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DE MOEIZAME WEG
Een Nederlander laat
zich niet dwingen. Hij is
tot grootsche dingen in
staat, tot stand gebracht
uit vrijen wil. Hij verafschuwt den zweep of knoet
overeenkomstig zijn GerHaaanschen aard. Hij wil
Worden geleid, doch zal
nimmer een heerscher
aanvaarden.
Diep in zijn innerlijke
wezen schuilt een enorme
kracht, een dadendrang
öie wellicht tijdelijk kan
insluimeren, om zich dan
na zulk een periode van
on-Nederlandsche bezadigde rust weer kenbaar te
maken.
Wij hebben zoo'n periode
gezapige
rust achter den
f
ug. Wij waren ingesluimerd. Een deel van ons
volk was zat van overdaad,
terwijl de energie van honderdduizenden
anderen
langzaam werd vermoord.
Toen werd plotseling hard
op onze deur gebonsd. Die
bons sloeg velen uit hun
evenwicht. Heilige huisjes
werden omver geworpen.
Dat ontredderde Nederlandsche volk. dat gebeukt
>werd door de hardheden
van den oorlog, werd voor
de historische noodzakelijkheid gesteld om een
nieuwen koers te volgen.
Die
koers werd voor dat
v
olk uitgezet; hij wees
naar het Oosten. Dat volk,
dat jarenlang naar het
Westen
had gezien, moest
z
ich geheel nieuw instelten. Dit werd des te moeilijker, omdat men het alles
Wat uit het Oosten kwam
Voorheen als* barbaarsch
had voorgeschilderd.
Het nieuwe diende zich
HEM WILLEN
in verscheidene vormen
aan. Het Nederlandsche
Arbeidsfront was een van die nieuwe verschijningsvor len. Het werd
gesticht bij decreet van den Rrjkscommissaris. Bij velt Nederlandsche
Werkers
heeft de meening postgevat, dat het Arbeidsfrc .it op zich zelf
e
en machtsinstrument vormt, dat dwingend in het sociale leven kan
ingrijpen. Zulks is in strijd met de idee, dat ook het Nederlandsche
Arbeidsfront tot leven wekte. Die idee is niet aan een Nederlandschen
Seest ontsproten. Zrj is afkomstig van een een voudigenDuitschen arbeider.

Die id#e, die levenswaarheid, kan worden aangeduid als te zijn het zich
bewust worden van den
drang naar sociale rechtvaardigheid, welke den
Germaanschen
mensen
van nature eigen is. Die
socialistische dadendrang
leeft ook in den Nederlandschen werker. Het Nederlandsche Arbeidsfront
wil die sluimerende krachten opwekken. En nu is
het juist de harde wet ..van
socialistische vormgeving,
het gestalte geven aan
dien socialistischen dadendrang ten sterkste
belemmert. Wat wij thans
beleven is geen socialisme. De krachten van
den Europeeschen mensen
worden op dit oogenblik
in de eerste plaats voor
de handhaving van het
leven
gebruikt.
Eerst
moet immers het leven
van de.n Europeeschen
mensen worden veilig gesteld.
Dat wekken van dien
socialistischen geest kan
niet met dwang geschieden. Man voor man en
vrouw voor Vrouw , moet
worden gewonnen. Zulks
geschiedt in de bedrijven
en daarbuiten. Niet van
bovenaf, echter van onderop moet het Arbeidsfront
tot levende werkelijkheid
worden gemaakt. In duizenden bedrijven staat de
sociale voorman als de
pionir•"- van de ArbeidsfronfKedachte. In een stijgend aantal steden en dorpen hebben zich den
laatsten tijd de sfcoottroepen van het Arbeidsfront
(Foto A.P.-Archief)
WIJ WINNEN
gevormd. Het zijn Arbeidsfrontieden, die er
's avonds na hun werktijd op uit trekken. Zij jjoeken hun arbeidskameraden op in hun woning. Zeer vele weerstar ieu hebben zij te overwinnen. Wii zelden het reeds: ^de tijd van heden is hard, juist voor den
werker.
En toch E • . zrj door en hebben op eeni^» plaatsen reeds opmerkelijke resul .en bereikt.
Het ia de n, jeizaamste weg en toch de een. i juiste.
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Van jeugd en jeugdherbergen i

Werkende jeugd van Nederland. Leer
trekkf»'
r zijn menschen. die in het geheel
Ecijfers
niet «onder den indruk komen vn
en statistieken. Er. zijn anderen, die er een onuitroeibp.ren eerbied
voor hebben Maar hóe dat ook zij,
wanneer wij ons een oogenblik herinneren, dat de laatste bevolkingsstatistieken o.a. onomstootelijk hebben vastgesteld, dat de provincies
Noord-Holland,
Zuid-Holland
en
Utrecht tezamen evenveel inwoners
tellen als de resteerende acht provincies met elkaar, dan zegt dat zeker
wel iets. En wanneer wij dan bovendien uit dezelfde statistieken nog
kunnen ^aflezen, dat de helft van de
Nederlandsche bevolking in de steden
woont, dan zal zelfs hij. die het wantrouwendst staat tegenover cijfers en
statistieken, in het algemeen aan die
onomstootelijke feiten wel een paar
gevolgtrekkingen durven verbinden Zeker niet in de laatste plaats
komt dan de gevolgtrekking, dat er
van iedere tien Nederlanders er vijf
zijn. die van licht en lucht, en van
alles wat de vrije natuur voor goede
gaven geeft, voor een belangrijk deel
verstoken zijn. Dat vooral de opgroeiende jeugd in de groot e stad.
waar zij haar natuurlijken dadendrang in spel en sport in niet voldoende mate kan uitleven, het slachtoffer moet worden, is zonder meer wel
duidelijk.
Voor wie er nog aan mocht twijfelen, zijn daar de uitspraken van den
kinderrechter, die in het bijzonder
spreken van verwildering en zedelijk
verval bij de groote-stadsjeugd. Het is
duidelijk, dat wie de jeugd en dan
juist deze stadsjeugd wil onttrekken
aan de vaak ongezonde omgeving van
de bioscoop en de altijd ongezonde en
zwoele atmosfeer van dansgelegenheden en scoortgelijke vermaaksloka-
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liteiten. niet met tractaatjes of verheven toespraken moet komen. Wie
dat doet, geeft den zieke recepten in.
in plaats van geneesmiddelen.
Gelukkig.zijn er goede genee?mid"delen, en wel geneesmiddelen, die de
jeugd graag en van harte inneemt
Een van de belangrijkste is wel de
eigen dader drang, de gezonde zin
voor avontuur, de wil de wereld te
leeren kennen die een onbetwistbaar
bezit is van het overgroote deel ook
van de Nederlandsche jeugd Alleen
die dadendrane moet geleid, die wil dp
wereld te leeren kennen, moet gevormd worden
Sinds 1929 wordt het grootst* deel
van de problemen, dat om zoo te zesrgen samenhing met de toediening van
het aanbevolen geneesmiddel, opgelost. De oplo^ing ligt in het woord
Jeugdherberjren
De Nederlandsche Jeugdherberg
Centrale heeft van dit jaar af er naar
gestreefd han_r doelstellingen te verwezenlijken. In het kort valt dit
Ideaal saam te vatten als: een ?oeri
veilig, goedkoop nachtverblijf voor de
Nederlandsche jeugd op haar trektochten door het land Daar boven uit
echter ook het kweeken van de mogelijkheid om eigen land door eisen
aanschouwing te leeren kennen en
dat land dientengevolge te leeren
liefhebben. Niet in de laatste plaats
behoort tot dit ideaal dan ook het
verhoogen van de saamhoorigheidsge

Trekkende jeugd — gezonde jeugd
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Bakker wist niet direct het juiste antwoord.
Zeker, hij had bij Hulskes gewerkt,- maar de herinnering aan dien tijd was geen prettige. Bij een
dreigend conflict inzake loon- en arbeidsvoorwaarden had hij de leiding genomen, en door zijn geestdrift de anderen bezield tot een krachtigen strijd
voor lotsverbetering. Eigenhandig had hij den directeur van Hulskes' Machinefabriek een ultimatum
aangereikt en, bij afwijzing daarvan, een onmiddellijke staking aanbevolen, welke prompt werd uitgevoerd, doch, door verschillende oorzaken, even
prompt verloren ging.
Voor Klaas Bakker *was het een der 'pijnlijkste
ervaringen geworden. De firma Hulskes lustte hem
niet meer, en het hosannah der arbeiders van voor
de staking was geworden tot een „kruist hem", toen
bleek, dat het in de stakingsdagen verspeelde 5oon
niet in een klinkende loonsverhooging was omgezet.
Gehoond door beide partijen, en slechts met de
grootste moeite was hij er In geslaagd, als stoker

dachte bij de geheele Nederlandsche
jeugd
Een droombeeld van enkele wereldvreemde idealisten? Integendeel —
een harde noodzaak. Met de dreigende verwording van een steeds grooter
wordende stadsjeugd voor oogen moet
ieder dat inzien. Velen zijn het dan
ook geleidelijk gaan inzien, maar nog
lang niet genoeg.
Nederlands jeugd heeft recht op het
eigen land. De Nederlandsche jeugdherbergen maken het mogelijk aan
allen om van dat recht gebruik te
maken Het is een goede gedachte van
de Nederlandsche Jeugdherberg Centrale geweest om nog eens op een
tentoonstellen 2 met nadruk de aandacht op haar werk te vestigen
Rechtstreeksche aanleiding was het
uitschrijven van een prijsvraag voor
het ontwerpen van een te bouwen
ieugdherberg in de omgeving van
Amersfoort. Nadrukkelijk wordt echter eens in beeld gebracht, wat de Nederlandsche ieugdherberg voor onze
opgroeiende aeneratie kan beteekenen
Wie zelt èér.ma,ai getrokken heeft
- in welk Jaargetijde dan ook - door
bosch en hei. langs moerassen en
stranden met het vooruitzicht aan
hej. einde van den weg een veilig
tehuis te vinden, waar plaats -was
voor een kwinkslag en een vrooliik
lied — soms. de jeusd is nu eenmaal
romantisch bij een open haardvuur —
gunt zijn eigen kinderen straks graap
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op een oude Rijnboot. het droeve bestaan veilig te
stellen.
Geheel verdiept in de herinneringen aan dien
rampzaliger! tijd, bleef hij nog steeds in gebreke
b« het beantwoorden van de zoo scherp gestelde
vraag.
Ook de gedachten van den werkmeester waren
klaarblijkelijk met andere dingen dan een verloren
staking bezig, want, zonder eenige inleiding begon
hij een verhaal over 'n bankwerkersleerling die. op
de fabriek van Hulskes. eenmaal bijna den verstikkingsdood had gevonden
Plaagzieke koperslagers hadden het knulletje opgesloten in een afgespuiden stoomketel, en deze
geestige daad tot een dolkomische opgevoerd door
een smeulende dot poetskatoen voor het onderste
mangat te leggen. Dat het feest niet ten volle geslaagd was. vond z'n oorzaak in de omstandigheid,
dat een zekere Klaas Bakker eerst de daders door
de machinekamer gerammeld, en daarna het bewustelooze kereltje door het bovenste mangat naar
buiten getrokken had.
De bankwerkersleerling was dit simpele voorval
niet vergeten, en zelfs nu hij als werkmeester reeds
jaren in dienst was bij de Shipbuilding and Engineering Company, stond het geval hem nog duidelijk voor den geest .En daarom wilde hij opheldering
hebben over de vraag: „Belazer je de boel. of ben
je heusch die Klaas Bakker van Hulskes. en Co.?"
„Zoo is et!" beaamde Klaas „Maar vertel et
assieblieft niet verder!"
„Ik kijk wel uit!" beloofde de ander. „As ik er
tenminste op rekene kan. dat je ook je kieze op
mekaar houdt! En laat de andere baze niet merke
dat je op kleine fabriekjes gewerkt hejj, want dan

Ziehier de plaatsen, waar ieugdh-erbergen ctevestigd sirn.

dit ook te Deieven en diezelfde sfeer
te leeren kennen. Meer nog, die weet
wat de positieve waarde, die meer is
dan stemming en sleer, van zoo'n veilig herbergzaam tehuis beteekent
Veel wordt er in deze dagen gesproken over volkskracht en het vormen en opvoeden van de jeugd Wie
nader kennis neemt van de jeugdherbergen stelt al een daad: wie deze
belangstelling omzet in actieven
steun, wie zijn kinderen toevertrouwt
aan die vele jeugdherberg-vaders en
-moeders, die ieder welkom heeten. die
long is. en na eendagmarsch een veilig thuis op waarde weet te schatten,
doet nog meer Hij werkt mede aan
de opvoeding tot zelfstandigheid,
juist voor een deel van de jeugd, dat
in de groote stad niet veel vindt om
zijn voortreffeliifepn aa^lpir te ontplooien
De jeugdherDerg is iets. aat lederen
werker aangaat V/ie terugblikt in het
verleden en denkt aan eigen ieugd.
doorgebracht tusschen woonkazernes,
weet, dat er voor de jeugd andere mogelijkheden moeten zijn en ook zijn
en dat het verwerkelijken van een betere gemeenschap ook hier een middel heeft Een voortreffelijk middel.
Als straks de tentocr.stellingsdeuren
in het Stedelijk Museum dicht gaan.
maquettes en statistieken worden opgeborgen, is de zaak dan afgedaan? In
geen geval. Neerlands ieugd blijft opgroeien Neerlands jeugd- vraagt naar
gezonde ontspanning, naar frissche
lucht, naar een voldoening voor haar
jongen trekkerslust: en wij ouderen
vragen voor die jeugd boyendien veilige tehuizen, niet voor enkelen maar
voor allen
Het is daarom goed, dat ook thans
de jeugdherbergen onze aandacht blijven vragen.

ben ik je kwijt, en daar is et spul niet om begonne!
'k Zal effe 'n bon voor je schrijve dat je hier aangenome ben... dat is je uurloon:., dan ga je met dat
briefie naar de loorafdeeling. en zeg ze uit mijn
naam. "
Hij keek even op. Aan stuurboordzijde werd een
deur geopend en. half struikelend over den hoogen
drempel, verscheen daar de lang? gestalte van
mister Keg
en zeg ze uit mijn naam." vervolgde de
werkmeester, „dat ze as de gesmeerde donder opschiete met die koppelingboute van de schroef as,
want dat hangt me ook al meters de keel uit! Donder op. assieblieft!'
Met het besmeurde bonnetje tusschen de vingers
geklemd, haastte Klaas zich om aan den wal te
komen Even moest hij grinniken om de vreemde
opdracht aan de loonafdeeling. om op te schieten
met de fcoppelingbouten van de schroefas Nu ja,
zooals alle belevenissen van dezen veelbewogen dag.
zou ook dit wel weer 'n onderdeeltje zijn van het
onbegrepen woorden- en gebarenspel? waarmee men
hier zichzelf en anderen trachtte te bezwendelen.
Alleen, het werd hem nog niet duidelijk, wat dit
alles te beteekenen had. Was het een blijspel of een
drama? Of weraen blijspel en drama beide opgevoerd om daarachter de tragiek van het kille, trieste
arbeidersbestaan listig te verbergen? Hij wist er
geen antwoord op. Wel dacht hij onder het gaan.
met een vreemd aandoende gewaarwording van naijver aan de onwankelbare gelijkmoedigheid van
zijn vriend Bart van der Vaart, die het geheele
probleem terzijde zou schuiven met z'n geijkte opmerking: „Soep met balie, de heele snertbeweging!"
(Wordt vervolgd.)

golf van voertuigen een wijle tot stilstand is gekomen, moet het heele
ingewikkelde samenstel van meervoudige wissels, versleten staven en verZielig gezwam en ... nuchtere
punt weet der bewonderend gapende* bladderde dwarsliggers, losgemaakt,
toehoorders; nuttig voor den werker opgetild en weggeschoven worden om
werkelijkheid
We hebben n ,,gezelligen" avond die zich wonderwat heeft voorgesteld plaats te maken voor een nieuw stel
gehad Met elkaar, zoo rond den van den geestelijken rijkdom van deze dat. na nauwkeurige berekeningen, in
moeizamen arbeid tot een machtig
haard gezeten, hebben we gezwamd kouwe-grond-economen.
Nuttig ook omdat zijn gezonde af- geheel is saamgebouwd.
over ethiek, tragiek en tactiek; over
gemeente-, staats- en wereldpolitiek; keer tegen dit ziellooze gezwam hem
Het is geen gekheid. Deze karwei
over de schaarschte. (wat 'n tijd, wat aanspoort om schielijk de beenen te móét en zal binnen den vastgestelden
nemen
voor
het
nog
erger
wordt.
Nog
'n tijd!) en tenslotte zijn we — fitijd klaar zijn, en is slechts veilig in
guurlijk — wal gaan grasduinen op even en we zijn zoover dat elke arbeid de handen van een groep arbeidsonnoodig,
overbodig,
onzinnig
en
bede terreinen van een zeer nabij verkameraden die voor de volle honderd
leden waar velen van ons zich nog lachelijk is. Vanderbilt, — je weet wel procent op elkaar kunnen rekenen.
—,
begint
er
al
aardig
in
te
komen
zoo lekker thuisvoelen.
We hebben 'n gezelligen avond ge- Eén onwillige moerbout beteekent:
Uit dat zeer voortreffelijke verleden
had.
En nu staan we buiten in het harder, sneller, nog onstuimiger wernaar den tegen woordigen tijd. is
ken, want de tijd is krap bemeten.
maar één stapje. En, zoo dobberend inktzwart van een guren, regenachti- Eén wegschuivend stopblok wil -zeggen
herfstnacht.
Een
enkele
fietslamp
op de grens tusschen heden en verlegen: bijspringen, Aanpakken en vastden, hebben we, vanzelfsprekend, ook trekt gele lichtvlekjes over het glim- houden om te voorkomen dat het mi'n beetje geroddeld over al die nieuwe mende asphalt. Dan is daar weer de nutieuze werk toch nog op een volinstellingen en wereldbeschouwing-en loodzwarte, de van vocht druipende slagen fiasco uitloopt. Er wordt gewaar 'n rechtgeaard Nederlander niet duisternis.
werkt. Snel, doch met overleg.
De weg naar huis is niet zonder gezoo gauw mee wegloopt omdat
En in den tijd dat hier, onder strieEen van ons illuster gezelschap varen. Hij voert langs verraderlijk mende regenvlagen, in huiveringwekuitstekende
stoepen,
trappen
en
onheeft het zoo treffend gezegd: „Omkend donker gearbeid wordt om een
dat ik d'r geen draad beter van word! zichtbare waüekanten, en dan over nieuwe bedding te leggen voor den
Wat heb ik aan al die mooie theorieën een brug waar een simpele leuning bruisenden levensstroom van den
van „Arbeid Adelt" en weet ik veel. den tastenden nachtwandelaar be- komenden dag, dwalen onze gedachals d'r voor m'n papieren gulden geen hoedt tegen de gevolgen van een ten terug naar hen die het voorbebehoorlijke gouddekking aanwezig is? onvoorzienen duik in de oneindigheid. reidende werk deden. Naar de vele
Het is stil op de brug. De dendeGoud, mijne heeren, is de ruggeongenoemdeii in het stikkedonker van
graat, 't fundament van den handel! rende drukte van het groote stads- ijzer- en kolenmijnen, de ertsvaarverkeer,
het
daverend
tumult
der
gilVanderbilt, — je weet wel —, die
ders. de mannen bij de hoogovens, in
multi-millionnair. heeft eens ge- lende tramwagens die, als aaneenge- gieterijen en pletterijen, bij de walregen, bij tien- en honderdtallen, den
zegd . . "
sen die de weerbarstige metaalblokBeroerd jammer dat me nu totaal gansenen langen dag hier hun weg ken in bruikbare vormen kneedden,
zoeken
over
de
glimmend
gepolijste
ontschoten is wat die Vanderbilt, —
naar de hoorders, de schavers, de buije weet wel —, eens gezegd heeft, 't spoorstaven . het is wegge-ebd tot gers, de sjouwers, de monteurs, naar
Moet iets geweest zijn over goud en een benauwende stilte, vreemd en allen die met elkaar zorgen dat m'n
arbeid, of over goud dat de basis is onwezenlijk.
Aan den overkant, bij de wissels der vriend Zwam, de econoom, morgen z'n
van alle welvaart. In elk geval, 't
trein van zooveel uur zooveel kan
moet 'n geweldig goeie zet geweest her en der afbuigende railbanen, halen. M'n vriend Zwam die een gezijn van dien Vanderbilt, want zoo- gloeien roode lichten als bloedkora- zegde aanhaalde van een zekeren
len op zwart fluweel Daarachter is
even is er voor geapplaudisseerd. NaVanderbilt.
tuurlijk kreeg de verteller ook 'n deel • een verward beweeg van aanflitsencle
't Wil me nog maar steeds niet te
van de hulde Spreekt vanzelf. Niet zaklampen, en weifelend licht van een binnen schieten wat die multimilslordig
afgeschermde
kaarslantaarn
eiken dag ontmoet je iemand die zoo
lionnair precies gezegd heeft, maar 't
doorknecd is in de economie, en zoo Er is ook stemmengerucht, en heel ging over arbeid die geen waarde
haarfijn kan uitleggen dat die heele even een geluid als van beierende heeft zonder..
arbeidstheorie Jan Klaaszen is. „Ar- kerkklokken.
Laten we er niet verder over piekeEr wordt gewerkt daar bij den afbeid, en uitsluitend arbeid, de pijler
van ons volksbestaan? Vert»! het niet rit. Er móét gewerkt worden, want, ren, want een van de werkers die,
verder, meneer, want ze lachen je zonder ophouden, van den prillen samen met z'n maat, bij het sobere
ochtend tot den laten avond, dag voor licht van een flakkerend kaarsvlamuit!"
We komen meer en meer tot de dag wéér, hebben de afgestampte nietje, een vastgerotten moerbout lostramwagens zich door de bochten ge- rammelt, geeft ongevraagd en onbeovertuiging dat zoo'n avond heel gezellig en buitengewoon nuttig kan wrongen, en de railstaven en wissel- wust het eenig juiste antwoord:
«ijn. Gezellig voor den wereldbeschon- tongen tot diep in het hart wegge- „Laotemdaudf alle!"
B. B.
wer die zich het glanzende middel- vreten. In luttele uren, nu de vloed-

WERKERS VAN ONZEN TIJD

Belangrijk bericht voor vrouwelijke leden van
Het Nederlandsche Arbeidsfront
Een woord tot de vrouwen en
meisjes, die in het arbeidsproces zijn
opgenomen, voldoet aan een behoefte,
die zich hier en daar gaat kenteekenen.
Langen tijd zijn de vrouwen en
meisjes absoluut onverschillig geweest
voor haar arbeidsvraagstukken, haar
werkomgeving en de manier, waarop
zij werkten Haar gedachtengang was
meestal de volgende: ..Ik houd mijn
tijd wei uit: die paar jaar. dat ik
werk. maak. ik me er niet druk om,
eerstdaags ga ik toch trouwen." Of.
als het zoover nog niet was was men
toch steilig overtuigd niet het heele
leven in fabriek winkel of op atelier
door te orengen. Als het in de eene
baan niet meer te houden was'dan
maar naai een andere gezocht, werkSelegenheid genoeg 't werken is nu
eenmaal geen pretje
Gelukkig begint hierin Kentering te
komen Velen zijn tot het begrip gefcomen, dat er nu een andere tijd
wordt' ingeluid, een tijd. waarin men
bemerkt, dat veel, wat vroeger niet te
veranderen scheen, grondig kan worden veranderd. Het begrip arbeidsgebieerischap. betere werkomgeving,
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, breekt baan. en vele vrouwen
en meisjes beantwoorden aan de
roepstem van Het Nederlandsche Arbeidsfront, dat hun belangen behartigt, en worden lid
Maar daar zijn we er nog niet mee.

Niet de enkeling alleen maar allen
moeten meedoen Daartoe is het
noodig. dat men veel van de arbeidsvraagstukken weet. dat men op de
hoogte kan worden gesteld van vele
vraagstukken en duizend en één vraag
beantwoord kan krijgen, waarop men
tot nog toe geen antwoord wist
Het Arbeidsgebied Propaganda van
het Arbeidslront gaat in deze behoefte voorzien De vrouwelijke leden
zullen in de gelegenheid worden gesteld op bijzondere bijeenkomsten
antwoord op hun vragen te verkrijgen
In alle groote steden zullen bijeenkomsten worden georganiseerd, terwijl in de kleinere plaatsen zoogenaamde praatavonden zullen worden
gehouden, totdat ook daar voldoende
belangstelling is verkregen om met
grootere bijeenkomsten tg beginnen.
Deze bijeenkomsten zullen geregeld
worden herhaald.
De eerste bijeenkomst zal gehouden
worden te Utrecht en wel op 8 Dec.
a.s.. des avonds om 19.30 uur in de
„Poort van Cleef" Mariaplaats.
Het programma ziet er als volgt uit:
1. Opening door den Provincialen
leider in Utrecht.
2. Vertooning van enkele
korte
actueele films.
3. Inleidend woord over belangrijke
vraagstukken door mevr. J. J.
Holsbergen—Mensé.

4. Pauze, waarin onder het genot van
een kopje koffie gelegenheid is tot
ongedwongen samenzijn. Vraag en
antwoord.
5. Korte filnl.
De aanvang is gesteld op 19.30 uur,
einde van den avond 22 uur.
Op deze avonden zijn de vrouwelijke leden in de gelegenheid belangstellenden mede te brengen, terwijl
de moeders van de werkende meisjes
dringend worden uitgenoodigd met
hun dochters mee te komen
Tevens wordexi uitgenoodigd de
echtgenooten van mannelijke leden
van het Arbeidsfront; ook voor. hen
is het nuttig eens iets meer van het
Nederlandsche Arbeidsfront te weten.
Zooals vermeld, zullen deze avonden
in verschillende steden plaatsvinden,
terwijl in kleinere plaatsen een
praatavond zal worden gehouden. De
data zullen geregeld in „Arbeid" bekend gemaakt worden, terwijl ook in
de werkplaatsen deze avonden worden aangekondigd.
Bij directe belangstelling, dit geldt
vooral voor de kleinere plaatsen,
wende men zich tot het Plaatselijk
Kantoor, dat dan aan het Arbeidsgebied Propaganda den wensen tot
het houden van een bijeenkomst verder doorgeeft. Binnen den kortst
mogelij ken tijd zal dan een bij eenkomst, respectievelijk een praatavond
worden georganiseerd.

Van de

Stoottroepen
Stoottroepen??
En dat is een organisatie van den
arbeid?
Stoottroep! Dat klinkt zoo hard.
Zoo f e l . Zoo revolutionnair!
Daarom juist, kameraad! We moeten hard zijn. We moeten fel zijn.
We moeten revolutionnair zijn! Ook
wij — nee juist wij — van het Nederlandsche Arbeidsfront. Want het Arbeidsfront is geen burgerlijk onderonsje, maar een front van werkers.
De Levende verpersoonlijking van het
socialistische willen en verlangen van
levende menschen. Werkende menschen. En leven — dat wil zeggen:
met beide beenen in het tijdsgebeuren staan. Er deel aan hebben. Het
aangrijpen!
De overheid kan een Arbeidsfront
stichten. Maar dan bestaat er nog
geen levende strijdbare organisatie.
Je kunt er lid van worden. Maar dat
is, niet voldoende. Al hadden we een
mülioen zoet contributie-betalende
leden zonder meer. dan hadden we
nog niets!
Kerels hebben we noodig, die weten
waar het om gaat. Die weten, wat zij
willen. Die in hun hart voelen branden het vurige verlangen naar
sociale rechtvaardigheid!
En zulken zijn er nog al te veel
buiten het Arbeidsfront. Waarom?
Dat kan allerlei oorzaken hebben. Zij
kunnen het vertrouwen in het socialisme verloren hebben, omdat hun
strijd vergeef sch was. Zij kunnen zich,
blind staren op een woord, dat zij
ten onrechte hebben leeren vreezen.
Zij kunnen onder persoonlijke moeilijkheden gebukt gaan, die hen het
groots doel uit het oog hebben doen
verliezen. Zij kunnen zich in slaap
hebben laten wiegen door valsche beloften der zelfde kapitalisten, waardoor zij eens werden geknecht en die
thans als wolven in schaapskleeren
rondloopen.
Zij willen nog niet veel van net Arbeidsfront weten — waarom dan ook.
Moeten wij hen daarom van ons stooten? Hen als onze vijanden beschouwen?
Nooit! Zij behooren bij ons!
Laten we niet vergeten, dat zij ons
met recht vragen: „Wat deden velen
van jullie, toen wij al jaren strijd
voor sociale rechtvaardigheid er op
hadden zitten!"
Juist die oude strijdmakkers, die
heusch nog niet moegestreden zijn en
graag weer eens zouden willen aanpakken, als zij den goeden weg maar
zagen! Zij moeten alleen maar een
stoot in de goede richting hebben.
Vandaar de Stoottroepen.
Het werk der Stoottroepen is vanzelfsprekend vrijwillig. Het bestaat
voornamelijk uit het bezoeken van
arbeidskameraden, die wel lid zouden
willen worden van het Arbeidsfront,
maar om bepaalde redenen weerhouden worden, of die in een baloorige
bui bedankten voor het lidmaatschap.
Den laatsten berouwt dat meestal al
gauw, maar de typisch Nederlandsche
hebbelijkheid:
niet met hangende
pootjes terug te willen keeren. speelt
hun dan parten.
Begrijpelijkerwijs
moeten zij, die
aan het werk der Stoottroepen deelnemen, niet alleen idealisten zijn,
maar bovendien beslagen ten ijs
komen.
Daartoe is het goed, dat zij goed
in de ooren knoopen, wat er bij de
oprichting van een Stoottroep wordt
gezegd. Want daar worden de hangende problemen door kameraad
Zwertbroek of zijn medewerkers behoorlijk uit de doeken gedaan.
Bovendien zullen de werkers van
de Stoottroepen schriftelijk richtlijnen
ontvangen.
Of het werk resultaat heeft? Niet
zoo zuinig! Daarover echter een volgenden keer. Maar wie thans reeds
in zich voelt werken den drang om
mee te werken, wachte daar niet op.
Die melde zich onmiddellijk bij het
plaatselijk kantoor van het Arbeidsfront als medewerker voor den
stoottroepl

antrouwen,
geringschatting^
W
schouderophalen, glimlachjes en
hoongelach vielen de Gemeenschap
„Vreugde en Arbeid" bij haar geboorte ten deel. En wanneer we aan de
léege zalen denken, die ..Vreugde en
Arbeid" vlak na haar geboorte aangrijnsden, kunnen we ons haast niet
voorstellen, dat die geboorte nog maar
drie jaar geleden plaats vond.
Want hoe voorspoedig het kind
„Vreugde en Arbeid" in weerwil van
de gebruikelijke kinderziekten opgroeide, moge blijken uit het feit, dat
haar werk in haar derde levensjaar
door rond een millioen volksgenooten
werd bezocht. Daarmede is het feit,
dat „Vreugde en Arbeid" voor den
Nederlandschen werker een onmisbaar
organisme is geworden, voldongen.

„Vreugde en Arbeid" voorzag In een
groote behoefte, want in het algemeen
had de Nederlandsche werker geen
deel aan het cultureele leven. Concerten, tooneelvoorstellingen, opera's,
balletten — hij kwam er zelden of
nooit aan te pas. En toch zijn alle cultuuruitingen des volks zijn onbetwistbaar bezit, want als drager van den
arbeid moet hij ook als drager der
volksgemeenschap beschouwd worden.
Doch niet alleen op het gebied der
cultureele uitingen, ook op het gebied
der lichamelijke opvoeding, der volksontwikkeling en op talrijke andere gebieden heeft „Vreugde en Arbeid" zijn
bestaansrecht bewezen.
„Vreugde en Arbeid" is geen theater- .
of reisbureau, dtfch een gemeenschapsorganisatie des volks, die de

Nederlandsche werkers moet stimuleerén om te komen tot de doelstellingen van Het Nederlandsche Arbeidsfront. Aldus drukte de Arbeidsfrontleider zich uit tijdens een ter gelegen-

heid van het driejarig bestaan vftO
„Vreugde en Arbeid" gehouden persconferentie.
En in aansluiting hierop omlijnd^
Woudenberg nog eens op bondig*

HET DERDE JAAR VAN „VRË
500.000 personen bezochten in 376 plaatsen ruim 1300 bedrijfsfeesten en'
volgende voorstellingen.;
34 opera-, operette- en balletvoorstellingen;
44 concerten;
124 tooneelvoorstellingen;
509 cabaret- en variété-voorstellingen;
332 filmvoorstellingen;
18 revues;
10 circusvoorstellingen.
100.000 werkers in Duitschland bezochten 255 aldaar georganiseerde
voorstellingen;
16.000 personen bezochten 16 in samenwerking met den Nederlandse''
Omroep georganiseerde radio-avonden.
44 Avondscholen voor volwassenen loerden georganiseerd.

VOOR

DEN

WERKER

Amsterdam als bakermat der s u i k e r r a f f i n a d e r i j
ooals wel meer gebeurt: 't is met
onze reportage heel anders verloopen dan we ons voorgesteld hadden. In ons vorige artikel beschreven
wij hoe uit de suikerbieten de ruwsuiker vervaardigd werd, en zoo
restte ons nog de bereiding van de
zuivere witte suiker uit de ruwsuiker.
En hoe gaat dat: je hebt wel eens
iets gelezen over suikerraffinage,
maar je weet allang niet precies meer
wat. 't Benige wat is blijven hangen
Is, dat in een suikerraffinaderij van
ruwsuiker mooie, goed smakende consumptiesuiker gemaakt wordt, omdat
de ruwe bietsuiker — in tegenstelling
tot de ruwe rietsuiker - - onaangenaam van smaak en niet mooi wit is.
Zooiets zweefde ons tenminste voor
den geest, toen wij ons op weg begaven naar de Wester-Suikerraffinaderij te Amsterdam, waar wij een
soortgelijk procédé als dat der eerst
bezochte suikerfabriek dachten te
zullen aanschouwen, waarover niet
veel nieuws meer zou te vermelden
' zijn.
Doch reeds in het privékantoor van
de directie, waar wij het eerst belandden, werden wij uit dezen laatdunkenden droom geholpen, toen de
directeur ons als een der eerste
wetenswaardigheden mededeelde, dat
zijn „Wester" in normalen tijd niet
minder dan 96 verschillende soorten
suikers en stroopen fabriceert! En
toen wij na een rondgang door het
bedrijf — waarvan wij dachten, dat
het geen geheimen voor ons bevatte
— weer het bureau van den direc. teur betraden, hadden wij zooveel
nieuwe en onbekende dingen gezien,
dat het ons lichtelijk duizelde.
Eens te meer kwamen wij daarbij
tot de erkenning, dat wij van zooveel dingen weinig, en van zoo weinig
dingen veel weten.
De suikerraffinage in Amsterdam
werd reeds in de Middeleeuwen uitgeoefend. Vermaarde Amsterdamsche
suikerraffinaderijen als „De drie

Z

Het kenteren (keuren) der houten
vormen van de suikerbrooden.
(18e eeuw.)
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Suyckerbrooden". ..Het Suyckerriet".
„Het Paardenhoofd". „De Goudsbloem", „Het Suyckervat" en andere
bestonden reeds in de 15e eeuw Wel
ging de overheid in later jaren het
gebruik van suiker tegen, getuige een
keur van Amsterdam van 8 December 1601. gepubliceerd in het Amsterdamsche Jaarboekje van 1901,
waarin het heet:
„Alzoo by veele luyden niettegenstaande de tegenwoordige beswaerlijcke duyre tyt, groote overdadicheyt gepleecht loert in bruyloftsfeesten, maeltQden ende banquetten, dewelcke niet alleen
excessivelijck veele -oosten, maar
oock in pasteyen, gebacken ende
banquetsuicker, allerhande fruyten,
gedierten ende andere schepselen
Godts nagemaecTct, besteecken ende
verciert worden met pluymen, uytgestreckte vederen, gout ende diergelijcke, opsichtige, onnutte clragie
etc...." tot groote aanstoot van vele
vrome luyden ende jammerlijcke
bedroefenisse van arme, behoeftige
menschen, die daerover suchten,
waerdeur de tooren Godes verweckt
ende andere, soo vermogende als
onvermogende luyden, tot navolging gedrongen worden, die alsoo
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den beetwortel een stof, volkomefl | fabr
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gelijk aan rietsuiker vonden, de beet'
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Beenkoolfilterbatterijen..
haer middelen seer consumeer en:
Soo ist dat mijne heeren van den
gerechte met advijs van de sessendertich raden geordonneert ende
gewillekeurt hebben, ordonneeren
ende loillekeuren mits desen dat
geene apoteeckers, pasteybackers,
cuyckerbanquetmaeckers, backers
ofte yemant anders, eenichssints in
suycker sullen mogen maecken aen
eenige marcepeynen. pasteyen, gebacken* banquetsuycker ofte broot
sullen mogen doen ofte conterfeyten eenige vercierselen van gebloemte, geboomte, gout. steene
beeldekens of yet anders in eeniger
manieren etc. etc."
Doch in weerwil van deze -vermaning nam de suikerraffinage een
steeds grooter vlucht en in den bloeitijd, die tusschen 1650 en 1660 viel,
voorzag Amsterdam het grootste deel
van Europa van suiker.
Toen echter werd de suiker uit
suikerriet vervaardigd, terwijl eerst
na. de ontdekkingen van de Duit-

estaan va»
uden persp omlijnd6
p bondig*
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*>yze deze doelstellingen In de volgen'<Je vier punten:
1. Het Arbeidsfront moet er voor
zorgen, dat er een geordende en welvarende volksgemeensehap ontstaat.

i DE E N

'eesten

iseerde
-derlandscfl

ContineO'
an de W
uikerindU'
bleef ooK
jlaats i»'

nische onreinheden gezuiverd Nu
moet het zuivere sap. dat bruingeel
van kleur is. nog ontkleurd worden.
Dit geschiedt door het sap door buizen of kolommen met oeenderkool te
leiden Deze beehderkoo) heeft namelijk de eigenschap de kleurstoffen te
absorbeeren.
Het zuivere en ontkleurde sap. net
zoogenaamde „kleursel", wordt dan
in groote kookpannen ingedikt en rot
kristalliseeren gebracht en is dan gereed om in een van de vele onderafdeelingen van het. bedrijf tot een
van de talrijke producten gespecialiseerd te worden.
Wat voor verschillende producten
dat wel zijn? Om maar een ^reep te
doen Gemalen Melis. Patent Parel.
Speciaal. Star Melis. Poeder Bloem
van Poeder' Kristallen. Kristallen no
I. Kristallen no. II. Dan zijn er
klontjes, groote en kleine, vierkante
en langwerpige. Voorts: Blanke
Basterd.- Basterd P I. Basterd P II,
Basterd P III. Grein I, Grein II,
Superior Kandij. Kandij no I, G G
Kandy. F G Kandij. En dan niet te
vergeten de Brooden of Melissen,
naakt en in papier. Brooden grof
grein, kleine Brooden, beide naakt of
in papier, enz.
Ja, aï zien wij in ons land de oude
welbekende puntvormige suikerbrooden niet meer. zij worden nog steeds

gemaaKt! Vooral in normalen tijd, als
zij bij groote hoeveelheden uitgevoerd
worden naar Irak. Perzië. Turkije,
Marokko en andere landen, waar nog
Nomadenvolken rondtrekken. Zulke
volken kunnen geen zakje suiker
meenemen. Dat zou te gauw doorgesleten zijn. „Maar — zoo verklaarde
ons de directeur van „De Wester" —
onze suikerbrooden slijten niet af.
Nog eerder slijt de huid van een
kameel door dan dat er iets van zoo'n
keihard suikerbrood zou schuren!"
Dan zijn er naast de vele suikersoorten nog talrijke soorten stroop;
stroop in allerlei smaken en kleuren.

'Foto's Arbeid—Breyer)

CIJFERS

100 Bedrijfsbibliotheken werden verzorgd.
30.000 bezoekers op vijf tentoonstellingen der huisvlijtactie met juim 2200
inzendingen.
100 bedrijven Kregen bedrij f ssport.
•160.000 zwemmers namen deel aan zwemavoiiden. .
20 afzivemfeesten vonden plaats.
SI sportcursussen werden georganiseerd.
2.050 personen namen deel aan zes bedrijfssportdagen.
12 afstandsmarschen werden gehouden.
20.000 deelnemers aan 1S1 bedrijfsuitstapjes.
15.000 overnachtingen in de vacantie-oorden.
48 bedrijven voerden het spaarsysteem van „Vreugde en Arbeid" in.
MILL1OEN personen werden dus door „Vreugde en Arbeid"
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tanden op elkaar hebben gezet en
hebben volgehouden.
„En nu kunnen wij zeggen, dat
„Vreugde en Arbeid" staat en zijn weg
gevonden heelt", aldus besloot Woudenberg, „en dat die eerste opwelling,
dat „Vreugde en Arbeid" iets' on-Nederlandsch zou zijn, volkomen is weerlegd."
Met een klinkende feestvoorstelling
van de opera „Der Troubadour", uitgevoerd door het „Deutsches Theater
in den Niederlanden", welke werd bijgewoond door een groot aantal sociale
voormannen en vrijwillige medewerkers van het Arbeidsfront, werd het
driejarig bestaan van „Vreugde en
Arbeid" op waardige wijze besloten.

2. Het Arbeid&frOnt moet er voor
zorgen, dat iedere volksgenoot op die
plaats komt, waar hij krachtens zijn
lichamelijke en geestelijke eigenschappen tot de beste prestaties komt

ARBEID" I N
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fd, die

en waar hij het meest nuttig zal zijn
voor de volksgemeenschap.
3. Het Arbeidsfront moet er voor
zorgen, dat de gemeenschapszin, die
den grondslag vormt voor een hechte
volksgemeensclfap, doordringt in de
bedrijven tot de kleinste onderneming
toe.
4. Het Arbeidsfront. is de groote
opvoeder in het geheele economische
en sociale leven.
Na een greep te hebben gedaan uit
het vele, dat door ,.,Vreugde en Arbeid" in het afgeloopen jaar werd bereikt, ging de Arbeidsfrontleider voort
met er op te wijzen, dat niettegenstaande het weinig bemoedigende begin, de leider der Gemeenschap
„Vreugde en Arbeid", kameraad Van
der Werken, en zijn medewerkers de

En wanneer wij thans aan suikerfabricage — en in het bijzonder aan
suikerraffinage — denken of er over
spreken, dan springt voor Nederland
één naam in 't oog: de Wester Suikerraffinaderij.
Merkwaardig is, dat bij een rondEang door de raffinaderij de belangstelling voor de manier, waarop uit
ruwsuiker heldere kristalsuiker wordt
vervaardigd — wat eigenlijk ook de

Een greep uit de vele soorten geraffineerde suikers.
aanleiding van ons bezoek was — geheel-op den achtergrond raakt. Veel
belangwekkender bleken de vele
soorten, die worden bereid en — wat
ons speciaal interesseerde — de toestanden, waaronder de veelzijdige arbeid in dit groote bedrijf wordt verricht. Doch wij willen in het kader
van deze artikelen niet zonder meer
aan de ber^dingswijze voorbijgaan.
Wanneer de balen ruwsuiker, die
wij aan het einde van ons vorige
artikel de suikerfabriek zagen verlaten, bij .,De Wester" aankomen,
worden zij naar de zolders getransporteerd en daar vandaan uitgestort
in groote mengtoestellen, waar afloopstroop aan de ruwe suiker wordt
toegevoegd Dit mengsel wordt vervolgens in centrifuges geleid, die het
dunne laagje stroop, dat nog op de
kristallen ruwsuiker ligt. uitslingeren.
Na deze voorbereidende bewerking
wordt de suiker in helder water opgelost en via doekfilters van mecha-

Het afste/cen der koppen van basterdbrooden. (18e eeuw.)
(Afb. uit „Neerlands Welvaart")

Wanneer men met een bedrijfsvoerder een rondgang door zijn bedrijf maakt, "doet het altijd prettig
aan als men bemerkt, dat hij zijn
werkers stuk voor stuk kent, en dat
uit den wederzijdscben groet blijkt,
dat er een goede verstandhouding
tusschen bedrijfsvoerder en de overige
werkers heerscht. Dat is in de Wester
Suiker raffinaderij zeker het geval.
En al lijkt dat maar onbeduidend,
toch is alleen reeds zoo'n wederzijdsche groet belangrijk, want dat duidt
op een wederzijdsche achting.
Dat bij „De Wester" de achting
voor den werker ook op materieele
wijze tot uitdrukking komt, zagen wij
aan de goede kleed- en waschgelegenhedeö, .aan de kliniek van den
bedrijfsarts, die dagelijks in „De Wester" zitting houdt en aan andere
dingen.
Wij willen hiermee niet zeggen, dat
wij een socialistisch modelbedrij f
aantroffen, doch in dit bedrijf, waar
een machtig lied van den arbeid
klinkt, kan het zaad der gemeenschapsgedachte beter ontkiemen dan
in bedrijven, waar wederzijdsche
achting tusschen bedrijfsvoerder en
overige werkers in mindere mate of
in het geheel niet tot uitdrukking
komt.
En dit te constateeren was een goed
einde van den langen weg, dié van
suikerbiet tot bietsuiker leidde.

Voor de kinderen zijn in de maand
December een aantal aardige voorstellingen georganiseerd.
Al deze voorstellingen vangen aan om
half drie des middags.
De toegangsprijs bedraagt slechts
25 cent voor kinderen en 45 cent voor
begeleiders.

St. Nicolaasfeesten te

Operettevoorstelling
„Vrouwen houden daarvan"
(Fraiien ha ben das gerne.)
Ben operette In 3 bedrijven van Walter Kollo Regie: Albert May Orkest
oJ.v H A Kling
Toegangsprijs 8O et voor N.A.F.-ledea
en nun hulsgenooten en ƒ 1.1O voor
nlet-leden. Aanvang der voorstellingen
7.30 uur njn
Amsterdam: Vrijdag 26 en Zaterdag
27 Nov Bellevue (Ing Leldschekade)
Utrecht: Zondag '28 Nov nvolt.
Rotterdam: Maandag 29 Nov Odeon.
Delft: Dinsdag 30 Nov Stadsdoelen,
Leiden: Woensdag l Dec Stadsgehoorzaal.
Den tinne: Dond 2 Dec Dierentuin,
Haarlem: Vrijdag 3 Dec Scnouwburg.
Venlo: Zondag 5 Dec De Prins
Maastricht: Maandag ö Dec Stadsschouwburg
Heerlen: Dinsdag ? Dec Stadsschouwburg
Den Bosch: Dona 9 Dec Casino
Dordrecht: Vrijdag 10 Dec Kunstmin.

Ca baretprogramma
waaraan medewerken Het Kadlo-orkest
van Jack der Kinderen en zijn solisten:
Fantasio. m u z i k a l e clown D* Wama's.
zangduo; t/la snel cabaretlere: Carola en José danspaar: Henk Beertage.
eonférenclet e.a
Toegangsprijs 8O et TOOI N A.*--leden
en nulsgenooten en t I.1O voor nletleden Aanvang der voorstelling 7.3O
uur njn
Baarn: Vrijdag 20 Nov Musis Sacrum
Zaandam: iat 27 Nov uns Huis
Den Helder: Zondag 2B Nov Casino.
(Deze voorstelling vangt aa-n des middags om nalT drie.)
En k lunzen: Maandag 29 Nov De Doe Ie
Hoorn: Dinsdag Ui Nov ParKzaai
Betervvük: Woensdag l Dec üennemer Theater
Alkmaar: Dgna •<! Dec Gulden Vlies

Kleinkunst Kaleidoscoop
MedewerKing aieraan verleenen o.a.:
l'onnjr Verwev frerrj de Koo> en vele
anderen Zij nemen u mee aaai een
cabaret-paradijs en bieden u veel geest
en numor Het is een voorstelling van
muziek zang dans en voordracht
Toegangsprijs öti et voor N A.ü'.-ieaen
en nuisgenooten en 7O et voor nietleden Aanvang der voorstellingen 7.30
uur n.m
i Provincie Friesland):
BolsHUrd: Vrijdag 26 Nov De Doele
Joure: 'Aar. -21 Nov Terwlsga
Kimswerd Zondag 28 Nov Zaal Van
der Ley;
'Balk: Maandag 29 Nov ZxttBoonstra.
(Provincie Drentel:
Snuit!?: Dinsdag 3O Nov De Oude
Veennoop
Annen: Woensdag l Dec Zaal Scnulllng.
Vries: Donci ü Uec Zaaj Van Wtjfc.
Norg: Vrijdag 3 Dec Zaal Elzlnga.
Koden: Zat 4 Dec. zaal Zulderveld.
(Provincie Overijssel l:
Ommen: Dinsdag 7 Dec. Zaal van
Hotel de Zon
Vrlezenvecn: Woensdag 8 Dec Calé
Solks.
Wijtie: Dond. D Dec. Concertzaal
Kroes

Cabaret-variété-programma

Amsterdam

waaraan medewerken: Herman Diederlchs, humorlst-conférencler; De Matco's, accordeon-virtuozen met hun vlervoetlgen makker; Jan Hagoort, goochelaar op klompen; Charles, Jongleur
op den rollenden kogel en anderen.
Toegangsprijs 50 et voor N.A.P.-leden
en hun hulsgenooten en 70 et. voor
uletKeden Aanvang der voorstellingen
7.30 uur njn.

Voor kinderen van leden van Het
Sederlandsche
Arbeidsfront
worden
ilhler een ^weetal Slnt-Nlcolaasieesien
ïeorganlseerd en wel op Zaterdag 4 en
Maandag 6 Dec. a.s. De kinderen zullen
genieten van het volledige programma
van het circus Strassburger in Theater
Carré, terwijl Sint-Nlcolaas deze voorstellingen persoonlijk zal bijwonen.
Aanvang der voorstellingen 10 uur v.m.
Schoolverzuim Is toegestaan
De kosten bedragen slechts 20 et. p.
p., terwijl op 30 Nov. kaarten verkrijgbaar zijn voor 4 Dec. en op l Dec voor
de voorstelling op 6 Dec en wel vanal
des morgena 10 uur aan het V. en A.hulsje op het Leidscheplein en Prins
Hendrikkade 49. Bij het afhalen van
kaarten moet het lldmaatschapsboefcje,
alsmede trouwtaoekje worden medegenomen Toegang uitsluitend voor kinderen van 6 tot en met 13 Jaar.

(Provincie utrecht);
iVlaarssen: Vrijdag 26 Nov Concordla.
IJsselstein: Zat 27 Nov Zaal Ozaï.
Soest: Zondag 28 Nov Hotel Eemland
(Mi>ntfoort: Maandag. 29 Nov Hotel de
Zwaan
Driebergen: Dinsdag 3^b Nov Nutsgebouw
aiienen: Woensdag l Dec Centrum.
Veenendaal: Dond 2 Dec Luxor
Theater
Woudenberg: Vrijdag 3 Dec Harmonie
Leersum: zaf 4 Dec Zaal van Soest.
(Provincie Noord-Brabant);
Oisterwljk: Dinsdag 7 Dec City Theater
Fljnaart: Woensdag 8 Dec Hotel de
Beurs
Steenbergen: Uona 9 Dec L.uxor
Theater

Tooneelvoorsteüing
Hein Roekoe
een volksdrama m drie bedrijven door
Jan Fabricius Het stuk speelt in net
Noorden van ons iana en wordt opgevoera door de Nedenandscfie Tooneelgroep o.l v Alhert fierlach
Toegangsprijs 50 et vooi N A.f -leden
en nun nulsgenooten en 70 et voor
nlet-leden Aanvang 7 .30 uur n.m
s-Oravenrteel: Vrijdag 36 Nov Zaal
De Hoop
S t rijen: Zat 27 Nov Wapen van
Stri.ien
Maasdam: Zondag 28 Nov De Gouden
Leeuw
in hoven: Maandag. 29 Nov Nutsgehouw
Maassluis: Dinsdag 30 Nov buxor
Theater
Barcnurerht: Woensdag l Dec ZaaJ
van Gurp
Krimpen a. d. Lek: Dond 2 Dec Café
Van Namen
Krimpen a. d. l.lssel: Vrijdag 3 Dec.
Vereenigingsgebouw
Hillegersuerg: Zat. 4 Dec Zaai .Lommen-ij k
(Provincie Zeeland):
Oiid-Vossemeer: Dinsdag 7 Dec Hof
van Holland
Zierik/.ee: Woensdag 8 Dec Concertzaal.
Bureh: Dond 9 Dec Zaal de Koster.
Kinderen oenetien den leeftijd
van 14 jaar. nebben — ook onder geleid? — volgens de nieuwe
bepalingen lot bovenstaande
voorstellingen geen toegang.

Bonte Radio-Avond
op Dinsdag 7 December ».s In Schuttershof te Middelburg.
Medewerking hieraan verleenen Orkest o.l.v Gerard van (revelen: Fred
Kroon, piano en nog vele andere bekende radio-artisten
Vanal 25 tot 30 November verkoop
uitsluitend voor leden van net N.A.F.;
van l tot 6 December uitsluitend voor
nlet-leden.
Per
lldmaatschapsboekje
worden slechts twee kaarten verstrekt.
Kaarten a / 1 voor leden en f 1.40
voor nlet-leden verkrijgbaar bij Rouaanschekade 7.

Kindervoorstellingen
met Kert Hrugman's levend poppenspel.
Zoolets hebhen de kinderen nog nooit
gezien!
Dit programma komt te:
Tilburg: Woensdag l December Stadsschouwburg
Nijmegen: Vrijdag 3 Dec. Conc Geb.
De Vereenlglng.
Den Bosch: Zat 4 Dec Casino
Venlo: Zondag S Dec De Prins
Maastricht:' Maandag 6 Dec Stadsschouwburg
Heerlen: Dinsdag
/ Dec
Stadsschouwburg
Arnliem: Woensdag 8 Dec Stadsschouwburg
Deventer: Dond 9 Dec. Schouwburg

Toegangsprijs 40 et p.i Aanvang der
voorstelling 10 15 uur v.m
Zondag i» November:
Amsterdam: City
Theater
Film:
Rechtzaak dr Deruga. met Wiüy 3irgel en Geraldlne Katt (Toegang 18 ].)
Rotterdam: Prinses Theater Film:
Het meisje van Fanö. met Brigitte
Horney en J Gottschalk (Toeg 18 J.)
Kotterdam: Arena rneater Film:
Driemaal Bruiloft, met Marte Harell en
Wllly Frttsch (Toegang alle leeftijden.)
Voor alle voorstellingen etjn
Kaarten verkrijgbaar MJ de bekende adressen, de plaatselijke
N.A.F.-kantoren, de Sociale Voormannen en N.A.F.noden alsmede aan de zaal

OPVOEDING^
Wandelmarschen
DE WANDKUIARSCH OP ZONDAG
2» "NOVKAIBEK TE HAARLEM
GEEN DOORGANG VINDEN.
Bokswedstrijden
Amsterdam. Op 14 December in tiet
Concertgebouw des avonds om 7 uur.
Het programa zal uit de volgende partijen bestaan Arnold Lagraiid—Robert
Dlsch (10 ronden van 3 minuten); Nol
Klein—Bep Diesen (8 ronden van 3
minuten); George Posno—Jan Hendriks (6 ronden van 3 minuten >; Gerrlt v d Broek—Kees Graafland < 6 ronden van 3 minuten). De toegangsprijs
bedraagt nier vonr leden tl f 1.5O. t l

Kindervariété-voorstelÜnqen
met net gezelschap Boltini en extra:
Virginia en de kleine Vera Strassburger
met hun gedresseerde honden De Kinderen zullen genieten van goochelen.
een poppenkast, clowns en komische
wlelrijdersl
Apeldoorn: Woensdag l Dec hvoll
Kampen: Dond 2 Dec Cltv Theater
Steenwijk: Vrijdag 3 Dec Schouwburg v d Woude
„
Heerenveen: Zat 4 Decj Nieuwe
Schouwburg
Franeker: Zondag 5 Dec Koornoeurs
Harlingen: Maandag B Dec Schouwburg
Sneek: Dinsdag 7 Dec Amlcttla
Veendam: Woensdag 8 Dec Zaal
Veenlust
Musselkainaal: Dond 9 Dec Ijzeren
Klap
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In tuuisiuitiug op vorige oeneneen in
„Arbeid", betrellende Russische lessen,
moet thans worden medegedeeld, dat
geen nieuwe cursisten meer kunnen
worden aangenomen
Tevens moet hieromtrent nog het
volgende vermeld worden.
Alleen lenen van net Arbeidslront.
die ziet) via .Vreugde en Arbeid" voor
deztj les.seii .»ugege*eu nebben, genieten
een reductie van ! O.öO op het lesgeld.
Zij betaler IIIF Vj cent oer lesavond
ArDeiasimuueaen. dit «ticn recntstreelts bij het Oost-Instituut nebben
opgegeven vallen hier dus niet onder.

K I . N Ü K K K N TE VOOKKO.MKN

Filmvoorstelling
„Frauleïn Doktor"
(Unser Frauleln lioklorl
met Jenny Jugo en Albert Matterstoct
Toegangsprijs 3O et voor N.A.F-teden
en nun nuisgenooten en 46 et voor
nlet-leden Aanvang der voorstellingen
7.30 uur n_m,
(Provincie utrecht):
Loenen a.d. Vecht: Dond. 25 No» Ons
Huis
Doorn: Vrijdag 26 Nov Ons Huls
Maartensdijk: Zat 27 Nov Vereeulglngsgebouw
Breukelen: Zondag 28 Nov. State Wapen
Eist: Maandag 29 Nov Café Sportlust
Bunnlk: Dinsdag 30 Nov. Grondslag.
Wijk bij Duurstede: Woensdag l Dec.
Bondsgebouw (hier zullen twee voorstellingen worden gegeven en wei één
om 6 uur en één om 8 uur n.m.)
Vreeswijk: Dond 2 Dec. Hotel Het
Brughuls.
De Bilt: Vrijdag 3 Dec Hotel Poll.

V A C A N T

Vacantie-Oord
Bosch en Heide te Uddel
Op herhaald verzoen van velen, die
den algeloopen zomer van het buitengewoon mooi gelegen Vacantle-Oord
„Bosch en Helde' te Uddel hebben genoten, wordt ~per 18 December 1943
bovengenoemd Vacantle-Oord wederom
opengesteld en wel tot en met 8 Januari 1944
Diegenen, die dus hun Kerstvacantle
op één der mooiste plekjes van de Veluwe willen doorbrengen, raden wij
aan. spoedig Kamers te reserveeren Vermeld dient nog te worden, dat voor
Kinderen, oeneden den leeftijd van 8
laar. geen plaats besproken Kan worden
en dat voor minstens 3 dagen dient te
worden besproken
De pensionprijs bedraagt slechts / 3per persoon, terwijl .Kinderen van 8—
13 Jaar slechts / 2.10 per dag betalen.
Voor nadere inlichtingen, alsmede
aanmeldingen wende men zich tot de
Provinciale ot Plaatselijke Kantoren
van het Nederlandsche Arbeidsfront.

VROUWEN
SINT N1COLAAS
De zalirhcid van het geven
Sint Nicolaas. o dag van gouden droomen,
Bekoorlijk Feest van zondoorlichte vreugd!
Uw glans dooft niet. al zijt ge ons orit[ nomen,
Gij schoonste dag der zorgeloost- jeugd!
Sint Nicolaas de Alwijze en de Algoede,
die werd verbeid in fluist'ren en gebeèn.
De heilige, het geven nimmer moede.
Met gulle hand al weldoend om u heen.
O heerlijk feest van bontgekleurde drooJmen,
Van sprookjest'antasie en kinderlied,
AI zullen straks de levensstormen komen,
Het hart vergeet uw wond're zoetheid niet.
De geheimzinnige sprookjesavond, de
avond van verassingen, van spanning en
verwachting nadert weer, ook nu, temidden van oorlogsverschrikking en wereldchaos
MVI moet ei een groote bekoring uitgaan van dit bij uitstek Hollandsen feest,
dat zich zoo getrouw door alle eeuwen
Wist te handhaven.
Door tijden van malaise, geestelijke inzinking, economischer] neerslag en oorlogsontreddering altijd straalde daar op
den 5den December de Sint Nicolaasavond
met z'n warmen gloed en tintelende lichtjes, weerkaatsend in klare, verlangende
kinderoogen
Sint Nicolaas, symbool van het weldoen,
dat niet omziet, het weldoen op de meest
kiesche, spontane wijze, radend de stille
wenschen en verlangens en dit alles met
een blijheid en overgave, die het geven
zoo terecht tot grooter zaligheid dan het
ontvangen stempelt, — ongezien en op
dank geen aanspraak makend.
We zouden Sint Nicolaas willen noemen de legendarische figuur, met het
groote gemeenschapsgevoel Hii komt tot
rijk en arm, tot klein en groot, tot oud
en jong, de harten vervullend van vreugde en stil geluk. Is de Sint Nicolaasavond
niet de uitgelezen avond om onbekend

z'n gaven uit te storten en daar waar het
harde leven in den strijd om het bestaan
zoo luttel vreugde bereidde, dien wonderen avond een hoorn van overvloed te
laten neerdalen en voor enkele uren de
zorgen te doen vergeten!
Gat' deze avond ook niet menigmaal
een kans om gedaan onrecht goed te
maken, ofwel nam een versmade of verloren liefde de gelegenheid te baat. door
z'n gaven op dezen avond weer eenigszins met het voorwerp rijner genegenheid
in contact te komen. Immers de overweging, dat z'n geheimzinnig pakket nu
moest worden aanvaard, daar het tocb
kwam van Sint Nicolaas. die slechts
naamloos weldaet. deed hem de stoute
schoenen aantrekken. En welke jonge
man gevoelde dan geen onuitsprekelijke
dankbaarheid tegenover dien goeden, uitkomst ge venden heilige!
Maar toch, boven alles, blijft Sint
Nicolaas een ktnderfeest, een feest, dat
vooral door de moeder voor haar kleinen
met zooveel liefde en toewijding wordt
voorbereid. Zij immers kent al de kleine
wenschen en verlangens van haar kinderen. Hoe netje» wordt alles gerangschikt, hoe zorgvol alles ingepakt' Haar
gedachten gaan reeds uit naar de blijdschap, die straks zal stralen uit de
schuldelooze kinderoogen, zij hoort reeds
de hoogc stemmetjes luidkeels Sinterklaas hun dank toejuichen.
De moeder, zij leeft tegen het Sint
Nicolaasfeest als in een droom, waarin /ij
de goede fee is. die door de hand van
den Sint haar schatten uitdeelt. Zij slaat
zelfs aan het dichten, want bij ieder pakje
moet een rijmpje, toepasselijk op het geschenk en
op het karakter van het
kind. voor wie het bestemd is. tmmers. dit
verrassingsfeest heeft zelfs opvoedkundige
waarde. In een .paar regele, ernst en
luim. wordt even een tipje opgelicht van
eventneele fouten en gebreken, waarvan
Sint Nicolaas hoopt, dat ze tot het verleden zullen behooren.
Bij het schrijven over het Sint Nicolaas-

feest denk ik echter aan zoovele vrouwen,
die voor haar kindyren ook 7,00 graag
den Sint Nicolaasavond tot een vreugdefeest /ouden willen maken, die het zoo
heerlijk zouden vinden te geven met milde
hand, maar die helaas door de bekrompen levensomstandigheden machteloos
staan, den aandrang van haar hart te
volgen en zeker nu het speelgoed
schaarscb en duur is. Zij leven reeds de
teleurstelling op de gezichtjes van haar
kieinen mee. Toch zullen ze met al haar
vindingrijkheid en wilskracht, die de
liefde weet te ontplooien nog iets vermogen te bedenken en van haar karige middelen iets afzonderen om den Sint NicoImisavond — zij het dnn ook bescheiden — tot een feestavond te maken
Moge de Jeugdstorm. die het mooie

EEN PAAR SLAATJES
Hoewel de leek geneigd is. oen nadruk te leggen op een voldoende hoeveelheid eiwit en vet, de beschermende stoffen die in geringe mate in onze
voedingsmiddelen voorkomen. zijn
even belangrijk. Wij moeten er vooral
voor zorgen, voedsel te gebruiken en...
te geven, dat goed van samenstelling
is, waar de voedingsstoffen: eiwitten,
vetten, koolhydraten, vitaminen en
voedingszouten in de juiste verhouding in voorkomen.
De grootte der hoeveelheid voedsel
die wtf per dag tot ons nemen „doet
het" hem niet; de juiste samenstelling
ervan is van veel grooter belang, vooral • in den winter, als' ons lichaam
weerstand moet bieden aan ongunstige weersinvloeden, verkoudheden,
slapte, ziekte. Daarom is het noodig.
dat de hedendaagsche voeding rijk is
aan beschermende stoffen. De hoofdbron waaruit we deze putten zijn
aardappelen en groenten. Gebruik dus
dagelijks groenten en bedenk, dat bij
de bereiding steeds belangrijke stoffen verloren gaan. Ook daarom is het
dagelijksch-gebruik van rauw fruit of
van rauwe groenten aan te bevelen.
Nu het fruit en de tomaten niet te
krijgen of zeer duur zijn. moet voor
Nu gaat Oom Niek voor Sinterklaas
spelen:
De hoofdprijs van ons raadsel uit de
kijkdoos kreeg Henk Blom. 1. 14 1.. C
569 Sliedrecht
Troostprijzen zijn voor: Geertje Scheper, m.. 13 j.. Molenweg A 378, De Wijk
bij Meppel: Elly van Halteren, m. 14 j..
KÏinkerstraat 6. 's Heerenberg; Johan
Broerse. j. 9 j., Celebesstraat 1061. Amsterdam-O ; Mia Franken, m. 15 j..
Spoordijk 48. Tilburg ( N - B . i ; Jo Kooijnia.n. m. 11 j.. Zandpad Oud-Beijerland.
Dat in 1296 Horis V door de edelen
werd vermoord, hadden haast alle inzendertjes goed Met het spreekwoordhadden velen zich vergist Het was: Vele
varkens maken de spoeling dun

Babbeltje van Oom Niek
M'n beste neven en nichten
Die Sinterklaas weet wat dit laar!
Tante Cor beweert, dat zi.1 er pi .in in
haar hoofd van krijgt en dat het. haar
niet mogelijk is. den Sint dit laar te
ontmoeten Ze keek gewoonweg wanhopig
toen ik aan Beg en Ron vertelde dat
Ik Sinterklaas en Zwarte Piet was tegengekomen en dat de Sint had gezegd, dat
die t.wee brave jongens hun schoentje
maar eens moesten zetten
Dit zei ik niet aan een paar doven!
In een wip hadden ze hun schoenen uit
en ik moest precies vertellen, hoe de Sint
en z'n zwarte knecht eruit zagen, waar
Ik ze had gezien, en wat ze allemaal hadden gezegd
.O. die Sint wist a! een heleboel" vervolgde ik „Hij zei. dat Ronnie niet alleen
brood kon eten. om dan 's avonds te zeggen, dat hij niets lustte vóór hij wat had
geproefd."
Nou. dat vond Ronnie maar zo zo.
.Sn Sinterklaas vond het óók niet
goed. dat Reg op z'n schoenen voetbalde",
ging ik verder. ..Sinterklaas zei. dfU hij
dat beter op z'n Klompen kon doen"
Je had moeten zien hoe verschrikt Reg
mij nu aankeek Want Reg had juist die
ochtend witte bandjes in plaats van
veters in z'n schoenen gedaan Dan leken
ze meer op kik's, had-ie gezegd Hij keek
naar z'n schoenen, zoals die nu wi.id-open
achter de kachel stonden en dadelijk hadie z'n besluit genomen
..Dan moeten de banden er uit Als-ie
dat ziet. krijg ik wéér op m'n Kop", verzekerde Reg En haastig haalde hij de
bandjes er uit. om die tante Cor in bewaring te geven
..Haal er ook de veters uit, Ronnie"
gaf Reg z'n broertje raad. „Dan kan Sin-
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terklaas er gemakkelijker wat in doen."
Ron vond het best en Reg lachte tevreden. Zo, als Sinterklaas -nu overal
schoenen zonder veters zag staan, zou hij
er niet aan denken, dat hij overdag
bandjes in z'n schoenen had.
Ik kan jullie geruststellen: de Sint
heeft er niet meer aan gedacht en Reg
kreeg óók wat in z'n schoen — net- als
Bon.

ONZE NIEUWE OPGAVE
is ditmaal geen raadsel.
Gevraagd wordt slechts de cijfers van
l tot 46 met een potloodlijn te verbinden Doe dit — net als al je werk! —
netjes en zorgvuldig. Als je dat hebt gedaan mag je de tekening uitknippen en
zenden aan Oom Niek. Postbus 5000 Amsterdam-Zuid Je mag nog meer: je mag
de verkregen tekening ook ri&maken en
kleuren en die dan opzenden Maak er
iets moois van: de man die de tekening
voorstelt, is het waard In elk geval: in' zenden binnen 14 dagen na de datum
die op de eerste pagina van ons blad
staat, als je tenminste voor een prijs in
aanmerking wilt komen
De tweede opgaat luidt: maak een opstel over het onderwerp: ,,Mijn Sinterklaasfeest" Dat kan het feest zijn, dat
je thuis vierde — maar je mag ook het
feest beschrijven, dat je bij het N.A.F.
meemaakte. Ik ben benieuwd naar tekeningen en opstellen. Misschien wordt het
beste wel in ons blad geplaatst!
Neven en nichten, aan de slag! Allemaal de groeten van

initiatief nam, speelgoed te te zamelen
voor de kinderen, die op Sint Nicolaas
anders misschien zouden worden teleurgesteld, veel succes- nebben en met volle
handen kunnen geven: de verheugde,
stral?ntïe gezichtjes der kleinen zullen
hun schoonste belooning zijn. Het leven
zal straks op de ouder wordende kinderen
konv-n aanstormen, met al z'n wreedheid
en desillusies, laat het kind tenminste
700
lang mogelijk dezen éènen droom1
De herinnering aan de Sint-Nicolaaslichtgestalte kan het later in donkere
oogenblikken tot vertroosting zijn. De
bloemen, geplukt in het tooverland onzer
jeugd, blijven haar glans en kleur behouden door het h'eele leven heen. hoe somber en troosteloos het ook moge worden.
B BÏTT-STNG—v BESOÜW.

rauwe groenten een plaats bij den
warmen maaltijd of bij den broodmaaltijd worden ingeruimd. Zeer aan
te bevelen is het gebruik van geraspten
rauwen wortel, fijngesneden zuurkool
en ramenas. Maar ook andere groenten zijn, mits fijn verdeeld, uitstekend
te gebruiken. Zoo kan men van roode
kool met ramenas een uitstekend
slaatje maken. We raspen daartoe de
roode kool (100 gram) zeer fijn. De
ramenas. eveneens 100 gram, grof raspen en met kool en wat zout vermengen. De fijn geraspte roode kool kan
ook zeer goed worden vermengd met
een geraspten zuren appel
Zuurkool en andijvie laten zich
eveneens goed tot een sla verwerken.
Men neemt daarvoor 100 gram zuurkool, een klein stukje krul-andi.lvie,
iets suiker. De andijvie zeer fijn snijden De zuurkool van eigen inmaak
behoeft niet te worden gewassehen —
de gekochte spoelen we even af. We
snijden de zuurkool fijn en vermengen
haar met wat suiker. De andijvie vermengen we luchtte mpt de zuurkool.

T I J D S C H R I F T E N
„WERKEND

VOLK"

Op onze redactietaf el ligt no. 24
van „Werkend Volk". 19 Nov 1943. en
wederom treffen ons de keurige verzorging, de interessante inhoud en de
rijke illustraties
In ..Eens maar nooit weer" wordt
duidelijk en voor een kind zelfs begrijpelijk, het enorme verschil aangeduid
tusschen Duitschland in
November 1918 en in November 1943.
De onzinnige gedachte aan een ineenstorting van het Derde Rijk is
hiermee weer eens afdoende bewezen.
De schrijver van het
artikel
„Robinsons vluchten uit de werkelijkheid'' vertelt hierin op vlotte, interessante wijze van menschen die de
voorkeur gaven aan p.en bestaan op
onbewoonde eilanden
„Arbeid zegeviert" toont ons zeer
verhelderend het aantal arbeidskrachten dat voor Duitschland werkt
en dat garant is voor het ontstaan
van een nieuw, socialtetisch Europa.

Lid lees dit!
Ontvangt uw arbeidskameraad ook zooals u zelf. geregeld
het weekblad „Arbeid"? Mocht
het hem tengevolge van verhuizing, evacuatie of door andere
oorzaken niet meer bereiken
ofschoon hij het Plaatselijke
Kantoor van Het Nederlandsen.?
Arbeidsfront van dit feit reeds
eerder op de hoogte heeft ?e •
bracht, laat hem dan even een
briefkaartje schrijven aan het
Nederlandsche
Arbeidsfront.
Amsterdam Z., F. C. Hooftstraat
180. vermeldende:
1) naam en voornamen (voluit)
Z) oud zoowel als nieuw adres
3) lidm.no. en geboorte-datum
met de bemerking: ontvangt
geen „Arbeid".
Dank u voor de moeite, kameraden!
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HAO JAN MOETE
" HOORGM- JAMMER PAT
Hij ZOO KORT VOOR'T
„EINOE NAAR DUITSCH
CAMP MÓÉST"
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