag van deze bespreking willen wrj
eveneens een aantal passages overnemen, om den
lezers een indruk te geven over de interne werkwijze bij den Omroep en'over den aard der problemen Waarmee geworsteld werd:
„De heer Van Hees' bedoeling is, één der te
nemen gedichten op muziek te laten zetten door
KI. van.O., waartoe reeds een uitnoodiging verzonden is. De heer Plate merkt in dit verband
' op, dat er hedenmorgen juist, een schrijven is
binnengekomen van den heer Van O., met de
mededeeling, dat deze de eerste twee maanden
niet in de gelegenheid zal zijn de opdracht uit
te voeren. Een andere componist zal dus gevonden moeten worden.
I>e heer Van de Bospoort vraagt den heer Van
Hees of de mogelijkheid bestaat het gedicht met
bestaande, begeleidende muziek te doen uitvoe-
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ren. De heer Van Hees vermoedt, dat dit wel
kan en, zal hierover dadelijk in overleg treden
met den heer d'Ablaing."
„Bij de bespreking van" het programma-punt
„Jeugdige solisten spelen en zingen", vertelt de
.heer Posthuma, reeds contact te hebben opgenomen met den heer Coen Kries, voor medewerking met leerlingen van diens Muziekschool.
Wanneer echter blijkt, dat deze jongelui nog niet
geschikt zijn, kunnen alsnog eenige andere jonge
menschen, worden uitgenoodigd, die reeds voor
den Omroep hebben gespeeld."

één algemeene bijeenkomst noodig zal zijn, waarin iedere afdeelingschef zijn definitief programma zal kunnen voorleggen."

„Dan .ontstaat een discussie over de sternkwaliteiten der jeugdige declamatoren(trices).
^ Besloten wordt dat de heer Van Hees de stemmen eerst zal keuren."
„Na alle aanwezigen bedankt te hebben voor
hun opkomst, sluit de heer Van de Bospoort de
vergadering. Spreker hoopt, dat er nu nog slechts

Het zou ons te ver voeren om nog meer belangrijke punten van het omvangrijke programma, dat
den luisteraars óp 21 Maart zal worden voorgezet,
in dezen trant voor het voetlicht te brengen, maar
uit het bovenstaande — dat regelrecht uit de keuken komt — is al voldoende aangetoond hoeveel
werk er verzet moet worden vóór alles in kannen
en kruiken is: het schrijven van muziek en teksten,
luisterspel en flitsen; het uitzoeken en keuren van
geschikte liederen, stemmen, koren en orkesten; het
instudeeren van een en ander en het houden van
repetities; het geweldige organisatorische werk,
waarbij vele instanties en instellingen zullen moeten
worden ingeschakeld in verband met het huisvesten
en voeden van de jonge deelnemers aan de groote
manifestatie in het Concertgebouw te Amsterdam!
Dit alles en nog veel meer — het duizelt onswerkelijk!
Eén dag Radio-Jeugdfeestdag — maanden van
arbeid en zwoegen!
«Het verheugt ons op deze plaats nog te kunnen
meedeelen. dat ook Nederlands werkende jeugd een
belangrijk aandeel aan dezen dag zal hebben. De
groote zaal van het Concertgebouw zal mede gevuld
worden door de arbeidersjeugd van de hoofdstad.
Arbeidsfrontleider Woudenberg toonde zich in een
gesprek met den heer Plate zeer geestdriftig voor
de idee en zegde voor nu en voor de toekomst zijn
medewerking op alle mogelijke wijze toe. '
*,
In een volgend artikel willen wij' trachten nog
meer gegevens over de gigantische voorbereidingen
van dezen grooten „Jeugddag" te brengen en willen
. dan tevens even terugkomen op den interessanten
bouw van een Studio.
HiBo.

Werden de steenen vroeger voor het slijpen door
middel van een mengsel van lood en tin in een
koperen dop vastgezet, waarvoor een speciale vakman, de versteller, noodig was, thans worderi vooral
de grootere steenen in mechanische doppen, waarmee de slijpers zelf de steenen in den gewenschten
stand kunnen stellen, vastgezet.
Vooral dit slijpen is kunstig en moeilijk vakwerk,
waarbij het* aankomt op de fijngevoeligheid der
handen en de maatvastheid van het oog. De slijper
voelt met zijn vingertoppen of de steen bij het

slijpen „pakt", hoe groot precies de druk moet zijn,
die tijdens het slijpen op den steen moet worden
uitgeoefend. Zijn geoefend oog beoordeelt de juiste
grootte en helling van de geslepen facetten met
.•feillooze nauwkeurigheid
Wanneer de steen dan tot een onberispelijken
vorm geslepen en vervolgens gereinigd is" ligt daar
voor ons een edel product, rein en schoon.
Uit het onaanzienlijke, ruwe diamant groeide een
flonkerende edelsteen, dank zij den kunstzinnigen
arbeid der Nederlandsche diamantbewerkers.

De Tcloover heeft het mes in den diamant. gezet en
staat op het punt den steen te klooven.

Zoo wordt de diamant geslepen.

Voorts lezen we in dit interessante verslag, dat
ons een verrassend beeld geeft van den ernst en het
idealisme waarmee bij onzen nationalen Omroep
gewerkt en gedacht wordt, nog de volgende bijzonderheden:
„De heer Knap wijst op het gevaar van eentonigheid (in een bepaald
onderdeel van het
programma. Red. „Arbeid'1). Men moet niet om
de beurt een spreker en dan. een luisterflits
hooren. De luisteraars zullen dan direct al weten
wat er volgen zal.
De heer Sierksma zal hiermee terdege rekening houden bij de samenstelling van het ge_ deelte dat zijn terrein bestrijkt. Met de heeren
" Knap en De Josselin de Jong zal nader bekeken
worden, hoe men de gevreesde bezwaren kan
ontwijken."
x
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Alvorens tot het klooven over te gaan, stelt de
kloover eerst vast, hoe de zoogenaamde „was" of
„draad" loopt, want aan de richting1 van dezen was
is de kloover bij zijn werk gebonden! Vervolgens zet
de kloover den steen met ciment (een soort laki in
• een z.g. stek vast en brengt in de richting van den
was een v-vormige insnijding aan. Dan zet hij het
klooversmes tox deze insnijding en --slaat daarop,
waardoor de steen langs den was splijt.
Van den kloover of zager gaan de steenen naar
den snijder, die ze ontdoet van de uitstekende punten en ze zooveel mogelijk den noodigen ronden vorm
geeft. Hiertoe wordt een eteen wederom met ciment
in oen kop van een draaibank vastgezet en een
andere op het uiteinde van een"houten stek. Terwijl
de steen in de draaibank snel ronddraait, worden
Stuk voor stuk .de punten en uitsteeksels met den
steen in de stek weggesneden, totdat de steenen hun
vereischten ronden vorm gekregen hebben.
Vanzelfsprekend geschiedt ook dit snijden met een
ware meesterhand, want het behoeft geen betoog,
dat één enkele fout in de meeste gevallen uiterst
kostbaar kan zijn!
Vervolgens gaan de gesneden steenen naar den
slijper en hier begint de edelste kunst der diamantbewerking, namelijk het aanbrengen van de facetten,
die den steen zijn luister moeten geven, die hem'
. „levend" moeten maken.
Hoewel het slijpen van andere edelsteenen reeds
,ln de grijze oudheid tot een hoogen trap van ontwikkeling was gebracht, werd het slijpen en polijsten
van diamant pas in de 15e eeuw ontdekt. Oorspronkelijk gevestigd te Antwerpen, verplaatste*het centrum van de diamantslijperij zich al spoedig naar
Amsterdam, dat uitgroeide tot het middelpunt der
wereld voor het diamantslijpeh.
Het slijpen geschiedt op een snel ronddraaiende
schijf van zacnt poreus ijzer, die ingesmeerd is met
mengsel van olie en diamantpoeder. Dit poeder
wordt o.m. opgevangen bij het snijden..

Met de loupe controleert de slijper zijn arbeid.
'
(Foto's FellingaJ

De mechanische dop, waarin de te slijpen diamant
vastgeklemd zit.

Kinderen beneden den leeftijd
van 14 jaar hebben — ook onder
geleiile — volgens de nieuwe bepalingen tot nevenstaande voorstellingen geen toegang.

Ca baret-Variété-programma

Groot Variété-programma
met Wttly Hubert, luchtsensatie; De
CorelH's, antipodisten; De Pito's, accordeon-virtuozen; Treumaii-Trio, salonacrobaten; De Kybarto's, evenwichtskunst op een staaldraad; Mickels en
Mivkels, vroolijke cascadeurs; De Flamingo's, zangduo; Rinaldo en partner,
xylophonisten e.a. Groot orkest o.l.v.
Bert Klnxema.
Toegangsprijs /O-.80 voor N.A.P.-leden
en ƒ 1.10 voor niet-leden. Aanvang der
Voorstellingen half acht des avonds
Leeuwarden: Zaterd. 19 en Zond.
20 Febr. Harmonie.
Hilversum; Maand. 21 Febr. Theater
Gooiland.
Biissum: Dlnsd. 22 Febr. Concordia.
Schagen; Woeusd. 23 Febr. RoyalTheater.
Amsterdam: Dond. 24 Febr. Bellevue
(ingang Leidschekade)
, Haarlem: Vrijd. 25 Febr. Schouwburg.
Leiden: Zaterd. 26 Febr. Stadsgehoorzaal.
Delft: Zond. 27 Febr. Stads Doelen.
Den Haag: Maand. 28 Febr. Geb. voor
K. en W.
Rotterdam: Dtasd. 29 Febr. Gebouw
Odeon.
.Dordrecht: Woensd. i Maart. Kunstmin.
Breda: Dond. 2 en. Vrijd. 3 Maart •
Concordia.
Utrecht: Zat. 4 Maart TlvolL

Rhythme, klank en kleur
Schitterend gemonteerde Ballet-Revue
met muzikale attracties. 20 Danseressen en Dansers! Balletmeester: Jean
Rebel: Ie Solo-danseres: Jople Zuiver.
Conf érenclère: Irmgard Me> er. Operetteen Filmschlagers. Ter opvoeilng komen
o.a.: Wiener Blut (Ballet van Johann
Straussi. Oud-Hollandsche Boerendans,
Galante Promenade (Schubert), Tiroler
Tanz en het groote ballet Vogelverschrikker. enz.
Toegangsprijs 80 cent voor leden, van
Het Nederlandsche Arbeidsfront ea
ƒ 1.10 voor niet-leden. Aanvang der
voorstellingen half acht des avonds
Heerlen: Dond. 2 Maart Stadsschouwburg;
Maastricht: Vrijdag 3 Maart Stadsschouwburg.
Venlo: Zaterd. 4 Maart De Prins.

Revue „Veel Plezier"
In> de mlddelgroote plaatsen des lands
wordt bovenstaande revue gebracnt.
waaraan medewerken: De 3 Annebelles,
zang en dans; Renee Kramer; Fantaslo;
De 3 Nelsons, toppunt van acrobatiek;
Anrtré Carreli, Los 7 Conchos, m hun
rumba-show e.a., alsmede -Jack der Kinderen met zijn radio-sollsten-orkest.
De toegangsprija bedraagt 80 cent
voor N.A.F-leden en f 1.10 voor nietleden. Aanvang der voorstellingen 7.3O
uur n.m.
RooM-nila;il: Zaterd, 19 Febr. Katholieke Kring.
A
Helmond: Zond. 20 Febr. Zaal Sobriëtas.
Treebeek: Maand. 21 Pébr. Beamtencasino.
Terivinselen: .Dinsdag 22 Febr. Beamteiicasino.
Eindhoven: Woensdag 23 Febr. Philips' Ontspanningsgebouw.
Middelburg: Dond. 24 Febr. Schuttersnor
Goes: Vrijdag 25 Febr. Scnuttershof
(te Middelburg en Goes bedraagt de
toegangsprijs resp. ƒ 1.— en / 1.50)
Bergen op Zoom: Zaterd. 26 Febr.
Korenbeurs.
Schiedam: Zond. 27 Febr. Musla
Sacrum (deze voorstellingen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden; zij
betalen 80 cent p. p.).
Vlaardlngen: Maand. 28 Febr. Handelsgebouw.
Alphen a. d. Rijn: Dlnsd. 29 Febr.
Nutsgebouw.
Gouda: Woensdag l Maart Schouwburg-Bioscoop.*
Alkmaar: Dond. 2 Maart Harmonie.
Zaandam: Vrijd. 3 Maart Ons Huls.
Baarn: Zat. 4 Maart Musls Sacrum.

Medewerking hieraan verleenen: Marcello, conlérencier; Gordonui, gooche' laar; De Mastons, accordeon-virtuozen.;
Lia Snel. cabaretlgre; Paoliiiy. équilibrist; Wim van Herk, humorist; muzikale begeleiding van Dick Ton en Jan
Mastenbroek.
Toegangsprijs 50 cent voor N.A.P.leden en 7O cent voor niet-leden.
Aanvang der voorstellingen half acht
des avonds.
(Provincie Friesland):
Gorredijk: Vrijd. 18 Febr. Zaal
Sietsma.
Drachten: Zaterd. 19 Febr. Zaal
Phoenlx. (Aanvang alhier 2.30 u. n.m.)
Berguni: Zond. 20 Febr. 't Rood Hert,
(Aanvang alhier 2.30 uur n.m.)
Kollnm: Maand. 21 Febr. Koornbeurs.
Akkrum: Dinsd. 22 Febr. Zaal Jager.
Joure: Woensd. 23 Febr. Zaal Terwisga.
Lemmer: Dond. 24 Febr. Nutsgebouw.
Bolsivard: Vrijd. 25 Febr. De Doele.
Worknm: Zaterd 26 Febr. Hotel De
Wijnberg.
(Provincie Drente):
Nieuw-Amsterdam: Zond. 27 Febr.
Zaal Groothuis..
Coevorden: Maand. 28 Febr. Zaal Huizink.
VVilhelmina-Oord: Dlnsd. 29 Febr.
Mij. „Weldadigheid".
Zuidwolde: Woensd. l Maart Zaal
Koes.
De Wijk: Dond. 2 Maart Zaal Hogenkamp.
j

Ca baret-programma
Medewerkenden: Bob Steffin, Tonny
Verwey, Amsy Mnina, Gerard Arbous,
De Lolita's, Ida Baggerman. Muzikale
begeleiding van Paul Engeln.
Toegangsprijs 50 cent voor N.A.P.leden en 70 cent voor niet-leden.
Aanvang der voorstellingen half acht
des avonds.
(Provincie Zuld-Holland):
Lekkerkerk: Zaterd. 19 Febr. De
Groote Boer.
Hilleeom: Zond. 2O Febr. Zaal „Het
Wapen van Friesland".
Banufdrecht: Maand. 21 Febr. Zaal
Van Gurp.
Krimpen a. d. Lek: Dinsd. 22 Febr.
Café Van Namen.
(Provincie Zeeland):
St. Annaland: Woensdag 23 Febr.
Café „In den Handel".
Brouwershayen: Dond. 24 Febr. Hotel
Ringelberg.
Zieribzee: Vrijd. 25 Febr. Concertzaal,
Kral>bemlijke: Zaterd. 26 Febr. Zaal
Hotel ,,De Koophandel".
Hulst: Zond'. 27 Febr. Graanbeurs.
Koen-acht: MaandL 28 Febr. Patronaatsgebouw.
Aardenbiirg: Dinsd. 29 Febr. Sociëteit.
Oostburg: Woensd. l Maart Beursgebouw.
Kortgene: Dond. 2 Maart Stadswtjnkelder.
lerseke: Vrijd. 3 Maart Zaal Nolet.

Bonte Radio-avond
te Deventer
op Dinsdag 29 Februari 1944 In den
Schouwburg, des avonds om 7 uur
precies. Deze avond wordt georganiseerd
in samenwerking met den Nederlaiidschen Omroep. Medewerking aan dezen
avond verleenen: De Melodisten o.l.v.
Karel Stoete; Paul Dn val. conférencier;
Jac. Schutte, piano; Sandor Sypos;
Henk Fortuin, zang; De Zwervers en.
Gretl Perelll, liedjes met guitaarbegelelding.
Toegangsprijs ƒ 1.— voor leden van
Het Nederlandsche Arbeidsfront en
ƒ 1.40 voor niet-leden.

Filmvoorstellingen
Frau Luna
\

met Llzzl Waldmüller 'en Theo Lingen.
Toegang 14 Jaar. Een amusante film
met onvergetelijke melodieën van Paul
Lincke. Toegangsprijs '3O cent voor
N A.F.-leden en 45 cent voor niet-leden.
(Provincie Drente):
Borger: Zaterd. 19 Febr. Zaal Bieze.
Westeruork: Zond. 20 Febr. Zaal
S lomp.
Gieten: Maandag 21 FebT. Zaal Tent.
(Provincie Zeeland):
Renesse: Woensdag 23 Febr. Zaal
Telle.
Nieuwerkerk: Dond. 24 Febr. Het
Wapen van Duiveland.
Waarde: Vrijd. 25 Febr. Café Oud- gemeentehuis.
Wemeldinge: Zaterd. 26 Febr. Gemeente Herberg.
Breskens: Zond. 27 Febr. Ontsp. Geb.
O.-T.-Lager.
Groede: Maand. 28 Febr. Ontsp. Geb.
O.T.-Lager.
Hoek: Dlnsd 29 Pebr. Gemeentehuis.
Othene: Woensd. l Maart Ver.geb.
N.A.F.
Wolpliaartsdljk: Donderdag £ Maart
Ta venu.
Kruiningen: Vrijd. 3 Maart Korenbeurs.

Zondag 20 Februari 1944:
Rotterdam: Arena-Theater met de
film DAPHNE EN DE DIPLOMAAT
(Daphne und der Diplomat). met Karin
Hardt. (Toegang alle leeftijden.)
Zondag 37 Februari 1944:
Rotterdam: Arena-Theater met de
film MARIA ILONA, met Paula. Wessely
en Willy Blrgel. (Toegang alle leeftijden.)
Den Haag: Asta-Theater met de film
ROSEN IN TIROL, met Hans Moser en
Theo Lingen. (Toegang 18 Jaar.)
Toegangsprijs 40 cent p. p. Aanvang
10,15 uur v.m.
Voor alle voorstellingen zijn
kaarten verkrijgbaar bij de bekende adressen, de plaatselijke
N.A.F.-kantoren, de Sociale Voormannen en N.A.F,-boden, alsmede aan de w .il. '

Bokswedstrijden te Rotterdam
(onder leiding en volgens regl. v. d.
Ned. Boksbond) op Maandag 28 Februari '
In. Getxmw Odeon, Aanvang 19.30 uur
(zaal open 19 uur).
Het programma vermeldt: Rinug de
Boer tegen Nico Diessen; Jan de Bruin
tegen Daaf Baan en LUC Lucas tegen.
Kees Sprenkels in 8 ronden van 3 min.,
alsmede Arte de Jong tegen Bep Diessen
In 6 ronden van 3 min.
Verantwoordelijk
promotor
Theo
Huizenaar.
-Zeer lage" toegangsprijzen, zoowel
voor leden van Het Nederlandsche Arbeidsfföut als voor niet-lederf, n.l. 1ste
rang en tooneel ƒ 1.50 voor leden en
ƒ 2.— voor niet-leden; ring resp. / 1.50
en ƒ 4.—, ring speciaal resp. ƒ 2.— en
.ƒ 6.—. Kaarten bij Sportschool Theo
Huizenaar, Goudsche Singel 434; Prov.
N.A.F.-Bureau, Heemraadssingel 163 en
Stedelijk N.AJ.-kantoor, Westzeedijk 78.

Bokscursussen

TooneelvoorsteHing
te Rotterdam

Deze worden georganiseerd In de
plaatsen Sittard, Heerlen, Eygelshoven,
Brunssum en Kerkrade. Vraagt hieromtrent nadere Inlichtingen bij de
Plaatselijke Kantoren van Het Nederlandsche Arbeldsfront In deze plaatsen,

Op Zondag 20 Februari zal In Gebouw
Palace des morgens om kwart voor tien
de vijfde mededingende vereeniging in
de serie tooneelwedstrijden, welke r«
Rotterdam georganiseerd worden, opvoeren Haar laatste wil, een blijspel In drie
bedrijven door J. W. v. d, Hetden Jr.
en Henk Bakker, opgevoerd door de
Algemeene Jeugdontwikkeling.
Toegangsprijs 80 cent per persoon.

Wij maken de lezers nogmaals attent
op onderstaande zwemuren: •
Arnhem: Maandagsavonds van 18.*5—
19.45 uur In het Sportfondsenbad..
Apeldoorn: Maandagsavonds van 19.00
—20.OO uur tn het Sportfondsenbad.
Nijmegen: Vrijdagsavonds van 20.3O—

Zwemmen

21.30 uur, eveneens in het Sportfondsenbad.
De toegangsprijs bedraagt: kinderen
tot en met 13 jaar van N.A.F.-leden
10 cent; Kinderen tot en met 13 jaar
van niet-leden 15 cent; personen boven
12 jaar, lid N.A.F.. 15 cent en personen
boven 13 jaar. niet-lid 2O cent.
Zwemkaarteu zijn te verkrijgen bij '.Ie
Plaatselijke Kantoren van Het Nederlandsche Arbeidsfront in bovenstaande
plaatsen.
Maastricht: Voor de jeugd bestaat
de mogelijkheid om in het Sportfondsenbad te zwemmen op Vrijdagmiddag
van half vijf tot half zes. De kosten,
bedragen 1O cent voor kinderen van
N.A.F.-leden en 15 cent voor die van
niet-leden.

Sportfilmavond te
Krimpen a.d. IJssel
op Zaterdag 19 Februari in het Vereenigingsgebouiv. Aanvang 7 uur n.m. Hier
zullen eènige interessante sportfilma
worden vertoond, terwijl de heer Reinier
Hulskert uit Rotterdam een .Jiu-jitsudeimmstratie zal houden. De toegang, is
voor iedereen opengesteld. De kosten bedragen slechts 15 cent per persoon..

Zwemwedstrijden ,
Op 5 Maart 1944 vinden In het Sportfondsenbad (Fronemanstraat 1) te Amsterdam de finales plaats der voorwedstrijden In de steden Rotterdam, Den
Haag. aroningen. Utrecht en Amsterdam.
Aanvang 2 uur n.m
Toegang voor Iedereen!
Entreeprijs: kinderen tot en met 13
Jaai 15 cent; personen boven 13 Jaar
25 cent.
Nadere Inlichtingen bij de provinciale,
en plaatselijke kantoren van Het Nederlandsche Arbeidsfront. Sociale Voormannen en N.A.F.-boden.

Excursies te Amsterdam
Op Zondag 2O en 27 Februari vinden
er wederom excursies' plaats naar het
Koloniaal Museum. Hier zal u onder
deskundige leiding worden getoond, wat
door Nederlanders -in Indig is gepresteerd en wordt u een beeld gegeven
van het leven en werken In Indië. Aanvang 10 uur v.m.
Op Zondag 20 Februari vindt er
eveneens een excursie plaats naar
het Sportfondsenbad-Oost. Fronemanstraat 1. Hier kunt u zien, welke hygiënische en technische maatregelen er
noodig zijn om u In een modern ingericht zwembad alle waarborgen voor
zuiver en verwarmd zwemwater te
geven. Na afloop wordt gezamenlijk op
het terras een kop koffie gedronken,
terwijl degenen, die willen controleeren
of alles, w!>t uiteengezet, waar is, in
de gelegenheid zijn om te gaan zwemmen of baden. Bijeenkomst 8.45 uur
Fronemanstraat. Kosten, met mbegi'ip
var. koffie en bad. 55 cent p. p. (zwemen/of ba^goed medebrengen).
Nadere Inlichtingen omtrent bovenstaande excursies kunt u bekomen bij
het Stedelijk Kantoor van het Nederlandsche Arbeldsfront, Plantage Franschelaan 9, te Amsterdam, alsmede bij
het Vreugde en Arbeid-Inllc.htingrnbureau op h$t Leidschepleiii, alwaar u
zich eveneens kunt aanmelden.

Op Zaterdag 26 Februari vindt er
vanuit Amsterdam een uitstapje plaata
naar Hilversum, alwaar de Bonte RadioMiddag van den Nederlandschen Omroep in de Studio zal worden bijgewoond. Vertrek uit Amsterdam 13.16
uur vanaf C.S. De totaalkosten bedragen per persoon ƒ1.26. Kaarten zijn
uitsluitend verkrijgbaar bij het V. en
A.-huisje op het Leidschepleia. Voor
bedrijven, die er een uitstapje met bezoek aan de Studio aan willen verbinden, gelden speciale regelingen. Aanvragen hiervoor moeten gericht worden
aan het Stedelijk Kantoor van Het
Nederlandsche Arbeidsfront, Plantage
Franschelaau 9 te Amsterdam.

Aan allen, die in
Overheidsdienst zijn
>
Zooals men weet, kent het Neder-

landsche Arbeidsfront tweeërlei bijdrage:
a. die voor de gewone leden en ,
b. de bijdrage, welke van toepassing is op die ledten van het Nederlandsche Arbeidsfront, wier belangen
behartigd worden door het Arbeidsgebied „Openbare Lichamen", n,l. zij,
die werkzaam zijn bij het Rijk, de
Provincies, de Gemeenten, de Waterschappen, de Semi-publiekrechtelijke
lichamen en de Spoorwegen.
De normale bijdrage van het Arbeidsfront geeft den leden recht op
een extra toeslag bij werkloosheid;
brengt hen ook opder de aanvullende
ouderdoms- en invaliditeits-yjerzekering van het Arbeidsfront. De leden
in Overheidsdienst, die de lage contributie ' betalen, hebben die beide
rechten n i e t .
Wij vestigen nu de aandacht van
het losse personeel en de arbeidscontractanten op deze tweeërlei bijdragevaststeKing. Zij, die los zijn, dap wel
op arbeidscontract werkzaam, doen
verstandig- niet te grijpen naar de
lagere bijdrage-betaling. Worden zij
•werkloos en zouden zij voor een werkloosheidstoeslag in aanmerking willen
komen, dan krijgen zij, in het geval
zij de lagere bijdrage betaald hebben,
dien toeslag niet.
Worden zij ouder en zouden zij voor
de aanvullende invaliditeit»- en
ouderdomsverzekering in aanmerking
willen komen, dan krijgen zij die
extra uitbetaling niet. Als op een
dergelijk moment een lid dan spijt
heeft en eventueel tot aanvulling zou
. willen overgaan, dan spreekt het vanzelf, dat er geen regeling meer getroffen kan worden.
N ü is het tijd om de eigen gedragslijn te bepalen. Nu kan men kiezen,
wat men wil: of de normale bijdrage
betalen en daarmede" zich alle rechten verwerven, die het Arbeidsfront
geeft, of onder de Overheidscontributie te vallen en dan van de rechten
afstand te doen, die men op werkloosheidstoeslag en op ouderdoms- en
invaliditeitsuitkeering kan doen gelden.
De vaste menschen in Overheidsdienst, die in hun rechtspositie voldoende waarborg vinden, kunnen gewoon de lagere speciale contributie
TOldoen. Hun echter, die los zijn dan
wel op arbeidscontract, wordt in hun
eigen belang aangeraden, de normale
contributie van het Arbeidsfront te
betalen, want eens komt de dag, dat
zij het Arbeidsfront toch noodig hebben bij werkloosheid of bij ouderdom
en dan komt het Arbeidsfront zijn
plicht na, indien de leden nu hun
plicht zijn nagekomen, d.w.z. dié contributie hebben betaald, die overeenstemt met de rechten, die zij geldend
willen maken.
Deze waarschuwing geldt dus speciaal den lossen overheidsdienaren en
den arbeidscontractanten. Voor hen
geldt, dat ais zij rechten willen doen
gelden, zij de dienovereenkomstige
contributie moeten hebben voldaan.
Nu kunnen zij er voor zorgdragen, dat
zij de normale contributie gaan betalen. Straks kunnen zij dan aanspraak
op hun rechten doen gelden.
Wij zullen deze waarschuwing
eenige keeren opnemen, zoodat ieder
er kennis van kan nemen en niemand
zich er later op kan beroepen, dat hij
het niet geweten heeft.

BOEKBESPREKING
„Mozart, de onsterfelijke" door Marianne Westerlind, uitgave Opbouw,
Amsterdam.
Een historische roman, waarin de
schrijfster niet alleen het muziek-gebie\ maar vooral den mensch Mozart
tracht te belichten, in deze poging is
zij tenvolle geslaagd.
Wolfgang Amadeus Mozart, het
„wonderkind", heeft het niet gemakkelijk gehad en op boeiende wijze beschrijft Marianne Westerlind d<? vele
tegenslagen, miskenningen en het

onzegbare leed waarmee één der
grootsten uit <ie muziekgeschiedenis
te kampen beeft gehad in zijn korte
leven. Straatarm stierf
Mozart,
slechts 35 jaar oud. Niemand weet
waar hij precies begraven ligt...
Een mooi, zuiver boek, met groote
toewijding geschreven en goed vertaald.
*
Hilda Bongertman.
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Werkend Volk — Het nieuwe nummre van „Werkend Volk" (11 Febr.
Zooals U weet, bestaat de mogelijkNo.3) bevat weer een ^keur van rrjk- heid om als inlegblad van „ARBEID"
geïllustreerde artikelen.
een VAKBLAD te ontvangen. De
„Werkers tusschen de Wielen" ver- meeste leden ontvangen reeds het
haalt over de z.g. „rijdende" school vakblad hunner keuze. Er waren
voor bedienend personeel bij de Ne- echter nog ruim 100.000 leden die ons
nog nimmer hun keuze hadden medederlandsche Spoorwegen.
„In „Sneller steeds Sneller" geeft gedeeld.
Aan deze leden werden in de maanP. Stagel interessante bijzonderheden
over de snelheden van mensch, dier den November en December '43 gele
T I J D S C H R I F T E N en vervoermiddelen.
keuze-kaarten toegezonden. Van deie
kaarten kwamen er ruim 80.000 ingeDe
foto-reportage
„Drama
30.000
Wanneer wij het nieuwe nummer jaar geleden" toont ons de onderzoe- vuld terug. De gegevens van deze
van ..Signaal" Nr. 2/1944 doorblade- kingen van den geleerde Otto Körber kaarten moeten natuurlijk gecontroren, dan wordt ons oog ditmaal wel'
leerd worden, ponsplaatjes moeten
bijzonder getroffen door de daarin uit Stiermarken.
veranderd worden, enz. enz. Aangezien
HiBo.
opgenomen kleurenplaten, t.w. -een
deze werkzaamheden naast en boven
aantal in vier kleuren uitgevoerde en
.het gewone werk verzet moeten
zeldzaam goed geslaagde reproducworden, eischt de verwerking natuurties van internationaal erkende
Rechtzetting
lijk meerdere weken.
kunstwerken.
U nu tot de leden behoort
In het vorige nummer van Arbeid dieIndien
Zij zijn kenmerkend voor den ineen
vakblad
hebben aangevraagd
houd van deze aflevering, welke kwam een boekbespreking voor van op de bovengenoemde wijze, zqitt u
onder het motto: „Waarvoor strijdt het bij de uitgeverij „Westland" uit- dus even geduld moeten hebben. Het
gekomen boek: „De kapiteins ChrisDuitschland?" wordt opgediend.
daarom overbodig reeds nu klachOp pakkende en onderhoudende tiansen". Ten onrechte werd de ver- is
ten te schrijven over het nog niet
wijze heeft de „SignaaT'-redactie dit taler er van beticht een scheeve ontvangen
van een vakblad.
probleem, aan de hand van een schaats te hebben geslagen. „Het is
De
datum
waarop al de hierboven
serie royale fotopagina's, uitgewerkt, •fi.l. volkomen juist dat ex gesproken genoemde gegevens
zijn verwerkt, zal
Ze laten zien, wat het Duitsche wordt van kanons en één-jarigen,
deze rubriek nader wordep
bekend
volk is en wat het bezit; wat het daar dit zeemanswoorden zijn. Het in
v
gemaakt.
Hebt
U
alsdan
nog
niet wil missen en wat het heilig is. eenige bezwaar wat in de bespreking vakblad ontvangen, dan is het geen
tijd
Kortom al datgene, wat het leven tot uiting kwam, is hiermee vervallen. om ons dit mede te deelen.
te leven waard maakt. Hierbij tref- Een reden te meer om het boek „De
U gelieve er nota van te nemen, dat
fen wij veel aan, dat ook ons, Neder- kapiteins Christiansen" te lezen.
de vakbladen slechts eens per maand
verschijnen.

OP DEN KORREL........
MET SPEK SCHIETEN
De Roomsch-Katholieke overheid in Nederland is altijd hevig tegen
het communisme geweest! Er was geen feller tegenstandster van communisme, bolsjewisme en Sowjet-Unie dan zij. Merkwaardigerwijs is al
het luid misbaar hieromheen van die zijde opgehouden, toen het internationale gebekvecht tegen de Sowjetrünie ophield, om voor werkelijken
strijd, een strijd met de wapenen, plaats te maken. Een wonderlijke
stilte daalde nu over de katholieke contreien. Daarnaar te oordeelen
scheen het, alsof er geen bolsjewisme, geen communistisch vraagstuk
meer bestond. Des te erger moesten thans de reorganisaties, van wat men
zoo terloops „de nieuwe orde" noemt, het ontgelden. Het Nederlandsche
Arbeidsfront en zijn katholieke leden weten er van mee te praten, op
welk een niets ontziende wijze de katholieke geestelijkheid dezen nieuwen strijd meende Ie mogen voeren. Men kon "het zich veroorloven. Werd
het Russische roode leger niet in het Oosten door de Duitschers onder
den voet geloopen? Dank zij de kracht der Duitsche wapenen, scheen
het communistisch spook voorgoed verjaagd; vér achter de linies, in de
etappe, kon men dus veilig wroeten.
Het laatste jaar gaat het evenwel anders. Velen zijn thans bang. dat
het Russische bolsjewisme aan de winnende hand is. Vreesachtig denken
sommige burgers reeds aan mogelijkheden, het veege lijf aan den overkant der Atlantischen Oceaan te kunnen bergen voor den uit het Oosten
aanbruisenden storm. En in dit moeilijk oog.enblik, vindt men ook van
katholieke zijde eensklaps weer de spraak terug. De „Nieuwe Venlosche
Courant" schreef dezer dagen:
„Het episcopaat is zeker bezorgd over de dreioing van het communisme. Het stelt zich op het standpunt, dat dit communisme, na een eventueete -n-ederlaag van Duitschland, een zeer groot gevaar voor Europa
"gaat worden of dan reeds is. Men wees er vervolgens op, dat de bisschoppen van Nederland reeds verschillende malen waarschuwend hun
stemmen hebben laten klinJcen tegen het communisme en dit stelsel dan
ook absoluut hebben veroordeeld.
De katholieke overheid sou zich intusschen zeker nog meer geven
voor den strijd tegen het communisme, wanneer zij daarvoor de kans
had. Het Comité van Actie voor God echter, dat zich uitsluitend met den
strijd tegen het communisme bezig hield, is op last van de Duitsche
Overheid opgeheven. Voorts heeft de katholieke overheid de vereeniginrten niet meer, waarin vroeger tegen het communisme werd aewerkt,
zooal's de katholieke arbeidersbeweging en de jeugdbeweging. Voor wat
de arbeiders betreft, acht de katholieke overheid het communistische
gevaar veel grooter geworden, nu zij <zich niet meer samen één voelen."
*
Tegen het communisme en al, wat daarmede gepaard gaat, preeken,
heeft geen waarde. De ..strijd" van de katholieke overheid met haar
„waarschuwende stemmen", haar „comitees", haar „katholieke arbeidersbeweging en jeugdbeweging" is, vergeleken bij den heldenstrijd, die
Europa in het Oosten voert, niet veel meer dan een leeg gebaar. De
Nederlandsche arbeiders hebben in het Nederlandsche Arbeidsfront hun
eenheid gevonden, en dit ééne Arbeidsfront zou tot een hecht antibolsjewistisch front kunnen worden, wanneer het niet van alle kanten
werd ondergraven en daardoor verzwakt. Dat, de katholieke geestelijkheid thans tusschen de regels door te kennen geeft, dat de eenheid der
Nederlandsche werkers moet worden opgeheven', om met kracht tegen
het communisme te kunnen optreden, is partij-politiek van den kleinsten kant.
Als iemand met heftige woorden tekeer gaat tegen dingen, welke hem
niet bevallen en hij buldert zoo'maar wat in de ruimte, zonder dat zijn
woorden ergens doel treffen of ook maar de geringste uitwerking heb. ben. dan kijken wij hem wa/t meewarig aan en zeggen onder elkaar: „Hij
schiet met spek!"

LEDEN WERFT LEDEN!
Aangezien het voorschrift is, dat
een aanmeldingsformulier voorzien
moet zijn van een inschrijfzegel van
50 cent, wil het in behandeling genomen worden, wijzen wij er -hier onzen
leden, propagandisten, soc. voormannen enz. op, dat deze zegels steeds bij
onze boden en plaatselijke kantoren
verkrijgbaar zijn.
Int dus direct bij inschrijving- 50
cent en brengt daarna het formulier
i>ij een van onze boden of bij het
P.K. en draagt daar de geïnde inschrijfgeldcn af.
Wanneer het formulier dan ook nog
duidelijk en volledig is ingevuld staat
niets een verdere vlotte afwerking
meer in den weg.
LIDMAATSCHAPSBOEKJES!
Uw bode heeft opdracht in de
maand Februari Uw lidmaatschapsboekje te controleeren.
Maakt hem dit mogelijk door Uw
boekje gedurende deze maand thuis
te laten en klaar te leggen.
Staat in Uw boekje Uw juiste geboortedatum?
Dienstkamers voor Rechtsbescherming van Het Nederlandsche
Arbeidsfront
1. Almelo: tijdelijk Ootmarsumschestraat 84. ,
2. Amsterdam: Plantage Franschelaan 9, tel. 53391—53393..
3. Arnhem: Apeldoornscheweg 27,
telefoon 22841—222842.
4. Assen: Javastraat 2, telefoon
3141—3142.
5. Dordrecht: Singel 162, tel. 5051.
6. Eindhoven: Willemstraat 28, tel.
5292.
7. 's-Gravenhage: Prinsegracht 72,
telefoon 331528.
8. Groningen: Westerkade 10, tel.
20834—22933.
9. Haarlem: Kruisweg 74, telefoon
11193—18359.
10. 's-Hertogenbosch: Nieuwstraat31,
telefoon 2871.
11. Leeuwarden: J. W. Frisostraat
3-r-S, telefoon 4195.
12. Leiden: Rapenburg 34. tel. 25669.
13. Maastricht: Kesselskade 40, telefoon 4429.
14. Middelburg: Stationsstraat 34,
telefoon 2718.
15. Rotterdam: Westzeedijk 78, telefoon 21585—22585. >
16. Utrecht: Maliebaan 14, tel. 13564.
17 Zaandam: Gedempte Gracht 68,
telefoon 2010.
18.' Zwolle: Nieuwe Haven 12, telefoon 274a.

VROUWEN
WELLEVENDHEID EN OFFERZIN
Een paar weken geleden troffen wy
een mededeeling aan in de bladen,
die luidde als volgt:
„Het is voor velen een ergernis, dat
maar al te vaak in tramwagens jongens en meisjes blijven zitten, terwijl
ouderen aan de lus moeten hangen.
Van morgen af worden nu in de Amsterdamsche tramwagens plakkaten
aangebracht met de mededeeling, dat
personen beneden de 21 jaar v e r p l i c h t zijn, hun plaats af te staan
ï"»n invaliden of oudere personen.
Conducteurs en conductrices zullen
aan dezen maatregel de hand houden.
Men kan ook hun hulp inroepen.
Inmiddels is het te hopen, dat de
jeugd zelve zich in dit opzicht beter
zal gedragen en dat ook, het publiek
voldoend tact aan den dag zal leggen
om den maatregel resultaat te doen
hebben."
Wanneer we ons dit berichtje weer
«en «ogenblik voor den geest halen
moeten wij ons dan eigenlijk niet
. schamen, dat onze jeugd over het
algemeen zoo weinig wellevendheid
eri offerzin bezit, zoodat waarschuwingen, vermaningen en terechtwijzigingen niet helpen en aan doovemans

deur schijnen te kloppen met als gevolg, dat er zelfs een streng gebod
moet worden uitgevaardigd om de
jongeren te verplichten, beleefd te
zijn?
Inderdaad, wie kent ze niet, die
jongelui in de tram — want dit 'vervoermiddel laat ons in vele karakters
een blik slaan —, die met een enverschillig, hoogmoedig gebaar rustig
blijven zitten, al staan of hangen er
nog zoovele ouderen om hen heen, en
die over hun boek of tijdschrift gebogen blijven of hun leven er van
afhangt en alles in hun nabijheid als
lucht beschouwen, ook de oude menschen, invaliden of oververmoeide
arbeiders, en men peinst er' over,
wanneer dit het resultaat is van een
weekelijke opvoeding van een moederv
die haar kinderen van jongs af aan
geen wellevendheid en offerzin heeft
geleerd, die hen niet zooveel gemeenschapsgevoel heeft bijgebracht, dat
ze dergelijke beleefdheden en kleine
offert j es voor den medemensen, die er
behoefte aan heeft, niet als vanzelfsprekend beschouwen, maar die hen
integendeel als 't ware moeten worden afgedwongen, of het dan waarlijk
geen tijd wordt, dat er met de opvoe-

ding van die moeders zelve ernst moet
worden gemaakt.
De moeder van de twee kleine meisjes uit de schets „In ds» Diesel" van
Hilda Bongertman in „Arbeid" vormt
hier een waardige tegenstelling van,
evenals deze kleinen tegenover vele
kinderen uit de z.g. beter gesitueerde
kringen.
Aan het slot van bovenaangehaald
krantenbericht wordt dé* hoop uitgesproken, dat ook het publiek voldoende tact aan den dag zal leggen om
den maatregel resultaat te doen hebben. En dit is zeer zeker ook een beduidende factor die meespreekt, want
ook 'kunnen zich gevallen voordoen,
dat de kinderen — althans de jongere — beleefder zijn en meer offerzin hebben dan de ouders.
Ik maakte het mee, dat een kind,
naast de moeder zittende, wilde opstaan voor een oude dame. De moeder
trok het kind echter weer op zijn
plaats met de woorden: „Blijf jij
maar zitten hoor lief ie, je tolt om
van den slaap". Dat het kind misschien naar een feestje was meegenomen en al lang in bed had moeten
liggen, maar de moeder het offertje
om zelf ook thuis te blijven er niet
voor over had, speelde natuurlijk geen
rol. Zij drukte het kind vast tegen
zich aan, aldus blijkbaar haar wakker
geworden moederliefde manifesteerend, en wierp nog een vijandige»
blik naar de oude, grijze dame, die
haar „liefie" bijna van haar slaap had
beroofd.Wij zouden nog aan den wenscli,
uitgesproken in bedoeld berichtje,
willen toevoegen, dat de opvoeding
tot weïlevendheid en offerzin niet
alleen den vorm van plicht en dwang
moge aannemen, maar dat deze

kleine offers door de jeugd spontaan
en met blijheid moeten worden gebracht daar, waar de gelegenheid zich
voordoet. Niet, zooals de kleine jongen, die, door zijn moeder daartoe
aangemaand, opstond voor een
oudere, dit niet een verwijtenden blik
naar zijn moeder eindelijk schoorvoetend deed, terwijl het huilen hem
nader scheen te staan dan het lachen.
Het belooft niet veel voor de toekomst, wanneer er later in het leven
werkelijk groote offers van hem verlangd zouden worden. Want wat hééft
een offer voor zin, wanneer het
tegenstribbelend gaat of gedwongen
wordt gebracht, omdat men het na
eenmaal niet goed durft te weigeren?
Zulk een „offer" mist de kern, die
juist zijn grootste waarde uitmaakt.
Als de moeders van den tegen woordigen tijd dit diep beseffen, zullen zij
de opvoeding tot wellevendheid en
of f erzin 'met toewijding en liefde ter
hand nemen, overtuigd, dat deze
beide eigenschappen, in de jonge harten aangekweekt, de beste gemeenschapsmenschen voor de toekomst
zullen vormen, menschen, die te
allen tijde bereid zijn, ook daar, waar
het niet wordt gé*vraagd jöf opgelegd,
het eigen ik opzij te zetten en een
offer te brengen met blijmoedigheid
en een lach om fle lippen.
Vanzelfsprekend zullen zij dan de
eerbied en hulpvaardigheid voor
ouden van dagen, ongelukkigen of invaliden betrachten.
Wanneer deze tijd zulk een veelbelovende generatie zal vermogen voort
te brengen, dan zullen de moeders
daar het grootste aandeel in kunnen
hebben.
B. BULSING—v. BESOUW.

28-2-44 Elburg, zaal Het Scheepje, aanv. 20.00 u., spreker Kam. P. Stuiver.

Onder het motto „WAARHEEN GAAT HET MET DEN 29-2-44 Hattem, zaai Steeman, aariv. 19.30 u., spreker Kam. P. Stuiver.
NEDERLANDSCHEN WERKER?", wordt in de maanden 1-3-44 Apeldoorn, zaal La Bordelaise, aanv. 19.30 u., spreker G. F. Kramer.
-2-3-44 Epe, Wapen van Epe, aany. 19.30 u., spreker H. Hummel.
Februari en Maart een groot aantal openbare ledenvergade- 3_3_44 Twello, Stationskoffiehuis, aanv. 19.30 u., spreker P. Stuiver. .
ringen gehouden.
PROVINCIE UTRECHT.
Onderstaand de opgave voor de periode tot en met 19-2-44 Montfoort, zaal Van Rossum, aanv. 20.00 u., sprelier kam. G. Telkema.
PROVINCIE NOORO-HOLLAND.
29 Februari 1944.
18-2-44 Huizen, zaal Promenade, aanv. 19.30 u., spreker Kam. W. J. Bulens.
PROVINCIE GRONINGEN.

25-2-44 Winkel, zaal Bruin, aanv. 19.30 u., spreker Kam. W. J. Bulens.

19-2-44
23-2-44
24-2-44
25-2-44

PROVINCIE ZUID-HOLLAND.

Opende, zaal Hotel Pama. aan v. 19.00 u., spreker Kam H. de Jong.
Appingedam. zaal Wieringa, aanv. 19.30 u., spreker Kam. R. Westra.
Middelstum. zaal Huininga. aanv. 19.30 u., spreker Kam. R. Westra.
Warffum. zaal Bakker, aanv. 19.30 u., spreker Kam. R. Westra.

PROVINCIE FRIESLAND.

18-2-44
21-2-44
22-2-44
24-2-44
1-3-44
2-3-44
3-3_44

Menaldum, zaal De Vries, aanv. 19.30 u., spreker Kam. H. de Jong.
Anjum, zaal Mosselman, aanv. 19.30 u., spreker Kam. H. de Jong.
Holwerd. aanv. 19.30 u., spreker Kam. H. de Jong.
Bergum. zaal Roode Hert, aanv. 19.30 u„ spreker Kam. A. J. Danner.
Heerenveen, .zaal Groen, aanv. 19.30 u., spreker Y. Steensma.
Gorredijk, zaal Sytsema, aanv. 19.30 u., spreker Y. Steensma.
Wolvega, zaal Dragt, aanv. 19.30 u., spreker Y. Steensma.

PROVINCIE DRENTE.

18-2-44
19-2-44
21^2-44
23-2-44
24-2-44
26-2-44
29-2-44
1-3-44
2-3-44
3-3-44

Zuidwolde, zaal Koes, aanv. 19.30 u., spreker Kam. S. C. J. Smit.
De Wijk, zaal Hogenkamp, aanv. 19.30 u., spreker Kam. G. F. Kramer.
Hoogeveen, zaal Mulder, aanv. 19.30 u., spreker Kam. A. J. Danner. Bellen, zaal Koopman, a£nv. 19.30 ü;, spreker Kam. A. J.. Danner.
Westerbork, zaal Slomp, aanv. 19.30 u., spreker Kam. S. C. J. Smit.
Emmen. zaal Groothuis, aanv. 19.30 u., spreker Kam. A. J. Danner.
Exlo. zaal Cats, aanv. 19.30 u., spreker Kam. S. C. J. Smit.
Sleen, hotel Höekman, aanv. 19.30 u., spreker S. C. J. Smit.
Dalen, hotel Boer, aanv. 19.30 u., spreieer S. C. J. Smit.
Coevorden, hotel Baving, aanv. 19.30 u., spreker S. Artaeek.

PROVINCIE OVERIJSEL.

22-2-44
23-2-44
;24-2-44
25-2-44

Wijhe, zaal Kroes, aanv. 19.30.u., spreker Kam. D. Stuiver.
Olst. zaal Boeve, aanv. 20.00 u., spreker Kam. D. Stuiver.
VotTënhove. zaal Nutsgebouw, aanv. 19.30 u., spreker Kam. S. Arbeek,
Steenwijk, zaal Het Wapen v. Steenwijk, aanv. 19.30 u., spreker Kam.
A. J. Danner.
28-2-44 Zwolle, zaal Schouwburg Odeon, aanv. 19.30 u., spreker Kam. S.
Arbeek.
1-3-44 Goor, Groote ''Sociëteit, aanv. 19.30 u., spreker P. Stuiver.
2-3-44 Vriezenveen, hotel Goselink, aanv. 19.30 u., spreker S. Arbeek.

/

22-4-44 Pijnacker, zaal v d. Schie, aanv. 20.00 u., spreker Kam. A. Akkermans.
23-2-44 Ammerstol, zaal Lekdijk, aanv. 19.30 u., spreker Kam. A. Akkermans.
24-2-44 Zoetermeer, zaal De Jonge Prins, aanv. 19.30 u., spreker Kam. W. den
Boef.
24-2-44 Moordrecht, zaal Het Pesthuis, aanv. 19.30 u., spreker. Kam. A.
Akkermans.
24-2-44 Alphen a. d. Rijn, zaal Nutsgebouw, aanv. 20.00 u., spreker Kam.
A. Jordaans.
1-3-44 Monster, zaal Odeon, aanv. 19.30 u., spreker R. Akkermans.
1-3-44 Lekkerkerk, zaal De Groote Boer, aanv. 20 u., spreker =>W, den Boef.
2-3-44 Ouderkerk a/d IJsel, café De Harmonie, aanv.. 19.30 u., spreker B.
Akkermans.
2-3-44 Krimpen a/d Lek, café Van Namen, aanv. 20 u., spreker H. F. Janse.
3-3-44 Krimpen a/d IJsei. Vereen. Gebouw, aanv. 20 u., spreker H. F. Janse,
PROVINCIE NOORD-BRABANT

19-2-44 Zevenbergen, zaal De Beurs, aanv. 19.30 u., spreker Kam. F. A.
Hennekam.
24-2-44 Tilburg, zaal Stadsschouwburg, aanv. 19.30 u., spreker Kam. G. J.
Zwertbroek.
25-2-44 Helmond, zaal So'orietas, aariv. 19.30 u., spreker Kam. A. M. Vos.
28-2-44 Raamsdonkveer, zaal Bioscoop Centraal, Geertruidenberg, aanv.
19.30 u., spreker Kam. F. A. Hennekam.
29-2-44 Valkenswaard, zaal De Valk, aanv. 19.30 u., spreker Kam. F. A,
Hennekam. '
1-3-44 Eindhoven, zaal De Wildeman, aanv. 19.30 u., spreker H. Bongaerts.
2-3-44 Dinteloord, hotel Van Rijn, aanv. 19.30 u., spreker F. A. Hennekam.
3-3-44 Steenbergen, zaal Marktzicht, aanv. 19.30 u„ spreker F. A. Hennekarn.
PROVINCIE ZEELAND.

18-2-44

Koewacht, zaal Patronaatsgebouw, aanv. 14.00 u., spreker Kam. A. M.

Vos.
PROVINCIE LIMBURG.

18-2-44 Grevenbicht, zaal Kansen, aanv. 19.00 u., spreker Kam. G. F. Kramer.
21-2-44 Simpelveld, zaal Scheeren, aanv. 19.00 u., spreker Kam. A. M. v. d,
'Hoeven.
PROVINCIE GELDERLAND.
22-2-44 Heerlen, zaal Klören, aanv. 19.00 u., spreker Kam. A. M. v. d. Hoeven.
19-2-44 Tiel, zaal Beurs, aanv. 19.30 u., spreker Kam. A. J. Danner.
22-2-44 Maurik, zaal J. van Toorn, aanv. 19.00 u., spreker Kam. G. Tilkema. 23-2-44 Ubacht over Worms, zaal Dörenberg, aanv. 19.00 u., spreker Kam, A.
M. v. d. Hoeven.
22-2-44 Dodewaard, zaal Wed. van Soest, aanv: 19.00 u., spreker Kam. H.
24-2-44 Brunssum, zaal Grimmen, aanv. 19.00 u., spreker Kam. A. M. v. d.
Hummel.
Hoeven.,
t
22-2-44 Druten, zaal Concertzaal, aanv. 19.30 u., spreker Kam. J. J. H. Frank.
25-2-44 Geleen, zaal Wouters, aanv. 19.00 u., spreker Kam. A. M. v. d,
23-2-44 Eist, zaal V.V.O.B., aanv. 19.00 u., spreker Kam. J. J. H. Frank.
, Hoeven.
24-2-44 Zetten, zaal de Karseboom, aanv. 19.00 u., spreker Kam. G. Tilkema."'
27-2-44 Hoensbroek zaal Ingenhaan, aanv. 16.00 u., spreker Kam. A. M. Vos.
24-2-44 Millingen, zaal Lörks, aanv. 19.00 u., spreker Kam. H. Hummel.
25-2-44 Nijmegen, zaal De Vereeniging, aanv. 19.30 u., spreker Kam. G. J. 28-2-44 Beek, zaal Central, aanv. 19.00 u., spreker Kam. A. M. Vos.
29-2r44 Susteren, zaal Peeters, aanv. 19.00 u., spreker Kam. A. M. Vos.
Zwertbroek
1-3-44 Sittard, Raadzaal, aanv. 19 u., spreker A. M. Vos.
26-2-44 Groenlo. zaai De Jong, aanv. 18.30 u., spreker Kam. H. Hummel.
2-3-44 Vaals, Jeugdherberg, aanv. 20 u., spreker A. M. Vos.
26-2-44 Groesbeek, zaal Wijers, aanv. 19.30 u., spreker Kam. A. M. Vos.
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