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OMMEKEER VOOR HET KAPITALISME
Het kapitalisme is internationalistisch. Hoe zou
het anders kunnen zijn?
Het kent niet anders dan
individuen, die hun eigenbelang najagen. Deze individuen zijn over de. geheele wereld verspreid. Zoo
ook de mogelijkheden om
hun eigenbelang te dienen.
Waarom zouden zij zich
dan, in welk opzicht ook,
tot eenig land beperken?
Dat zij toevallig in een bepaald land, als lid van een
bepaald volk, geboren zijn,
doet er immers niet toe?
Dat is maar zoo'n gril van
het lot, waar geen verstandig mensen waarde aan
hecht. Van nature is de
mensch wereldburger, beweert het kapitalisme, en
dit alleen s'celt hem in
staat, zijn wereldburgerschap te realiseeren. Door
het eigenbelang van den
enkeling tot de eenige
drijfkracht in het menschelijk leven te verklaren,
maakt het den mensch los
van zijn geboortegrond,
van zijn land en zijn volk
en maakt het hem tot
een jager naar rijkdom
over de geheele aarde.
„Waar ik het goed heb, i
daar is mijn vaderland" is
een echt kapitalistische ij
spreuk.
Het kapitalisme kent
geen volksgenooten. Voor
elk individu is ieder ander ;
slechts een mogelijk uitbuitingsobject. Of dat uitbuitingsobject
geel of
zwart of blank is, doet er
niet toe. Menschelijke wezens, waar zij ook wonen,
tot welk volk of ras zij ook
behopzen, zijn voor het
kapitalisme slechts öezit- |
ters van arbeidskracht.
Volgens deze leer kan een
ieder probeeren, zich van l
die arbeidskracht meester
te maken, om daarmee
eigen voordeel te dienen.
Of dit^geschiedt door slavernij, door koeliecontracteh of door loonarbeid
maakt principieel geen verschil. Of men'de leden van andere volken
dan wel die van zijn eigen volk uitbuit, maakt evenmin verschil. „Ieder
voor zich" is de leus van het kapitalisme.
Het kapitalisme maakt ieder land, ieder volk tot een strijdperk, waarin de economisch sterke den economisch zwakkere bij de k<?el greep,
hem tot slavernij dwong en hem onderworpen hield. Hoe zou de enkele
werker zich tegen het internationale kapitalisme kunnen verzetten?

Hij probeerde het door zich
te organiseeren. Die organisaties moesten zich echter noodzakelijkerwijs wél
tot het eigen volk bepalen.
Het internationaal georganiseerde kapitalistendom
lachte daarom. Het was
machtig over de geheele
aarde en had zijn slaven
overal. En werd er een
groep hier of daar opstandig, dan verplaatste het
den arbeid naar elders en
gaf het de rebellen aan
den honger prijs, tot zij
J het hoofd weer gedwee In
den schoot legden.
De arbeid probeerde naar
het voorbeeld van de kapimf
\ talisten eveneens, zich ook
ËijiB
internationaal te organi•
MÉ3
seeren en machtig te maken. Dat liep evenwel op
\ een mislukking uit. Dat
kon niet anders dan mislukken. Kapitaal namelijk
. * is dood; arbeid is levend.
[ Kapitaal is niet gebonden
aan eenig land of volk en
kan over de geheele wereld
worden verspreid; arbeid
daarentegen is gebonden
• aan bloed en bodem. Een
machine doet haar dienst
i in warme of in koude landen, in Oost of West, bij
alle volken en ieder ras.
Een menschelijk wezen
echter kan niet naar believen worden verplaatst
l of in een internationale
l organisatie opgaan. Kan
het kapitaal niet anders
: zijn dan internationalistisch, de arbeid is naar
aard en karakter volks.
l De organisatie van den
i arbeid kan alleen op den
j bodem van het volk tot
t een krachtigen tegenstander van het internationale
| kapitalisme groeien. Dit
kan slechts worden verslaI gen, wanneer de arbeid
;s j het zijn" internationale
\ bindingen ontneemt, het
•
in zijn nationale deelen.
uiteen doet vallen en het dan stuk voor stuk verplettert.
Dit is de zin Van de ontwikkeling der laatste jaren.
' Dit is eveneens de zin van den oorlog.
Het kapitalisme kan niet anders zijn dan internationaal en strijdt
over de heele wereld dan ook vertwijfeld voor zijn leven.
Het socialisme, als organisatie van den arbeid, moet evenwel nationaal
zijn. Alleen binnen de grenzen van het eigen volk kan het 't kapitalisme
en zijn vertegenwoordigers knock out slaan.

Arbeidsfront-Bureaux
voor Rechtsbescherming

XV.
oe abnormaal de toestand in de Nederlandsche
nijverheid,
is, blijkt weer het best door een vern de nyverheidsbedrijven zijn degenen, die een
voor de moderne productiewijze behoorlijke waar- gelijking met België.
Van de industrieele ondernemingen met meer dan
de voortbrengen, voor het overgroote deel werkzaam tien
arbeiders was in 1926
in de groot- en in bepaalde middelbedrijven. Althans
het aantal in België 12.726
voorzoover deze gemechaniseerd zijn en er een behet aantal in Nederland 10.937
hoorlijke arbeidsverdeeling plaats vindt,
De Ongevallenstatistiek stelt ons in staat een in- en de bezetting:
zicht te krijgen in de verhouding tusschen kleinaantal arbeiders in België
955.702
bedrijf (met minder dan 5 arbeiders), middelbedrijf
aantal arbeiders in Nederland 618,815
(5 tot 49 arbeiders) en grootbedrijf (meer dan 49 arbeiders). Deze statistiek telt het aantal arbeiders niet,
De gemiddelde teezetting per 'onderneming was In
wel het aantal arbeidsdagen. Men neemt aan, dat
België
75.1
300 arbeidsdagen een type-werkman vertegenwoorNederland
56.5
digen.
Vergelijken wij nu de bevolkingssterkte van de twee
Het aantal kleinbedrijven overtreft verre en verre
dat der groot- en middelbedrijven; In 1938 werkten landen met het aantal arbeiders in min of meer promet minder dan 5 arbeiders 159.000 ondernemingen. ductieve bedrijven (10 of rrreer arbeiders) werkzaam,
Middelbedrijven waren er 30.000 en grootbedrijven dan blijkt een wel zeer opvallend verschil in de be3.400. Van deze laatste hadden er slechts 154 tusschen drij f shuishouding.
500 en 999 arbeiders in dienst, en 107 hadden er meer
Bevolking 1926:
dan 1000.
België
100 Nederland
96
Naar dit aantal ondernemingen is hun beteekenis
Industrie-arbeiders
1926:
voor onze volkshuishouding niet af te meten. Daar100
Nederland
65
van krijgen wij al een juister indruk door het aan- België
tal arbeiders (type-werklieden) te tellen, dat er een
De werkelijk productieve arbeidsgelegenheid was
bestaan in vindt. In de kleinbedrijven waren werk- In België de helft grooter dan ten onzent.
zaam in 1938 193.000 arbeiders, in de middelbedrijven
Dit is geen gevolg van een zekere schuwheid bij
367.000 en in de grootbedrijven 768.000. In procen- de Nederlandsche bevolking om in een. beroep werkten: van de 1.327.000 arbeiders, werkzaam in alle zaam te zijn.' Volgens de beroepstelling van 1920
verzekeringsplichtige ondernemingen in de nijver- kwamen er op elke 100 voor de productie in aanmerheid, den handel en het verkeer, kwamen in 1938
king komende personen (de 15- tot 65-jarigen) als
werkzaam in een beroep voor:
14 pet. op het kleinbedrijf,
in België
65.3
28 pet. op het middelbedrijf,
in Nederland
64.3
58 pet. op het grootbedrijf.
Het kleine verschil is nog hoofdzakelijk gevolg van
het feit, dat in de Belgische industrie 78.000 vrouwen
De waarde Van de productie in deze drie bedrijfs- meer werkzaam waren.
groepen voortgebracht verhoudt zich daarom nog
niet als 14:28:58. Zij is in het sterk gemechaniseerde
Ook de af deeling verkeer biedt in België een grooter
grootbedrijf per hoofd veel en veel grooter dan in de werkgelegenheid dan^hier het geval is. Volgens de
kleine ondernemingen.
Belgische beroepstelling; van 1926 waren bij „transDit blijkt onder meer uit het gemiddelde dagloon port" tewerkgesteld 144.744 personen. De Nederlandin deze bedrijfsgroepen betaald. Hoe grooter de waar- sche telling komt niet verder dan 125.000 in de afde van de productie, noe hooger het loon kan zijn en deeling „verkeer", waarin alles is opgenomen, dat
hoe hooger het meestal ook is.
direct iets met het transportwezen te maken heeft.
Compensatie kon ook het havenverkeer niet geven.
Het gemiddelde dagloon was in 1938
Wel veel grooter was in Nederland de werkgelegenheid
in de kleinbedrijven ƒ2.40
in de visscherij. De bemanning van de visschersvloot
was in 1920 16.809 (3.658 minder dan 1910, toen er
in de middelbedrijven ƒ3.30
een half millioen minder Nederlanders waren). De
In de groeibedrijven ƒ 3.95

I

Het ontzaglijk groote aantal kleinbedrijven in ons
land is een armoede-verschijnsel. Ware de werkgelegenheid groot genoeg — d.w.z. de productieve werkgelegenheid — dan zou het ontzaglijk slinken.
Ook zonder dat slinkt het voortdurend; maar er
komen ook steeds weer nieuwe vestigingen bij.
In 1938 werden liefst 13.700 kleinbedrijven opgericht — en er werden er 11.000 opgeheven.
Vooral in crisistijd, als de productieve werkgelegenheid sterk inkrimpt, schieten de kleinbedrijven als
paddenstoelen uit den grond. Tusschen 1930 en 1935
loopt het aantal middel- en grootbedrijven met 20
pet. terug, maar het aantal kleinbedrijven neemt toe
van 145.000 tot 153.000. In deze 8000 meer zijn natuurlijk een aantal middelbedrijven, die tot de groep
kleinbedrijven zijn afgedaald. Maar de vernietiging
van afhankelijke kleinbedrijven is in de crisisjaren
buitengewoon groot geweest, en dit is door nieuwe
vestigingen geheel goedgemaakt — in een tijd, waarin het gansche bedrijfsleven op apegapen lag
In de jaren van zware malaise, 1930 tot 1935, neemt
het totale aantal boek- en andere drukkerijen in Nederland toe van 1676 tot 1837, terwijl het aantal tewerkgestelde arbeiders nog 6 pet. achteruitloopt. Met
37.000 bouwvakarbeiders minder neemt het aantal
ondernemingen in het bouwbedrijf in de genoemde
crisisjaren nog toe met 5.500. Hoewel het aantal
arbeiders in de kleedingindustrie met 4.000 vermindert, wordt het aantal „ondernemingen" nog een
paar honderd grooter.
Het ontbreken van werkgelegenheid is dus oorzaak
van het ontstaan van nieuwe bedrijven. Maar deze
zijn er dan ook naar. Ze vermeerderen de maatschappelijke productie niet; zij verplaatsen deze voor
een deel; zij verdeelen ze over een grooter aantal
ondernemingen; zij maken de productie duurder.
Ook in de groep „handel en verkeer" neemt het
aantal ondernemingen in crisistijd een bijzondere
vlucht. Het steeg in de meergenoemde vijf jaren met
5000 — bij in totaal 20.000 minder tewerkgestelden.
Wat nu in crisistijd in bijzonder opvallende mate
gebeurt, geschiedt in onze volkshuishouding op kleiner schaal voortdurend. Het gebrek aan werkgelegenheid is oorzaak van de gestage vlucht in het kleinbedrijf, met name in de distributie.

In z'n- kennissenkring stond meneer Boomstra aangeschreven als iemand, die niet over één nacht ijs ging.
En dat had z'n reden, want wat Boomstra deed, deed-ie
goed. Van halve maatregelen hield hij niet. En toen hij
dan ook uit de polis van z'n zickenhuïsverzekering gelezen
had, dat daaronder het risico van besmettelijke ziekten
niet begrepen was, besloot hij onmiddellijk, daarin alsnog
te voorzien Dat leverde overigens weinig moeilijkheden
op, want nadat hij aan de maatschappij z'n wensch had
kenbaar gemaakt, werd er óp de polis een aanteekening
gesteld, de premie werd wat verhoogd en daarmee was de
zaak in orde. Boomstra kon gerust zijn...
'n Goed jaar later kwam Wim, de oudste van Boomstra's drie spruiten, ziek te liggen. Klappertandend van
koorts was-ïe uit school gekomen, klagend over pijn in
z'n keel, die rood-ontstoken bleek. Onmiddellijk had moeder hem onder de wol gestopt, in afwachting van de
komst van den dokter, die inmiddels gewaarschuwd was.
t Bleek 'n vrij ernstig geval van diphtheritis te zijn. „Hij
zal voorlopig afgezonderd moeten worden", oordeelde de
arts, en wel zoo ganw mogelijk, vóórdat de andere kinderen worden besmet." En den anderen morgen al was de
zieken-auito voorgereden... Vreemd was het in huis
geweest, toen Boomstra 's avonds uit kantoor kwam en
Wim's plaats aan tafel open bleef. Maar hij had z'n vrouw
toch nog weten op te beuren en er op gewezen, dat het
belang van de twee kleinsten nu eenmaal geen andere
oplossing mogelijk maakte. Voor 't geld behoefden ze zich
niet ongerust te maken Maar goed, dat hij toen de polis
had laten veranderen, niet?...
'n Paar dagen nadat Boomstra de Maatschappij van de
opname in kennis had gesteld, kreeg hij van de directie
een brief. Op vergoeding van kosten kon niet worden

Almelo: Wie rdenscii est raat -22 ceJ 3073
Amersfoort: Snouckaertlaan U, tel. 3524.
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's-Gravenhage: Prinsegracht 72. tel 3315.28.
Groningen: Westerkade '0. tel 20834—22933.
Haarlem: Kruisweg 74. tel 11193—18359
Heerlen: Valkenburgerweg 18, tel. 3319.
'S:-Hertogenbosch: Nienwstraat 31. tel 2871.
Hilversum: Stationsstraat 8 tel 6980
Leeuwarden: J W Frisostraa' 3—5. tel 393R.
Maastricht: Kesselskade 40 tel 4429.
Meppel: Maatkade l, tel 2489
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Rotterdam: Van Vollennovenstraat 35. tel 22193
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Belgische beroepstelling noemt een aantal van nog
geen 3000 visschers.
Van belang is ook de vraag in hoeverre de werkgelegenheid door buitenlanders wordt bezet.
In de Belgische mijnen werkten in 1926 9.5 pet.
vreemdelingen; in Nederland waren het er in 1925
18.1 pet. — in 1930 zelfs 31.9 pet.
Dat ook de naar verhouding zoo veel grootere werkgelegenheid in België nog tekortschiet, blijkt uit het
feit, dat op grond van het in 1930 uitgegeven aantal
identiteitskaarten mag worden aangenomen, dat
70.000 fabrieksarbeiders en 40.000 landarbeiders hun
in België verteerd loon in het buitenland verdienden.
De Nederlander, voor wien het productieve bedrijf
geen bestaan biedt, is meer hokvast. Hij • opent een
reparatiewerkplaats, een winkeltje, een agentschap,
een eenmansbedrijfje. Zelfs de Belgische „overbevolking" is in hoogere mate productief in den economischen zin van het woord dan de buiten het bedrijfsleven gestooten overeenkomstige Nederlandsche bevolkingsgroep.
Wat het voornaamste is: het industrieele bedrijfsleven is in België zooveel beter ontwikkeld, dat het
zijn nog geen 20 pet. talrijker productieve bevolkingsgroep een 54 pet. grootere werkgelegenheid biedt
in de eigenlijke nijverheid, de afdeeling van het
bedrijfsleven, die in beide landen een overheerschende plaats inneemt in de volkshuishouding, en die
voor de waarde van de nationale productie van het
grootste belang is.
gerekend, schreven ze. De polis voorzag wel in behandeling in een ziekenhuis, maar niet in opname uit voorzorgsmaatregel, zooals in dit geval had plaats gehad. Volgens
de polisvoorwaarden bestond er alleen recht op nitkeerinj»,
wanneer de opname medisch noodzakelijk was. Natuurlijk
kon meneer Boomstra zich met deze lezing niet vereenigen. Direct werd de dokter in den arm genomen, die, op
zijn beurt, de maatschappij van haar ongelijk probeerde
te overtuigen. Maar het bleef hij een poging, want de
maatschappij hield voet bij stuk. Toen stapte Boomstra
naar den burgemeester. Ook die kreeg nul op t request.
Boomstra, die 't geval maar moeilijk kon verwerken, had
geen rust. Overal waar hij kwam, begon hij er weer over.
Totdat hij 'n goed inval kreeg: 't Arbeidsfront! Enzoowaar, 't lakte! Natuurlijk draaide de maatschappij eerst
het bekende liedje af, maar dat kenden ze bij 't Arbeidsfront al. Daarover had meneer Boomstra hen al ingelicht.
De polisvoorwaarden werden nog eens onder de loupe
genomen en besproken. De maatschappij gaf tenslotte toe,
dat de desbetreffende bepaling al eerder aanleiding tot
moeilijkheden had gegeven, die echter nooit (ot een
bevredigende oplossing gekomen waren. „Dan was dit wel
een uitgezochte gelegenheid, een en ander eens recht te
zetten" meende het Arbeidsfront. En de maatschappij
bleek tenslotte bereid, die gelegenheid te benutten, door
aan de voorwaarden nog 'n extra-regeltje toe te voegen,
waardoor verdere misverstanden zouden hunnen worden
vermeden. En om te toonen dat het hun ernst was, besloot
de directie, aan meneer Boomstra alsnog veertien verpleegdagen te vergoeden. Zoodat er, daar Boomstra en de
zijnen als verplicht-verzekerden al 42 dagen van hun
ziekenfonds vergoed kregen, niet veel meer te betalen
overbleef. En wanneer nu de nieuwe klanten van de maatschappij geen moeilijkheden meer ondervinden, hebben ze
• dat niot in de laatste plaats te danken aan t Arbeidsfront, dat, waar dokter en burgervader geen resultaat
konden bereiken, de zaak tot een goed einde wist te
brengen. Bovendien past een woord van lof voor de onderhavige verzekeringsinstelling, die het sociale element
zwaarder liet wegen dan het commercieele.
M. G. P.

.

(Foto's: Brokken)
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DOOR. HET NOORDEN DES LANDS
De leider van het Neckrlandsche Arbeidsfront,
kameraad H. J. Woudenberg, moet in drie Noordelijke provincieplaatsen spreken. Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft in samenwerking met het
D.A.F. overal in den lande gemeenschappelijke bijeenkomsten belegd, waar de functionarissen en
Sociale Voormannen tezamen met hun Duitsche
arbeidskameraden getuigenis afleggen van hun gemeenschappelrjken wü tot ordening van het arbeidsleven in socialistischen zin.
Thans is Jn de eerste plaats Groningen aan de
beurt. De bijeenkomst in den Stadsschouwburg zal
Zaterdagmorgen om 11 uur beginnen.
Kameraad Woudenberg wiens dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat geheel is bezet en
waarvan bijkans iedere minuut nauwkeurig is uitgeteld, moet Zaterdagmorgen vanuit zijn woonplaats
in Noord-Holland vertrekken. Hij kan niet
1
den avond van te voren gaan, want daardoor zou
te veel kostbare tijd verloren gaan. De trein kan
hem niet vroegtijdig genoeg in Groningen brengen
en dus zal hij pen auto gaan, d.w.z., dat hij 's morgens vroeg in zij» auto stapt en naar het Noorden
rijdt. Wij gaan met hem mee.
Het is water koud; in den auto zetten wij onze kragen op. Er hangt een vrij dikke mist. Onder deze
Weersomstandigheden is het rijden geen eenvoudige
taak, doch wij moeten op tijd in Groningen zijn,
want de werkers, die zich in den Stadsschouwburg
verzameld hebben, mogen niet wachten.
Langzaam worden het lichter en gelukkig trekt
. de mist op. Woudenberg gooit er een schepje op en
met een fiksen gang naderen wij Zwolle. Met de
onmisbare pijp in den mond, met of zonder tabak,
tuurt hij onafgebroken door de voorruit en de op
vele plaatsen dorre Janden van Twente gaan ons
voorbij.
Die werkers uit het Noorden va*i ons land zijn
metterdaad stoer. De Sociale Voormannen, zooals
zij zijn ingezet door het Nsderlandsche Arbeidsfront hebben het niet gemakkelijk. Zij moeten veel
weerstand overwinnen, zoowel van de zijde van hun
arbeidskameraüen aan de- werkbank of op het land,
als van de zijde van de ondernemers. Met de typische volharding, die dezen menschen eigen is, zetten zij echter door en doen hun plicht; het is immers zooals Woudenberg zegt: Zij zijn met de bodes
öe' steunpilaren van het Nederlandsche Arbeidsfront. Woudenberg wekt hun mensch-zijn op. Velen
n
°g gaan met een minderwaardigheidscomplex door
het leven, dat hen met ootmoed doet opzien naar
machten, die zich onder het kapitalisme.boven hen
stelden. „Gij zij t de dragers van het Nederlandsche
volk. Gij zij t de laatsten, die met een gebukt hoofd
door
het leven moet gaan. Integendeel, toont u fier
e
*i zelfbewust en aanvaardt dit leven hier op aarde
in al zijn volheid met al zijn plichten en zijn vreugde. Weest u er van bewust, dat de revolutie van
iezen tijd in de eerste plaats u aangaat. Wordt u
bewust van uw taak in dit leven."
Als Woudenberg zoo van hart tot hart spreekt,

zien wij in de oogen van vele werkers in de groote
zaal van den Stadsschouwburg in Groningen iets
oplichten. De Groningers laten zich niet in luidruchtigheid gaan. Wanneer zij applaudisseeren, dan
moet hiarvoor naar hun meening een gegronde
reden bestaan, anders doen zij. het niet.
En als Woudenberg de offers naar voren brengt,
welke de mannen in Stalingrad voor Europa, dus
ook voor het Nederlandsche volk brengen en hen
waarlijk grootsche socialisten noemt, dan wordt
deze uitspraak door de zaal met handgeklap onderstreept.
Datzelfde verschijnsel kunnen wij 's middags in
Leeuwarden in de concertzaal „Schaaf" waarnemen. De omgeving is hier anders én in feite meer
in overeenstemming met den zin van deze bijeenkomsten van werkers. Er staan groote wit gedekte
tafels, waaraan straks zal worden gegeten De sprekers krijgen hier gemakkelijker contact met de zaal
en ook het wederzijds begrijpen komt hier gemakkelijker tot stand.
Eerst spreekt kameraad Kretschmar, de plaatsvervangend Obmann van het Duitsche Arbeidsfront.
Hij schetst hoe in Duitschland een nieuwe 'idee
zich heeft doorgezet en hoe zich in de geesteshouding van het Duitsche volk een ommekeer heeft
voltrokken onder leiding van een man, die eens
zelf een eenvoudig arbeider was. Het geld, goud of
doode kapftaal moest plaats maken voor den mensch
en de afbeid werd de eenige scheppende waardebron. Kameraad Kretschmar appelleerde aan den
werkelijkheidszin van den Nederlandschen werker
om zich geheel in te zetten. Dan zal ook het Nederlandsche volk recht hebben om zelf mede vorm
te geven aan het nieuwe Europa!
.Van Leeuwarden gaan wij op weg naar Deventer,
waar den volgenden dag en wel op Zondag een
soortgelijke bijeenkomst zal worden gehouden. Dit
zou zeer eenvoudig zijn verloopen. indien de auto,
met name de banden geen kuren hadden vertoond.
Een kilometer of dertig buiten Leeuwarden begint
de wagen verdachte hobbelbewegingen te maken.
De rechter achterband is stuk gereden en vertoont
een leelijke scheur. Plotseling zijn allen in de weer.
Kameraad Kretschmar maakt met groote snelheid
en met een handigheid, die een chauffeur hem niet
verbeteren zal. de bouten van het reservewiel los en
de journalist, die van techniek niets afweet althans
niet tei de practijk, en bij wijze van spreken, geen
spijker in den muur kan slaan, weet niets anders
te doen, dan het losgeschroefde wiel vast te houden.
Intusschen is kameraad Woudenberg met een kruk
in de weer om den wagen omhoog te vijzelen. Kameraad Kaub, die ons vergezelt, betoont zich eveneens
uitermate actief en het is dan ook niet verwonderlijk, dat de „pers" eenige hoonende uitlatingen naar
het hoofd geslingerd krijgt, omdat zij in feite niets
doet. De „pers" laat-deze aantijgingen rustig over
zich heen gaan en zij is de eenige, wier handen
na deze „operatie" niet roetzwart zijn. Juist in dit
waterrijke Friesland is op de plek, waar wij den
band verwisselen, geen water te bekennen en de

autoreparateurs zullen een half uurtje moeten wachten, alvorens zij zich van het zwarte smeersel kunnen ontdoen.Het geheel heeft zich in ongeveer 6
minuten afgespeeld.
Wij rijden verder en het wordt alweer donker.
Kameraad Woudenberg moet nog eenige besprekingen voeren in Assen, zoodat besloten wordt niet
direct naar Deventer door te rijden, doch in Assen
te overnachten. Is Assen aangekomen gaat kameraad Woudenberg zijn besprekingen houden en wtj
wachten ondertusschen in een restaurant.
Kameraad Lameijer, de leider van het Provinciale
Bureau te Assen van Het Netterlandsche Arbeidsfront, heeft ons uitgenoodigd bij hem thuis iets te
komen nuttigen en de Arbeidsfrontleider heeft deze
uitnoodiging aangenomen. Het wordt 10 uur, half
elf, en wij meenen reeds, dat men ons vergeten
heeft, todat om ongeveer 11 uur de deur opengaat
en de lange gestalte van kameraad Lameijer verschijnt, die ons in het donker naar den auto brengt.
Kameraad Woudenberg zit weer achter het stuur.
Wij brengen nog een uiterst genoeglijk uurtje bij de
familie Lameijer door en begeven ons vervolgens
ter ruste. Den volgenden dag is het weer vroeg dag,
want wij moeten inmiddels naar Deventer.
Echter wanneer wij in Deventer aankomen, is er
juist pauze en die pauze is door de groote schaar
van functionarissen en Sociale Voormannen uit Deventer gebruikt om gemeenschappelijk een stamp-,
potmaaltijd te nuttigen. Het is jammer, dat wij niet
eerder zijn gekomen, want dan hadden wij mee
kunnen eten.
Wij willen het ons juist gemakkelijk maken In de
koffiekamer van den Stadsschouwburg, als in de
verte de klanken van een fanfarecorps klinken. De
„prars" wordt er op uitgestuurd om te informeeren,
wat er gaande is en deze constateert, dat de werkers van het Nederlandsche Arbeidsfront door Deventer's hoofdstraat komen aanmarcheeren, vooraf
gegaan door het muziekcorps van de Deventer politie. De pers rapporteert zulks aan den Arbeidsfrontleider.1 Deze schiet haastig zijn jas aan om de
„troep ' van het Nederlandsche Arbeidsfront dichterbij te zien komen. Het muziekcorps maakt voor
den Stadsschouwburg front en halt en de functionarissen en' de Sociale Voormannen gaan naar
binnen.
Ook hier kunnen wij evenals in de andere bijeenkomsten een voortreffelijke stemming opmerken.
Allen zijn zich bewust van het feit, waarom' het
thans in dezen oorlog gaat en deze mannen zullen
op de plaatsen, waar zij werken, de Arbeidsfront- .
gedachte verder uitdragen, niettegenstaande alle
moelij kneden, waarmee de Nederlandsche werker
thans te kampen heeft. Niettegenstaande evacuatie,
distributie, arbeid in Duitschland en de andere problemen, die uit dezen oorlog voortkomen, zal het
besef levendig worden, dat deze strijd gestreden
moet worden, omdat het gaat om d.en bouw van een
waarlijk socialistische samenleving, dus van een
volksgemeenschap.

Niemand Iets voor de rondvraag? Dan gane we d«
tent dichtgooie...!"
„Ja ik, meneer de voorzitter!" Het was Klaas die
met zichtbaar genoegen naar z'n verslaggever had
geluisterd. „Je zou nog vertelle van onze uitzending
naar 't land van Vollenhove!"
„Da's zoo voor mekaar!" beloofde Bart. „Zeg maar
waar 'k beginne mot! Bij de tweehonderdnegenenveertig briefies die we weggestuurd nebbe, of bij de
siekelestiel die we ingeruild nebbe voor twee mud
eigeheimers en 'n stel halleve zoole?"
„Begin maar bij de cyclostyle, maar vertel eerst
effe wat dat voor 'n ding is, anders snappe ze d'r
weer geen draad van!" bedisselde Klaas.
„'n Siekelestiel is 'n ding... gossamme... nou doe
je me weer wat aan de hand!" klaagde Bart. „Nou ja,
late we zegge, 'n klein drukkerijtje! Hoe harder of
je aan de slinger draait, hoe meer gedrukte papiere
••;.\, ,- -•*• -.
-„- • •-*•- o>-v.-i?"~.-*"'-~
d'r -om je zeere hoofd dwarrele! Reuzemakkeluk
*^^W8»i azzie honderden vijf tig kamerleje ieder 'n briefie wil
sture, en je wil d'r nog 'n stuk of wat overhouë voor
'n paar dozijn menisters en gedeputeerde en zoo, en
voor 'n vijftig of zestig krante-redaksies. Azzie dan
den Geweldige door het loketje naar buiten te trek- tweehonderdvijftig van die dinge draait, kom je wel
ken toen deze meer dan onhebbelijk tegen den zoowat toe! Affijn, dat weet je al weer! We brenge
WAT DE NIEUWE LEZER WETEN MOET
zenmvzwakken schipper Van Buren was opgetreden. dus 't zwikkie op de post en gaan rustig op antWe hebben kennis gemaakt met de sleepboot
Kiaas bemerkte weinig van de fluistergesprekken woord zitte wachte! Of niet! Help maar effe onthouë
„Charon", gammel gevaren op duizend en een
die als spookschimmen door de halfduistere barak- dat we ons laatste kappetaal in poszegels belege
tochten van Rotterdam naar Mannheim en omken dwaalden. Voor hem waren de schippers nog hebbe, dan kan je gelijk indenke hoe hard we naar
oekcera
Bart i a Vaart is de reeder Varen en verdiedezelfden als toen ze, in eerlijke kameraadschap en Blommers gerend zijn om steun te hale! Niemand
nen \s zi/n stelregel
samenwerking, hun schuiten meerden aan de kade op tege?! Nou, Blommers wél! Die had al in de
De crisis komt Barl gaat naar aen Kelder en
van Beukendorp. Voor hem was niets veranderd.
Klaas wordt werkloos, zooals zooveel varensmannen
smiez'e dat we maar 't liefste 'n beetje bij de deur
en anderen Hij koopt in Beukendorp voor1 ziin
Doch Van der Vaart was critischer in zijn waar- bleve om bij de hand te zijn as de Kamers met
spaaranlen het café „Het Gouden' Anker' dat
nemingen, en daardoor meer gevoelig voor den geest meerderheid van stemme de nieuwe ekenemie weer
echter ook geen goudmijn meer is! De schippers,
van wantrouwen welke, in bedekte toespelingen en uit z'n graf zouë late verrijze, of aster 'n straal
die steeds minder verdienen Uiden nood De >.i-rgeveinsde onverschilligheid, tot uiting kwam.
kiezingsstrijd brengt nog wat geld in 't laatje van
verslaggevers kwam om 't zaakie met groote letters
..Het Gouden Anker" doordat de zaal van het caie
Teneinde de benauwde atmosfeer wat op te fris- in de krant te zette. Zooiets kan gebeure! En om
aan verschillende partyen verhuurd wordt Maai
schen begon hij, recht op den man af, vragen te nou alle herrie voor te komme hing Blompie al aan
op eten duur kan Klaas liet toch met bolwerken en
stellen over hun vreemde houding bij het weerzien de tillefoon, met wie mag Joost wete, maar hij
wordt Met Gouden Anker" bij opbod verkocht
dat hij zich zoo geheel anders had voorgesteld.
bokste et voor mekaar dat we recht vooruit 'n pokBart. die Klaas al "enige malen de helpende
„Je loop me, verdomme, aan te kijke of ik je ouwe kebriefie krege voor de werkverschaffing! Over 'n
lana heeft toegestoken weet het gezin Bakker
moer aan de galg geholpe heb!" barstte hij los. voorspoedige tewaterlating gesproke! We trapte d'r
onder te brengen Bart heeft een nieuwe ..ekenemie' uitgedacht, die hij thans met Klnns Bakker
„Hou je maar gedekt! De voorspoedige tweelinge niet in, netuurlik! v Om zoo maar zonder pijn, tot
in practijk tracht te brengen Inderdaad begint het,
.nebbe heüsch niet de magere grijpkluive van Blom- krizeswerkelooze bevosderd te worde is meer as 'n
er op te lijken, dat het systeem levensvatbaarheid
mers afgelikt om hier 'n rondje graszooie weg i te gewoon mensch verdrage kan. We bleve maar liever
heeft. In Beukendor-p gaat de zaak aanvankelijk
kanne geven! Benne jullie nou 'n haartje beslik- bij B.A.! Wat alweer niet doorging omrede we door
gesmeerd, totdat Blommers, de armmeester, een
spaak in het wiel steek. Bart's „ekenemie" blijkt
lazerd?! Klaas, komt er es effe bij joh! De heere de krizes werkeloos geworde ware, volges je weet
in strijd te zijn met de steunbepalingeji en de
benne bang voor oneerlukke konkerènsie? Vertel jij wel! K. Bakker en E. v. d. Vaart, ris-spek-tie-ve-luk
schippers moeten gaan werken in het land van
es hoe we dat jochie van Blommers in de verleiding directeur en boekhouër van de vereeniging de NieuVollenhove.
gebracht nebbe om ons hier naar dat drijvende we Ekenemie, zijnde in lie-kwie-daa-sie weges verstukkie narigheid te sture! Of zal ik et ze zelf effe mindering van werkzaamhede! Uit de kou ben je!
aan d'r verstand zien te brenge?"
Snap ie de rottigheid?"
(22)
„Ga je gang!" bewilligde Klaas. "Zeg et "met veenDe veenwerkers hadden het gesnapt. In de leerschool van de stempelrij hadden ze ervaren dat
Als gebroken door den ongewoon zwaren arbeid kluite, en kijk uit voor de spetters!"
„'t Zal wel loslcope!" herham Bart. „We zalle onder de oppervlakte van hun wereldje, een ander
gingen ze door den vallenden avond; een zwijgende
stoet, de doorweekte schoenen klefsoppend in den beginne bij et begin! Kanne jullie je nog herinnere verborgen lag, onbetrouwbaar en verraderlijk als
modderpoel, welke als voetpad voortslingerde tot aan dat Klaasie in de bajes zat omdat bij Blommers van de modder onder de vast-lijkende graszoden van het
de ver-verwijderde barakken.
eiges de ruite kepot ginge? Ja? Nou, van die tijd af veenland.
En ook deze ervaring had niet nagelaten een
Daar was de illusie van een veilig tehuis met zijn we altijd beste maatjes geweest met dat stuk
warmte en rust na den eindeloos lijkenden dag. Daar ongeluk! Dat kan je je eige wel zoo'n beetje voor- stempel te drukken op ziel en karakter der eertijds
was ook de verhevigde gedachte aan thuis, bij hen, stelle, hoop ik! En later, met de verkiesinge werd de zoo rondborstige schippers. Hun openhartigheid van
die achterbleven met de zorg voor het schip, de verhouding nog inneger, as ik m'n eige zoo es uit weleer had plaats gemaakt voor wantrouwen en
eeuwige zorg voor rottende meerpaaltjes en roes- mag drukke! 't Werd bepaald griezelug hoe veel die achterdocht; het saamhorigheidsgevoel dat hen
tende staaldraden.
met ons op had! Vijfduizend piek per jaar naar z'n altijd drong tot hulp aan den zwakke, was verdronEen deel van deze zorg hadden ze toevertrouwd ouwe mammie, en hij zelf bijkans 'n houte been van gen xioor een zelfzuchtig berekenen" van eigen kanaan Bart van der Vaart en Klaas Bakker. Waar de schrik! Affrjn, je ken dat verhaaltje! Maar wat- sen boven die van anderen.
In de stilte die viel na de breedvoerige uiteenzetvrouwenhanden te kort schoten bij het" uitbrengen jullie niet wete is dat we 'm bijna uit z'n brood
en doordraaien van opnieuw aaneengeknoopte dra- gewipt nebbe met de nieuwe ekenemie! Wat die ting van Bart, dwaalden hun gedachten weer wes
den, zou het tweetal bijspringen om het waardelooze stakker daar 'n moeite mee had is gewoon 'n gosme- naar de veenputten. Hangend en leunend aan do
en toch zoo kostbare bezit veilig te stellen.
rakel. 's Beroerdste voor 'm was dat ze de eerste tijd ruw-getimmercie tafels, waarop de etensresten van
„Gane jullie nou maar 'n deuntje spitte!" had Bart in Den Haag van belang 'n hoog nummer hadcle vies-beduimelde schalen kleefden,-begonnen ze van
gezegd: „Wij zorge wel, dat die prauwen 'm niet op de nieuwe ekenomie. Keleertie meneertje wat 'n her hun rumoerige gesprokken 'over de verdeeling
gaan tippele! Rust je hoofd maar; wat verrot is %n uitvinding! En zoo goedkoop! Geen draad op tege. van het werk, en de samenstelling der werkploegen.
kepot is knoope we wel weer aan mekaar ..!"
as et maar niks kostte. En ik' geloof zeker dat de De geestdrift waarmee ze een zwakkeren kameraad
En nu stonden daar de twee knoopers in het vrouw van de menister al 'n paar scheefgetrapte in de zesmansploeg hadden opgenomen met de bemidden van de barak, ver van Beukendorp. Ook dauwtrappers in 'm doosje gepakt had. om op te doeling ook hem voor zijn gezin een dragelijk tariefdeze berekening kwam dus falikant uit. Eerst was sture voor nieuwe halleve zoole! Asset nie.t waar is, loon te doen verdienen, was reeds bekoeld bij de
daar nog de gedachte aan de mogelijkheid dat Bart lieg ik in kemissie, maar 'n feit is dat ze Overal al overweging dat' hun aller verdienste leed onder de
en Klaas uit pure belangstelling voor het lot der cente voor spoorkaartjes zate uit te telle voor 'n mindere prestaties van den zwakkeling.
tewerkgestelden de verre reis naar Vollenhove had- ekskurziereis naar 't wonder van Beukendorp! Dat
Hier en daar werden de koppen bij elkaar gesto- .
den ondernomen, doch de splinternieuwe werk- had 'n pan geworde!
ken en plannen beraamd om den meest tobberige.
schoenen aan de voeten der twee nakomers gaven
Maar Blompie was linker as de heele troep bij uit de ploeg te stooten en hem, met andere minderaanleiding tot het vermoeden dat ook zij om meer mekaar. Die stuurde z'n briefies naar hooge en lage waardigen, 'een nieuwe ploeg te laten vormen. Ze
commercieele redenen naar het land der veenplas- oomes, en tussche neus en lippe sjanggaaide die kwamen, verdorie, niet hier om voor 'n ander te
sen waren afgereisd.
nog 'n neefie van een of andere hooge olie- en werken...
Niettemin, het was een vreemd geval. Het wan- margerinevent om 'n tege-uitvinding te doen. SodeKlaas voelde de aandrift om de samenzweerders
trouwen tegen hen die om de een of andere reden mejantje, dat was 'n heldere! Die liet al de werke- op ongezoute wijze de waarheid te zeggen. De lamop den voorgrond treden was ook hier aanleiding tot looze 'n hei-bezempie in d'r voorpoot j es drukke om melingen! Kon op zoo'n manier ooit...
het voeren van fluistergesprekken waarbij niet altijd strate bij te vege waar geen vuiltje op te zien was.
„Hou je gedekt!" waarschuwde Bart. „Late we
eerlijkheid en logica tot maatstaf'dienden.
Dat heette werke voor de steun in dienst van de... liever 'n luch'ie gaan scheppe. Je steekt de rambam
Men vond het vreemd dat ze, zonder slag of stoot, gooit et maar in m'ri pet! Hiep hiep hoerah in de van de stank hier in dat geitehok! Kom op, 't is
en nog niet eens gelijk met de anderen, voor werk- krante, en 'n briefie naar Blommers met 't zelfde lichte maan buite!"
verschaffing waren aangewezen. Daar stak wat recept, en de toezegging dat werke voor de steun
Zwijgend zochten ze een weg tusschen uitgestoken
achter. Want ondanks de ontgoocheling van den alleen maar moch' gebeure in dienst van de gemeen- beenen en achteloos neergesmeten eetketels. Een
eersten werkdag, leefde bij de schippers nog de schap! Hou me vast of ik rol met heel de barak zure benauwende lucht uit te overvolle woonbarak,
overtuiging dat werkverschaffing tot de zeldzame onderstebove. .!! Nee, val me niet in de rede; k ben waar zweetvochtige kleeren rond de met turf gevoorrechten behoorde waarom gevraagd en gebeden net zoo lekker 'op dreef. Wij driedubbel overgehaalde stookte kachel te dampen hingen, walmde mee door
moest worden. Hun ervaring op dat gebied was niet klapperbaviane hadde niet eens in de lin dat de het stikdonkere portaaltje. Dan stonden ze buiten
anders. Elk van hen had den heer Blommers om nieuw ekenomikers niet voor de gemeenschap werk- in de klaarheid van den kouden avond.
uitzending moeten smeeken alvorens deze Geweldige te', maar voor 'n stel in-die-vie-duu-eele par-ti-kuZware wolkbanken schoven als dreigende gevaarzich met een genadig knikje gewonnen gaf als ware lie-re! Krijg de néte! Die gekke woorde heb ik niet ten langs de heldere ma'anschijf, en veegden donhet een belooning voor betoonde toewijding en uitgevende maar d'n een of andere zwakzinnige die kere schaduwen over het eindeloos trieste veenland.
onderdanigheid.
nog nooit tot z'n heupe in d'n blubber ge.taan had! Het leek of een allesvernielende catastrophe over
En dus was het onbegrijpelijk dat dit voorrecht Opgevouwe ben je! 'n Stuk straat waar d'n hit van het land was gegaan en de aarde bedolven lag onder
zoo maar mildelijk werd toegestaan aan het tweetal de schillenboer z'n drukproeve op aflevert is de ge- de verkoolde resten van een snel gedoofden brand.
t als uitgesproken tegenstanders van Blommers, meenschap, en 'n stel toffe johges die voor mekaar
Moeizaam schuifelend gingen de twee mannen
nog op geen enkele wijze aan diens levensgeluk de schoene lappe en nog zien te redde wat er te over siepelende loopplanken naar het drabbige
bad bijgedragen. Nog nimmer had Klaas Bakker redde is, benne... in-die-vie... Krijg de zenewe; ik dijkje dat als een wankele brijhoop tegen het hoogeemg blijk van onderdanigheid getoond, en van Bart zal dat lessie nog es 'n keer op gaan zitte zegge! staande boezemwater leunde.
wist men alleen dat hij heel serieus had aangeboden Tot zoover de notüle voor de volgende vergadering!
(Wordt vervolgd J
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et resultaat van de Huisvlytactie 1942 „Neerlands Jeugd aan het Werk", die gevoerd werd
öoor de Hoofdafdeeling „Vreugde"en Arbeid" van
het Nederlandsche Arbeidsfront, in samenwerking
met het Departement van Opvoeding, Wetenschap
en Kultuurbescherming en het Departement van
Volksvoorlichting en Kunsten, was dermate bevredigend, dat werd besloten deze actie ÜXJ943 in uitgebreider vorm voort te zetten.
Heeft men zich het vorige jaar moeten bepalen tot
een aantal plaatselijke tentoonstellingen, thans wil
men ook komen tot provinciale tentoonstellingen,
Waarop het beste werk tentoongesteld zal worden, dat
°P de voorafgaande plaatselijke tentoonstellingen
wordt ingezonden.
Zij, die in 1942 in de gelegenheid zijn geweest een
oer gehouden tentoonstellingen te bezoeken, zullen
ongetwijfeld verrast geweest zijn over de welverzorgöe en kunstzinnige wijze, waarop de tentoonstellinien waren ingericht, maar zeker niet minder verivonderd zullen zij zijn geweest bij het aanschouwen
van tallooze voorwerpen, waaraan blijkbaar weken,
Ja soms maanden, of jaren was gearbeid, en die
Meermalen getuigden van bijzondere vaardigheid,
Van werkelijk artistieken aanleg, van onuitputtelijk
geduld, of van een groote vindingrijkheid.
Dergelijke kunststukken treuken op iedere tentoonstelling de bijzondere belangstelling, niet alleen
Van wat men pleegt te noemen „het groote publiek",
maar ook van „den vakman", die in de eerste plaats
weet te waardeeren het vakmanschap, dat uit de
werkstukken spreekt.
Daarnaast ziet men den waren huisvlijtkenner,
oen leeraar of den jeugdleider vaak met volle aandacht het eenvoudige, ja soms simpele werk beschouwen, dat was ingezonden door onze jongens en
meisjes van allerlei leeftijden, want juist daaruit
spreken tot hen de scheppingsdrang en de liefdevolle
toewijding, die onze jeugd kan bezielen, en hij weet,
öat slechts zij, die zelf deel hebben aan het scheppen
Van welke nederige kunst ook, ook kunnen komen
tot de vreugde in het schoone. ledere arbeid met de
handen scherpt de opmerkingsgave en het waar-

nemingsvermogen, behoedt voor verveling; leidt tot
zeW-scheppen.
Handenarbeid in de meest uitgebreide beteekenis
van het woord vond in vroeger jaren in het gezin
plaats; daar werd de handvaardigheid aangekweekt, onopzettelijk, als vanzelfsprekend. Al die
bezigheden, vroeger in de ouderlijke woning verricht, waarbij de jeugd onwillekeurig toekeek of
meehielp, zijn thans grootendeels verplaatst naar de
fabrieken, zeer tot schade van de jeugd zelf, want
daardoor is voor haar een voorname factor van de
opvoeding verloren gegaan en voor het aankweeken
van handvaardigheid moeten thans nieuwe wegen
worden gezocht.
De jeugd zal opnieuw moeten ervaren, dat het
voorwerp, met toewijding en liefde vervaardigd, de
hoogste innerlijke waarde voor-haarzelf zal hebben
verkregen; haar handenarbeid moet 'haar geestelijk
eigendom worden. Dan zal de jongere en jongste
generatie een nieuw tijdperk mee inluiden, door de
oude huisvlijt weer te helpen opbloeien, de oude
volkskunst te helpen herleven.
Naast deze opvoedkundige waarde heeft de huisvlijt ook een groote cultureele beteekenis. Da werkelijk ernstige beoefenaar van de huisvlijt zal geen
zinledig werk kunnen noch willen vervaardigen. Hij
zal er naar streven de oude technieken, die door de
industrialisatie verloren gingen, weer te doen herleven. Met het aanleeren daarvan zullen ook dezelfde waardeering en liefde voor het ambacht en
het kunstambacht wederkomen, die vroeger ons volk
bezielden, die helaas tijdelijk hebben plaats gemaakt
voor een geringschatting, welke gelukkig weer langzaam maar zeker verdwijnen gaat.
Dat „Vreugde en Arbeid" heeft besloten voor 1943
wederom een groote huisvlijtactie te organiseeren,
valt dan ook zeker niet te verwonderen, want dit
ligt geheel in de lijn van haar werkzaamheden. Zij
hoopt daarbij in de allereerste plaats weer te mogen
rekenen op de medewerking van de talloos velen,
die hun vrijen tijd geheel of gedeeltelijk aan „Huisvlijt" besteden, die dus in het bezit zijn van werkstukken, die stellig wel eens in het openbaar getoond
mogen worden.
Op de gehouden tentoonstellingen hoorden wij zoo
vaak, dat een bezoeker zei: „Zooiets heb ik ook
gemaakt, maar ik heb mijn werk niet ingezonden".
Waarom deden ze dat niet? Achtten zij hun werk
minder dan dat van anderen? Was het misplaatste
schroom? Of was het onderschatting van eigen
„kunnen"?
Komt, huisvlijtbeoefenaars, jong en oud, zet uw
bezwaren, zoo die er al mogen zijn, opzij en zendt
Foto's A.P. (3), Polygoon (1),
in 1943 uw werk in op onze tentoonstellingen en gaat
jotoüienst N.S£. (1)
aan het werk, want gij toch kunt er in de eerste
plaats toe medewerken, dat onze actie tot een nog
grooter succes zal leiden als in 1942 het geval was. jeugdleiders, leeraren in handenarbeid, etc. WanDaarnaast mag toch óók wel gerekend worden op neer zij allen hun steentje willen bijdragen, dan «al
de medewerking van hen, die krachtens hun functie .de actie ,Jlijvere Handen in Vrijen Tijd" opnieuw
in het dagelij ksch leven, bij uitstek zijn aangewezen een succes worden; dan zal in vele gezinnen in de
om onze actie te stimuleeren. Wij bedoelen hiermede komende maanden meer levensvreugde worden geonder meer leeraren aan middelbare en vakscholen, bracht dan allerlei moderne genietingen in staat
onderwijzers aan Lagere-, U.L.O.- en Kweekscholen, zouden zijn te verschaffen!

WOUDENBERG SCHUDT LEPS
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vreemde houding van den burgemeester geen afbreuk doen aan het welslagen van de vergadering. Reeds
vroeg in den avond stroomden honderden bezoekers de fraai versierde
groote gehoorzaal binnen. Een Rotterdamsch symphonie-orkest leidde
de bijeenkomst muzikaal in, waarna
de plaatselijk leider van Leiden, Determan, de vergadering opende.
De Arbeidsfrontleider, ingeleid door
een kort en kernachtig woord van Surink, leider van den Dienst Mondelinge Propaganda, ving zijn rede aan
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lijk is. Hoe grooter het Arbeidsfront,
des te sterker zal zijn stootkracht ter
doorvoering een socialen maatregel
zijn. Het Arbeidsfront werkt rusteloos
aan de totstandkoming van een toestand, waarin de gezinnen van in het
buitenland te werk gestelde arbeiders
gedurende den eersten tijd van een behoorlijk inkomen verzekerd kunnen
zijn
Bovendien deelde de Arbeidsfrontleider mede, dat een regeling getroffen is inzake de betaling van overwerk bij toepassing van de 54-urige
werkweek.

Deze regeling houdt in, dat indien
in een C.A.O., bindende regeling of
schriftelijke arbeidsovereenkomst een
regeling voor betaling van overuren is
opgenomen, deze zal worden toegepast. Voor de werkers, waarvoor geen
regeling bestaat, zal gelden, dat overuren boven het bij de wet vastgestelde normale maximum (48 uur) moet
worden uitbetaald met een toeslag
van 25 procent. Naar tijdsruimte vastgestelde loonen en salarissen, dus
dag-, week- en maandloonen zullen
bij verlenging van den gebruikelijken
arbeidstijd binnen het wettelijk vastgestelde maximum evenredig, dus zonder toeslag, moeten worden verhoogd.
Boven het wettelijk vastgestelde

maximum zal de overwerktoeslag van
25 procent ook gelden voor dag-,
week- en maandloonen en salarissen,
waarvoor een herleiding tot uurloonen
zal worden toegepast.
Wat het wijken van architectonische schoonheid en kunst voor de revolutie betreft, zeide Woudenberg, dat
de revolutie gepaard gaat met hardheid. Wij moeten echter geen angst
voor deze hardheid hebben. Wij moeten levende menschen wekken, die
thans nog leven in een tijd van slaap
en rust. Wanneer iemand wakker gemaakt wordt, kijkt hij meestal leelijk,
zelfs wanneer hij wakker wordt gemaakt, omdat zijn huis in brand staat.
Wanneer hij echter ziet, wat er aan
dé hand is, zal hij dankbaar zijn, dat
men hem tijdig gewaarschuwd heeft.
Zoo is het ook hier. De Nederlandsche
werkende mensch moet wakker gemaakt worden voor het te laat is. Onvermoeid dag in dag uit moeten wij
op de poorten der Nederlandsche bedrijven hameren, moeten wij onze
waarschuwing van.de daken schreeuwen, moeten wij laten schallen onzen
grooten strijdkreet: „Voorwaarts in
het Nederlandsche ^rbeidsfront. Wij
roepen tot den laatsten man!"
Na de rede van Woudenberg, die
meermalen door een stormachtig
applaus werd onderbroken, liet het
orkest zich nog eenmaal hooren,
waarna Surink de bijeenkomst met
een kort woord sloot.
(Foto's: A.P. Breijcr)
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Utrecht.
Hier werd een groot aantal bedrij f sappèls gehouden. Kam. Satony sprak voor de „Gefolgschaft" van
café Esplanade, waar hy een zeer aandachtig gehoor had. alsmede bij de Gebr. Smink te Amersfoort.
Verder voerde hij het woord bij The American
Lunchroom waar de „Betriebsführer" verklaarde,
volledig met het Arbeidsfront te willen medewerken;
bij „Inventum" te Bilthoven; bij de Melkfabriek
Amersfortia te Amersfoort, waar een goede stemming heerschte en bij de N.V. Noaeks Vleeschwarenfabriek te Amersfoort, waar de geheele „Gefolgschaft" lid van het Nederlandsche Arbeidsfront is.
Kam. Danner was de spreker op de bijeenkomsten bij de Frako te Driebergen, bij de Drukkerij van
Amerongen te Amersfoort, bij de Melkfabriek
„Moba", waar hij sprak over de doelstellingen van
het Arbeidsfront en over de Grondwet van den
Arbeid. Verder werden bedrij f sappèls gehouden bij
Ouwehands Dierenpark te Rhenen, waar kam.
Schönhage het woord voerde. Deze was tevens de
spreker op de vergadering van het plaatselijk kantoor Amersfoort met de sociale voormannen en op
de bijeenkomst van de functionnarissen van het
plaatselijk kantoor Harmelen.
Kam. v. d. Windt sprak voor het Gemeente Personeel van de Gemeente Soest, waar de burgemeester
het openings- en slotwoord sprak. Tenslotte voerde
kam. Surink het woord op enkele geslaagde bijeenkomsten; namelijk bij Gruppe A, Feldluftpark Soestduinen Munitionslager ,,Muna", Geniekamp Amersfoort, Fliegerhorst Soestertaerg en voor de Gefolgschaft van de, firma T. Schoolderman te Den Doldër.

De sociale voorman van de N.V. Meubelfabriek
„Fristo" te Franeker schrijft ons:
In samenwerking met den „Betriebsführer" werden in de afgeloopen maanden de volgende resultaten bereikt:
Ie. Een week vacantie met een halve week loon;
een extra vrije dag voor den Franeker kaatsdag;
boottocht, georganiseerd door Vreugde en Arbeid,
voor alle werkers met hun vrouwen langs de
Friesche meren, tevens daaraan verbonden vrije
consumptie en w^rme .stamppotmaaltijd.
2e. Werd dezer dagen in gebruik genomen een
goed ingericht schaftlckaal, ontspanningslokaal met
biljart, lectuurtafel, radio enz.
3e. Radio-muziek in alle af deelingen met eigen
platenkast.
4e. Verfraaiing van het fabrieksterrein.
5e Voor alle werkers werd bevorderd de deelneming aan een avondteekenschool, waaraan verbonden is een gediplomeerd teekenleerplan.
De „Betriebsführer" verleende tevens medewerking bij het aanschaffen van het benoodigde teekenmateriaal.
Een groot gedeelte van de arbeiders maakte van
deze gelegenheid gebruik.
Aan de andere punten van het programma, o.a.
verbeteringen in de fabriek, scholing van jonge
arbeiders alsmede de mogelijkheid voor het oprichten van een B.S.G. wordt druk gewerkt.
Kameraden zóó kan het, zóó meet het.
Aan ons de taak. Voorwaarts!

Betaling aan gezinnen van in
Duitschland tewerkgestelden
In kansluiting op de door den Leider van Het
Nederlandsche Arbeidsfront gedane mededeelingen
wordt bekend gemaakt, dat het in het voornemen
ligt, met betrekking tot de loonbetaling voor in
Duitschland werkende Nederlanders een regeling te
zoeken, waardoor de eventueele vertragingen, welke
de eerste weken van het verblijf in Duitschland
kunnen ontstaan, worderi ondervangen en wel op
een wijze, die tenvolle in overeenstemming is met
de arl/eidsecr van den Nederlandschen werker.
Bij deze regelingen mogen de betalingen, welke
aan de gezinnen worden verricht, niet meer een
stwmlarakter hebben.

DRIJVEN
Gelderland.

Te Apeldoorn werd een bijeenkomst gehouden bij
de N.V. Plaatijzer Industrie, - waar Kam. Hummel
het woord voerde. Deze gaf een duidelijke uiteenzetting over de doelstellingen van het Nederlandsche Arbeidsfront. In dit bedrijf zal onder auspiciën
van Vreugde en Arbeid een kameraadschapsavond
worden gehouden. De „Betriebsführer" heeft aangeboden alle kosten hiervan voor zijn rekening te
nemen. Voorts vond nog een geslaagde vergadering
plaats bij de Papierfabriek Huiskamp te Eerbeek,
waar Kam. Velthuizen sprak.
Limburg.

Voor een zeer aandachtig gehoor vond een bedrij f sappèl plaats bij de Confectiefabrlek Mediena
te Susteren in een door de directie versierde zaal.
Voorts werd een bijeenkomst gehouden bij de Gemeentebedrijven en Gemeentewerken te Weert, waar
Kam. v. Kampen het woord voerde en welke geopend en gesloten werd door den burgemeester.
Ook Kam. Rörik en Kam. Tielemans spraken op
vergaderingen, en wel de eerste bij de Gulpencr
Bierbrouwerij en de laatste bij de garage „Fisette"
te Maastricht. Beiden hadden een aandachtig gehoor.
Bij de wasscherij H. Masspp te Kerkrade vond een
bedrij f sappèl plaats, dat in goede samenwerking
met den Betriebsführer verliep.
Ten slotte werd door kam. Kramer gesproken voor
de „Gefolgschaft" Van de Nedam-garage te Roermond', waar de leiders van het bedrijf hun volle
medewerking verleenden.

MEDEDEEL1NG.
Naar aanleiding van de kortelings in de
pers verschenen mededeeling, waarin aangekondigd werd, dat verwanten van Frontstrijders gratis toegang hebben tot de bijeenkomsten van „Vreugde en Arbeid", deelen wij
U mede, dat dit alleen geldt voor de n a a s t e
familieleden, zijnde Vader en Moeder óf Echtgenoote.

Laat niets onnoodig door
den meter
vliegen!

„Gedachteloos
verbruik" van
electriciteit en
gas vindt plaats,
als U:

KABOUTER GOEDERAAO

het aansteekvlammetje onder den
geyser aanlaat
onnoodig ergens licht laat branden
onnoodig sterke lampen gebruikt,
waar zwakkere ook dienst kunnen
doen
de radio niet afzet, als U er niet
naar luistert.
Strijd tegen deze verspilling, die
uw en aller rantsoen bedreigt!
Controleer het verbruik geregeld,
anders berokkent Ge uzelf en uw
gezin allerlei onaangenaamheden.

PUBLICATIE v. h. DEPARTEMENT v. HANDEL. NIJVERHEID
EN SCHEEPV.' ' RT , b. v HET RIJKSKOLENBUREAU

De meening van anderen
„Hij, die gezond is naar lichaam en geest bergt in
zich den drang naar volmaaktheid.
Deze natuurwet geldt met name voor den Germaanschen mensen. Zoolang zijn handelen niet bepaald of beïnvloed wordt door een ziek lichaam of
een zieken gfeest, streeft hij ernaar, zijn prestaties
zoo hoog mogelijk op te voeren. Arbeid verleent den
Germaanschen mensch zijn levensrecht. Daarom
wordt de arbeid door hem geëerd en de moreele plicht
tot arbeiden door hem erkend."
Berlijnsciie Koerier.

Dit raadsel op te lossen*
is voor vele ouders een geliefde bezigheid, 't U maar goed, dat men weet»
wat legen die verkoudheid te doen ia l
Direct Aspirin geven.

De energfecontro!eur deel een beroep
op aller medevvsrking
De voorschriften eer bezuiniging op tiet varoruik van
kolen, gas en electriciteit zullen nooit in haar geheel
volledig zijn. Elk geval moet op zichzelf worden £>eschouwd en steeds zal dienen te worden overwogen wat
er moet geschieden om zoo zuinig mogelijk met de toegewezen rantsoenen om te gaan. Daarom zal de energiecontroleur als het ware alomtegenwoordig moeten zijn,
het bedrijf terdege moeten kennen en met voldosnde gezag zijn bekleed om de medewerking van het personeel ter
verkrijgen. Dit laatste is van groot belang. Wij zonden
hierbij kunnen denken aan een premiestelsel voor b.v.
een laag energieverbruik per afgewerkt stuk. Echter
brengt zooiets in de practijk moeilijkheden met zich
mede, zooals afzonderlijke meters voor verschillende toestellen of machines e.d. Toch kan reeds veel worden bereikt, indien voorstellen van ondergeschikten, wellce tot
bezuinigingen kunnen leiden, op zoodanige wijze worden
gewaardeerd, dat deze ondergeschikten hiervan voordeel
genieten. Hier behoeft nog niet direct aan een „premie",
te worden gedacht, maar het is toch wenscheliik in elk
bedrijf die menschen naar voren te laten komen, die
bewijzen inzicht te hebben en zich kunnen aanpassen
aan veranderde omstandigheden. Indien van cie zijde
van de leiding der onderneming hierop wordt gewezen,
zal het een aansporing zijn voor aïlen, die in het bedrijf
werkzaam zijn, om in deze b^zuinigingsactie de energiecontroleurs met raad en daad terzijde te staan. Dan zal
diens zware en veel omvattende taa.k aanmerkelijk worden verlicht en' zal het mogelijk zijn er voor- te zorgen,
dat inderdaad niet meer energie wordt verbruikt dan
werkelijk noodig is, zoodat de uiterste besparingen worden
verkregen.
Dit is in het algemeen zoowel als in het parsoonlijk
belang, want wie het toegewezen lar.tsoen overschrijdt,
loopt kans te worden beboet of van den toevoer te wor-'
den afgesneden.

LUCHTVAART VOOR IEBEREEN!
Er is een practisch handboekje verschenen, waarin het
gehele gebied der moderne luchtvaart door een vakman
voor leken is uiteengezet.

DE CStöNDBSGINSE EN
DES LUCHTVAART
uoor Ing. A. ANDELA.
120 bladzijden met vele illustraties en voorbeelden'.
Gebonden slechts ƒ 1.95.
Dit practische handboekje licht ieder, die zich voor de
moderne luchtvaart interesseert, op eenvoudige en beknopte wijze in over liet vliegen, de navigatie, vliegtulslnstrumenten, onderdelen van het vliegtuig, de geschiedenis der luchtvaart. Indeling van een vliegtuig.
stromingsleer en weerkunde.
Het is een interessant en practisch boekje voor oud
en jong.
Bestelt Uw exemplaar nog heden!
BESTELBILJET.

Ondergetekende wenst te ontvangen van de A.P.-Boekhandel te
of
rechtstreeks Tjan Boekenbedrijf N.V. De Arbeiderspers,
Hekelveld 15, Amsterdam-C.
ex. ANDELA: Grondbeginselen der Luchtvaart.
Gebonden / 1.95.
NAAM:
ADRES:
WOONPLAATS:

CABARET-VARIÉTÉ-REVUE
„MET DE JAN PLEZIER"
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Will Hildering m.m.v. Roland Wagter;
De Ronaldo's, danspaar; Scholtens en
Van 't Zelfde; e.v.a. muziek, zang en
dans.
Toegangsfcaarten & 50 et. voor N.A.F.leden en huisgenooten en 8O et. voor
niet-leden zijn verkrijgbaar bij de bekende adressen, de N.A.F.-boden en soc.
voormannen.
Maastricht
Woensdag 10 Maart
Stadsschouwburg. Kaartverkoop: Zandstraat 39. Aanvang 7.30 uur.
's llerlogeiiliosch
Donderdag 11 Maart
Casino. Kaartverkoop: v IJsselsteinstraat 18. Aanvang 7.3O uur.
Tilburg
Vrijdag 12 Maart
Schouwburg. Kaartverkoop Lesage ten.
Broekstraat 13. Aanvang 7.30 uur.
Breda
Zaterdag 13 Maart
Concordia. Kaartverkoop PI. N.A.F;kantoor. Dr. v. Mierlostr. 37.
Dordrecht
Zondag 14 Maart
Kunstmin. Kaartverkoop Singel 162.
Rotterdam
Maandag 15 Maart
Odeon. Kaartverkoop Westzeedijk 78.
Dein
Dinsdag l (i Maart
Stads Doelen. Kaartverkoop Oude
Delft 201.
Leiden
Woensdag 17 Maart
Stadsgehoorzaal. Kaartverkoop Rapenburg 34.
Haarlem
Donderdag 18 Maart
Concertzaal. Kaartverk. Kruisweg 74.
Amsterdam
Vrijdag l!) Maart
Bellevue
(Ingang
Leklschekade).
Kaartverkoop Pr. Hendrikkade 49 en
het V. én A.- Inl. bureau o h. Leidscheplein.

VARIÉTÉ-PROGRAMMA
•10

<\u

l
arin het
vakman

Medewerkenden: Mullens oriental experimenten; Christo, evenwiehtskunstenaar; RinaVdo en Partner, muzikale
virtuozen; Hemiy Verra, cabaretière;
Wim van Herk, conferencier; Orkest,
o.l.v. Bram van Brakel. _Toegaugskaarten a 50 et. voor N.A.F .-leden ea huisgenooten en 80 et. voor niet-leüen zijn
verkrijgbaar bij de bekende adressen,
de N.A.F.-boden en soc. voormannen.
Nijmegen
Zondag 7 Maart
De Vereeniging. Kaartverkoop: Berg en
Dalseheweg 38.
Venlo
Maandag 8 Maart
De Prins. Kaartverkoop: Vleeschstraat 55
Koermoiul
Dinsdag S Maart
Royal-Theater. Kaartverkoop: Bakkerstraat 24.
Heerlen
Woensdag 10 Maart
Stadsschouwburg. Kaartverkoop: Valken burgerweg 18.
Helmond
Donderdag 11 Maart
Flora. Kaartverkoop: Wezelerstr. 99.
Roosendaal
Vrijdag 12 Maart
De Katn. Kring. Kaartverkoop: Heuvellaan 50
Schiedam
Zaterdag 13 Maart
Musis Sacrum. Kaartverkoop W. de
Zwijgerlaan 24.
-Nijmegen
Zondag 14 Maart
De Vereeniging. Kaartverkoop: Berg en
Dalscheweg 38.
Oonda
Maandag 15 Maart
De Reunie. Kaartverk Westhaven 46.
Üussiim
Dinsdag 16 Maart
Concordia. Kaartverkoop Bijlstr. 86.
Alkmaar
Woensdag 17 Maart
Het Gulden Vlies. Kaartverkoop Koningsweg 2.
Zaandam
Donderdag 18 Maart
Ons Huls. Kaartverkoop Gedempte
-Gracht 68.
Amersfoort
Vrijdag 19 Maart
De Valk. Kaartverkoop Snouckaertlaan 11.

CABARET-REVUE
rbeelden.
voor de
s en bee, vüeg;, de ge.liegtuig,
oor oud

.P.-Boekof
derspere,
chtvuart.

„VAN HET EEN OP
HET ANDER"
Medewerkenden: Nol van Dijk. conféreneier; Tilly van Vliet, cabarettière;
Lolita, danseres; Han Verne. komisch
zanger: Emil Morettl, goochelaar; TrudJ
Marlan, zang; Jan van Laar, accordeonisf. Piet Spelde, pianist.
Toegangskaarten & 4O et. voor N.A.F.leden en huisgenooten en 60 et. voor
niet-leden zijn verkrijgbaar bij de bekende adressen, N.A.F.-boden, sociale
voormannen én ev. 's avonds a d, zaal.
Alle voorstellingen* vangen des avonds
om 7.30 aan.
Valkenburg
Woensdag 10 Maart
Zaal Berg en Dal. Kaartverk.: Grootestraat 15.
Scliaesberg
Donderdag 11 Maart
Asta-theater. Kaartverkoop: zie aff.

Kerkrade
Vrijdag 12 Maart
Zaal Doverman. Kaartverkoop: Marfctstraat 11.
Clievremont
Zaterdag 13 Maart
Zaal Rutten. Kaartverkoop: Toubsbergstraat 27.
Treebeek
Zondag 14 Maart
Beambtencasino. Kaartverkoop zie aff.
Eygelshoven
Maandag J"> Maart
Zaal Bresser. Kaartverkoop: Dautzenbergstraat 8.
s il ta.nl
Dinsdag 16 Maart
Luxor .Theater. Kaartverkoop Paardestraat 9.
Maastricht
Woensdag 17 Maart
Stadsschouwburg. Kaartverkoop Kesselkade 40.
OisterMïjk
Donderdag 18 Maart
City Bioscoop. Kaartverkoop: Hoogstr. A 135.
Eindhoven
Trijdag l!) Maart
Philips Ontspaningsgebouw Kaartverkoop Willemstr. 28.

CABARET-PROGRAMMA
„VROOLIJKE UREN"
met Ferry de Rooy. humorist-conf.:
Truus Keilen, cabaretière; Melachini,
denman met de geheimzinnige handen:
De Allands, kuiistwielrijders; Hertha en
Lydia, danspaar; het geheimzinnige kabinet van dr. Caligari, met medewerking
van Ellen Fay; Guus v d. Berg, pianlstaccordeonist. Toegangskaarten 40 et.
voor N.A.F.-leden en huisgenooten en
6O et. voor niet-leden zijn verkijgbaar
bij de bekende adressen, de N.A.F.-boden
en sociale voormannen
Edam
Donderdag 11 Maart
Ons Huis. Kaartverkoop: zie aff.
Wornierveer
Vrijdag I J Maart
De Jonge Prins. Kaartverkoop Nieuweweg 27.
Halfweg
Zaterdag 13 Maart
Modern. Kaartverkoop de heer Larnmers. Halfweg.
Den Helder
Zondag 14 'Maart
Casino. Kaartverkoop Spoorstraat 112.
Beverwijk
Maandag 15 .Maart
Kennemer
Theater.
Kaartverkoop
Munnikenweg 19.
Aledemblik
Dinsdag 16 Maart
Het Wapen van Medemblik. Kaartverkoop Nieuwstraat 82.
Hoorn
Woensdag 17 Maart
Wilson Theater. Kaartverkoop Gr.
Noord 107.
Enklinizen
Donderdag 18 Maart
De West Friesche Munt. Kaartverkoop
Breedstr. 125..
Don Burg
Vrijdag l!) Maart
Bioscoopzaal Pen. Kaartverkoop Schildereind 8.

Medewerkenden:' Tommy Leonardi,
Riki Leonardi, Kikik Leonardi, Fantaste,
Rembrandtina, Harrison, Gerda en Helmuth, Kees Borry.
Toegangskaarten & 40 et. voor leden
van het N.A.P. en huisgenooten en 60
et. voor niet-leden zijn verkrijgbaar bij
de bekende adressen, de N.A.F^boden
en de soc. voormannen. Aanvang 7.30 u.
Windeslieim
Maandag 15 Maart
Nutricia. Kaartverk. Hoog Zuthem 32.
Onipien
Dinsdag 16 Maart
De Zon\ Kaartverkoop Kruisstr. 1.
Vroontslioop
Woensdag 17 Maart
Hotel Koekoek. KaartverkSop G. Krol,
Tonnend! j k E.
Vriezemeen
Donderdag 18 Maart
Café Bolks. Kaartverkoop Almeloscheweg 379.
Borne
Vrijdag 19 Maart
Zaal Meyerink. Kaartverkoop: Oude
Deldenscheweg 16.

FILMVOORSTELLINGEN
Met de sensationeele circusfilm der
Tobis „De 3 Codona's". Toegang 18 jaar
en de jeugdgeluidsfilm „De 7 Raven".
Toegangskaarten 30 et. voor N.A.F.leden en huisgenooten en 45 et. voor
niet-leden, kinderen 15 et. en begeleiders 30 et. (kindervoorst.) zijn verkrijgbaar bij de bekende adressen, de N.A.F.boden en BOC. voormannen. Aanv. 7.30
en 4.30 uur.
Qenemuiden
Vrijdag 5 Maart
Zaal v h. WeeshAils. Kaartverkoop:
Schoolstraat 22.
Zwartsluis
Zaterdag g Maart
Nutsgebouw. Kaartverkoop: Zie aff.
Blesse
Maandag S Maart
Zaal Greveling. Kaartverkoop: C. de
Wagt, Beets No. 1O3.
Haiileruijk
Dinsdag 9 Maart
Zaal Kok. Kaartverkoop: PI. Kantoor
23, Ooststellingwerf.
Wijntjeterp
Woensdag 10 Maart
Zaal Blauw. Kaartverkoop: Beets No.
103. C. de Wagt
Beets
Donderdag 11 Maart
Zaal Huisman. Kaartverkoop: Beets
No. 103, C. de Wagt.
Beetginn
Vrijdag 12 Maart
Volksgebouw. Kaartverkoop Dronrijp
448, R. Zijlstra.
Oudkerk
Zaterdag 13 Maart
Zaal Woudstra. R. Hoekstra, Westersingel, Bergum.
Ilardegarijp
Zondag 14 Maart
Zaal Braam. R. Hoekstra, Westersingel
Bergum.
Veemvouden
Maandag 15 Maart
Zaal
Plantlnga. Kaartverkoop J.
Bergsma, Stationsweg. Zwaagwestelnde.
Zwaag\vesteinde
Dinsdag 16 Maart
Ons Huis. J. Bergsma, Stationsweg,
Zwaagwestelnde.
liuitenpost
Woensdag 17 Maart
De Roskam. Kaartverkoop S. Hiemstra, Twijzelerhelde
Loppersum
Donderdag 18 Maart
Hotel Van. Dijk. Kaartverkoop zie af f.
Schildwolde
Vrijdag 19 Maart.
Hotel Spanninga. Kaartverk. zie aff.

CABARET-REVUE
„LACHEN IS LEVEN"
Medewerkenden: H. Dlederlchs. conferencier: Gordonnl. goochelaar: Willy
Nus, met radioliedjes: Ellis. danseres:
De Grafaeséno's; Pierre BJaauw. accordeon-virtuoos
Toegangskaarten a 40 et voor N.A.F.leden en huisgenooten en 60 et. voor
niet-leden zijn verkrijgbaar bij de bekende adressen en ev 's avonds aan de
zaal. Tevens bij de N.A F -boden en soc
voormannen.
Dinteloord
Zaterdag 6 Maart
Hotel „De Beurs" Kaartverkoop: N
Hulshol Aanvang 7 uur '
Cn.vk
Zondag 7 Maart
Zaal Van Helvoirt Kaartverkoop: zie
aff. Aanvang 7 uur.
. Woiidrirhem
Maandag 8 Maart
Zaal v. d. Straaten. Kaartverkoop: zie
aff. Aanvang 7.30 uur.
Geldrop
Dinsdag !) Maart
Harmoniezaal. Kaartverkoop: zie aff.
Aanvang 7.30 uur.
Steenbergen
Woensdag 10 Maart
Luxor Theater Kaartverkoop: zie aff
Aanvang 7.30 uur

CABARET-REVUE

„DAT HAD U NIET
VERWACHT"
Medewerkenden: Tilly van Vliet. Han
Verne. Lolita. Nol van Dijk. Trudi Marjan, Emil Morettl en een orkest o.l.v.
Jan van Laar. Toegangskaarten a 40 et.
N.A.F.-leden en 60 et. voor niet-leden,
zijn .verkrijgbaar bij de bekende adressen en e.v. 's avonds a. d. zaal. Tevens
bij de N.A.F.-boden en soc. voormannen.
. Xerneii/en
Zaterdag 6 Maart
Concertgebouw. Kaartverkoop: Noordstraat 99.
Hulst
Zondag 7 Maart
Apollo. Kaartverkoop: Stationsplein
E 16.
Zierikzee
Maandag 8 Maart
Korenbeurs Kaartverkoop: St. DomuBstraat 324.
Middelburg
Dinsdag 9 Maart
Schutterslïof, Kaartverkoop: Dam 13.

Amsterdam *
Zondag 7 Maart
Tivoli-theater. Aanvang 10.15 v.m. Vertoond wordt de bekende film Kora
Terry met Marika Rökk. Toegang 18 J.
In het voorprogramma: De 2 Pieo',%,
accordeon-duo.
Toegangsfcaarten (ook voor nlet-Ieden
van het N.A.F.l zijn Ferfcrijgbaar bij
Prins Hendrikkade 49 en het V. en A.
Inl.Bur op het Leldscheplem.
Amsterdam
Zondag 7 Maart
Thalia-theater. Aanvang 10.15 v.m.
Vertoond wordt de film „Tot ziens
Franciska" met Hans Söhuker. Tevens
een goed verzorgd bij programma. Toegang 18 jaar. Toegangskaarten zie Amsterdam.
Zondag 7 Maart
Rotterdam
Arena-Theater. Aanvang 10.15 v.m.
Vertoond wordt de komische film „De
Gasman" met Heinz RUhmann en Anny
Ondra. In het voorprogramma samenzang, o.l.v. Cor Steyn. Toegang 18 jaar.
Toegangskaarten & 35 et. (ook voor
niet-leden van het N.A.F.) zijn verkrijgbaar Westzeedijk 78 en de overige bekende adressen in de stad.
Amsterdam
Zondag 14 Maart
Tivoli Theater. Aanvang 10.15 uur
v.m. Vertoond wordt de T»bisfilm „Als
mannen op reis gaan.", met Georg
Alexander. Toegang 18 jaar. Tevqns een
goed verzorgd bijprogramma;
Toegangskaarten & 35 et. (ook voor
niet-leden van het N.A.F.) zijn verkrijgbaar Prins Hendrikkade 49. en-het
V. en A. Inlichtingenbureau o. h. Leldscheplein.
Amsterdam
Zondag 14 Maart
City Theater. Aanvang 1O.15 uur. Vertoond wordt de Tobisfilm „Mirandolina" met Olga Tschechowa. Toegang 14
jaar. In het voorprogramma bespeelt
Cor Steyn het City-orgel. Kaarten zie
Amsterdam.
Den Haag
Zondag • 14 Maart
Odeon Theater. Aanvang 10.15 uur.
Vertoond wordt de Terrafilm der üfa
„De jaren gingen voorbij", met Brigitte

Horiiey. In het voorprogramma Katinka
Kuster met liedjes. Toegang 14 jaar
Kaarten a 35 et. (ook voor niet-leden
van het N.A.F.i zijn verkrijgbaar uitsluitend bij het V. en. A. Inl. bureau
a. d. Hof weg.
Schiedam
Zondag 14 Maart
" Passage-theater. Aanvang 10.15 uur.
Vertoond wordt de Willy Forst-film der
Tobis „Operette", met Willy Forst, Maria Holst, Paul Hörbiger e.v.a. Toegang
'alle leeftijden Tevesas een goed verzorgd
bijprogramma. Kaarten a ƒ0.35 (ook
voor niet-leden): W. de Zwijgerlaan 24.

DIVERSEN
BONTE RADIOAVOND
Hilversum
Woen§dag 17 Maart
Theater Gooiland. Aanvang 7.15 uur
precies. Uitzending door den Nederlandschen Omroep. Medewerkenden:
Betty Smit, sopraan; Lex Karsemeyer,
tenor; het Omroep-Operettekoor; het
Omroeporkest o.l.v. Marinus van 't
Woud: Adriaan van Hees, komische
voordracht en Theo Uden Masman met
zijn dansorkest.
' Toegangskaarten a 80 et. zijn verkrijgbaar bij de bekende adressen, de
N.A.F.-boden en de soc. voorm'annen.

OPERA-VOORSTELLINGEN
Amsterdam
Donderdag 11 Maart
De, reeds In de plaatselijke pers en
via de sociale voormannen aangekondigde opvoering van de opera Faust )n üe
Stadsschouwburg voor leden van Het
Nederlandsche Arbeidsfront, is geheel
uitverkocht. In tegenstelling met vorige
berichten, is de aanvangstijd in verband,
met den langen duur, bepaald op 6.30
uur namiddags. Zaal open 6 uur.
Amsterdam.
Maandag 29 Maart
De opera La BoWème, die op bovengenoemde datum in de Stadsschouw-.
burg zal plaats vinden, ig eveneens geheel uitverkocht. Aanvang der voorstelling des avonds 7.15 uur.

LichameL opvoeding
Zwemvaardigheidsdiploma's
In verband met een besluit, genomen
door den Secretaris-Generaal van het
Departement voor Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, is een
serie van 10 Zwemvaardigheidsdiploma's
ingesteld.
Vastgesteld Is, dat deze diploma's in
volgorde kunnen worden behaald. Om
onze leden en hun huisgenooten In de
gelegenheid te stellen, dez geheele serie
van • zwemdiploma's te bemachtigen,
worden in Amsterdam -— als begin — de
volgende afzwemfeesten gehouden:
In Sportfondsenbad „West": uitsluitend voor bewoners(sters) van West, op
Zondagmiddag 4 April a.s. des middags
om 2.30 u.
In Sportfondsenbad „Oost": voor alle
overige in Amsterdam wonende leden en
voor hen, die gebruik maken van de
bedrijfzwemavoiiden in het Zuiderbad.
op Zondagmiddag 9 Mei a.s. des middags om 2.30 uur.
Opgemerkt wordt nog, dat alle diploma's kosteloos door „Vreugde en Arbeid" verstrekt worden en dat zij, die
reeds in het bezit van een door ons of
een andere instantie afgegeven diploma
zijn, zich eveneens ^cunnen bekwamen
voor een der nieuwe diploma's.
Opgave kan geschieden in de bedoelde zwembaden op onze bekende zwemuren, waar _ eventueel ook verdere Inlichtingen zijn te bekomen.
Tennissen

Uitsluitend voor N.A.F.-leden
In Rotterdam en Amsterdam zullen
dezen zomer eenige Tenniscursussen
worden georganiseerd voor beginners en
geoef enden.
De cursus zal loopen van l April tot
l Oct. Beginners kunnen gebruik maken
van de door „Vreugde en Arbeid" beschikbaar gestelde rackets, terwijl zoo.wel geoefenden als beginners ledere
oefentijd les zullen krijgen van een gediplomeerd leeraar.
Rotterdam
Beginners Woensdagavond van 6 u. tot
donker ƒ 15.—. Geoefenden Woensdagavond van 6 u. tot donker ƒ 13.50.
Amsterdam
Zaterdagmiddag van l u. tot 5.30 u.
beginners f 20.—. Weekavonden van 6 u.
tot donker / 15.—. Geoefenden Zaterdagmiddag van l u. tot 5.30 tl. / 17.50
Weekavonden van 6 u. tot donker
ƒ 13.50. Inschrijvingen bij de N.A.F.kantoren. Amsterdam: Prins Hendrik-*
kade 49. Rotterdam: Westzeedijk 78.

Reizen en vacantie
In de komende maanden Juni—Juli
en Aug. zal het Troelstra-oord te Beekbergen wederom opengesteld worden
voor leden van het N.A.F., -die er hun
vacantie willen doorbrengen. Het Troelstra-oord is geheel modern Ingericht
met l en 2-pers. kamers en ligt In één
der mooiste en bosehrijkste gedeelten
van ons land. De pensionprijs bedraagt:
Kinderen tot 2 jaar ƒ 0.5O per dag. Kinderen tot 7 Jaar ƒ 1.25 per dag. Kinderen tot 13 jaar f 1.75 per dag.
(Vervolg op pag. 11 bovenaan)

Medische Encyclopaedie
van den bekenden arts en specialist Dr. J. MHBIUS, welke
onder de titel „GENEESK. I-H'H"' in alphabetische volgorde een duidelijke beschrijving bevat van vrijwel 'alle
voorkomende ziekten en aandoeningen-en meer nog dan
andere werken «op dit gebied ingaat op de vraag, wat men
zelf kan doen, hetzij door medicamenten, dieet e.d. De
rijke ervaring, die de bekwame schrijver In zijn arts- en
specialistenpraktijk heeft opgedaan is in dit boek neergelegd, dat daardoor een betrouwbare gids en hulp lu het
gezin is. 632 pag. royaal formaat. In fraaien en souden band
gebonden.

\
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SLECHTS / 7.05
OOK VOOR ONDERSTAANDE BOEKEN ZULT U
INTERESSE .HEBBEN!
DOCTOR KNOBBELS PROBLEMEN door OTTO DEN DEYL.
Een boek met 17 kostelijk vertelde verhalen, elk bevattend
een denksportprobleem met oplossingen. Slechts ƒ 1.25.
KOM JE ER Uil? Puzzleboek voor jong en oud, samengesteld door J. SPEBLING. Een
groot aantal denksport-opgaven met oplossingen. Slechts f 1.30.
NARCOSE door Dr. A. KOELSCH. De roman van de strijd van het menselijk vernuft
tegen lichamelijke pijn. Een boeiend werk, 4OO pag. Fraai geb. ƒ 5.15.
BARON VAN MÜNCHHAUSEN Jr. door ERIC UYLDERT. Dertig daverende verhalen
over de „heldendaden" van Baron v. Münchhausen Junior, die U van de ene lach In
de andere doen schieten. Geestig geill. Geb. ƒ 1.90.
HET RIJK DER STERREN. Groots opgezet en royaal uitgevoerd standaardwerk door
den bekenden sterrenkundige CAM. FLAMARION, 550 blz. Honderden illustraties — 2O
grote en talrijke kleinere sterrenkaarten — 18x27 cm. In linnen prachtband, ƒ13.40.
DE JONGE OPSTANDELING. Het nieuwe boek van de Chin. schrijfster PEARL S.
BUCK. Geb. f3.50.
k

UIT ONZE GOUDEN EEUW. Een serie van 6 alleraardigst uitgevoerde gebonden boekjes over 'de volgende onderwerpen uit de Gouden Eeuw: 1. Trouwen en Bruiloft
vieren; 2. Spel en Spelen; 3. Kermisgasten en Potsenmakers; 4. Qreloof en Bijgeloof; 5.
De Zee en de Zeeman; 8. Sterven en Begraven. Elk boekje bevat een compleet verhaal,
toepasselijk geul. In 6. keurig verzorgde bandjes met goud. Een sieraad voor elke
boekenkast. De 6 delen totaal ƒ 9, per stuk ƒ 1.75.
DE GESCHIEDENIS VAN AMERIKA. „Van Holl. Kolonisatie tot Dollarland" door Prof.
Dr. M. C. v. MOURIK BROEKMAN. Ben zeer interessant boek. Keurig geb. ƒ 2.25.
WILLEM T. LOO, door den bekenden auteur P. R. BOSCHVOGEL. Een pakkende
historische roman uit de middeleeuwen met hun romantiek en ook hun barbaarsheden! Met veel platen van den bekenden tekenaar JOS. SPEYBROUCK. Geb. ƒ4.55.
GOOCHELBOEK VOOR IEDEREEN. Een volledige cursus in goochelen. 638 pag. en 600
illustraties, la fraaie band ƒ 5.90.
AL DEZE BOEKEN DESGEWENST BETAALBAAR MET ƒ2.— of meer per maand hij
bestell.'van ten hoogste ƒ10.—, ƒ2.50 p. mud. bij ƒ15.—, ƒ3.50 bij ƒ20.—, enz.

Franco verzending door geheel Nederland. Bestellingen uitsluitend te richten
aan:
Boekhandel H. NELISSEN,
Prinsengracht 627, A'dam.
Tel. 31791.
Postrek. 60092.
Gem. Giro N 2266.
Bij bet. p. giro of postw.
verm. men „Adv. 36".

BON

Onderget. wenst franco te ontvangen de boeken

Het bedrag ad. ƒ
/de Ie termijn ad ƒ
*)
is door mij verz./wordt door mij met 10 et. extra als
rembours op de zending betaald * ) .

In Jen waren zin Jes woorJs wil onze
maatschappij op haar gebied Je centrale
zijn vanwaar Je stuwkracht uitgaat Jie ieJer
wil JoorJringen van Je nooJzaafe eener passenJe levensverzekering, Je centrale waar
ieJere poIishouJer zich zoo veilig geborgen
voelt als in Je schoot eener groote familie.
Praten schaft raad. Vraag ééns om een
onderlioud met den vertegenwoordiger van
„De Centrale". Ge zoudt waarlijk de
eerste niet zijn, die later met voldoening
aan dat gesprek terugdacht.

DEsoüde,CENTRALE
coulat

*) Doorslaan wat niet wordt verlangd.

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING. «UNSTKAAT 28. DEN HAAG

Naam en beroep:
Adres:

Babbeltje van Oom Niek
M'n beste neven en nichten,
Kort geleden heb ik jullie verteld, dat
Ik ter gelegenheid van de verjaardag van
mijn zoon Reg thuis een film heb vertoond. Nu moeten jullie je daar geen geweldige voorstelling van maken — je moet
niet denken, dat oom Niek z'n huis als
bioscoopzaal had ingericht en dat hij me
daar een echte geluidsfilm deed draaien
— niks hoor, het was een doodgewoon
klein filmtoestelletje, dat ik voor die feestelijke gelegenheid te leen had gekregen.
Dat het programma echter was ingeslagen, bleek me dezelfde, middag al. Je
merkt gauw genoeg of jongens iets leuk
vinden. Het werd me een paar dagen
later echter nog veel duidelijker. Want
Reg en Ron zanikten elke avond, of de
film wéér werd vertoond.
Ik had me voorgenomen, het geleende
filmtoestel dadelijk weer terug te brengen. Maar je weet hoe dat gaat — tante
Cor zegt: je bent al nef; als andere mensen, die wél kunnen lenen, maar niet van
terugbrengen weten (het goede mens wist
niet, dat de buurman had gezegd: ik heb
er geen haast mee... je brengt het bij
gelegenheid maar eens aan en die ge-
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legenheid had ik heus nog niet gehad) — doekje had gespannen en het toestelletje
ik wou dan zeggen: Reg en Ron wisten had opgesteld, gaf ik Reg en Ron bevel,
drommels goed, dat ik het toestel nog dat de dames en heren nu maar boven
niet had teruggebracht.
moesten komen.
Toen ze nu weer eens erg hun best
En daar kwamen ze: een hele optocht.
deden, of de film mocht worden vertoond,
„Als er nog méér komen, moet je toestemzei ik om van het gezeur af te zijn: mor- ming voor deze bijeenkomst vragen", vergenavond. Eerlijk, ik was die hele belofte zekerde tante Cor. Maar net toen ze dat
al weer vergeten, toen ik daar de volgen- had gezegd, kwam er aan de stroom een
de avond aan werd herinnerd.
eind.
Toen ik met de tram thuis kwam, werd
Ik moet zeggen, dat al de genodigden
ik opgewacht door een heel stel hummels zich bijzonder netjes hebben gedragen.
van drie tot zeven of licht jaar. Eerst wist
Ze lieten de dames zitten (daar konden
ik niet, wat dat allemaal bij die tram had grote mensen in tram of trein wel eens
te betekenen, maar toen ik er afsprong, een voorbeeld aan nemen, fluisterde tante
hoorde ik van alle kanten: „Daar is-ie" Cor mij toe) en zelfs de jongens, die ter
en vóór ik gelegenheid had om om te kij- gelegenheid van Regs verjaardag al een
ken, wie er door zo'n kinderoptocht werd
deel van het program hadden gezien, lachafgehaald, sprongen Reg en Ron op me ten dat ze schaterden om de komische
toe en werd mij van alle kanten de vraag momenten die op het doek verschenen.
gesteld: „Komt er film vanavond, me- Ik draaide het ^ne filmpje na het andere
neer?"
— zo lang, tot ik er een lamme arm van
„En mogen Elly en Rudi'en Chrisje en
had en tot er een paar vriendjes werden
lemen en... ik weet niet wie nog meer gehaald, omdat ze moesten eten. Dat
werd opgenoemd ... óók komen kijken?" moesten we zelf ook en daarom moest er
vroegen Ron en Reg door elkaar.
, een einde aan de voorstelling komen.
Daar zat ik aan! Tante Oor, die ze het
„Morgen verder, jongens", zei ik zonder
al lastig hadden gemaakt, dadelijk nadat
er verder bij te denken.
ze uit school waren, stond voor het raam
Dat je zo'n enkel woord later weer te
te lachen en ik begreep dadelijk dat ik binnen schiet. Het spelletje van het oplelijk zuur was. Maar nee, lelijk was het
wachten aan de tram herhaalde zich
niet. Ik zei tegen de openlucht-vergade- prompt de volgende avond: weer werd ik
ring, dat ze allemaal mochten komen als opgewacht en weer was ik niet zo goed,
ze zich als nette kinderen gedroegen, of ik kon aan het draaien gaan.
maar dat ze eerst buiten even moesten
Gelukkig was toen de verloofde van
wachten, zodat ik de film rustig kon neer- mijn oudste dochter ook present. Die verzetten.
loofde is in de techniek. En als mensen,
Dat deden ze en dadelijk nadat ik het die in de techniek zijn, iets zien, waar ze

belangstelling voor hebben, dan kan je
er staat op maken, dat in de tijd van ja
en nee er een of ander aan het apparaat
stuk is. Zo was het ook hier. De aanstaande schoonzoon keek even naar het zogenaamde weerstandje, dat bij het toestel
hoorde, met het gevolg, dat... het licht
uitging en de voorstelling, welke nog niet
eens was begonnen, moest worden afgelast. En nu zou ik jokken, als ik zou zeggen, dat me dat erg speet. Ik had'nog
een lamme arm van de vorige avond.
Maar wat óók waar is: de jongens en
meisjes — nauwelijks boven — gingen
ordelijk de trap weer af, toen ze zagen,
dat de geschiedenis van de vorige avond
zich niet kon herhalen.
Na deze complimentjes aan m'n buurtgenootjes, wil ik ook jullie een compliment maken voor het grote aantal keurig
nette inzendingen, dat ik op de laatste
prijsvraag ontving.
DE HOOFDPRIJS
werd toegekend aan: Gonnie de Beer,
Hooistraat 9, Tilburg.
Troostprijzen kregen: 1. Johan de
Graag, J., 14 j., Zuidersingel-Z 20, Heusden a.d. Maas; 2. Lena Zwiers, m., 13 j-,
Bakkerswijk 111, Nieuwlande; 3. Kilfons
Boers, j., 9 j., Dorpstraat 47. Neerbeek,
Beek (L.); 4. Jelle Dirk Dam, j., 13 j.,
Boelenslaan 159, Achtkarspelen; 5. Grietje
Stoof, m., 12 j., Zuiderzichtstraat 45, Leiden.
OOM NIEK,
Postbus 5000, Amsterdam-Zuid.

Beeld: Jan Lutz

Een halve boom hakt-ieeraf
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Regie en tekst: N. J. P. Smttfa

Met de, zaag zou het óók
kunnen

Onze boom moet ook hoognodig worden gesnoeid

Dat gaat gemakkelijk zo

Oei.'l

VOOR*ONZE
HELPEN IS OFFEREN
*r is een groot verschil in de wijze
*aarop en in welken geest hulp wordt
Vet
\eend. Er bestaat liefdadigheid.
**araan de geest van liefde tot den
Oll
Selukkigen medemensen volkomen
"swnd is. Dit is niet de hulp, waarop
le
dere volksgenoot, die buiten zijn
^«uld in nood is komen te verkeeren,
'fccb.t heeft, omdat hij bij eigen volk
Geborgen behoort te zijn. Liefdadig"fcid is de hooghartige geste, waar'"tede een vrouw in haar zelfverzekerdheid van haar voetstuk daalt en
Och overbuigt tot een ongelukkige of
'"usschien zondige medezuster. Een
""Üddadigheid
waarmee
voorheen
£*oote sommen gelds werden gegeven
4311
kerken en liefdadige instellingen
a
k compensatie voor het te weinig
"«taalde loon aan de arbeiders.
AHeen hulpverleening:, die gestuwd
*ordt door de innerlijke liefde, die
"efde die zelf geeft, zonder voorbehoud, die méér geeft, dan gemist kan
*orden en dus offert, adelt het help
en en heeft recht van bestaan.
Volgens socialistische opvatting is
"e liefdadigheid altijd als lapwerk
beschouwd, in elk.geval op het twee**e Plan geplaatst, wanneer het eerf*e> n.L rechtvaardigheid, vastgelegd
In
sociale wetten en voorzieningen
*^S met bijna onoverkomelijke moei"ykheden te kampen had en men de
ar
beiders in dien tusschentyd toch
l
*et kon laten verhongeren.
"at het doel: de plicht om in nood
Ver
keerende volksgenooten te heipen,
niet werd bereikt, lag hoofdzakelijk
a
an de verdeeldheid in politieke krinee
n en de tegenkanting dergenen, die

Nog eens:
aardappelen
«In Arbeid van 5 dezer las ik het recept
°°r aardappelkoek", aldus schrijft ons
Ee
n lezeres uit Warga (Fr.). Daar ik zelf
^°fc altijd te weinig brood mee krijg naar
Werk, heb ik er vandaag één gebakï« plaats van zuurkool heb ik echter
rode biet genomen, daar dit bij
""S vrij algemeen, verkrijgbaar is. Deze
5l
et zetten we thuis altijd in plakjes geRl
eden in azijn en deze zure biet heb ik
ftta gesnipperd door gedaan. Verder
d ik er nog een rauw fijn gesnipperd
ye door en rauw gesnipperde boeren°°1. Door de biet en de kool werd de
5>aak aanzienlijk verhoogd, terwijl tevens
e kleu ri naar mijn meening althans, aankk
elijker wordt. Daar er misschien
eer
plaatsen zijn, waar wel biet en
zuurkool geregeld verkrijgbaar is,
U het misschien wel wenschelijk zijn,
eve
n m „Arbeid" te melden. Morgen
ft
^eeni ik $£ koek mee als broodbelegsel.
lin.i,Spaart tevens jam of iets dergelijks
v

Tot zoover deze lezeres, die wij erken£
zijn voor haar inlichtingen. Om ditr
aal bij de aardappelen te blijven, willen
J
J erop wijzen, dat ook in dezen tijd veel
r
van aardappelen is te maken dan de
°°n gekookte aardappelen en de aardPPelpurée. De recepten voor aardappel* en voor aardappelkoek verrijzen als
flenstoelen uit den grond, doch vaak is
^ t gebak eenteleurstellingomdat men
pro Cel 6en cake of zandfcaart ta wil
even. Zoo'n vergelijking mag men niet

zich ten onrechte sierden met het
„Christelijk" etiquet.
In dezen tijd, nu de eïndelooze verdeeldheid wordt opgeheven, na de
kansen vergroot zijn de socialistische
idealen tot levende werkelijkheid te
maken, zult ge misschien zeggen, dat
er toch nog hulpverleening, gezien
„Winterhulp" noodig is.
Inderdaad, duizenden onzer ongelukkige behoeftige landgenooten moeten oogenblikkelijk geholpen worden
en kunnen niet wachten tot de socialistische idealen verwezenlijkt zijn,
maar tevens wordt dag aan dag de
actie voor het Recht, de actie voor
een menschwaardig bestaan voor allen, met onverzwakten strijd voortgezet.
De vrouwen, die voor „Winterhulp"
collecteeren, weten dit en uit mijn
gesprekken met haar, heb ik kunnen
constateeren, dat zij zich de problemen van dezen tijd hebben ingedacht,
dat zij zich geheel en al moeten inzetten yoor een nieuwe, betere en
rechtvaardiger wereld.
Daarom trotseeren zij storm en
regen, sneeuw en koude en erger nog,
de menigmaal brute bejegening hunner mede-vaderlanders, bij wien ze
om hulp aankloppen voor hun misdeelde landgenooten. Zij brengen de
offers blijmoedig; zou men dan hier
niet mogen spreken van hulpverlecning, gestuwd door innerlijk plichtsbesef?
Er is veel kwaad van „Winterhulp"
gesproken, dat weten we allen, er
hoort zelfs moed toe om deze in-

maken, mede omdat aardappelgebak
meestal vast en massief is, tenzij men er
veel bloem in verwerkt.
Maar al is de aard van het aardappelgebak dan niet zoo te veranderen, dat het
net is alsof men een vooroorlogsche cake
proeft, toch kan het zeer smakelijk zijn.
Men dient er dan voor te zorgen, dat
de aardappel, die in het deeg wordt verwerkt, eenigen tijd van tevoren, liefst
den voorgaanden dag, wordt gekookt en
dat hij door en door is drooggedampt. Dit
is noodig, daar anders het deeg te vochtig
wordt. Veorts moet men erop letten, dat
het deeg met aardappelen niet lang voor
het bakken wordt gemaakt, daar het dan
eveneens vochtig wordt en leelijk verkleurt.
Geven wij nu eerst een nieuw recept
voor een srnakelijken aardappelkoek, die
.-weinig tijd vraagt. Wat restjes aardappelen van den vorigen dag en wat smaakgevende bestanddeelen worden door elkaar
gekneed, in de koekenpan mooi bruin gebakken en het gerecht is al klaar.
Lijkt u het niet iets voor de dagen
waarop u een voor- of een nagerecht wilt
geven? U kunt de koek naar wensch zoet
of zout bereiden.
Om te besluiten laten we nu nog het
recept voor:
EEN AARDAPPELTAART
volgen:
„
Wij hebben noodig: 500 gram gekookte
aardappelen, 80 gram havermout of vlugkokende gortmouth, 100 gram suiker, 2
zure appelen, 2 lepels bakpoeder, zout.
De aardappelen fijn wrijven en met de
havermout of gortmout, de suiker, de geraspte appelen, poeder en zout vermengen,
De massa zoolang kneden totdat zij gelijkmatig is. Een koekenpan heel dun met

stelling te verdedigen en alle logische
vragen hierbij stuiten- af op wanbegrip, haat en uit den duim gezogen
roddelarij.
Het eenige waarvoor men nu en
dan nog een welwillend oor vindt, is
het constateeren van het feit, dat
„Wmterhulp" niet vraagt naar richting of godsdienst, doch allen helpt,
die hiervoor in aanmerking komen,
dat zü geen bepalingen aan haar
weldoen verbindt, om zoo of zoolang
woonachtig te zijn op dezelfde plaats,
hiermee dus, burgerlijke, particuliere
en kerkelijke instellingen van vroeger
beschamend. Er wordt slechts rekening gehouden met degenen die direct
hulp behoeven, al de andere antecedenten, die de vroegere armbesturen
haarfijn uitplozen, worden hier achterwege gelaten. Zij, die zich voorheen altijd aan deze toestanden geërgerd hebben, kunnen natuurlijk
slechts een verbetering hierin zien.
Het is wel opmerkelijk; dat wanneer
er b.v. voor de Yincentius Vereeniging
in de kerk een liefdadigheidspredicatie wordt gehouden en in schrille
kleuren de ontzettende ellende van
duizenden onzer landgenooten wordt
geschetst, met geen woord van „Winterhulp" wordt gerept; en deze nooden kunnen en zullen toch door
„Winterhulp" gelenigd worde», vooral als de vele vrouwen, die door de
preek tot tranen toe worden geroerd,
hier mede haar schouders onder zetten niet alleen, maar intensief medewerken aan den opbouw eener betere,
evenwichtiger wereld, waar de schrilste tegenstellingen van rijkdom en
armoede, van weelde en gebrek zullen
zijn opgeheven.
B. BULSING V. BESOUW.

(Vervolg Agenda
„Vreugde en Arbeid")
Volwassenen en kinderen boven 13
jaar / 2.50 per dag. Minimum moet voor
twee dagen besproken worden. Men
wordt echter verzocht zooveel mogelijk
per week te reserveeren, van Zaterdag
tot Zaterdag ter vereenvoudiging der
Interne organisatie. Ten elotte vermelden wij nog, dat huisdieren niet kunnen worden meegenomen
Gezien het beperkte aantal plaatsen
Is spoedige bespreking gewenscht. Aanmeldingen alleen en uitsluitend aan de
Prov.- Bureaux en Plaatselijke Kantoren,
alsmede bij het Centraal Bureau van
„Vreugde en Arbeid", Amstel 224, Amsterdam !
Amsterdam

Zaterdag 13 Maart

Er bestaat gelegenheid voor Inwoners"
van. Amsterdam, onder leiding van
„Vreugde en Arbeid" een Bonten Middag van den Nederlandschen Omroep
mede te maken.
Vertrek uit Amsterdam (CJS.) 13.16
uur. Prijs per persoon ƒ 1.25 (alles Inbegrepen).
Aanmeldingen Prins Hendrikkade 49
en V. en A.-inl.bureau oJi. Leidscheplein.
Utrecht
Op Zaterdag 2O Maart a.s. bestaat er
gelegenheid voor Inwoners der provincie
Utrecht onder leiding van „Vreugde en
Arbeid" een bonten Zaterdagmiddag van
den Nederlandschen Omroep mede
te maken. Vertrek uit Utrecht 13.57 u.
Prijs per persoon ƒ0.80 (alles Inbegrepen). Aanmeldingen bij prov. N.A.F.- .
kantoor, Vredenburg 10, Utrecht.

Volksontwikkeling
OPROEP
De afdeeling Volksontwikkeling van
de Hootdafdeeling Gemeenschap „Vreugde en Arbeid" van Het Nederlandsen»
Arbeidsfront, vraagt voor de In de
komende maanden te organiseerea
excursies en rondleidingen In diverse
plaatsen van ons land, bevoegde reisleiders. Brieven met uitvoerige inlichtingen voor welke excursie zij zich deskundig achten, te richten aan de afdeeling Volksontwikkeling van het Centraal
Bureau van Vreugde en Arbeid, Amstel
224.

DE ONHANDIGE HUISVROUW
Groot was wederom het aantal goede
oplossingen, dat wij kregen op onze prijsvraag, welke de vrouw afbeeldde, die
ging winkelen,-terwijl zij geen maatregelen had genomen om het kind in den
wagen voor ongelukken te behoeden.
Mannen, vrouwen en kinderen hadden
oplossingen ingezonden en hoewel deze
rubriek in de eerste plaats voor de vrouwen is bedoeld, hebben ook de heeren
der schepping, die er blijk van gaven,
de fouten ook bij het schoone geslaeht
te kunnen bespeuren — evenals de kinderen die inzonden, bij de , verloting van
de prijzen meegedaan.
De uitslag is als volgt: Een prijs van
vijf gulden zal worden gezonden aan
Me j. Grietje Hamminga, Dwarsstraat 7.
Oude Pekela.
Een postwissel van ƒ 1.— ontvangen
Mevr. L. Bakker—H oelings, Tuinbouwstraat 58, Groningen; mevrouw H. van
Amerongen, Bankstraat 13, Utrecht en
Helena Veenstra, meisje 13 jaar, Peizerweg 86, Groningen.
Een extra prijsje verwierf mej. Kuiper,
Sperwerstraat 41, Haarlem Noord, die
boter insmeren en met wat bloem of paneermeel bestrooien. Het deeg in de pan
overdoen en met het deksel erop op een
zacht vuur bakken Na een half uur de
taart op een deksel schuiven, de koekenpan weer met boter insmeren en met
bloem of paneermeel bestrooien en den
tweeden kant op dezelfde wijze bakken.
De taart voorzichtig uit den vorm laten
glijden en koud laten worden. Naar verkiezing de taart met wat jam bestrijken
of met wat suiker bestrooien.
Een kostelijk Zondagsgebak is daarmede
gereed.

een leuk berijmde oplossing had ingezonden. Haar zal eveneens een postwissel
van ƒ 1.— worden toegezonden.

DE NIEUWE OPGAAF.
Wij vragen wederom: Wat doet deze
huisvroiJw verkeerd?
Inzendingen aan de redactie Arbeid,
P. C. Hooftstraat 180, Amsterdam Zuid,
vóór 19 Maart. Op envelop of briefkaart
vermelde men: Onhandige huisvrouw.
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EEN SERVETSTANDAARD
van ijzerdraad en papier
Opnieuw geven we een ontwerp voor op gemakkelijke wijze op het papier kan
een zeer eenvoudig werkstukje, dat met worden geplakt. Doch dit doen we pas
een minimum aan materialen vervaar- na de volgende bewerking, die ten doel
digd kan worden, doch dat — mits met heeft van het papier een stukje „oudde noodige zorg en accuratesse uitge- perkament" te maken. Daarvoor gebruivoerd — een pronkstukje kan worden ken we olieverf en wel gebrande omber
voor iedere huiskamer.
of Kasselsche aarde. Langs den rand van
Allereerst hebben we noodig wat gegal- den vijfhoek schilderen we een strook
vaniseerd ijzerdraad. Uit een stukje ste- donkerbruin. Door er wat meer olie bij
vig karton snijden we den vijf hoek, zooals
te voegen kunnen we deze kleur naar het
In 't vooraanzicht is aangegeven (maten midden toe prachtig laten uitvloeien. We
kunnen voor deze bewerking ook gebruik
B—12—9 cm.).
Met een tangetje buigen we van het maken van een schablone-kwastje, waarIjzerdraad tweemaal een vijfhoek, die mede we de verf in vervloeiende tinten
precies om het stukje karton past. De op het papier stooten.
uiteinden van het ijzerdraad moeten zuiAls de verf goed droog is. vernissen
ver tegen elkaar sluiten en we zorgen er we de beide stukjes met schilderij-vernis.
voor, dat dit punt valt in het midden Vervolgens worden de vijfhoeken uitgevan de onderste horizontale lijn. We sneden en met de gaatjestang knippen
soldieren deze uiteinden aan elkaar met we langs den rand de benoodigde gaatjes.
tube-soldeer of koud-soldeer.
Met een dubbelen draad g e e l breikaOp jjerkamentpapier, op effen lampe- t o e n of met papiertouw hechten we het
kappenpapier of op dik teekenpapier tee- beschilderde papier aan het ijzerdraad.
kenen we den omtrek van den vijfhoek- Deze draden worden met was of met
benevens een wapen.
stearine bedekt. We smelten daartoe in
We kunnen daarvoor nemen een zeer een bakje wat was en bestrijken hiereenvoudige wapenteekening, of — als mede de katoenen draden. We gebruiken
men de teekenkunst wat meer machtig daarvoor een waterverfpenseel. De was
is — hét wapen van de woonplaats, de hecht goed aan de katoenen draden en
provincie etc. Het wapen wordt in de het geheel krijgt nu een „oud" aanzien.
juiste heraldische kleuren geschilderd.
Als voetje voor den standaard gebruiken
Voelt men zich geen held In het teekenen we twee stukjes van een vierkante liniaal,
van wapens, koop dan voor een paar cen- een z.g. carlot (fig. III A). Hierin worden
ten in een huisvlijtzaak een wapen in twee gleuven gezaagd, waarin de vijfdecalcomanie, een z.g. „overdruksel", dat hoeken B nauwkeurig passen. Tusschen

bleekblauwe eieren gelegd en broeden
vrouwtje en mannetje om de beurt. Wanneer de een broedt trekt de ander er op
uit om visch en kikkers te vangen. Dat
broeden is een vervelend, eentonig werk
en wie wel eens broedende vogels heeft
waargenomen, heeft bemerkt, dat zij na
eenige uren letterlijk zitten te gapen van
verveling. Maar trots alles houden zij vol
en voor dat we het weten zullen overal
verwonderde, kale jongen over den rand
van de nesten uitkijken, verbaasd dat de
wereld zoo groot en zoo mooi is.

REIGERS
en

ROEKEN
Twee vogelsoorten, die we allemaal reeds
vaak gezien hebben, de reigers, die groote,
blanke vogels die zoo ernstig langs de
slootkanten kunnen staan wachten tot zij
een vischje weg zien schieten en de roeken, die vroolijke, zwarte druktemakers
met hun witte snavels broeden het liefst
in hooge, oude boomen en zijn, in tegenstelling met bijna alle andere vogelsoorten, in het geheel niet menschenschuw gedurende den broedtijd. En na al die overeenkomsten verwondert het niet, dat de
reigers en de roeken vaak in aan elkaar
grenzende kolonies broeden. Er zijn* meer
dan vijftig plaatsen, verspreid over geheel
Nederland, waar deze twee soorten vogels
naast elkaar wonen, en altijd gedragen zij
zich ten opzichte van elkaar als uitstekende, welopgevoede buurlieden.
Reeds heel vroeg in het jaar keeren de
roeken in de boomen van de oude kolonie
terug. Omstreeks Nieuwjaarsdag kwamen
zij er overdag spelen en ruzie zoeken,
maar slapen deden zij er niet. Daarvoor

DWAZE DINGEN IN ADVERTENTIES.
„Er biedt zich aan een verstelnaaister;
ttikt ook per meter."
,>Voor het zoekraken en beschadigen
oer wasch wordt ingestaan."
«
•In een aangifte van een ongeval werd
geschreven:
„Kreeg bij een woordenioisseling een
gat in het hoofd."Dafc was blijkbaar een geanimeerd gesprek!
UITSPRAAK UIT HET JAAR 1983.
„Je begrijpt niet, hoe die ouwe opa er
aan komt, maar hij is zóó zuinig op z'n
sigaretten, dat hij de peukjes bewaart en
daar weer een nieuwe sigaret van rolt"...
Jong geleerd, oud gedaan?...
*

de beide voetje; wordt een stukje triplex
(C) gespijkerd, dat dienst doet afa
bodem.
We kunnen in plaats van de houten
voetjes ook een rechthoekig gebogen
stukje gegalvaniseerd draad gebruiken
om de beide vijfhoeken te verbinden. We
leggen dit stukje vlak neer en plaatsen

Voor levende stof bestaat geen
koudegrens

trokken zij tegen den avond naar hun
voedselterreinen, dus naar vuilnisbelten,
natte polders en zulk soort terreinen.
Maar toen zoo omstreeks het midden van
Februari de reigers in de kolonie terugkeerden, kregen de roeken ook wat meer
moed op het voorjaar en een paar dagen
later begonnen zij hun nesten te herstellen of bouwden een nieuw, waarvoor zij
de takken van het oude gebruikten. En
dat werken ging gepaard, met schreeuwen
en roepen, dat hooren en zien je verging.
Af en toe gaf het heele stel er voor een
tijdje de brui aan en dan werd onder veel
lawaai een algemeene vlucht rondom de
kolonie georganiseerd. Maar dat duurde
niet al te lang, want hét was gauw tijd
- om de eieren te leggen. Toen was het nest
keurig klaar, zelfs de zachte binnenbekleeding met strootjes en veertjes was
piekfijn in orde. En nu zijn de vier blauwgroene eieren al gelegd en wisselen man
en vrouw elkaar trouw bij het broeden af.
De reigers waren niet zoo vroeg terug
op de kolonie als de roeken, maar hebben
toch in de afgeloopen weken evenmin stil
gezeten. Zij zien er prachtig uit in hun
voorjaarskleed. Helder grijsblauw zijn rug
en vleugels, borst en buik zijn smetteloos
wit en van den kop af hangen blanke,
lange sierveeren, die helaas in den zomer
wel zullen verdwijnen. Ook de reigers hebben hun nesten hersteld, maar maakten,
daarbij veel minder lawaai dan de roeken.
Zij bleven altijd waardig, zelfs als zij
onder elkaar eens fiks ruzie hadden om
het mooiste plekje van den boom. Nu zijn
ook bij de reigers drie tot, vijf groote.

Boven 70 graden Celsius wordt alle
dierlijk leven na korten tijd gedood, behalve dan de sporen van eenige weinige
bacteriën, die nog een paar tientallen
graden meer kunnen velen. De cellen
sterven dan af. Maar geheel anders gedraagt de levende stof zich bij lage temperaturen. VisscTien in het ijs vastgevrc' ren, kunnen bij langzame ontdootjng
meestal weer geheel fit worden. Slakken
kunnen soms afkoeling tot 100° onder
nul weerstaan. Lagere dieren heeft men
dagen lang in vloeibare lucht gedompeld
(— 170°) en na het ontdooien leefden zij
verder alsof er niets gebeurd was. Bacteriën deed men zelfs in vloeibare helium verblijven (270° onder nul, dus nagenoeg het absolute nulpunt). Na uren
waren ze -ïfbg volkomen levenskrachtig:
gezonde muizen konden er mede worden
besmet. Door koude wordt dus blijkbaar
het chemische systeem der cellen niet
zoo gauw vernietigd, alleen en soms voor
zeer langen tijd, stilgelegd.

De diepste boorgaten der aarde
Deze vindt men op de olievelden van
Californië, waar men thans reeds tot
meer dan 4J km. diepte heeft kunnen
boren. Zulke diepboringen zijn meesterstukken van ingenieurskunst, maar vergeleken met de grootte der aarde zijn
het niet meer dan speldeprikken in de
buitenste aardschors. De afstand naar
het middelpunt der aarde toch is 6500
km., dat is dus vijftienhonderd maal dieper. Van doordringen „tot in de ingewanden der aarde" zooals romanschrijvers
het wel eens uitdrukken is dus geen
sprake.

de vijfhoeken er op zij tegen aan. Zoo
soldeeren we de drie deelen aan elkaar.
We zijn natuurlijk niet gebonden aan
den aangegeven vijfhoekigen vorm. Tal
van andere aardige vormen zijn te bedenken en met eenige variatie kunnen
we op dezelfde wijze vervaardigen een
brievenstandaard,

De oplossing van.de zesde serie Is:
arbiter — bit — er = AR,
behoefte — hoef — te = BE,
solidair — sol — air = ID,
admiraal — mi — ra — al = AD,
elpenbeen —-* pen — been =' EL,
Portugal — por — u — gal = T.
Het spreekwoord luidt dus: ARBEID
ADELT.
De prijswinnaars, welke door het lot
werden aangewezen, zijn:
F. Preerks, Cabralstraat 15 huis, Amsterdam; H. J. Sentse, Halte A116, Rillahd-Bath; K. W. Vonk, N. Lichtstraat 47,
Utrecht.
Zij zullen in de loop van deze week een
boekenlijstje toegezonden krijgen, waaruit
zij een keuze kunnen doen.
Hier volgt serie IX.
1. ADVERTENTIERAADSEL.
Getrouwd:

F. DIJKSTRA
en
ADA AZALIA.

Eindhoven
Schinnen,

Welk spreekwoord ligt in deze adver-.
tentie opgesloten?
2. REBUS.
O
L
L
O
rri
4.
N

l

Welke vijf woorden kunnen hierdoor
worden gevormd?
3. OMZETRAADSEL.
De eerste lettergreep van onderstaande
woorden moet door een andere lettergreep
worden vervangen; dus b.v. kustwacht
wordt nachtwacht. Er ontstaan dan 16
nieuwe ,woorden, waarvan de beginletters
iets zeer bekends vormen,
onwel
azuur
actie
compositie
odium appartement komma omkeer
geldelijk
conditie
komedie
lava
agent
tweedracht
douche.
De oplossingen worden verwacht vóór
10 April en moeten gericht zijn aan de
redactie van „Arbeid", P. C. Hooftstraat
no. 180, Amsterdam-Z., onder vermelding
van „Hersenarbeid IX".
Ditmaal stellen wij weer een drietal
boeken voor de goede oplossingen beschikbaar.

P.V. 1595/1 Verantwoordelijk voor het redacttoneele gedeelte van den inhoud G. J. Zwertbroek te Bussum (telef. 4283). Verantw. voor de advertenties A. ULammers te A'dam. Uitgever: Nederlandsch Arbeldsfront, P. C. Hooftstr. 180 te A'dam. Drukker: N.V. De Arbeiderspers,, Hekelveld 15 te A'dam. Verschijnt
eenmaal per week. Abonnementsprijs voor nlet-leden f-125 per half jaar. Losse nummers H cent. Kengetal K 113.
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