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Als het jonge groen in de lente

wast de kameraadschap der werkers



.-;

Het Nederlandse volk wordt herboren

W éér werd het Eén Mei!
Het- mag eigenlijk wel een wonder

heten, een groter wonder nog dan anders, dat
ondanks de barre, barre winter, die ons zo
deerlijk teisterde, tóch de jonge lente weer,
alsof er niets gebeurd is, haar hoogtij vieren
kan. Stammen en takken, die in de strenge
vorst en bedekt onder ijs en sneeuw er uit*
zagen, --alsof alle leven eruit geweken was,
botten weer uit. Een teder waas van jong
groen ligt uitgespreid over het struikgewas;
bloemknoppen zwellen en ontluiken tot won*
deren van pracht. Een koesterende lentezon
giet haar stralen weer over een herboren
aarde in milde goedheid uit. Opnieuw over*
won het leven <ie dood. •
De opgewekte gezichten der menschen weer*
spiegelen de glans van de lente.
Wel hebben zij er sedert het vorig jaar wat
zorgenrimpels bijgekregen! Zulk een winter,
in oorlogstijd, moest wel sporen nalaten.
Verkeerde niet iedereen 'in zorg om de
zijnen? Trad niet in vele woningen de winter»
kou binnen? Schenen de 'moeilijkheden ons
niet eindeloos, toen winterdag zich reide aan
winterdag, de thermometer voortdurend
daalde en iedere dag ons weer ijziger leek?
Maar toen de eerste warme zonnestralen van
Maart dé sneeuw eindelijk tot smelten brach*
ten, keerde de zekerheid toch weer terug, dat
geen enkel leed zonder einde is. En nu dan
de lente weer zegevierend haar intocht houdt,
herkrijgen onze ogen hun glans en kunnen
wij weer lachen en monter zijn.

oals het is in de natuur, zo is het in het
leven van den mens. Zomertij wisselt tot
herfst en gaat over in winter, en de dagen
lijken grauw en eindeloos en zonder hoop.
Bitterheid vervult onze ziel; het leven lijkt
dood. Géén enkel leed echter is oneindig; in
altijddurende wisseling gaat de ontwikkeling
voort en heelt zelfs de schrijnendste wonden.
Ook de meest barre winter in het mensen*
leven gaat voorbij — te eniger tijd breekt het
licht weer door, gaat de zon weer helderder
schijnen; het bloesemt veer aan schijnbaar
dode twijgen - - een nieuwe lente komt ....
Is dit niet de eeuwige werking van kracht en
tegenkracht? Heeft de Voorzienigheid in haar
grondeloze wijsheid het niet aldus bepaald,
dat licht en donker elkander zonder ophou*
den zullen afwisselen, opdat de mens steeds

„door middel der duisternis het licht zal leren
zien? Zou hij het licht kunnen ervaren, als hij
niet ook het duister kende? Zou hij in staat
zijn, de reine, vreugde der komende lente te
genieten, als hij niet eerst de winter had
beleefd? Bestaat niet het ene juist door het
andere?

1 ns volk heeft een lange zomertijd gekend.
Na een bewogen eeuw van schier onover*
komelijke moeilijkheden, van verbitterden
strijd tegen geestelijke dwingelandij voot
Germaansche /gewetensvrijheid en voor het
recht op een eigen volksbestaan, kon het z«ich
eeuwen lang in vrede en welvaart verheugen.
Weliswaar was die welvaart niet over alle

Jonge arbeid, sta op!
Overmeester de wereld!
Spring ujt uw verborgen x

Schüilhoek vandaan!
Het uur heeft geslagen
Van durven en wagen;
De oude machthebber
Moet ondergaan.

~^ Uit: „Meilied", door Alargof Vos.

bëvolkingskringen verspreid. Wel waren de
tegenstellingen buitengewoon groot. Wel
gaapte er een diepe klogf tussen uitbundige
weelde en tergende armoede. Nederland
baadde zich echter dermate in rijkdommen,
dat het zich kon veroorloven een ganse klasse
van paupers op kosten der welgestelden te
onderhouden. Dat was- reeds zo in de acht*
tiende eeuw, dat zette zich voort in de negens
tiende, dat vond zijn slot en bekroning in de
ondersteuning van drie* tot vijfhonderd»
duizend werklozen in de twintigste eeuw. De
legende varTde fabelachtige rijkdom van het
Nederlandse volk verbreidde zich .tot ver
buiten de grenzen, en de verhalen over de
levensstandaard zelfs van de Nederlandse
armen klonken de bewoners van verafgelegen
landen als sprookjes in de oren.
Zij kenden niet de koude zelfzucht der Ne*
derlandse rijken, die slechts dachten aan
eigen gewin, en die de armen afscheepten met
een magere aalmoes.

\J e welvaart der Nederlandse burgerij
scheen haar zo vanzelfsprekend, dat zij er
niet eens meer oog voor had. Zij wist niet
beter of het hoorde nu eenmaal zo. Met de
vrede was het al evenzo. De vredestoestand
was ons volk zo gewoon geworden, dat het
blind bleef voor zijn weldaden. Wat ons volk
aan schatten van welvaart en vrede bezat,
beschouwde het als zijn bijzonder recht, voor
het behoud waarvan het zich niet eens meer
had in te spannen. Het zag, als geheel ge»
nomen, de plichten niet, die uit dit kostelijke
bezit voortsproten.
Zullen wij slechts de,;splinter zien in het oog
van onzen buurman, en de balk in ons eigen
niet achten?!
Welk een gezegend land had Nederland kun*
nen zijn, wanneer ons volk zijn plichten dui*
delijk had onderkend! Wanneer het, inplaats
van weldadigheid, sociale gerechtigheid zou
hebben betracht. Wanneer het de volkskracht

. der groote massa zou hebben ontwikkeld, in*
plaats haar in nood en gebrek, tot een -toe*
stand van slaafse onderworpenheid te laten
verkommeren.

JJ
JLmO verging voor het Nederlandse volk zijn
zomer van welvaart en vrede. Het herfsttij
der crisis brak aan. De arbeid werd in de
overgrote werkloosheid der laatste jaren in
ketenen geklonken en kwam zodanig in ver*
val, dat geen herstel meer mogelijk 'scheen.
Als dorre, bladeren voor de wind vervlogen
Nederlands fabelachtige rijkdommen.
En nu is het dan wintertijd voor ons volk.

t en oorlog als de mensheid nog nimmer
eerder beleefde, joeg over de wereld en
sleepte iri zijn woeste vaart ook Nederland
mee.
Een wonder was dat niet. Het zou een won*
der hebben mogen heten, als een dergelijke
wereldbrand juist alleen Nederland zou zijn
voorbijgetrokken. Ligt ons land niet midden
tussen de partijen? Is zijn positie niet de
meest kwetsbare? Heeft het door eigen han*
delingen op economisch en politiek gebied
niet zelf de poorten voor het oorlogsgeweld
wijd opengeworpen?
Had het zich voorts niet zo ver afgewend
van de sociale gerechtigheid, dat het dood*
zieke volk in geen geval meer door zachte
heelmeesters genezen kon worden? Leert de
Voorzienigheid in deze zware tijd ons volk
de waarde niet beseffen van wat het eens
bezat en door eigen schuld verloof? Van
hetgeen het — tot inkeer gekomen -- echter
ook weer terug zal kunnen winnen, als het
zich bewust wordt van zijn eigen innerlijke
kracht én/déze ten volle gelden doet?

Nl óg is het hartje winter voor het Neder*
landse volk. Torenhoog stapelen zich de
moeilijkheden op.
Desondanks evenwel zijn er reeds vele tee*
kenen van de komende lente merkbaar!
Waar wanorde tot ontbinding leidde, komt
thans orde voor nieuwe bloei de grondslag
leggen. , Waat kortzichtigheid en zelfzucht
verdeeldheid en onderlinge strijd brachten,
rijpt thans in samenwerking het besef der
gemeenschap. Waar sociaat onrecht regeerde^
grijpt thans de sociale gerechtigheid de
scepter. Waar de arbeid tot veile koopwaar
verworden was, komt de eer van den werker
tot een begin van uitdrukking.
Beperkingen en ontberingen op elk gebied
zijn nog schering en inslag. Alle tekenen
wijzen echter steeds duidelijker op de ge*
boorte van het inzicht, dat de moeilijkheden
en zorgen van het ogenblik alleen in innige
lotsverbondenheid van heel het volk, en niet
in individuele zelfgenoegzaamheid, het hoofd
geboden kunnen worden. Groot, al te groot
nog zijn de eigengereidheid en de zelfzucht
van velen, maar ook de reactie daartegen in
ons volk groeit zienderogen, en zijn felle ver*
ontwaardiging tegen de aantasting van het
gemeenschapsbeginsel houdt in vele gevallen
vergrijpen daartegen binnen de perken.
Waarlijk, — een nieuwe lente komt.
Een nieuw geluid wordt hoorbaar.
De Nederlandse arbeidsgemeenschap wordt
geboren!

WIJZIGING HOOFDREDACTIE
Met ingang van heden is C. F. Roosenschoon op zijn

verzoek door den Commissaris van het N.V.V. ontheven

van het hoofdredacteurschap van „Arbeid".
i

De leiding van de hoofdredactie berust thans bij het

Perswezen van het N.V.V., hoofd Drs. W. Goedhuys.
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De steenen zijn door 't eensgezind vermogen
van hen wier leven zich op arbeid richt
gevoegd tot steden; bruggen 'slaan haar bogen
en treinen raat'len door 't getralied licht.

\

En als de steenen zijn de ijz'ren staven
en als metaal is 't hout, als hout het glas
— 't is alles bouwstof voor wie 't beste gaven
van wat onbluschbaar levend in hen was.

De schepen varen uit --de boeren schrijden
den akker over en zij strooien zaad —
't is telkens weer de Mei in de getijden,
wier ruimte voor den werker opengaat.

Er is geen grooter roem dan dit vermogen:
door daad den droom te dwingen tot gestalt,
een vastheid in de vuist en in de oogen,
als 't anker wordt gelicht en 't heiblok valt.

Dan dfiewerf heil het werk, het ongekroonde
volwaardig koningschap van eiken man,
die niet door anderer gunst zich meester toonde,
maar wat hem kenmerkt vormt in wat hij kan.

•

Zoo moog' dan arbeid heel ons volk bezielen,
in eenvoud trouw aan 't ambacht en den grond
— een heldendicht van hamers en van wielen,
van roer en spade: 't eene arbeidsfront.

'Als puur kristal in diep-fluweelen nachten,
als overdag de flonk'rend speelsche visch
zal kost'lijk zijn waarnaar wij allen trachten:
't geluk dat rein uit donk'ren arbeid is.

Het schoonst en 't edelst zal ons hart verheugen,
al vergt het spanning, steeds weer eelt en zweet -
de arbeid heeft gebroken met den leugen,
dat enkel waarde heeft wat weelde heet.

Tot zijn bemeten dagtaak aangetreden,
geeft élk voor 't volk, dat eeuwig jong bestaat,
zijn kracht; ons aller Arbeid schouwt het heden
van wordend leven moedig in 't gelaat.

GEORGE KETTMANN Jr



D ie heeft een kronkel In zijn
hersenen, zeggen wij wel eens

en bedoelen daarmee, dat iemand
nu ja, zacht gezegd, een beetje

geschift is. Velen zijn altijd, maar
allen zijn wel eens geschift, al is
het nu niet alleen in de boven-
genoemde betekenis. Denk maar
eens aan dromen. Kunnen wij soms
niet de raarste dingen in onze
dromen beleven? Dromen t is niet
anders^ dan het herbeleven van
bepaalde indrukken, die wij in de
loop van ons leven hebben opge-
üaan, maar dan vaak in de al-
ler zonderlingste combinaties. Zo
droomde .iemand laatst, . dat zijn
hoed een kanarie-kooitje was en
dat zijn vrouw er in zat te zingen.
In hoeverre wens en verbeelding
.hiervoor aansprakelijk waren, valt
niet aan te geven. Ja, het onthoud-
vermogen van den mens werkt
soms heel raar.

Dat ondervond ik nog maar kort
geleden, toen ik op het achterbal-
con van de tram, waar mannen
manwijven zijn — om nog niet het
voorvoegsel „oude" te gebruiken —
verplicht was het traditionele
praatje over het weer aan te horen.
„Fris weertje", zei d'r een. „Man,
dan had je die winter van '90 mee
moeten maken. Toen was het fcO
koud, dat " en er kwam een
fiks staaltje van een dialect van
visserslatijn. „Nou maar zeg", viel
een ander in, „die winter van '28
op '29 moet je ook niet uitvlakken."
Ik prijsde mij gelukkig, dat ik ten-
minste één van deze" twee koelbe-
werkingen niet mee had behoeven
te maken, maar tevens verwonder-
de ik mrj. Waren zij nu dan al
weer de koudeperikelen van de af-
gelopen winter vergeten?
Het onthoud-vermogen van den
mens kan soms heel raar werken.
Om een afgrijzende koude-sensatie
op te roepen putten zij allen tot
voor jaren her in hun geheugen,
terwijl zij toch eigenlijk maar tot

Verhuis-misère
Wij allen kennen het telken jare weerkerend* voorjaarsrumoer, de uitjng van

de verhuiswoede, die ons allen in die Hjd lijkt aan te grijpen.

Statistieken wijten uit, dat de meeste verhuizingen „gepleegd'Vworden in

de maatid Mei. Uit dezelfde statistieken valt ook te leren, dat het aantal

'verhuizingen in de laatste paar jaren sterk teruggelopen is. Dit is natuurlijk

het gevolg van de heersende materiaal-schaarste, waardoor de geleidelijke en

zo nodige groei van het aantal woningen belemmerd wordt.

De verhu.iswoede kan zich niet meer geheel en al botvieren. Men gaat er

nu niet meer zo vlug toe over, om van woning te veranderen, want een

andere woning vindt men niet 10 licht.

In het volgende vindt men de vergeefse uitingen van de verhuiswoede in

haar volle fealiteft beschreven.

voor een paar maanden terug be^
hoefden te grabbelen.
Mijn vrouw weet het zich echter
des te beter te herinneren. Vrou-
wen benaderen over het algemeen
toch meer de realiteit van het
leven, waar het geen kletsen over

-iemand betreft.
„Manlief", zei. ze — ja waarom
niet, ik behoef toch niet altijd de
raarste combinaties alleen in mijn
dromen te verwerken — „wij moe-
ten maar verhuizen."
Ik herinnerde mij prompt, dat Ik
eens gedroomd had een stekelvar-
ken te zijn, want mijn haar vloog
recht overeind.
„Ik vind, wij moesten maar een
nieuw huls huren." Als mijn vrouw
haar zinnen begint met „ik vind",
dan benadert zij wel zeer sterk de
realiteit. Dan is de zaak al uitge-
maakt en klaar. Dan helpt er geen
tegenpruttelen.
„Ik heb geen zin, om het volgend
jaar weer tien dagen zonder water
te zitten. Ons huis is veel te oud.
Bij nieuwe huizen wordt er veel
meer zorg besteed'aan het bescher-
men van de waterleiding tegen
'weersinvloeden. En ik vind ook,
dat wij maar in de onmiddellijke
nabijheid van len kolenboer moe-

-ten zien te komen."
Ik zei maar niets meer — een door
de ervaringen van het huwelijks-
leven gewaarschuwd • man " gelüt

voor twee — maar ik wist wel
béter. Die plotselinge verhuiswoede
was heus niet alleen het gevolg
van de ondervonden narigheden
tijdens de afgelopen winter. Die is
het telken jare weerkerende afgrij-
selijke gevolg van de komst van
het voorjaar. Heeft nie.t laatst nog
een professoï beweerd, dat wij
mensen dan — in overeenstem-
ming met een de dakgoot daarvoor
benuttende diersoort — met een
teveel, of liever met meer energie
geladen zijn dan anders? Huis-
vrouwen plegen verhuizen en niet
te vergeten schoonmaken in het

.,voorjaar als een middel aan te
grijpen om zich af te reageren.
En dus trok ik er de volgende dag
op uit — nochtans door mijn reeds
genoemde ervaringen' van het
huwelijksleven blijmoedig gestemd
en ik dacht aan: „Lach dan Paljas,
tot je hart is gebroken". Als het
dan toch moest, misschien kon ik
dan wel een huisje vinden, waar
een lapje grond bij behoorde en
waar ik tabak op zou kunnen
zaaien.
In zo'n geval is het eerste werk,
om een woningbouwvereniging, die
woningen exploiteert, op te zoeken.
Daar kreeg ik mijn eerste domper.
„Ik wil een huis hiyren met een
stuk of vier kamers", zei ik, niets
kwaads vermoedende. De eerst zo
vriendelijke jongeman, die mij te

A.P Studio)

woord stond — klaarblijkelijk had
hij de echte cigaret in, mijn rnond
opgemerkt — werd opeens gek.
Wezenloos staarde hij mij aan.
„Ja en liefst een nieuwe arbeiders-
woning van een gulden of vier, vijf
of desnoods zes", voegde ik er tot
overmaat van ramp nog aan toe.
Toen was het hek helemaal van
de dam. „Schrijf uw naam maar op
de lijst, onder die andere honderd
van vanmorgen", brulde-ie me toe.
Somberder gestemd vervolgde ik na
deze formaliteit mijn speurtocht.
Mijn eerstvolgende verzoeken be-
gon ik nog steeds met het noemen
van bepaalde voorwaarden. Huur-
prijs niet boven de zo en zoveel
gulden. Goed beschermde water-
leiding enz. Maar toen de dag ten
einde liep, was de inhoud van mijn'
aanvraag alleen tot het stereo-
tiepe: „Een huis" teruggebracht,
desalniettemin zonder resultaat.*
Met lood in de schoenen zocht ik
mijn vrouw weer op. Ach, laat ik
u niet vervelen met het relaas van
mijn ontvangst. U kent het mis-
schien wel. Daar behoef je niet
voor te dromen.

De volgende dag ging mijn vrouw
zelf. Ik was wraakzuchtig gestemd
en voelde mij in het. geheel niet
gepasseerd.
De ervaringen van mijn vrouw van
die dag en van de volgende dagen
— de wil van haar is niet zo gauw
te buigen — ben ik nooit te weten
-gekomen. Zij kwam die avond ook
looiïg thuis en zei rrlfcs.
Tegen den behanger zei ze wel wat,
want dien vond ik de hele verdere
week al plakkende en geplakt tegen
en aan de muren van mijn woning.
En toen ook dat weer achter de
rug was, zei mijn vrouw - - e n zij
gebruikte dit keer weer haar ste-
reotiepe aanvangs-woorden: „Ik
vind, dat eigen haard nu goud
waard is."
En ditmaal vond ik, dat zij eens
gelijk had. H. B.



WAT GEBEURT ER MET HET N.V.V.?
Brengt de eerste Mei grote veranderingen?

Een vraaggesprek

met Woudenberg

De glimlach van de MonaLisa
Het is wel een beetje raar. een ste-
vlgen. nogal gezetten man. een ge-
zellig rokende pijp in de mond, met
de Mona Lisa te vergelijken! Ik kan
het evenwel niet helpen! Op Wouden-
berg's loviale gezicht blonk hetzelfde
geheimzinnige, ietwat spottend uitda-
gende glimlachje, dat Leonardo da
Vinci's meesterwerk tot een' mysterie
heeft gemaakt. „Wat ik weet. dat weet
ik", zei die glimlach. ..Maar wat ik ver-
zwijgen wil, verzwijg ik En een
knappe kerel, die mij m'n geheim kan
laten verraden."
Het bracht ons journalistenbloed aan
't koken.
„Maar luistert u nu toch eens'", pleit-,
ten we. ..Arbeid" te toch tenslotte het
orgaan yan het N.V.V., nietwaar? Maar
hoe kunnen we dat zijn. als de N.V.V.-
commissaris ons niet eens vertellen
wil, wat er nu eigenlijk allemaal aan
de hand is? Er lopen alle mogelijke
geruchten over ophanden zijnde ver-
anderingen bij het N.V.V., ma*r nie-
mand weet et het rechte van. U alleen
kunt ons uit de droom helpen. We
kunnen toch geen geruchten gaan pu-
bliceren? Dat zou ..."
„Bijzonder onverstandig zijn", vulde
Woudenberg de zin onverstoorbaar
aan.
„Ziet u wel? Juist daarom willen wij
nu eens precies weten, wat er waar is
van lietgeen er zo allemaal gemompeld
wordt. Dan kunnen we er een aardig
artikel van maken."

Wachten tot de eerste Mei.
„Juist", stemde Woudenberg toe..
„Maar daar kpmt niets van in l Mei
Is de dag. waaróp ik in mijn rede in
het Concertgebouw alle nodige inlich-
tingen zal geven ..."
„Het is dus waar, dat er allerlei verï
anderingen komen?
.,En ofi En grote veranderingen ook!
Veranderingen, die voor Nederland
een geheel nieuwe ontwikkeling op
het gebied van de arbeid en het sor
ciale leven zullen inluiden."
„Zullen we daar in ons l-Meinummer
dan maar een uiteenzetting van
geven", vroeg ik hoopvol.
„Zodat iedereen van tevoren alles al
vreet, wat ik op de eerste Mei te zeg-
gen heb? Neen, jonge vriend! Ik wil
mi.1 het genoegen niet laten ontnemen
op die bijzondere dag het eerst zélf tot
de Nederlandse werkers in het alge-
meen, en tot de NV.V.-leden tn het
bijzonder te spreken over de grote
dingen, die er staan te gebeuren, en
die de levensbelangen raken van hen-
zelf en van hun gezinnen. Bijna twee
Jaar achtereen heb ik gewerkt, met dit
als uiteindelijk doel voor ogen; laat
mij' dan ook de voldoening, het hun
zélf te vertellen."
Woudenberg's glimlach werd breder.
Hij trok eens aan z'n pijp en scing
voort: „Tja. als de radio er niet was . . .
O ja, weet Je, wat je wel kunt doen?
T>e N V.V -leden van te voren opwek-
ken, op l Me1 om half aoht vooral op
Hilversum tn te schakelen en naar mij
te luisteren Het is van een niet te
onderschatten belang voor hen."
-O, dus daar is de pers goed voor? Als
gangmaker voor de radio-omroep",
^opperde iK. -
-.Precies!" stemde Woudenberg toe.
Het aai over de bedrijfsgemeenschap
gaan
..Gaat het over de bedrijfsgemeen-
•chap. waar u al vaker over gesproken

en geschreven hebt?" waagde ik
..Dat is niet zo moeilijk te raden, wel?"
was d.e wedervraag.

Inderdaad zal ik het over de bedrtjfs-
gemeenschap hebben. Je weet, hoe mij
die zaak ter harte gaat. En thans zal
zij haar bekroning vinden."
„Betekent dat het eind van de actte
van het N.V V in de bedrijven?"
Woudenberg.nam z'n pijp uit de mond
en boog zich, de ellebogen op zijn
schrijf bureau geleund, jiaar mij toe.
„Het eind? Het eind? Kan Je begrij-
pen! Dan beginnen we pas goed! Wat
we tot nu toe hebben gedaan is nog
maar voorbereidende arbeid geweest.
De reorganisatie, die staat te gebeu-
ren, is juist bedoeld om de actie voor
de vorming, of liever gezegd, voor het
beleven van de bedrijfsgemeenschap
pas goed te kunnen gaan voeren."

Het beleven der bedrijfsgemeenschap.
„Wat verstaat u onder het beleven van
de bedriifsgemeenschap?"
„Daaronder versta ik. dat de werkers
van een bedrijf zich ervan bewust
moeten worden, dat zij als arbeidska-
meraden. zoals zijt in het bedrijf met
elkaar samenwerken, bij elkaar beho-
ren."
„Dat zij dus een gemeenschap vor-
men?"
„Precies! Een arbetösgemeenschap,
maar tevens een sociale gemeenschap.
Op het ogenblik is dat anders. Denk
bijvoorbeeld eens aan de verschillende
vakbonden voor de verschillende be-
roepen. De leider van een bepaald be-
drijf heeft te maken met de besturen
niet van één bond. maar van een aan-
tal verschillende bonden. In één be-
drijf kunnen bijvoorbeeld leden wer-
ken van de metaalbewerkersborrd. de
bond van technici en opzichthoudend
personeel, de handels- en kantoorbe-
diendenbond. de timmerliedenbond,
de meubelmakersbond. de transport-
arbeidersbond, en misschien nog wel
meer De bedriifschef heeft dus resel-
matig overleg te plegen met de be-
stuurders van. laat eens zien. zes ver-
schi'/leflde vakorganisaties, vroeger
waren er dan voor iedere cateeorie
nog moderne, katholieke christel'lke
en neutrale bonden! zodat het kon
voorkomen dat een bedrijfsleider in
relatie stond met niet minder dan 24
verschi'Tpndp vakorganisaties!"
„Dat is waarlijk wel wat van het goe-
de té veel!"

De werkers van een bedrijf ztyn orga-
nisatorisch verdeeld.
„Dat meen Ik ook. Sinds de samenvoe-
ging van alle vakbonden in het N.V.V.
is aan het buitensporigste sectarisme
nu wel een eind semaakt, maar de
splitsing van het personeel van één
bedrijf in een aantal verschillende
vakorganisaties is nog altijd blijven
bestaan, ondanks de centralisatie in
het N. V V Dat betekent, dat de kan-
toorbedienden van zo'n bedrijf zich in
het beste geval met elkaar verbonden
voelen, maar dat zij niets hebben uit
te staan met de metaalbewerkers of de
transportarbeiders van het zelfde be-
drijf "
„Hetgeen de beleving van een bedrijfs-
gemeenschap natuurlijk tn de weg
staat." -
„Zo is het. En daar komt nóg Iets bij.
Dat is. dat de bedrijfsleider voor een-
voudige gevallen te maken heeft met
de plaatselijke besturen der verschil-
lende vakorganisaties, voor ingewik-
kelde gevallen met de hoofdbesturen,
waarvan de leden meestal niet in zijn
bedrijf werken! Het zijn vaak vrijge-
stelden, bezoldigde bestuurders. Op
hun bekwaamheid ding ik niets af; die
is vaak om grote eerbied voor te heb-
ben. Maar het is. toch wel duidelijk,
dat de allereenvoudigste zaken van
de gewone, dagelijkse arbeid in het
bedrijf, dingen, die voor den eenvou-
digen ^werker persoonlijk vaak van
grote betekenis zijn, daardoor tn het
gedrang raken De vakbeweging is nu
eenmaal wat Bureaucratisch gewor-
den."

De bedrijfsgemeenschap wordt een
eenheid.
„In dit euvel zal de bedrijfsgemeen^
schap dus hebben te voorzien?"

• „In dit euvel zal de bedrijfsgemeen-
schap inderdaad voorzien. Stel Je
maar eens voor. dat in een machine-
fabriek een bedrijfsgemeenschap is
gevormd. Of. zoals ik daar strakste!,
wordt beleefd. Dan is de bedriifsleider
daar lid van. en de hoofdingenieur, en
de tekenaars en de werkmeesters en
opzichters, en • de kantoorbedienden,
en de electriciens en de modelmakers,
en de transportarbeiders en wie er nog

'verder bij te pas komen."
„Vormen die dan op het ogenblik ook
al geen bedrijfssremeensehp'' Zij wer-
ken toch met elkaar samen?"
„Inderdaad, dat doen zij. Die samen-
werking is thans echter uitsluitend
technisch. Voor h,et eindproduct — om
niet aens te spreken van het be-
lang daarvan voor de volkse;emeen-
schap —• heeft vrijwel uitsluitend de
bedrijfsleider belangstelling. Voor de
anderen ligt het te ver buiten hun
gezichtskring om er belangstelling
voor te kunnen nebben. Van' het
arbeidsproces als geheel heeft de af-
zonderlijke werker 'evenmin begrip.
Hij geeft zijn arbeid aan een bepaald
onderdeel eri dat onderdeel verdwijnt
dan uit ziin gezichtskring, naar een
anderen werker, met wien het evenzo
gaat."
„Op welke wijze kan die> algemene be-
langstelling dan wel gewekt worden?"
„Zoals ik zei. door de bedrijfsgemeen-
schap te beleven, door zich als
arbeidskameraden één te voelen.
Daartoe moeten in de Eerste plaats
reselmatia biieenkomsten van verschil-
lende aard worden gehouden, wa'ar
alle werkers zonder onderscheid, bij-
eenkomen. Het is de taak van den be-
driifsleider hen daar zodanig te doen
voorlichten dat zij inzicht krijgen in
de gehele ?ang van zaken Uit dit in-
zicht wordt begriü en waardering voor
elkaars arbeid geboren Hieruit komt
weer een öet.pre samenwerking voort
en daaruit weer een grotere arbeids-
productiviteit."
„Die dan toch ook de werkers ten
goede komen moet?"
„Natuurlijk! Het bedrijf, en ook de
gemeenschap hebben er belang bij,
dat de arbeidsproductiviteit -wordt op-
gevoerd, dat er dus in dezelfde tlid en
met dezelfde middelen méér wordt
voortgebracht Zacht, dat dan ook de
werkers daar voordeel van hebben."
„Dóór loonsverhoging?"
De bedrij fsvemeenschap een sociale
gemeenschap
„Onder andere. Indien het algemene
verband der werkers in de volksgé-
meenschap haar toelaat Maar er zijn
andere dingen, die het bedrijf voor de
werkers kan doen. Wanneer de be-
drijfsresultaten, door gezamenlijke in-
spanning, erunstig zijn."
„Dat zijn bijvoorbeeld?"
„Om maar eens iets te noemen: een
pensioenfonds: een vacantiehuis;
speciale geneeskundige zorg voor de
werkers en hun gezinnen: een sport-
veld: bijzondere voorzieningen ten
aanzien van de vakopleiding; verbe-
tering van de werklokalen, zodat ze
een aangenamer omgeving voor den
werker vormen. Deze dingen zijn
daarom zo gewichtig, omdat er den
werker uit blijkt, dat het bedrijf zich
om hem -persoonlijk als mens. bekom-
mert en hem niet alleen zijn arbeids-
kracht afkoopt."
„Bedoelt u dit met het woord „sociale
gemeenschap", dat u zo juist gebruik-
te?"
„Onder andere, ja. Denk bijvoorbeeld
maar eens hieraan, dat in het be-
drijfsvacantiehuis of -op het bedrijfs-
sportyeld werkers van verschillende
categorieën' met elkaar als gelijken
omgaan. De boekhouder en de na?el-
jongen, de hoofdingenieur en de klin-
ter."

De ware „democratie"t
„Dat is pas Je ware democratie!"
„Ik ben ervan overtuigd, dat het dit
is. wat de grote massa onder demo-
cratie verstaat' Niet het waandenk-
beeld. dat iedereen zich met de aller-
belangrijkste staatszaken zou kunnen
bemoeien!"
„Dat dat niet mogelijk is. beseft, ge-
loof ik, iedereen al wel tegenwoordig.
Maar is het gevaar niet groot, dat op
deze wijze wel de bedrijisgenoten van.
ieder afzonderlijk bedrijf nauw aan-
#engesloten zijn. maar dat het lande-
lijke verband tussen de verschillende
bedrijfsgemeenschappen 'onderling
Verloren gaat?"
Woudenberg keek mij eens aan, alsof
hij wilde zeggen: „Hoe heb ik het nou
met je!"
„Daar is toch het N.V.V. voor!", zei
hij toen. v
„Jawel, het N.V.V. Maar daar zijn toch'
niet alle bedrijfsgenoten in georgani-
seerd? B.v. de directeuren niet'en de
hoofdingenieurs niet. en ..."
„Dat Is het nu juist, wat anders wor-
den gaat" zei Woudenberg.
„Dus ook deze categorieën van werkers
kunnen zich voortaan in het N.V.V.
organiseren? Maar van welke bond
moeten zij dan (id worden?"
Woudenberg lachte fijntjes. „Kijk",
antwoordde hij, „dat is nou net een.
onderwerp, waarover ik het op de

Meidag in het Concertgebouw heb-
ben zal. Moet je maar eens goed luis-

_teren. dan kom je het allemaal aan
de weet."
„Goed", lachte ik. „dat zal ik dan maar
doen Maar ik heb toch nóg iets te
vragen, ü had het zoeven over de
vakbondsbestuurders van de afdelin-
gen en van de hoofdbesturen, die niet
tot het oersoneel van een bedrijf .."
„Zeg liever „tot de bedrijfsgenoten","
viel Woudenberg mij-in de rede. ..Dat
is een beter woord daarvoor."
„Goed, die niet tot de bedrij f sgenoten
behoren. Hoe wil het N.V.V. dat onder-
.vangen? Komt er dan in ieder bedrijf
een vertegenwoordiger van het N.V.V,
die .."
„Die vraag is ook verboden", onder-
brak Woudenberg mij, terwijl hij met
zijn pijp door de lucht wuifde. „Dat
betreft de reorganisatie, waarover üc
op de bekende plaats en tijd zal spre-
ken."
„Dan zwijg ik daar ook maar over",
verklaarde ik. „Maar één opmerking
moet ik toch nog maken. Het la
tegenwoordig zó, dat de leden 'van
verschillende vakbonden, die hetzelf-
de loon hebben, toch verschillende
contributies betalen. Zou het niet
zaak zijn ..."
De deur uitgewerkt.
Woudenberg stond op, legde zijn hand
op m'n schouder en drong mij lang-
zaam deurwaarts. „Ik ben waaremoel
blij", zei hij. „dat de Journalisten van
„Arbeid" zo verduiveld vasthoudend
zijn. Maar bij mij heb je geen succes,
broer! De eerste Mei spreek ik "
„Ja, dat weet ik nu al wel" orotes-
teerde ik. „Om haM acht over Hilver-
sum. Maar hoe zit het met de werk-
loosheidsuitkering en de steun bij
maatschappelijk hulpbetoon? Ik heb
gehoord..."
„Als je al wat gehoord hebt, hoet Je .
hier niets meer te horen", grinnikte
Woudenberg, terwijl hij mij door de
deur duwde, die hij inmiddels geopend
had.
„En die ouderdomsuitkering , van
het. .?"
De deur sloeg achter mij dicht. Even
nog ging zij echter open. door de
spleet werd Woudenberg's glunderend-
gelaat zichtbaar, terwill het klonk:
„Kom- in het Concertgebouw, of scha-
kel in op Hilversum "
„Op l Mei om half acht", grijnsde ik;.
„Maar..."
Toen ging de deur voorgoed dicht.
Die commissaris J££n zwijgen. Dat 's
vast.. .1
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door Aug. Mook

H éél hoog ih de opaliga avond-
hemel waren héél klein vlieg-

machines voorbij geronkt: wel een
stuk of vijftien, een heel eska-
der . . . zzzj ... zzzj . . . prachtig in
formatie. Holderdebolder waren
de mensen van achter hun krant
of van achter hun radio naar bui-
ten komen hollen en in hun tuin-
tjes hadden ze met hun koppet j es-
in-hun-nekken naar boven staan
staren. Tjonge, tjonge, dat was
weer wat! Als de stalen zwerm dan
uit het zicht was verdwenen en
even later van ergens ver weg het
gedreun van het afweergeschut
dofte, hadden ze elkander over de
heggetjes met-het tere Mei-groen
aangekeken en ze hadden veelbe-
tekenende gezichten getrokken:
dat zou weer wat worden vannacht
als het al zo vroeg begon.
De twee mannen op de bankn in
het tuintje met het door een rand
van dikke madelieven omboorde
perkje met violen en ander bloe-
mengrut, hadden omhoog gekeken:
de vader met het diep-doorgroefde
ruw-stoppelige gezicht: de zoon
met het vierkantige gelaat met het
blonde haar en de fris-blauwe
ogen. Zij hadden omhoog gekeken,
even maar, maar hadden dan weer
voor zich'uitgestaard, vol in ge-
dachten. De wenkbrauwen van den
oude hadden zich iets méér ge-
fronst, maar in de lampies van den
ander kilde kouwe onverschillig-
heid, kilde iets van nijdigheid, van
opstandigheid, van iets dat je niet
zó maar van je af kon zetten en
opeens had hij dan, na een lange
poos van zwijging, de stilte ver-
broken alsof hij doorging met een
gesprek, dat ze al een hele tijd
samen hadden gevoerd.
„Peh! Dat noeme 'ze verdomme één
Mei!" en hij had de laatste woor-
den herhaald: „Eén Mei..." en
daarmede had hij zijn hele ge-

dachtewereld en z'n zwijgen van
méér dan een half uur achter el-
kaar geopenbaard: helemaal...
Er had schampering geklonken in
z'n stem, schampering... en mis-
noegen en in verlangen om einde-
lijk, op deze dag, deze dag-van-
feest, zijn hart te kunnen uitstor-
ten, was hij recht gaan zitten, had
hij om zich heen gekeken; was dan
plots in raffeling van woorden los-
gebarsten: „Peh! Eén Mei! Dat
heb ik wel es anders gekend...
Toen ..." en zijn ogen verstaarden
in de vèrh'eid van zijn denken:
werktuigelij k maakten zijn handen
een' wijd-uitwenkend geljaar:
„Tóén... Dat waren Één-Mei-
dagen! 's Morgens vroeg gingen we
met z'n allen naar het kerkhof:
met de Vrouwenclub! Gingen we
bloemen leggen op de graven van
de kameraden, die er niet meer
waren, 's Middags namen we de

.kinderen meer naar het Sportpark
en 's avands! Hè! Dat was het
mooiste van alles! Hadden we zon
knal-optocht... liepen -we met
zo'n ropje tulp op onze jassen..."
en zijn hand bolde over zijn linker
revers, waar hij iets gebaarde ter
grootte van een bloemkool: „De
vrouwen liepen mee . . . en alle
kwajongens... en dan voorop liep
Jochems met het vaandel en de
muziek, die taterde dat het een
lieve lust was: de muziek..."
Het gedreun van de afweer was
opgehouden: de mensen rondom
waren teruggetrokken in hun hui-
zen. De tuintjes waren nu leeg en
verlaten. In de vroege schemering
van de avond ving een merel aan
te zingen tussen het prille groen
van een heester: een diep keel-
gezang met rollers en hoge fluitin-
gen. De jongen zuchtte even bij de
gedachte aan de tulp op z'n jas,
aan de optocht met Jochems met
het vaandel en de muziek voor-

op... "bezon zich: zich bevrijd
voelend bij de luchting van zijn
opgepropte gedachten, oreerde hij
verder: „... en dan kwamen we bij
elkander in een zaal: spandoeken
hingen er en dan sprak er een
spreker en we hoorden precies
waar we aan toe waren!" Kapot
moest die héle rotzooi! Alle bazen
de pest... en wij, wij er boven op!
Dan zou er een andere wereld kun-
nen groeien, maar nou? Wat heb-
taie nou? Kan je nou op één Mei
in je tulpentuintje naar de vlieg-
machines zitten kijken! Hebbé we
daar vanmorgen een spiets gehad
van den baas! Waarvoor .geeft ie
niet wat te vreten? Is me dat één
Mei? Hebben we daarvoor vroeger
gevochten? Daarvoor?"
Bitterheid, ongelooflijke bitterheid
brandde in zijn stem van verzet en
opstand. De trekken op z'n gelaat
verhardden zich, in machteloos-
heid balde hij zijn vuisten bij de
op hem aanstormende gedachten:
Had hij daarvoor gevochten? Mee-
gemarcheerd? Meegezongen? En in
stomheid van ^verbazing om de
durf, in schuttering van ,,noe-heb-
ik-'t-nou-met-je?" draaide hij 7,ich
naar den ouden man om, als rustig
en kalm bezadigend diens stem
klonk: „Ja jongen! Daarvoor heb
je gevochten! Daarvoor . . . en wat •-
jou bezielde... en mét jou duizen-
den en honderdduizenden over de
hele wereld... waar een Domela
Nieuwenhuis ééns van droomde...
wat 'n Pieter Jelles Troelstra ééns
dacht te zullen bereiken . . . dat is
NU werkelijkheid geworden....
NU!"

„Hè?" werd hij echter nijdig
verbroken: „Hebben die dat ge-
wild?" Die bonnenzwijnerij? Die
distributie-ellende? Dat weet jij
wel beter vader! Dat hebben we
alleen maar..." maar glimlachend
remde de man-met-ervaring de
kolderende woordenvloed: „Kom
jongen, bedaar 's! Jij weet, net als
ik, maar al te goed wat ,de oor-
zaak van dat alles is. Jij weet ook
wel dat die strij,d, die nu gestreden
wordt, boven die distributie en
boven die zorg-om-'n-broodbon-
netje staat en zelfs vér. vér daar-
boven: die strijd om 't socialisme!
Bedaar 's en denk nu 's verstan-
dig: had jij die revolutie, waarvoor
jij ééns dat lied zong van die ver-
worpenén-der-aarde, zó maar wil-
len bewerkstelligen? Zó maar zon-
der meer achter je kacheltje? Zó
maar op z'n kousevoetjes? Kom.
dat weet jij wel beter. En nu zei je
zoeven, dat je vandaag geen Mei-
feest had gehad! Je bent vanmor-
gen niet naar 't kerkhof gegaan
om je gestorven medestrijders van
vroeger te eren en je bent niet met

de kleine kameraadjes er op uit
getrokken en je hebt Jochems niet
gezien met het vaandel en je hebt
de toespraak niet gehad, waar je
zo naar verlangde! Maar zie je
dan niet wat er in de wereld ver-
anderd is? Naar je kameraden
daar op 't kerkhof had je heen
kunnen gaan: niemand zou je heb-
ben tegengehouden. De jongens
heb ik vanmiddag gezien: ze speel-
den, net als vroeger... en ze waren
gelukkig, zoals kinderen kunnen
zijn.. . en waarom ook niet? Al-
leen jij draaide je hoofd o m . . . en
je Jochems met z'n vaan en je
spreker met z'n toespraak... heb-
ben die je ooit verder gebracht?
Daar straks zei je dat die hele rot-
zooi kapot moest... da,t de bazen
de pest waren... dat jullie er
boven op moesten . . . maar waar
boven op? Op de puinhopen?
ledere Meidag, die jij meevierde,
waren er duizenden kameraden die
geen werk hadden, die rafeltrappe-
lantten langs de kant: waarvan
niemand wist hoe ze aan brood
voor zich en hun vrouwen en hun
kinderen moesten komen: ledere
Meidag waren zij groter in aan-
tal . . . en was ellendiger hun be-
staan ... en waarom? Omdat er in
hel productieproces niet aan ze
verdiend kon worden! Omdat het
verlengstukken waren van machi-
nes ... die afgedankt werden, weg-
gegooid ... als ze hinderden, te
veel waren geworden! Proletariër-
zijn noemden Jullie da t . . . en jij,
j ij was daar trots op! Jij . . . met
je stevige knuisten, jij met je-cor-
pus van ijzer! Proletariër! Uitge-
stotene! Paria! Nee jongen.. . dat
was jij nooit-en-nimmer . . . maar
dat»wilden ze van j3 maken! Je je
eer en je rechten ontnemen! Je tot
-'n nietsnutter verlagen. ledere dag
van één Mei was de haat groter..."
„Maar goed ook L Dat móést!"
nijdaste de vent, die zijn Meifeest-
van-vroeger miste, maar sussend
ging de oude voort, ook al klonk er
een lichte toorn in zijn stem:
„Nee, dat moest niet! Niet met
haat, niet met verdeeldheid, niet
met afgunst en niet met klassen-
strijd kan een betere, wereld, een
betere samenleving worden ge-
bouwd! Samenwerking! Dat is het
parool jongen! Wij van de arbeid
met de vuist... wat zouden wij zijn
zonder die kerels, die werken met
hun hersens? Wat zouden wij
samen zijn zonder machines? Zon-
der de grond die de boer bebouwt?
Met z'n allen... wij ... en zi j . . .
vormen de gemeenschap... En dat
inzicht, dat is veranderd... dat
was vroeger niet zo ..."
De jongen luisterde nu aandach-
tig: zijn scherpe ogen gingen zoe-
kend rond: bleven dan rusten op 't
gelaat" van den man naast hem:
die praatte zacht verder, a}s hield
hij een alleenspraak: „Wij: de ar-
beid ... zij: het kapitaal... de één
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ij onze propaganda voor Huisvlijt-
beoefening wordt ons tegenwoor-

dig in vele toonaarden hetzelfde lied
toegezpngen: „Meneer uw doel is
ons bijzonder sympathiek, maar
hoe komen we aan materiaal!"
En daarop luidt dan altijd weer ons
antwoord: „Voor het vervaardigen van
„grote" voorwerpen zult u zeker niet,
óf uiterst moeilijk, aan het benodigde
nieuwe materiaal komen, maar de
vreugde van de arbeid ligt toch zeker
niet uitsluitend in het maken van
grote werkstukken. Die vreugde ligt in
de arbeid ,,an uch". en waarom zoudt
u uw werklust en uw scheppingsdrang
niet kunnen bevredigen door het ver-
vaardigen van kleine werkstuk]es! Zij
zullen u stellig evenveel voldoening
kunnen schenken als de grote model-
len, die u dan maar moet laten rus-
ten, totdat we weer meer normale
tijden beleven. Bovendien kunt u uit
oude "materialen of uit afvals.tukjes,
die u nog ivël kunt bekomen, toch óók'

alleraardigste, ja, kunstzinnige vpor-
werpen maken!"
Kom, geachte lezer, denk aan het
echt-Hollandse spreekwoord: „Waar
een wil is, daar is een weg". Als u aan

Huisvlijt wilt doen, dan is het mate-
riaal voor uw werkstuk] e nog altijd
wel te vinden.

' Hebt u nog een paar gave, smalle
plankjes of een paar strookjes triplex
van 7 of 8 cm breedte — en welke
Huisvlijtbeoefenaar heeft die niet! —
dan wordt zo gauw gezegd: „Ja, daar-
van kan ik niets meer maken; die
plankjes zijn te smal".
En toch, daarvan kunt u weZ-iets aar-
digs vervaardigen. Maak daarvan eens
een paar tassenbeugels, waarvan we
hierbij een zestal modellen geven. Een
flinke boodschappentas is voor iedere
huisvrouw, vooral in deze tijd, een be-
gerenswaardig bezit. Als vader of zoon
de beugels vervaardigt, dan zal moe-

cier of dochter of verloofde gaarne de
tas willen maken, waarschijnlijk ook
wel uit oude, reeds gebruikte stof, en
a's het gezin door gemeenschappelijke
arbeid en gezamenlijk' overleg dan
bovendien nog een artistiek resultaat
weet te bereiken, dan kan dit kleine
werkstuk, waaraan toch betrekkelijk
maar weinig arbeid is. zeker evenveel
plezier schenken als het meest inge-
wikkelde model, waaraan maanden
moet worden gewerkt.
De tassenbeugels kunnen worden ge-
zaagd uit lindenhout, uit 5 of 6 mm
triplex, uit iepénhout, zelfs uit gewoon
vurenhout. Voor een .grote tas maken
we de beugels pl.m 33 cm lang en
ongeveer 7 cm hoog. Deze maten kun-
nen natuurlijk haar omstandigheden
gewijzigd worden. Onderin de beugel
wordt een gleuf gezaagd, waardoor de
stof van de tas wordt gestoken. .
In model, in vorm van handvat en in
versiering zijn allerlei variaties denk-
baar, zoals de afgedrukte modellen
voldoende aantonen.
De versiering kan worden aange-
bracht in plakkaatverf; de contouren
kunnen worden ingebrand, waarna de
vlakken met transparante, waterverf
of kleurtaeits worden ingevuld; we
kunnen er tarsowerk van maken,
waarbij de contouren moeten worden
ingesneden etc. Na het kleuren wor-
den de beugels in de was gezet, ge-
vernist of gepolitoerd.
De kleuren van de beugels moeten
natuurlijk in harmonie zijn met de
kleur van de te gebruiken stof. Som-
migen zullen daarvoor een stemmige

' kleurencombinatie kiezen, anderen
"zullen de voorkeur geven aan frisse,

heldere tinten, die voor zulk een tas
ook'zeker kunnen voldoen. Op. enkele
van de gegeven modellen behoeven,
zelfs in het geheel geen versieringen.
te worden aangebracht; zij kunnen in
een enkele kleur worden gebeitst. Men'
gebruike dan kleurbeits, b.v. rood of
groen en ditmaal vooral geen eiken-
beits.
Versiering behoeft slechts aan één
zijde van de beugel te worden aange-
bracht; de binnenzijde geven we een
effen kleur.
De tassen kunnen worden gemaakt in
velerlei-vorm en van zeer verschillend
materiaal. Een vers'ering in borduur-
werk of kruissteek zal door vele dames
worden aangewend om het geheel wat
fleuriger te maken; ook applicatie kan
hier met succes^worderi toegepast.
Op effen stof, ook zelfs wanneer deze

•een grove structuur heeft, zoals jute,
dweilstof e.d., kan een ,versiering in
schablone-techniek een fraai resultaat
geven; een paar ideetjes daarvoor
g«ven de afbeeldingen 5 en 6. Men
trachte de schablonen dan uit te voe-
ren in z.g. vervloeiende tinten.

ZORG MÉÉ VOOR
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N.V.V.-leden! Schakelt op 1 Mei om half
acht op Hilversum l in. Woudenberg
heeft het dan over Uw levensbelangen!

Vervolg van pag. 6)
kan niet zonder den ander ..." en
de spreker maakte een tot zwijgen
verzoekend gebaar als zijn audito-
rium hem in de rede wilde vallen:
„Stil maar, ik weet wat je wilt zeg-
gen: die ellende, die overal was!
Natuurlijk! Die 't kapitaal hadden,
vormden een klasse apart - - een
groep - • die er op uit was die
anderen uit te buiien, te knechten,
dienstbaar te maken ten koste van
alles, maar nu behoort dat alle-

. maal tot het verleden! Je hebt
vanmorgen dien kameraad van het
N. V. v. bij dat bedrij f sappèl in de
fabriek toch wel gehoord? Wat die
zei over het" herstel van de Eer
van de Arbeid? Van de Rechten
van ieder, die werkt in dienst van
de gemeenschap? -En wat zei je
toen zélf? Dat dat héél iets anders
was, héél wat meer naar je hart,
dan dat wat ze je vroeger vertel-
den! En de bazen? Wat heeft dat
„Vreugde en Arbeid" al niet ge-
geven? Een ontspanningsmiddag.,
een bioscoopavond!"Laatst hebbeu

we met z'n allen aan die éénpans-
maaltijd aangezeten! Had je dat
toen? Niks hoor! En wat zie je
nou? Dat die baas-van-ons net
zo'n kerel is als jij en ik . . . En
kijk nou er eis verder: denk eens
aan je werkplaats, hoe die verbe-
terd is, hoe ze mijn ketelhuis ver-
anderd hebben! Nee jongen: kijk
overal om je heen, 't is anders
nu! Anders dan 't ooit was! De
nieuwe t i jd . . . waarin wij naast
enkel Plichten ook Réchten zullen
hebben, is aangebroken!" In de
ogen van den grijzen man glom-
men lichten .. ; de jongen keek
hem aan, lang en strak.
„Gelooft u...?-" klonk dan eindelijk
zijn stem en ïn aarzeling tastte hij
naar de handen van den oude, die
dan antwoordde, met ferme, met

^besliste stem:
"„Geloven? Wéten! Ja! Alles... en
alles... wijst er'op! Als je 't
maar' zien wil!"
„Ja... als je 't maar zien wil".
Werktuigelijk herhaalde de ander
de woorden en in nadenken schud-

de hrj zijn hoofd: „Maar . . . om
nou te moeten erkennen ... tegen-
over je arbeidskameraden... tegen-
over je zé l f . . . dat je altijd...
ongelijk hebt gehad..."
„Is dat zo zwaar?" vroeg dan de
man, die 'n heel leven vol ervaring
.achter zich had, maar in vol-
komen' begrijpen -klopte hij zijn
gezel op de schouder: „Kom jon-
gen! op zo'n dag als vandaag, op
zo'n lentedag als nu, waarop
overal 't nieuwe leven opbloeit en
ontspruit... waarop door de kor-
sten-van-'t-verleden 't heden zich
losscheurt... waarop' de natuur
zich ontdoet van alles wat oud is
en versleten en dat, wat herinnert
aan vorige winter en aan dood ge-
tij... is dat dan zo moeilijk? Be-
denk dan eens hoe nu, op dit
zelfde moment, daarginds..." en
met bevende hand wees' de oude
man naar 'n denkbeeldige horizon:
„dat daarginds... misschien hon-
derden en duizenden hun leven
laten... in deze zelfde strijd., voor
recht... en vrijheid... en arbeids-

-eer! Is 't dan zó moeilijk om je
eigen kleine ik te moeten over-
winnen?"
Stilte hing om de twee op de
banl^ aan de verdonkerende he-
mel flonkerden de eerste sterren...
„Nee..." klonk dan 't antwoord en
't klonk als 'n> vel-lossing, -als in
bevrijding uit een ban van zorgen
en angsten en kwellingen: „Nee...
u hebt gelijk! 't Eigen kleine ik
overwinnen... nu... op de drempel
van de nieuwe tijd!" en in 't
schemerduister greep de kerel die
zich zélf begon te vinden, de han-
den van den ander, drukte ze,
klemde ze... en in fluistering ging
hij verder: „Eén Mei...! Eén Mei.., ^
zonder haat... zónder afgunst..,
Eén Mei... voor ons allemaal...
Voor de bazen... en voor de.knech-
ten... voor' de groten en voor de
kleinen! Eén -Mei... Eén voor al-
len... allen voor één...!"
In de dreuning van 't opnieuw x
weer grommend afweergeschut in
verre verten, klonk de triomf van
de nieuwe Tijd...



strijd?

•

F eest van de Arbeid?
M oe verschillend is in de loop der historie

de nadruk niet gelegd!
In het algemeen wordt gedacht, dat de Mei*
viering het monopolie was der moderne
socialistische beweging, in de kapitalistische
samenleving.
Dit is.echter een volkomen misvatting.
Reeds lang voor men in de socialistische be»
weging der negentiende eeuw tot het besluit
kwam, de Meidag te vieren als jaarlijkse dag
van strijd, was hij vele eeuwen vroeger reeds
het feest van de arbeid. Over geheel Europa,
in Duitsland, jn Frankrijk, in België en
Nederland, in Engeland, in het Oosten van
Europa, overal vindt men nog overblijfselen
van het gebruik tonzer Germaanse voorvade»
ren, het ontluiken der natuur met feestelijk
ceremonieel te vieren.
Is deze gedachte niet zeer begrijpelijk en
schoon?
In ons deel der wereld is de winter, zoal niet
steeds een verschrikking, dan toch wel bijster
onaangenaam. Wij in Nederland hebben dit
jaar ook ons deel gehad! In andere Europese
landen is de winter in de regel nog veel
strenger dan hier. De vreugde, wanneer hij
voorbij is en het voorjaar weer zijn intrede
doet, is er hier evenwel niet te minder om.
Zelfs de bevolking van onze moderne grote
steden neemt deel aan dje vreugde van het
geleidelijk komende voorjaa^. Toen de mens
in vroeger tijden nog veel nauwer met de
natuur verbonden was, zoals het op dit
ogenblik nog alleen met de plattelandsbe»
volking het geval is, was de verbondenheid
met de natuur en al wat daarin geschiedde
nog veel groter.
Uit die vroegere tijd stammen dan ook de
oude gebruiken van de één»Meidag.
Deze oude gebruiken moeten echter niet
alleen worden gezien als uitingen van vreug»
de; De dans om de Meiboom b.v. hield bij
onze Germaanse voorouders ook verband
met de verering van de vruchtbaarheid der
aarde. Het instandhouden en bevorderen
daarvan was voor het natüurverbonden volk
Yan de grootste betekenis en illerlei min of
meer magische gebruiken werden van
ouder op ouder bewaard
De oprichting van de Meiboom houdt ver»
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band met de oud-Germaanse opvatting van
de levensboom, de wereldes of ygdrasyll,
en had ten doel. te bewerken, dat de door de
winter weggestorven teeltkrach* der aarde
zich weer zou herstellen. De dansen om de
Meiboom waren oorspronkelijk gewijde
dansen, met een diepe* symbolische beteke»
nis. Het versieren van de boom, vooral met
eieren, die vanouds als het symbool der
vruchtbaarheid gelden, had hetzelfde doel.
Bij onze voorouders heeft dit Meifeest een
bijzonder sterk gemeenschapskarakter ge«
had De gehele stam nam er aan deel. Alle
stamgenoten voelden zich- gelijkelijk ver*
bonden met de nieuwe aarde, zij allen waren
er op dezelfde wijze van afhankelijk. Allen
hadden dan ook hetzelfde doel: haar vrucht*
baarheid te bevorderen.
En slechts uit een diep geworteld gemeen*
schapsgevoel 'kan de wijding voortspruiten.
die aan elk feest zijn hogere betekenis geeft.

hondenkar door de landstreek, waar hij be»
kend was, om met de verkoop van allerlei
marskramersartikelen zijn brood te ver»
dienen. Deze socialist, gekomen uit de duis»
ternis van de mijnen' en dagelijks trekkend
door het vland, moet aanvankelijk wel diep
bewogen zijn door zijn nieuwe ontdekking
van de natuur. Wellicht was hij pas kort te»
voren aangegrepen door het opnieuw uitbot»
tende lenteleven, en had hij in zijn geest een
parallel getrokken tussen deze opleving en
het ideaal van het socialisme, dat eenmaal
ook de geknechte arbeidersklasse bevrijden
zou en tot bloei brengen. In elk geval deed
hij op dit congres een voorstel om in alle
landen voortaan gelijktijdig, en wel ,op de
eerste Mei, te demonstreren voor de inter»
nationaal vastgestelde arbei ierseisen. Dit
voorstel werd aangenomen, en sindsdien werd
de Meidag als de dag van de socialistische
arbeiders beschouwd.

G eleidelijk zijn in de Westerse wereld de
vroeger zo prachtige Mei=gebruiken

uitgestorven. Van invloed -hierop was het
ontstaan der grote steden, waardoor de band
van grote delen van het volk met de natuur
en de aarde steeds losser werd. De industria»
lisatie van het kapitalistisch tijdperk, die ge»
hele groepen mensen ten overvloede nog uit
de sfeer van het in de eigen werkplaats of
woning beoefende handwerk haalde en ze in
grote, duffe fabrieken verenigde, versnelde
deze ontwikkeling nog .meer. Al wat aan
vroeger herinnerde raakt^ op de achtergrond
en verdween tenslotte uit de gedaehtewereld
der mensen.
Was het louter toeval, of een _ herinnering
aan het oude Meifeest, dat den eenvoudigen
Fransen mijnwerker Dormoy tot zijn voorstel
bracht, de internationaal vastgestelde arbei»
derseisen juist op de eerste Mei steeds op*
nieuw in de openbaarheid te brsngen?
Het was op het internationale socialistische
congres te Parijs in Juni 1889, da* dit ge*
schiedde. Dormoy was een gcweze. mijn*
werker, die wegens propaganda voor zijn
socialistische idealen ontslagen was en
brodeloos gemaakt. Hij trok nu met zijn

e wens, om tot zulke internationaal
vastgestelde eisen te komen, kwam voort

uit de Duitse socialistische beweging. Zij had
de onwil van de Duitse kapitalistische klasse
tegen de politiek van Bismarck tot oorzaak.
Wel juichte deze de" vervolging der socialis*
tische beweging, blijkend uit de befaamde
socialistenwet. van harte toe, maar de ge»
dachte aan meer sociale rechtvaardigheid lag
haar verre. Bismarck wilde niet alleen de
Marxistisch gezinde socialistische beweging
tegengaan, maar tegelijkertijd tot een sociale
wetgeving komen, die -den Duitsen arbeider
tegen de kapitalistisc' - willekeur der Duitse
bourgeoisie zou beschermen. Deze hief tegen
de plannen en pogingen van den ijzeren kan»
selier echter een woedend gehuil aan. Hoe ter
wereld, zo protesteerden zij, ,zou de Duitse
industrie kunnen concurreren tegen landen
waar de arbeider niet beschermd werd!
Men ziet het — de kortzic'ntigheid der heer»
sende liberaal*kapitalistische ondernemers»
groep is universeel geweest! Thans weten wij
met zekerheid, dat de sociale bescherming
van den arbeider het bedrijfsleven juist
krachtiger maakt en in een betere concur*
rentie*posiüe brengt. Dat inzicht is den

l
¥



.

Woudenberg doet zeer belangrijke
mededelingen op de eerste Mei om
half acht des avonds over Hilversum l

meesten ondernemers echter nooit gegeven
geweest, in ons land zomin als elders.
De Duitse heersende klasse der tachtiger
jaren in ieder geval moest niets hebben van
wat zij het staatssocialisme van Bismarcjc
noemde.
De leider der_ Duitse socialisten, August
Bebel, kwam daardoor op de gedachte, een
voor alle landen gelijk program van arbei*
derseisen op te stellen, waardoor de Duitse
bourgeoisie haar wapen tegen sociale her*
vormingen in Duitsland uit handen zou wor*
den geslagen. Zeggen we te v«el, als we be*
weren, dat het internationale karakter van de
socialistische arbeidersbeweging heel en al
door het liberale kapitalisme is bepaald? Dat
dit hier de oorzaak van is geweest?

D e l*Meidag werd aldus tot symbool van
de internationale strijd der socialistische

arbeidersbeweging en haar algemeen program
van eisen, waarop de wettelijk geregelde acht*
urendag en het algemeen kiesrecht een eerste
plaats innamen.
Geknecht, uitgebuit door een harteloos kapi*
talistendom. dat in liberale zelfgenoegzaam*
heid de handen in onschuld meende te kun*
nen wassen waar het de ellende der grote
massa betrof, greep de arbeider naar het na*
tuurrecht van de opstand. Zoals de opstan*
ding van de jonge lente het feest van de volle
zomer aankondigt, zo zou de opstand van
het proletariaat de voorbode zijn van het
socialisme, dat eenmaal komen moest. Daar*
toe diende de macht der internationale bour*
geoisie, die de arbeiders de toegang tot het
beloofde land ontzegde, te worden verbrij*
zeld. En op die ene dag namen de arbeiders
der wereldsteden, de moedigsten yan hen, de
voortrekkers, zij, die voor hun ideaal ook
risico durfden lopen, vrijaf en trokken la^gs
de straat, tonend hun groeiende macht, zin*
gend hun strijdliederen en met hun leugen en
eisen hun mede=arbeiders aanvurend zich in
hun gelederen" te scharen!
Daar was toen werkelijk moed voor nodig!
Met bier en jenever en giften in geld hitste
de gezeten burgerij de bevolking der achter*
buurten tegen de optrekkende arbeiders aan.
Ook in ons land was dit het geval. Oranje
werd daar ook bij gehaald. Onder het brul*
len van Oranje=liederen werd, waar de politie
niet voldoende oplette — en in menige ge*
vallen lette zij met voordacht niet genoeg op!
— menige klap uitgedeeld. Lieten de Mei*
betogers zich daar niet door afschrikken,
ernstiger was, dat spionnen aandachtig toe=
keken en dat menigeen wegens zijn deel*
neming aan de Mei*optocht arbeid en brood
verloor.

'Wie dan ook geen durf had. liep daar niet
in mee!

Het socialistische ideaal echter was naar een
verre toekomst geweken! Velen geloofden er
eigenlijk niet recht meer in. De strijdlust van
vroeger was bekoeld. Thans viel de nadruk
op het behoud van het verkregene. De Mei*
dag werd van een dag van strijd tot een soort
van feestdag. Maar meer dan een schuchtere
poging door een betrekkelijk kleine volks*
groep werd dit toch niet. De groepen, die het
meest verkregen hadden, liepen voorop en
gaven dt toon aan en aan de anderen werd
niet zoveel aandacht meer geschonken.
De Meistoeten legden getuigenis af van deze
verandering.
Thans was er geen moed meer 'nodig om in
een Meüoptocht-mee te lopen! Geen klein
getal opstandige arbeiders, omstuwd door
brullend gemeen, stormde meer voorwaarts,
met vlammende ogen. hun vuisten geklemd
om hun rode ^aandels en doeken met leuzen.
Er sjokte een onafzienbare rij tevreden bur*
gers onder de leiding- van andere tevreden
burgers door de straten. En de meesten van
hen, dankbaar, het zo heerlijk ver te hebt>en
getrapt, wijdden aan de honderdduizenden,
die in langdurige werkloosheid verkommer*
den, geen enkele gedachte meer.
Deze Meifeesten werden 'tot een plastisch
getuigenis van het gebrek aan perspectief der
beweging, waarvan zij het hoogtepunt vorm*
den. Er bleek uit, dat zij zich in hoofdzaak bij
het bestaande had neergelegd, ja, tot op
zekere hoogte zelfs een hindernis vormde
voor wat de arbeiders aanvankelijk met zulk
een vlammende begeerte hadden nage*
streef d — het Socialisme!

Die oude tijden zijn thans voorbij.
Oude klanken zijn verstomd.
Oude vormen en gedachten hebben hun

.einde gevonden.
Met recht kunnen we thans zeggen: „Een
nieuwe lente, een nieuw geluid"!

L ater werd het anders.
Achturendag en algemeen kiesrecht waren

verkregen. De arbeidersbevolking verheugde
zich in vergrote welvaart Zii bestond mate*
rieel en cultureel niet meer uit paria's.

H et hardnekkige conservatisme van velen,
die zich wanhopig aan verouderde in*

stellingen vastklemden, hoe schadelijk deze
voor het volksbelang ook waren, kan de
komst van het socialisme thans niet meer
verhinderen. ,
De nieuwe staat beschermt in de eerste
plaats de arbeid; niet langer het bezit. Daar*
door kon de klassenstrijdgedachte uit ons
economisch? en sociale leven verdwijnen
De idee der doelmatig asorganiseerde samen*
werking in het algemeen volksbelang is daar*
voor in de plaats getreden.
Hierdoor is de voorwaarde geschapen om de
Nederlandse werkers véortaan als arbeidss
kameraden met elkaar in bedrijfsgemeen*
schappen, die op hun beurt de grondslag zul*
len vormen van de socialistische arbeidsge*
meenschap des volks, te doen samenwerken.
En al legt de oorlogstoestand óns vele beper*
kingen op, en al moeten we ons daar wel
onder buigen, wat nood? Wij zijn reed* eer*
der oorlogsjaren doorgekomen! De tiid vu n
1914-1918 is ons ook niet in de koude kleren

gaan zitten! En toen was er geen uitaicht op
de vorming van een socialistisch gemeenebest
zoals thans!
Na de vorige oorlog ving de strijd tussen de
volksgroepen, waarin de arbeider onvermijde*
lijk steeds de zwakkere is, weer in ver»
scherpte vorm aan. Na deze oorlog echter
zullen wij het gebouw voltooien waarvan wij
onder de moeilijkheden en zorgen van tegen»
woordig bezig zijn de fundamenten te leg*
gen. Na deze oorlog zal de socialistische
samenleving, waarin samenwerking de plaats
zal hebben ingenomen van de onderlinge
strijd, ons volk in ieder opzicht, materieel
en idieel, tot ongekende hoogten voeren.

E T is dus thans, ondanks alles, ondanks de
oorlog en de daaruit voortvloeiende

misère, alle reden, om op deze Meidag feeste»
lijk gestemd te zijn. Want de toekomst zal
beter zijn dan het heden, beter ook dan het
verleden was.
En het krachtige geslacht der toekomstige
socialistische samenleving zal ook de binding
hervinden met de waarden, die onze voor*
vaderen in ere hielden, maar die door zelf»
zucht en zwakheid en gebrek aan inzicht in
het wezen der menselijke samenleving voor
ons verloren gingen. Het steeds Weer nauwer
wordende contact met de natuur, dat ook de
stedeling van de moderne tijd nastreeft, zal
de ogen van het volk ook weer doen open*
gaan voor de mystieke betekenis ,van vele
oude gebruiken en symbolen, ^oals ook die
op de viering van de eerste Mei betrekking
hebben.
Steeds warmer, steeds zinvoller zal dit feest
dan worden. Het zal zijn het jaarlijkse festijn,
waarop gans het volk zich bezint op de be*
tekenis voor de volksgemeenschap van de
arbeid.
Een feest van de jonge lente ook in het
leven des volks.
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ED1SCHE VRAGEN

Vragen voor deze ^rubriek richte men
tot den medischen medewerker van
het roeekblad „Arbeid" Postbus 100.

C. G. v. B te V. Uw gewichtsverminde-
ring bedraagt 17 pet; voor extra voeding
kunt u dus niet in aanmerking komen.

.F B W. E te A. Uw dochtertje is wel
langer dan bij haar leeftijd behoort, maar
heeft precies het gemiddelde gewicht van
een meisje van 12 jaar Zij kan dan o»k
nre' voor extra toewijzing in aanmerking
komen*
C. J. K. te A. Uw lichaamsgewicht is
slechts 6 % onder het normale, terwijl
lengte en gewicht van uw zoontje zijn
zoals het behoort
Het is van veel belang, dat u met het
„lopend" oor voortdurend onder toezicht
van uw arts , of specialist blijft. Alleen
dan kunt u het als een onschuldige ian-
öoening beschouwen.
•Mevr C. v. Z.—G. te s-Gi. Wanneer u
mij uw leeftijd, lengte en gewicht op-
geeft, kan ik uw vraag beantwoorden.
Mevr. E. B.—S. te H Het hangt geheel
van de aard van de galblaasaandoening
af. of _ het al of niet gewenst is. om
dieet te houden Tijdens een pijnaanval
streeft men in het algemeen naar rust in
de galwegen, terwijl men buiten de aan-
vallen juist een versterkte afvoer van
gal bevordert om mogelijke stenen uit te
drijven althans verdere steenvorming
tegen te gaan. De aanwijzingen die uw
dokter u gegeven heeft: zorg. voor een
geregelde stoelgang, en geen beperking
van het dieet, gaan in de laatste richting.
Naar wat u verder schrijft, lijkt mij de
kans groot, dat er bij u geen zwanger-
schap in het spel is.
C. N te A. Uw gewicht is thans 14- pet.
lagei dan bij uw leeftijd en lengte be-
hoort. U kunt dus niet voor extra -toe-
wijzing in .aanmerking komen.
G. K te D Blaasontsteking treedt ook
vaak op tijdens de zwangerschap. U kunt
er dus in het geheel nier op1 rekenen,
dat ten gevolge van de zwangerschap een
bestaande blaascatarrh zou genezen.
Haar andere klacht Kan op vele• oorza-
ken berusten, zodat zonder onderzoek
geen aanwijzingen kunnen worden gege-
ven.
N. A. O. ie O. U zult zich met deze vraag
tot uw huisdokter moeten wenden, die
u dan waarschijnlijk wel een haarwassing
met een weinig van een teerpraeparaat
erin zal voorschrijven.
A. V. te A. Sesamolie heeft een fraaie
goudgele kleur en een zuivere smaak. Het
is een vette, zoete olie, die uit de zaden
van Sesamum indicum wordt geperst,
nagenoeg smakeloos is en geheel reuke-
loos. Deze. olie wordt goed door het
lichaam opgenomen en kan dan ook als
voedingsmiddel dienen De samenstelling
ervan is, ongeveer dezelfde als etëe van
olijfolie. Sesamolie kan ook als bakolie
worden gebruikt; soms bevat zij echter
saponinen, dan kan een overmaat ervan
tot diarrhee aanleiding geven.
Ad v 'L. te Z. Rauwe lijnolie, die door
het persen van lijnzaad wordt verkregen,
kan zonder bezwaar als spijsolie en ook
voor het bakken van vis worden ge-
bruikt. De smaak ervan wordt minder
scherp, wanneer men ze van tevoren goed
laat koken, volgens sommigen samen met
een stuk roggebrood, volgens anderen
met een ui. Gebruikt u echter in geen
geval z.g. gekookte lijnolie. Dit is lijnolie,
die door de schilders wordt gebruikt en
waaraan, al of niet onder verhitting
loodverbindingen. mangaanverbindingen
en ook wel cobaltverbindingen worden
toegevoegd Deze giftige toevoegingen
hebben het doel om de olie sneller te
doen drogen. Er is mij geen middel be-
kend om 'deze giftige bestanddelen er
'weer uit te halen De gevaarlijke .ge-
kookte lijnolie"' kan door deskundigen
van de rauwe lijnolie worden onderschei-
den aan de veranderde geur en aan de
iets donkerder *leur. Deze gekookte lijn-
olie mag dus ondet geen .beding als bak-
oj^ie of als spijsolie worden gebruikt.
Hét is waar, dat groenten uit het vat
een aanzienlijk geringere voedingswaar-
de hebben dan verse groenten Het vele
zout dat bij trft conserveren werd ge-
bruikt, moet immers bij de bereiding er-
van door net afkoken met veei water
weer worden verwijderd. Hiermede gaan

.tevens de in d£ groente aanwezige voe-
dingsstoffen, die in water oplosbaar zijn.
Verloren. Dit bezwaar geldt echter niet
voor zuurkool (zure snijbonen en zure
rode Kool). Bij het inleggen van zuur-
kool wordt n.l. verhoudingsgewijs zeer
'weinig zout gebruikt, n.l. hoogstens l'15
deel van wat bij andere vatgroenten ge-
bruikelijk is Bescherming tegen bacte-
riënwerking geeft deze kleine hoeveelheid
zout niet. In het vat ontstaat echter
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melkzure gisting, die bederfwerend^ werkt
en ^bovendien de kool haar aangename
smaak' doet krijgen. Zuurkool en ook
zure snijbonen en zure rode kool behoe-
ven dus niet te worden afgekookt. Zou-
ten, vitamines en mineralen blijven er
dan ook grotendeels in behouden.
J. v. P. te R. Tot mijn spijt kan ik u
omtrent de bedoelde zalf niet nader in-
lichten. Wel weet ik, dat in Amsterdam
de z.g. diakedegomzalf (unguentum
diachylon) door, velen zeer gewaardeerd
wordt bij de behandeling van steenpuis-
ten. Deze zalf is op doktersrecept bij den
apotheker verkrijgbaar
J. C. v. R. te O. Dd. 11 Maart werd op
uw brief van 2 Maart door mij het vol-
gende antwoord gegeven: uw vermoeid-
heid en slapte zijn voor een belangrijk
deel te verklaren uit de bloedarmoede,
die zich intussen bij u heeft ontwikkeld.
Uit uw -brief krijg ik de indruk, dat uw
dokter het helemaal niet „maar op zij-n
beloop laat", maar u uitstekend verzorgt.
Wanneer blijkt, dat hulp van een specia-
list of in een ziekenhuis voor u nodig
is, zal hij daar zeker werk van maken.
Voor extra voeding kunt u niet in aan-
merking komen, uw gewicht is normaal.
De verschijnselen, die u bij uw man
hebt waargenomen, doen vrezen, dat er
bij hem enige keren een bloeding uit
maag of darm heeft plaat? gehad. Laat
hij zich dus zo spoedig mogelijk onder
doktersbehandeling stellen,
Mej. M. v. d. Z. te T. U weegt thans
10 pet. minder dan bij uw leeftijd en
lengte behoort. U kunt dus niet .voor
extra toewijzing in aanmerking komen.
R. N. W.—H.'te A. Wanneer uw gewicht
gedurende de laatste 3 maanden van
bijna 68 kg tot beneden 54 kg is gedaald,
kunt u voor extra toewijzing in aanmer-
king komen.
N. A. J. v. B. te R.. Het gewicht van uw
moeder is 16 pet. minder dan bij haar
leeftijd en lengte behoort. Zij kan dus
niet voor extra toewijzing in aanmerking
komen.
G. v. d. Z: te 's-Gr. Het gewicht van uw

'vrouw is 15 pet minder dan bij haar leef-
tijd en lengte behoort. Zij kan dus niet
voor extra toewijzing in aanmerking
komen.
J. P. te L. De gewichtsvermindering van
uw schoonmoeder bedraagt ruim 22 - pet.
Wanneer deze gedurende de laatste" 3

"maanden tot stand kwam, kan zij voor
extra voeding in aanmerking komen.
K. H. te 's-Gr. Gewicht en lengte van
uw dochtertje zijn aanzienlijk boven het
gemiddelde wat bij haar leeftijd behoort.
Zij kan niet voor extra toewijzing in aan-
merking komen.
Mevr. A. H. E.—Ae L. te A. Uw gewicht
is thans"ruim 12 pet. minder dan met
uw leeftijd en lengte overeenkomt. U
kunt dus niet voo; extra toewijzing in
aanmerking komen
Mevr. C. J. v. d. H.—A. te E, Ja,, er be-
staat waarschijnlijk wel .verband tussen
uw leveraandoening en de darmklachten.
In dergelijke omstandigheden wordt
tegenwoordig - een eiwitrijk, fyaolhy.draat-
arm dieet aangeraden met weinig vet.
Het gebruik van lever, bij voorkeur rauw,

x en van biergist werkt gunstig. Het ver-
krijgen; van toewijzingen, die het volgen
van een dergelijk dieet mogelijk maken,
is niet eenvoudig. Dit lukt eigenlijk
alleen, wanneer langzamerhand Bij u een
bloedarmoede is ontstaan van een be-
paald type.
J. v. H te E. Tot mijn spijt kan ik zon-
der onderzoek over uw toestand niet oor-
delen. <•

N Mevr. M. M.—T. te Ti-M. Zeker kan er
op zijn leeftijd nog veel vergroeien. In
uw geval ging ik dus nog eens met hem
naar •' een specialist' voor orthopaedie.
Gewicht, en lengte van uw zoontje zijn
volkomen normaal.- Wanneer uw eigen
gewicht tot beneden 48 kg. zou zijn ge-
daald, zoudt u; wanneer de gewichtsver-
mindering binnen 3 maanden tijds tot
stand is gekomen, misschien extra toe-
wijzing kunnen krijgen
Mevr. J. P. v. d. W.—M. te 's-Gr. Tot
mijn spijt Tsan ik zonder onderzoek over
het eczeem van «w zoon niet oordelen.
W. K. te R Wim heeft geen extra vo,e-
ding nodig. Hij heeft een behoorlijk ge-
wicht en is niet eens groot Voor zijn
leeftijd.
Mevr. A. B.—S. te Z. ScH. Voor zover mij
bekend, kan uw man niet voor extra
rantsoen in aanmerkina komen.
Mej. H. D. te H. bij L Tot mijn spijt kan
ik u geen toelichting geven op het ver-
kleuren van uw doublé bril en van uw
zilveren ringen.
F. C. A. N. te A. Het gewicht, dat bij uw
leeftijd en lengte behoort, is 78.5 kg.
Mevr C M. A. l..—D te A. Wanneer uw
gewichtsvermindering, die thans reeds

ongeveer 28 pet. bedraagt, in de loop van
ongeveer 3 maanden tot stand, is geko-
men, zullen u wel extra bonnen worden
verstrekt. /
J. R. te 's-Gr. U kunt niet voor extra
toewijzing in aanmerking komen, want
uw gewichtsvermindering bedraagt nog
geen 18 pet. Het gewicht van uw zoontje
is ruim voldoende.
T. J. v. B. te R. Uw vader is thans wel
buitengewoon mager; zijn gewicht is -30
pet. lager dan bij zijn leeftijd en lengte
behoort. Het lijkt mij, dat de behande-
lende arts dus niet mag verzuimen om
extra voeding voor hem aan te vragen.
Uit. uw brief is mij niet duidelijk gewor-
den, waarorn uw vader geen aardappelen,
geen vlees e'n geen kool mag gebruiken.
Misschien kunt u mij hierover nog nader
schrijven.. Uw eigen gewichtsvermindering
bedraagt bijna 22 pet.
A. H. de B. te R. Uw gewicht is thans
24 pet. lagei dan bij uw leeftijd en.lengte
behoort.
W. P. v. d. W. & R. .t> heeft de voeding
van uw vierjarigeri zoon uitstekend ge-
regeld. Na het middageten gaf ik shem zo
mogelijk graag nog een glas karnemelk
of een .bordje yoghurt. Verder zoudt u
nog kunnen overwegen om hem tweemaal
in de week om vier uur in plaats van
een paar kaakjes of een beschuit een por-
tie gekookte erwten, bruine bonen of
witte bonen bij de boterham te geven.
Ten slotte kan zijn groei nog worden
bevorderd door het brooo. zoveel-rnogelijk
in de vorm van echt volkorenbrood te
kiezen.
C. H. R. te Scfi. Uw zoon kan niet voor
extra-toewijzing in aanmerking komen.
Hij weegt thans 19 pet. minder dan bij
zijn leeftijd en lengte behoort.
H.' Z. te Z Met een gewichtsverminde-
ring ten opzichte van het normale van
19 pet. kunt u niet voor extra-toewijzing
in aanmerking komen. Misschien heeft
de huisdokter bij uw kennis een andere
afwijking waargenomen, waarvoor wel
extra voeding kan worden verstrekt.
J. F. ie *O. Dergelijke spierpijnen berusten
in de regel op een minder goede door-
bloeding van de spier Vandaar dat men
tracht om door middel van massage,
warmte, bestraling en ook wel door een
z.g. koude-shock een verwijding van de
kleinste bloedvaten in de spier te bewer-
ken. Verder > worgen ' om hetzelfde doel
te bereiken ook wel inspuitingen met
mierenzuur of met hormoon of met
nitras natricus toegepast. Dit laatóte na
een voorafgaande injectie met novocaïne
(zonder adrenaline!).
W. L. V. te 's-Gr. Voor extra-toewijzing
kunt u niet in aanmerking komen, uw
gewicht is nogi, geen 15 pet onder het
normale.
H. v. B. te A. Boodachtig blauwe verdik-
kingen van de benen even boven de en-
kels bij een jong meisje worden nog al
eens door een verminderde functie van
de schüdklier veroorzaakt. In'die gevallen
moet dus de grondstofwisseling worden
bepaald, waarna dan zo^nodig schildklier-
of bijnierpraeparaten onder voortdurend
toezicht van den arts kunnen worden ge-
bruikt. Soms komt men ook met eenvou-
dige kininepillen uit. >
Mej. D. K. te A. Het gewicht, dat bij uw
leeftijd en lengte .behoort is 65.5 kg.;
voor uw zuster bedraagt liet 60.kg. :Uw
gewichtsvermindering bedraagt ruim 26
pet.; u kunt dus voor extra-toewijzing in
aanmerking komen.
G. B. te P. Wilt u uw volledig adres'op--
geven? Uw vraag wordt dan per brief
beantwoord.
W. M. de B. de W. te D. De ge%vichtsver-
mindering van uw vader bedraagt nog
geen 13 pet., die van uzelf ruim 24 pet.
F. V. te Sch. In uw geval zou ik eens met
mijn huisdokter overleg plegen. Uw zoon
is buitengewoon groot voor zijn leeftijd.
Ook. zijn gewicht is behoorlijk, echter

' lang niet zo groot als met zijn lengte
overeenkomt.
Mej. G. T. K. te A. Nu ,deze toestand al
sinds zes maanden bestaat, is het voor u
zaak zich eens door een specialist te laten
onderzoeken, opdat de oorzaak ervan kan"
worden vastgesteld ,
Mej. £. B.-—Sch te M. Uw dokter heeft
u goed ingelicht. Extra voeding kan bij
deze ziekte niet worden voorgeschreven,
wel, wanneer uw gewicht binnen 3 maan-
den tijd van omstreeks 64 kg. tot beneden
51 kg. zou zijn gedaald.
W. J v. d. D. te 's-Gr. Alleen uw man
komt met een gewichtsvermindering van
'ruim, 25 pet. voor extra toewijzing in
aaiimerKing. De gewichtsvermindering
van, uw zoon bedraagt ruim 10 pet., van
uw dochter 18 pet. en van uzelf bijna
7 pet
Mej. J. H. W. te V. Uw gewicht is thans
bijna 26 pet minder dan bij uw leeftijd
en lengte behoort. U kunt dus voor extra
toewijzing in aanmerking, komen.
A. v. W. te A. Wanneer het gewicht van
uw kleding op een kleine 2 kg. wordt ge-
schat, weegt, u thans meer dan 27 pet.
minder dan bij 'uw leeftijd'en lengte b?-
hoort U kunt dus wel degelijk voor extra
toewijzing in aanmerking komen.

HOE?
De hieronder in oeeld ge-
brachte geschiedenis van en-
Kele Cursisten is slecbts een
greep uit duizenden

Curstsi 60072:
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U KUNT DIT OOK
Wat uw beroep ot ambt ook Is. altijd
zullen DALME7.JER S CURSUSSEN "u
dingen /leeren u memoden en oplos-
singen doen Kennen, die aan uw levpn
nieuwe beteekenis en inhoud geven uw
levenslust en levensvreugd vermeerde-
ren en bet nut en de economische
waarde van uw arbeid verdubbelen.
Hlerdooi zult u' vanzelt uw POSITIE
VERBETEREN Volg eens aandachtig
onderstaand li.istje Daar zijn zeker
dingen bij. die verbeterd'en vermeer-
derd, voor u van ingrijpende beteekenla
In uw leven kunnen worden Z'ehier;
bezit u:
Uroot Copc-entratievernioeen? Beslist-
heid? Orciinisattexermoxen? rrartlsrlie
Levenskiinst* Moed tot aanpaKki-n?
Zelfbelieersi-hlnK? Initiatie!? LoKi>rh
Denken? VlnmiieH.1khei<rf Zelfkennis»
Snel Opmerkingsvermogen? Knerule?
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fcrarht? Uoor/.ettingsvermoeen? Ver-
ïoopkraeht? ArbelrtstartleU? Hersencon-
cröle? Redeneervermogen? Getraind oo-
merklnRsvermosen? Nlmtnei falend ge-
üeugeD?

Kunt u op deze vragen volmondig
.JA" antwoorden? Kunt u aatv Zoo
neen dan zult u onmogelijk in staat
zijn te olijven, die u zijt laat staan
vooruit te komen Maai u Denoett niet
te vreezen: u voelt uw tracht groeien.'
uw geest sterken u verheugt u In
steeds grootere waardeering voor uw
persoon en voor uw arb»id als u leert
wat de moderne wetenschap van het
leven ook u leeren Kan Dat IE net
werk. dat DALMEIJER'S CURSUSSEN
sinds 30 laar doen: menschen ophef-
ten. ze verdei brengen, hun den weg
wijzen tot het Oereiken van den K.p.
voor bet vervullen van steeds hoogere
doeleinden Dat hebben zij gedaan voor
duizenden anderen, dat Kunnen zU

OOK VOOR U!
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Dam-rubriek
De gevraagde aanvangs-

standeh
De vraagstukken in de April-wedstrijd,
waarbij de zettenreeks en de' slotstand
werd gegeven, waarna het aan de' le-
zers werd overgelaten de beginstand
op te sporen, hebben verschillende
lezers voor moeilijkheden geplaatst.
Ter toelichting kan gezegd worden,
dat uit de notatie van de gespeelde
zetten niet altijd blijkt, of met een
dam of wel met een schijf is gesla-
gen. Ook kan het voorkomen, dat de
aangegeven zet voor zwart volgens het
reglement niet gedwongen was, maar
toch wel de beste, omdat bij anders
slaan zwart eerder zou verliezen. , Dit
is bij de notatie niet aangegeven, om-
dat dan de oplossing te gemakkelijk
zou zijn. In ieder geval kan men, als^
men op de juiste wijze te werk gaat,
tot een goede beginstand komen.

Oplossing Maart-wedstrijd
Klasse A

No. 1. 21—17, 48—42, 43—39, 40—34,
35—30, 45— =40, 50x48. 26x28, 25—20,
20 — 14, 47 — 41. 42x4. Een mooi vraag-
stuk.
No. 2. 32—28, 38—33. 37—32, 14—9,
41—37, 49—44, 46—41, 31x11, 36x16,
11—7, 16x9, 28—22. 45—40, 25x3.
No. 3. 37—32, 38—32, 39—34. 24—20,
42 -̂37, 48x37. 50—45. 47—42, 49—43,
34x43. 40x9, 15x4. Zoals verschil-
lende oplossers terecht opmerken,
maakt zwart door 8 — 12 en 26—31
remise.
No. 4. 39—34, 31— 2"6. 43—39, 48—42.
36—31, 46—41, 21—17. 37—32. 31x42.
26x10, 30—24, 25x.l.
No. 5. 30—24, 29—24, 27—21, 34—30.
16—11, 32—28, 28—22, 39—34, 25x3,
3x12. Dit vraagstuk is velen te mach-
tig geweest.
No. 6.. 14—3, 15—10. 23—18. 3—9. 9x
27 (dit is verrassend), 48x26. 26x6.

Klasse B

"No. 1. 33—29 (37x46), 29—23 (18 X
29). 35—30 (25x43) . 38x49 (27x38),
49—43 (38x40, meerslag), 45x5 (46x
19), 5x7, (2x11). 47—42. Verschillen-
de oplossers waren voor dit vraagstuk
van den heer Kroonen vol waarde-
ring.
No. 2. 36—31 (27x36), 37—31 (26x
28), 38—32 (28x37). 48—42 (37x48),
47_41 (36x47), 44—40 (47x29). 34x
5 (48x34), 40x20 (25x14) , 5x35.
No. 3. 47^-41 (35x44), 32—27 (23x34
Of 21x34), 50x30- (21x32), 37x28
(26x46), 30—25 (46x23), 25x1 en wit
wint. Op zwart 23 — 45. wit 33—29. Op
zwart 13—18 of 23—46, wit 33—28.
Een mooie bewerking.
No. 4. 38—33 (39x28), 47—42 (36x
38), 37—32 (28—37), 48—43* (38x49),
46—41 (49x19), 41x3.
No. 5. 11—7 (12x1), 29—24 (38x20),
16—11 (6x17), 28—22 (17x28), 42—37
(31x42), 47x38 -(36x47), 40—34 (47
X40), 45x21.
No. 6. 37—31 (29x49), 32—27 (49x
10), 27x9 (3x14 of 36x27), 15x4 (36

De problemen

Voor de nu beginnende nieuwe wed-
strijd kunnen d<; oplossingen weer
tegelijk worden ingezonden. In klasse
B 'is no. 2 een heel aardige bewerking
van een motief, dat nogal in de smaak
valt. Als men de slotstelling van dit
vraagstuk uitwerkt (op de wijze van
de vraagstukken l en 6 uit de April-
wedstrijd), zal men merken, dat op
dit motief nog heel wat problemen
zijn te maken.
In klasse A ziet de ervaren oplosser
aan no. l al spoedig, waar het naar
toe moet. Maar no. 2 geeft enige
eigenaardige moeilijkheden. Voor op-
lossers zijn ^tien fraaie boekenprijzen
beschikbaar.
Oplossingen voor de wedstrijd 'wor-
den ingewacht tot uiterlijk 15 Juni.
Adresseren: Redactie Weekblad ,, Ar-
beid". Postbus 100, Amsterdam.
Op adres duidelijk Damrubriek ver-
melden.

Klasse A

No. 1.
L. BARTELING.

Zwart.

Binnenscheepvaart in
Friesland

Wit.

Zwart: 12 sch. op 9, 12 t/m 21 en 27.
Dam op 46.

Wit: 13 sch. op 25. 26. 28, 32, 33. 35,
36, 37. 39, 41, 42: 47 en 48.

Nq. 2.
L. BARTELING.

Zwart.

Wit.

Zwart: 11 sch. op 4, 6, 8, 9, 10. 13,
18. 26. 30 en 35. Dam op 14.

Wit: 14 sch. op 17, 21, 22, 25. 27,
34, 39, 40, 42, 44, 45. 47 en 49.

15,

29,

Klasse B

No. 1.
\ L. COLIER. Maastricht.

Zwart.

- Wit.

Zwart: 13 sch. op 9, 10, 12, 13, 17 t/m
21, 23. 24; 25 en 27.

Wit: 12 sch op 16. 29, 30, 33, 34, 35,
37, 38, 40, 43, 47 en 49.

No. 2.
R. DE VRIES, Nieuw-Weerdinge.

Zwart.

o ^

Wit.

Zwart: 5 sch. op 6, 8, 18, 26 en 33.
Dam op 29.

Wit: 3 sch. op 16, 27, 31, 32, 36, 37, 42
en 48.

Voor alle problemen geldt: „Wit be-
gint en wint."

I s het zo verwonderlijk, dat in een
provincie, waar zoveel water is als

in Friesland, de binnenscheepvaart
een belangrijke plaats inneemt en is
het ook niet heel goed te begrijpen,
dat de Friese binnenschipper in een
streek, waar de zeilsport volkssport is,
een zeiler is en niet kapitein van een
stoomboot of een motorschip?
De Friese binnenschipper zeilt en
hem deert het eigenlijk helemaal niet,
dat er weinig brandstol voor zijn op-
duwertje beschikbaar gesteld wordt,
als' er maar wind is. En doorgaans
waait die wind wel over het lage
Friese land.
Als er zo'n lekker koeltje waait en
de wind gunstig is, dan voelt de
Friese schipper zich in zijn element.
Dan staat hij zielsgelukkig tegen
het helmhout van hei roer geleund,
de pet op het achterhoofd, de han-'
den diep in de zakken Dan kijkt hij
omhoog langs het Druine zeil naar de
hemel en de wolken; hij tuurt over
het wijde land, vlak tot aan de verre
horizon. Hier tussen de horizonnen,
tussen hemel en water, op het dek
van -zijn zeilend schip, voelt hij zich
thuis.
Een varensvolk zijn de Friezen altijd
geweest. Wellicht is het op schepen
geweest, dat ze vele eeuwen geleden,
van elders kwamen om zich hier in
het' lage land te vestigen. Toen de '
Romeinen kwamen, verstonden ze ai
de kunst van het varen, omstreeks
500 waren de Friezen de vrachtschip-
pers van Europa, Karel de Grote ge-
bruikte de Friese schepen en de Friese
schippers voor zijn veldtochten in
Europa. En toen al werden zij ge-
roemd als uitstekende varenslui.
Dat is zo gebleven tot vandaag de
dag. Want in welke provincie zouden
de zeilende binnenschippers het kun-
nen opnemen tegen hun Friese col-
lega's?
Als er iemand is, die mee\it, dat hij
ook zeilen, kan, zou de Friese schip-
per kunnen zeggen, laat hij dan naar
Grouw komen in Augustus, bij het
skütejesilen (wedstrijd van tjalken)
en zijn krachten in een sportieve
wedstrijd eens meten met den Fries.
Dat skütjesilen in Grouw bewijst
eigenlijk, hoe 'n rasechte zeilschipper
de Fries is. Wie een snelzeilend
schip heeft doet mee — en let eens
op dan hoeveel vierkante meters zeil
ze durven hijsen, zelfs bij harde wind

- wie niet meedoet staat langs de
kant. Van heinde en ver komen de
schippers op die dag naar Grouw en
als 's avonds de prijzen worden uit-
gedeeld is de bovenzaal van hotel
Oostergo of 's Lands Welvaren tjokvol
met schippers en hun. vrouwen.
Skütsjesilen in Grouw, ^da's voor "de
Fnese schippers een feestdag, waar-
van ze niet gemakkelijk thuisblijven
en waar ze maandenlang stof voor
praten door hebben, als ze in één
van de schippersplaatsen — de Lem-
mer, Grouw, Leeuwarden, Harlingen
of Groningen voor de wal liggen.
We herinneren ons de wedstrijd van
1940, toen er een vliegende storm
stond en slechts drie schepen durfden
varen. Maar hoe hebben ze toen ge-
zeild, die knapen. Ze waagden er hun
tuig, hun mast en hun schip aan,
maar langs de wal stonden de maten
en "voor hen zeilden deze pracht-
kerels. Want elke schipper zal altijd
weten te vertellen van die dag in
Grouw.
D.e tjalk — rond van voren en van
achteren — is het meest voorkomende
en eigenlijk ook typisch Friese
scheepsmodel. Zeker 4/7 deel van de
Friese binnenvloot wordt gevormd
door deze prachtige schepen, die zo
wondermooi in het Friese landschap
passen.
De houten tjalken zijn de mooiste,
maar zij zijn hun plaats aan het in-
ruimen voor de ijzeren schepen, die
minder aan onderhoud vragen. Van

de houten schepen wordt gezegd, dat
de schipper' het ene halfjaar moet
varen om de winterkost te verdienen,
het andere om den scheepstimmer-
man te betalen.
De vraag is slechts of, nu de houten
schepen door ijzeren worden vervan-
gen, ook niet het tjalk-model zal
verdwijnen en plaats maken voor
scheepsvormen, die zich beter lenen
om in ijzer -te worden uitgevoerd.
De Friese schipper houdt evenwel
taai vast aan tradities en omda-t de
kinderen in de meeste gevallen 'op
het schip opgroeien en de liefde voor
het prachtige Friese schip en het
zeilen daarmee, hun als het ware met
de paplepel wordt ingegoten geloven
wij wel, dat de Friese tjalk- zich nog.
lange tijd zal weten te handhaven.
Groot zijn de Friese schepen niet.
Meer dan driekwart meet tussen de
20 en 80 ton, de gemiddelde -grootte
van de schepen onder de 80 .ton is
nauwelijks 42. In de overige distric-
ten m het noorden (Groningen—
Veencia'hi—Meppel en Zwolle) is de
gemiddelde grootte van de schepen
beneden 80 ton nog altijd 53 ton en
bovendien vormen deze slechts 62 pet.
van het totaal. De Friese binnenvloot
neemt, dus OOK. wat de grootte betreft
een eigen plaats in in het geheel
Ook dat laat zich verklaren. Van ori-
gine is de Friese schipper een eigen-
handelsschipper. Hij haalde te terp-
modder en aardappelen uit de
kleistreek of turf uit de veenstreken
en daar konden geen grote schepen
varen. De kunstmest verdrong de
kleimodder en de anthraciet de. turf
en zo werd de Friese schipper ge-
dwongen zich op de vrachtvaart toe
te leggen. De laatste jaren vond men
hem in de overslaghavens Lemmer,
Harlingen en Delfzijl en op de Usel,
waar hij zand en grind haalde. In de
herfst bieten varen, in het voorjaar
kunstmest, in de zomer basalt, grind
en zand, dat is zowat de seizoen-
deling

De hoop van de Friese binnenschip-
pers is voor de toekomst gevestigd op
de Noord-Oostpolder. En inderdaad
zal daar heel wat voor hen te „ver-
varen" zijn.'Aanvankelijk bouwmate-
rialen voor boerderijen en wegen,
later de producten van een groot
landbouwgebied.
Nu, nu de oorlogsomstandigheden een
grote beperking van het autovervoer
brachten, was en is er voor den
schipper. voldoende werk. De winter
heeft tijdelijk den schipper tot werk-
loosheid gedwongen, maar zodra de
vaart weer vrij is en dat duurt niet
lang meer, gaat hij weer varen.
En varen is voor den Friesen schip-
per zeilen.
In het milde lentezoiinetje heeft hij
de tuigage critisch bekeken en waar
r;odig gerepareerd. Nu de ijsvloer tot
schotsen is versplinterd en die zoetjes
aan door wind, water en zon zijn af-
geknabbeld, hijst hij de zeilen en
vaart weg, de horizon tegemoet.

Correspondentie, de algemene
redactionele leiding van-- liet
weekblad „Arbeid" betreffende,
richte men aan den Hoofd-
redacteur van liet weekblda'

" „Arbeid", Postbus 100, Amster-
dam. Geen persoonsnaam ver-
melden.
Bij brieven, bestemd voor (te
verzorgers der onderscheidene
rubrieken, vermelde men de
naam van de rubriek duidelijk
op de omslag. Voorts adresseren
aan Redactie Weekbiaa „Arbeid"
Postbus 100, Amsterdam.
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H eeft de moderne arbeidersvrouw
iets met de viering van de l Mei-

dag — met de viering van het feest
van de arbeid — uit te staan?
De vraag stellen, is haar oeantwoor-
den Zij heeft er. om het^met een en-
kel' woord te zeggen, alles mee te ma-
ken
De vrouw en de arbeid .
De tijd is reeds lang voorbij, dat het
werk. dat door de vrouw werd ver- '
richt, als Iets niinderwaardigs wprd be-
schouwd Het werk der ' vrouwen
ondervond voorheen weinig waarde-
ring, de, moderne arbeidersvrouw is
wel zó verstandig, haar eigen werk,
in of buiten het gezin, niet lager aan
te slaan dan dat van den man.
Het is nog niet zo heel lang geleden,
dat het werk van den man uitslui-
tend in tel was. De man was ..de kat
waar de bel aan hing".. vader was
degene, die het geld thuis bracht en...
moeder gaf het alleen maar uit. Men
dacht er eenvoudig niet aan. dat ook
het werk dat moeder in haar gezin
verrichtte, van waarde was. Dat werk
was — en is — toch allemaal doodge-
woon?
Het spreekt toch zeker vanzelf, dat
moeder vaak tot diep in de nacht voor
het gezin in touw is? Vader heeft
tegenwoordig zijn vastgestelde -werk-
en rusttijden Gelden die voor moeder-
de-vrouw ook? . wat zou het...
Als vader na gedane arbeid rustig zijn
krantje leest, is moeder rustig bezig...
een versleten broekje van den kleinen
stamhouder te verstellen: als vader,
die morgen zijn vrije dag heeft, met
den kleine gaat wandelen, moet toch
alles in de puntjes zijn verzorgd?
Wil kennen gezinnen — ook nog in
deze tijd — waar het werk van moe-
der-de-vrouw slechts matige waarde-
ring ondervindt Het Is alles doodge-
woon, dat moeder de dagelijks weer-
kerende huiselijke bezigheden ver-
richt: bedden opmaken, stofzuigen,
eten koken, naaien, stoppen en ver-
stellen, de kamers en de was doen.
Moeder weet niet beter of het hoort
zo. Zij zelf zal de laatste zijn. om zich
op haar veelomvattende taak te laten
voorstaan!
Gelukkig de huisvrouwen, die plezier
hebben in die dagelijks weerkerende
huiselijke beslommeringen ... die het
zorgen voor degenen, die haar lief en
dierbaar zijn, niet als een last, maar
als een telkens terugkerend feest be-
schouwen. Gelukkig zij, die thuis het
geluk vinden — de huisvrouwen, die
in haar huiselijk werk volledige bevre-
diging vinden.
Het feest van de arbeid geldt zeker
ook voor de huisvrouw.
Hoewel in ons land niet zo zeer als In
andere landen de vrouw bij de arbeid
de plaats van de heren der schepping
inneemt, kan wel worden gezegd, dat
ook ten onzent in de waardering voor
hetgeen de vrouw als ..werkster" kan
presteren, een grote kentering is ge-
komen Al is dan ook tn hoofdzaak
buiten de landsgrenzen bewezen, dat
er schier geen beroep is. dat tot het
monopolie der mannen kan worden
gerekend — ook in ons eigen land
heeft de vrouw getoond, dat zij*tot
méér in staat is dan de huishouding
te voeren — hoe veelomvattend m
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deze distributietijd de taak der vrouw
ook moge zijn. In tal van industrieën
heeft de vrouw mede haar bruikbaar-

• heid bewezen en zelfs In beroepen, die
niet zo lang geleden als echt manne-
lijk werden aangemerkt, omdat men
er eenvoudig niet aan zou denken, op
zulk een plaats een vrouw te werk te
stellen, heeft men vaak. van de nood
een deugd gemaakt, ervaren, dat de
vrouw zeker zulk goed werk leverde
als dg man, dien zij verving.

Mag dus op die grond voor de werken-
de vrouw het feest van de arbeid ook
door haar worden gevierd — dit geldt
zeker, en we zouden haast zeggen: dit
geldt tn de eerste plaats voor de
vrouw, die haar taak en haar roeping
uitsluitend of voor het grootste deel
in haar huishouding vindt.
Het feest van de arbeid — ook voor de

. huisvrouw!
Ook voor haar, die dank zij haar werk
en zware arbeid een der krachtigste
pilaren is van het gezin, het bolwerk
van de samenleving. Ja. vóór haar en
mét haar vieren wij het feest van de
arbeid misschien wel in de eerste
plaats voor haar — voor de op-
voedster van onze zonen en dochters
in wier handen zij de toekomst van
ons geslacht en van ons volk legt...

Gratis groente!

D it opschrift is niet ontleend aan
de voorstelling van den. een of

anderen groentehandelaar^ die met
een grapje de klanten naar zijn
winkel wil trekken. De woorden* zijn
absoluut waar: ze houden een belofte
in van de natuur-zelf. Wie er een
beetje moeite voor over heeft, die
kan werkelijk zijn maaltjê groente
zoo maar gaan weghalen (plukken
of afsnijden) om er 's middags niet
alleen van te smullen, maar er ook

' allerlei stoffen in te vinden, die voor
de gezondheid van belang zijn.
Wat is dat dan voor groente en waar
kunnen we ze weghalen?
Menigeen zal dat wat Ik „groente"
noem. waarschijnlijk met de naam
van „onkruid" bestempelen; waar
echter zit eigenlijk het verschil tus-
sen „kruid" en „onkruid"? Wat uit
den grond komt zpnder dat de tuin-
man of de kweeker het gezaaid
heeft, wat tussen het wel gezaaide
een plaats wil veroveren en de Jonge
kweekseltjes wil wegdringen — dat
noemen we onkruid: paardenbloemen,
wilde zuring, melde, zeven blad,
brandnetel, enz. enz.
Op de keper beschouwd bevatten al
die planten — en er zijn er nog veel
meer! — dezelfde nuttige stoffen, die
wij van onze gekweekte groente-
soorten verwachten: verschillende
hebben het dan ook reeds gebracht
tot een rechtmatige plaat» in de
.catalogus van groentezaden (zuring,
tuinmelde. waterkers b.v.h terwijl
andere, (b.v. de molsla. d.w.z. de
Jonge uitspruitsels van de paarden-
bloem) in verschillende streken van
ons land door de vrouwen en kin-
deren die bulten wonen worden ver-
zameld om in de stad voor een
goede prijs te worden verkocht alS
allereerste voorjaarsgroente In België
en in Frankrijk bestaat hetzelfde ge-
bruik ten opzichte van de jonge uit-
spruitsels van hop en in de Scandi-
navische landen (vroeger ook wel bij
ons) plukt men in het voorjaar
ijverig de jonge brandnetels, waar-
aan men een zeer bepaalde waarde
hecht voor de voeding.
Sedert de kwekerijen ons te kust en
te Keur van groente zijn gaan voor-
zien, is het gebruik van zulke „on-
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kruid-groente" verloren geraakt: in
een tijd echter, dat we zelfs „voor
geld en goede woorden" maar karig
van groente worden voorzien, kan
het zeker geen kwaad, om ons op-
nieuw te wenden tot de natuur-zelf
en onze keus te doen niet aan de
groentekar. maar in het veld of langs
de weg of aan de sloot,
uiteraard zal waf ik hier -zeg meer
van belang zijn voor de huisvrouw-
buiten dan voor haar collega in de
stad: ,tpch kan ook laatstgenoemde
er haar 'voordeel mee doen. vooral
als ze er de kinderen op uit kan
sturen, die een wandeling op de vrije
Zaterdagmiddag zeker geen straf
zullen vinden! Ze leren er o.a. door,
goed uit hun ogen te kijken en ken-
nis te maken met „wat er groeit en
bloeit" op een manier, die voor, het
hele gezin voordeel brengt.
Laat ik u nu dan iets vertellen van
de practijk en u vandaag een paar
onkruid-groenten noemen met hun
bereiding.
Voor molsla, de Jonge uitlopers van
de paardenbloem, steken we het mes
diep in de grond, om juist de' malse
gele blaadjes, die nog niet het dag-
licht gezien hebben, te bereiken. Het
gemakkelijkst gaat dat, als we de
plantjes zoeken in de molshopen met
hun losgewoelde aarde. Dat houdt
verband met de eerste helft van de
naam „molsla": uit de tweede helft
leiden we af, dat de groente bij voor-
keur als sla — rauw dus — zal wor-
den gebruikt. Gekookt, zooals ze
trouwens ook wel wordt bereid heeft
ze een sterker uitkomende bittere
smaak, die alleen door de echte lief-
hebbers wordt gewaardeerd; wie r'us
b.v. niet erg gesteld ts op de- bittere
smaak van lof. die weet van tevoren,
dat hij het met gekookte molsla lie-
ver niet moetx proberen. Ook de
blaadjes boven de grond, de groene
dus. die iets later voor de dag
komen, kunnen als groente worden
klaargemaakt, geheel op dezelfde
wil ze als andijvie, waaraan ze in
smaak ook sterk dpen denken.
Wie tot nu toe gemeend heeft, dat
de paardebloemenplant vergiftig is
— en dat wordt heel véél gedacht! —
die zal er goed aan doen zijn mening
te herzien: de molsla behoort tot de
meest gezonde groenten.

CORRESPONDENTIE
Mevi A s—W te R. Wu geven in over-
weging de winterkleding eerst flink uit te
kloppen, vervolgens Duiten te laten luch-
ten en. dan pas op te dergen. Deze be-
handeling moei u gedurende de zomer
van tijd tot tijd Herhalen, Het gebruik
van .mottengas Is aan te .bevelen, maar
denkt er vooral om dat u daarmede uw
kleding niet voor motten kunt vrijwaren!
Mevr. J v. A. B—v S te A.. Een speciale
vergunning voor de aankoop van een cos-
tuum Kunt. u aanvragen Oij het plaatse-
lijk distributiebureau O zult. alvorens
uw aanvrage in behandeling' wordt geno-
men eerst een vragenlijst moeten in-
vullen
Mevr J S A/ te D Probeert u eens de
geschaafde plek in uw dressoir in de ver-
eiste kleitr bij te beitsen lm haai daarna
flink in de was te zetten Ook al wijkt de
kleur dan nog iets af. ^al het toch altijd
nog mooier zijn dan die kale plek.
Mei H M v Z tf O Wanneer u door
uw voetgebrek nier OD houten zolen kunt
lopen, doet .u verstandig eens uw huis-
dokter te raadplegen Op advies van den
dokter zal men u waarschijnlijk we) een

• schoenenbon no. l verstrekken.
Mevr Th G v. d S te U Gezien het

. teit. dat u een zwakke zeepoplossing se-
bruikte om de vlekken uit uw tapijt te
verwijderen geloven wij niet dat de lich-
te plekken zouaen zijn .uitgebeten" Het
verschijnsel wijst' er veeleer op, dat het
gehele Karpet een opfrissing nodig heeft.
Het verdienr aanbeveling het kleed eerst
flink uit te moppen Het schoonmaken
kan het beste geschieden door het tapijt
gewoon op zijn plaats te laten liggen.
Wanneer u niet te veel water gebruikt en
onder het k-leed een laagje krantenpapier
legt. aal het linoleum niet nat worden.
Zo lang net kleed nog vochtig is. doet u
verstandig df kamer niet te gebruiken.
Mevr W H i. 't V te S. Wij achten ons
niet competent genoeg om uw vraag,
welke trouwens buiten het kader van
deze rubriek valt. te beantwoorden. Raad-
pleegt u eens een. rechtskundige.

Een tweede plant, waarin niemand
zich bij het inzamelen zal vergissen,
Is de brandnetel. Haar verraderlijke
prikjes houden ons eerder op een af-
stand dan dat ze ons tot toenadering
bewegen; maar toch '. als we onzen
tegenzin hebben weten te overwin-
nen, als we (misschien met hand-
schoenen aan) de Jonge topjes van
de planten hebben geplukt en als we
die vervolgens met behulp van een
pollepel of een schulmspaan flink
zandvri] hebben gewassen, dan is het
gevaar van de vinnige prikkeltjes
voorbij en dan kunnen we de gratis
verkregen groente met evenveel
smaak verorberen als de bij den
groenboer duur ^ingekochte spinazie.
'Op spinazie lijken de brandnetels het
meest, ook o.a. wat hun gehalte aan
ijzer betreft, een stof, die we In ons
lichaam niet kunnen missen. Als ik
u er verder bij vertel, dat de berei-
ding ook geheel gelijk is aan die van
spinazie. dan weet u het verder wel
en dan hoop ik. dat u de eerste de
beste gelegenheid aangrijpt om zo'n
maaltjê goede groente, die niets kost,
eens aan uw gezin voor te zetten.
Denkt u er aan. alleen de \ Jonge
topjes!
Ik oen begonnen met twee „onkrui-
den" die ledereen kent en die dus
niet de minste aanleiding kunnen
geven tot vergissingen. Er komen
ons op wandeling of fietstocht veel
méér goed bruikbare „onkruidgroen-
ten" onder de ogen, maar dan geldt
de waarschuwing, dat we ons goed
moeten overtuigen, of we wel de
Juiste soort te pakken hebben Er
schuilt nJ. ook hier en daar wel Iets
vergiftigs tussen het onkruid — de
„dolle kervel" b.v. — en we móeten
de bruikbare soorten dus goed van
de schadelijke weten te onderschei-
den-«n vooral de kinderen goed in-
prenten, dat ze niets plukken wat
niet volkomen veilig la.
In dat opzicht lopen ze bij brand-
netels en bij paardenbloemen geen
enkel ge vaar l
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Medewerking wordt verleend door het Omroep-Symphonie-orkest
o.l.v. Pierre Reinards

Eee schoonmaakbeurt
wollem

De verontreinigingen bestaan in
hoofdzaak uit tranispiratievocht en.
stof. Ga nu afi volgt te werk: Spreid
een laken op de grond uit en leg daar
uw deken op. Bewerk ze dan met de
stofzuiger aan beide kanten. Dit stof
is er alvast uit.
Doe 8 a 10 eetlepels ammonia in een
houten kuip of ongeschonden email
teil (bad) en giet er vier emmers
kokend water op. Vouw de natte
deken, die een half uur in lauw water
geweekt is, in vieren en leg ze zo op
de kuip, diat geen damp ontsnappen
kan dan door de deken. Laat de
deken zo liggen tot de dampvorrhing
ophoudt. Zorg, dat de deken het
kokende water niet raakt! Voeg op-
nieuw warm water toe en leg er de
öeken nu uitgespreid in. Zorg, dat
het water niet te' warm is. Door de
elleboog in 't water te houden kunt
u de -temperatuur bepalen, ze moet
daar niet hinderlijk warm zijn.
Druk en knijp de deken nu regel-
matig van links naar rechts en terug
door het water, telkens een volgend
stuk van de deken bewerkend. Was
de deken aan beide kanten. Sla geen
plekje over.
Hang de natte deken nu over een
rek (over twee latten) of over een
dubbele lijn, liefst buiten en spoel de
deken, door of de tuinslang te ge-
bruiken of een grote gieter. Zet een
teil onder de deken om te kunnen
zien wanneer het uitgelekte water
helder en schoon blijft.
Voor het drogen wordt de deken niet
glad, doch „gerimpeld" over het rek
gehangen, de zelfkanten op de deken
10 cm. teruggeslagen om uitlubberen
te voorkomen.
Droog indien mogelijk buiten in de
wind, niet in de zon.
Keer onder het drogen de deken een
paar maal • om zodat geen lelijke
vochtstrepen ontstaan. Klop ze ook
dubbelgevouwen af en toe voorzichtig
op.
Hang de gedroogde, deken een uurtje
in een verwarmd vertrek; borstel ze
dan met een harde borstel stevig
tegen de vleug op. Het woldek wordt
dan omhoog gewerkt. Hoe dikker de
deken, des te meer stilstaande lucht
kan ze bevatten en omdat lucht in
rust onze lichaamswarmte slechts
langzaam naar buiten geleidt, houdt
een goed opgekamde deken ons war-
mer dan een ongekamde. Een witte
deken met gekleurde" rand moet
dwars opgehangen worden dus de
lengte van de deken evenwijdig aan
de waslijn of droogstok. Sla de zelf-
kant 3 cm. om en zet de deken op
pl.m. 15 cm. afstand, met wasklem-
men vast Doe bij deze dekens wat
zout in het spoelwater wanneer de
randen blauw, wat azijn wanneer ze
rood zijn. De azijn moet wit zijn,
azijnessence --in zeven-voudige ver-
dunning is zeer geschikt. Een eetlepel
azijn of zout per emmer is voldoende.
Voor het wassen kan zeer goed de

voor

moderne wasklok gebruikt worden.
-We bewerken de deken hiermede tien
minuten, terwijl we na vijf minuten
de deken omdraaien.
Wanneer we over een emaille bad of
houten kuip beschikken, kunnen we
zelf onze dekens bleken.
Daarvoor is nodig overmangaanzure
kali 40 gr. én 8 d.l. zwavelig zuur van
6 pet., (geen zwavelzuur). Deze beno-
digdheden zijn tegen geringe prijs bij
den drogist verkrijgbaar. \
De goed gespoelde deken wordt in
een oplossing van 40 gr. overman-
gaanzure kali (vier emmers lauw
water) gelegd. De kristalletjes moeten
volkomen opgelost zijn. Hierin laat
men de deken een kwartier liggen.
Draai de deken, die nu een bruine
kleur heeft gekregen een paar maal
om en zo mogelijk bewerk ze met de
wasklok.
Knijp de deken luchtig uit.
Maak een twee'de bad van vier em-
mers lauw water, waaraan acht d.l.,
acht theekopjes, zwavelig zuur zijn
toegevoegd. In deze oplossing blijft de
deken tien minuten, af en toe om-
keren en met de wasklok bewerken.
Ze is nu helder wit geworden. Spoel
de deken minstens driemaal in schoon
lauw water, sproei ze met gieter of
tuinslang af en hang ze op de boven
omschreven wijze te drogen.
De aldus gewassen en gebleekte
dekens zullen de toets der „schoon-
heid" glansrijk doorstaan.
Niet alleen effen witte dekens kun-
nen zo gebleekt worden, ook dekens
met wit en blauwe, wit en rose pa-
tronen en randen.
Wie over een wringer of mangel be-
schikt draait er de deken vóór het
drogen door; veel water wordt op
deze wijze verwijderd.
Was geen dekens in de winter. Het
drogen duurt dan te lang. wol moet
zo kort mogelijk nat zijn.
De deken kan ook in een schoonge-
schrobde wasmand door zwaaien van
veel vocht ontdaan worden.
Zeer oude dekens kunnen nog op de
volgende wijze dienst doen:
Stop de gaten,met uitgetrokken wol
of ander materiaal met de festoh-
neersteek. Van rechts naar links een
draad spannen en teruggaand fes-
tonneren, weer een draad spannen en
festonneren daarbij de spandraad
meepakkend en in de lusjes van de.
vorige .toer festonneersteken stekend.
Haak de gerafelde zelfkanten met
een vaste twee losse steken om.
Plak zovele kranten aan elkaar tot
de deken ermede bedekt is. Maak
drie a vier lagen van deze kranten
en rijg deze op de oude -deken. Rij-g/
ook het midden een paar maal door.
Dergelijke dekens geven veel warmte
omdat papier evenals wol de
lichaamswarmte slechts langzaam
doorlaat.
Een volgend maal iets over het rei-
nigen van gestikte en molton dekens.

J. COLLENTEUR.

mp&

Solide

voor
£r za] behoefte zijn aan jongens van Jan
de Witt, die de handen uit de mouwen
willen steken om mee te bouwen aan
de toekomst van Werkend Nederland.
Een verzekering bij de Centrale Ar-
beiders-levensverzekering maatschappij
kan U de financieele zorgen die daar-
mee gepaard gaan. belangrijk verlichten.
Vraag om een bespreking met onzen
agent die U gaarne zal aantoonen
welke mogelijkheden de tarieven van
„De Centrale" daartoe bieden.

OP TUD VOORKOMT SPIJT.
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VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG

A ft GOEI) GESCHREVEN EN TE-
I U GELIJK GEZELLIGE BOEKEN VAN/36.50 voor/15,

MARIE DIERS:
1. Het Raadsel der Liefde.
2. De Tuin der Eenzaam-
heid 3. In Eigen kluisters.
4. Elsbeth. 5 Het Lerende
Hout. 6. Der zwakken
kracht.
ALICE BEREND:
t. Sebastiaan Wenzel. 8.
De Geluksvogel. 9 De Ver-
loving van Matthias Seni't.
10. Laura Hempel.
AUe boeken In keur ige ini.
l innen handen, g i -d ruk tx ip
uitstekend papier — kloek
formaat.
Totaal 2116 blacl/i.jrteii.
Over deze boeken van Ma-
rie Diers en Allee Berend
schreef de pers enthou-
siast: ..Deze boeken zi.in
van zuivere, echte mense-
lijkheid" — ..Boeken, die
Ie verheffen, beter maken"
— ..Superieur werk schoon,
rijk en ontroerend" —

„Boeken om van te houden" — ..Werken van pakkende schoonheid"
BOEKEN ALS DEZE HALEN l' UIT DE SLEUR VAN ALLE DAG!

ZIJ G E V E N OPTIMISME EN ULIJ 1 1 E 1 1 > !
voorheen ƒ36.50. nu slechts ƒ15.—. ' desge-
wenst In abonri. betaalbaar, zodat U reeds

cl E/'LJTC t t RA "f '"eer p. maand direct In het bezit van
3i.Cl.ni3 T I.DU deze 10 boeken kunt Komen. Loss dl 11.7EH

Ook voor onderstaande pracht aanbiedingen zult V zeker htferesse hebben.
JAMAICA I \N door Daphne du Maurier, de beroemde schrijfster van „Rebecca".
Geïïlustr uitgave. Geb ƒ 3.65. ,
DE MANNEN v. d. BOUNTV, bevattende de 3 boeken ..Muiterij op de Bounty".
„Pitcairn Eiland" en ..Mannen tegen Wind en Water".- Ruim 600 pag. Voorheen
ƒ 9.15 Nu in één fraaie linnen band ƒ 4.90.
DE ROZENKRANS, het bekende boek van Hor Baiclay. Geb. ƒ2.60

D E G E H E L E S E R I E

T R I L O G I E VAN I'EARL Bi:CK. NOG EEN KLEIN AANTAL VOORHANDEN.
1. De Goede Aarde. eeb. t 3.40. 2. Zonen van Wang Lung. geb. ƒ 4 50 3. Het ver-
deeWe Huis. geb. f 5.15 De gehele trilogie in 3 linnen prachtbanden totaal f 13.05.

GULLVAG-TRILOGIE. De grote, nieuwe Noorse trilogie, l Het begon m een Mid-
zomernacht. 2 En het Leven ging verder. 3. Door Nevelen naar het Licht In
S fraaie banden. Totaal ƒ 15.45.
DAAR WERD IETS GROOTS VERRICHT. .Het sublieme standaardwerk over Indlë.
waarnaar zon grote vraag is: Fraai geïll.' met vele platen deels in scnittereude
kleuren. In geheel linnen band ƒ 8.50.
BRIEFSTELLER EN RAADGEVER. Aanwijzingen en modellen voor Dw correspon-
dentie, alsmede wat een ieder weten moet over eenvoudige boekhouding, uuur
en verhuur, arbeidscontract, enz., enz Bijna 400 bladz. Geb. slechts f 2.50.
ZAKBOEK DER G E N E E S K R U I D E N door A. Dinanct Een boek onmisbaar voor een
leder, die zeil geneeskrachtige kruiden wil zoeken en daarvan Kalven, extracten,
enz., wil-gereedmaken. Met talrijke gekleurde platen. Geb. thans slechts f 2.!»0.
AL DEZIT BOEKKN DESGEWENST BETAALBAAR MET ƒ L— of meer per niaaml

"bU besteli. van ten hoogste ƒ12.50. ƒ Z.— per maand bi.j 1 25.—. en/..
Franco verzending door ge-
heel Nederland. BestelHn-
gen uitsluitend te richten
aan:
Boekhandel H. NELISSEN.
Prinsengracht 627. A'dani.

Tel. 31791.
Postrek. 60092.

Gern. .-Giro N 2266.
BU bet. p giro of postw.
verm. men ..Adv. Arbeid"

BON Ondergetekende wenst franco te ont-

vangen:

Het verschuldigde ad /„..../de Ie termijn ad
ƒ » i is door mij verz./wordt door mii met
10 et. extra als rembours op de zending betaald* l
* l Doorslaan wat niet wordt verlangd.

Naam'en beroep:

Adres: 89
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VOOR DE JEUGD

Babbeltje
van Oom Niek

M'n beste neven en /nichten.
Op gevaar af, dat jullie zeggen: nu,
die oom Niek raakt ook lelijk* in de
lappenmand, vertel ik jullie, dat ik
deze week op een nacht niet slapen
kon van de kiespijn. Drommels nog
aar toe. wat deed die kies vervelend:
het öonsde me in m'n hoofd en ik kon
htt in bed haast faiet uithouden.
Tante Cor sliep heel rustig — het leek
tenminste zo, want de volgende och-
tend wist ze me precies te vertellen,
hoeveel keren ik er wel uit was ge-
weest, om m'n mond te gaan spoelen
Ik had gedacht, dat het nooit meer
licht zou worden en eerst toen het be-
begon te schemeren, viel ik in slaap.
Hoewel de kiespijn helemaal over was,
besloot ik toch, dadelijk naar den
tandarts te gaan om de lelijke ki^s
te' laten trekken. Nu moet je niet
denken, dat ik ervóór ben. maar dado-
Hjk kiezen, die steken of pijn doen. te
laten weghalen Nee. ik ben -er altijd
voorstander van geweest, de tanden
en kiezen heel goed te verzorgen ze
geregeld te poetsen en elk klein gaatje
dat zich openbaart, dadelijk te laten
plomberen. oftewel: vullen. Ook iaat;
ik elk half jaar. pijn of geen pijn. nrji
gebit en dat van de jongens contro-
leren. Daardoor wist ik dat (de kies.
d i" me -die nacht zo lelijk uit 'de slaap
had gehouden, vast en zeker» moest
worden getrokken.
Er zijn mensen, die het vreselijk vin-
den, als ze naar'den .tandarts moeten.
Je zou denken, dat ze er mishandeld
worden en ze nebben liever weken, ja
maanden lang kiespijn, dan dat ze
hun tanden of kiezen behoorlijk laten
verzorgen
Ik mag weJ zeggen, dat ik gelukkig;
niet tot die bangerds behoor. Ik wist,
dat de kies eruit moest — dokter had
zelf gezegd: we zullen haar maar laten
zitten, totdat zij gevoelig wordt — en
nu was dan haar tijd gekomen.
In de kleine, ongezellige wachtkamer
zaten al heel wat kiespijnlijders toen
ik binnenkwam. De een keek nog be-
nauwder dan de ander en er werd
haast geen woord gewisseld bij ai die
v/achtende mensen. Geregeld ging het
belletje en hoe graag de mensen an-
ders vóór hun beurt gaan — bij den

, tandarts gaf de volgorde helemaal
geen moeilijkheden en telkens als het
belletje ging voor den nieuwen patiënt,
bleek, dat de man of de vrouw, die
aan de beurt was, zelfs liever een an-
dej dé eer van het aan-de-beurt-zijii,
gunde.
Nu gaat het bij een tandarts zo, dat
de zieke kies wordt ingespoten, om die
na een minuut of wat wachten, pijn-'
loos te Kunnen trekken. Deze tandarts
liet de mensen met ingespoten kiezen
in een andere wachtkamer en toen ik
daar kwam, trof ik er haast alle men-
sen weer terug, die eerst met me in
rte andere wachtkamer hadden ge-
zeten. Daar zag ik zowaar ook een
juffrouw, die in de eerste 'wachtkamer.
in tegenstelling met alle anderen, alle
praats had gehad. Zij vond het hele-
maal niet erg, haar den tandarts te
gaan — zij liet met plezier haar hele
mond leegtrekken, want niets was er
eiger. dan kiespijn te hebben -- zij
had er eens negen tegelijk laten trek-
ken en dat nog wel zonder dat ze ver-
doofd waren enfin, oom Niek en
allr- anderen hadden met -gepaste be-
v/yn-lering die Kenau-achtige dama
aangehoord.
Alleen hield ze af en toe haar mond
en dan vertrok ze haar gezicht in een
lelijke grijns. Dan kreeg de juf „kies-
pijnscheuten" verklaarde ze.
Nu zat ze. net als alle anderen met
een ingespoten kies in het tweede
kamertje, te wachten, tot de- dokter
zou komen zeggen, dat de Verdoving
lang genoeg had gewerkt en dat tiij
er nu toe over kon gaan. de kies pijn-
loos te trekken. Natuurlijk hield die
dokter dat hele verhaal niet — die
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kwam alleen maar even om de ho^k
van de deur kijken om te zeggen: „wie
volgt.?" en dan wisten wij het wel.
Daar kwam de dokter weer: „Wie
volgt?...... o ja, die dame."

De dokter keek mij verbaasd aan.
„Er was vóór u toch een dame?
W.eet u ook, waar die juffrouw is ge-
bleven?"
Ik moest zeggen, dat ik daar niet on
had gelet. Toen de dokter eens in rte
eerste wachtkamer ging kijken, liep ik
achter hem aan. Ook in die andere
wachtkamer was er geen juffrouw-
met-ingespoten-kies te bekemren De
dokter keek de straat in en zag de
dappere juf heel hard weglopeji. /ij
was, nu ze geen pijn meer had. er
maar' vandoor gegaan zó bang
was ze ervóór, de zieke kies te laten
trekken!
Df dokter lachte dat hij schaterde
„Die'komt wel weer terug" verzekerde
hij me. „Al is het vandaag niet. dan
is 'het wel morgen. U bent aan <le
beurt, meneer — gaat u maar zitten"

Het eerste prijsraadsel
ui t het nummer van 10 April wa? door
velen goed opgelost. Voor elke minuut, die
cle dochter van oom_ Niek later opstoiid
gat zij een halve cent. Zij moest betaten
een gulden en vijf cent, dat was dus 105
cent of 210 halve centen. Zij was dus 210
minuten, dat is 3i uur later op geweest.

Het aantal kleutplaten
Over het 'schatten van het aantal teleur-
platen was ik minder tevreden Onze fami-
lie is heel wat groter dan jullie denken.
Kijk maar eens naar onderstaand staaliP
en dan zullen jullie zien, dat Oom Niek
méér heeft te doen. dan de meesten den-
ken — misschien begrijp je dan ook, dat
ik jullie niet allemaal tegelijk kan ant-
woorden.

Marietie Duursma, m., 14 j., Ortelius-
sti'aat 6911. Amsterdam: Lammert Al-
ting, j., 12 j., Odoornerveen. Post Schoon-
oord. Dr.; Nelly Dijkstra, m., 13 j., Ch ds
Bourbonstraat 311, Amsterdam-W.; Al-
bert Kobus, j., 15 j., Zandweg 77, Zwager-
bos Fr.; Nelie Dijkshoorn, m., 12 j.. Kla-
verstraat 12. Julianadorp: Rie Boone. m.,
12 j., Parallelweg 28. Goes; Kaspef van
aer Heiden, j., 10 j.. Ams'terdamseweg öO.
Arnhem.

Meermalen is mij gevraagd.

een tekenwedstrijd
uu, te schrijven en ditmaal wil ik de teke-
naars en de tekeiiaressen onder de neven
en nichten eens een kans geven. En wat
voor een kans!
Op mijn verzoek heeft de heer Lutz. de
tekenaar van Kareltje Kraan, een prach-
tige plaat van Kareltje gemaakt. Deze

' plaat vind ie op de volgende pagina
onderaan.
Alt je de plaat goed bekijkt; dan zie je,
dat-ie niet af is. Je moet maar denken,
oat Oom Niek bij meneer Lutz binnen-
kwam om de tekening te halen
„Ben je er nu al?" vroeg meneer Lutz
verwonderd. „Ik ben nog lang niet klaar'"
„Ga hier maar zitten — steek een lekkere
Havanna op en laat mij werken — over
een half uurtje kan je naar -meekrijgen",,
vervolgde hij.
rk keek eens naar de plaat en nam
haar van de tekentafel weg „Dat moeten
m'n jongens en meisjes nu maar verder
doen", zei ik. ..Ik zet haar. zó in de krant
en dan is de opgave: „Maak de tekening
af' — maak haar compleet"
Dat mogen jullie met potlood doen, maar
liever heb ik. <Jat je die potloodlijnen later

Aantal *
inzendingen

1
2

20 .'.
99
191
319
403
353 , ....
281
231
166
86
30
4 ,
1

Leeftijd
17
16
15
14
13
12
11
10
9

.' 8
1
6

'. 5
4
3

25 gaven geen leeftijd op

Totaal 2212

Het was vele neven en nichten ontgaan,
dat het derde raadsel „met de lente had
te maken". Die jongens en meisjes had-
den gewoon ingevuld, zonder er op te let-
ten, dat de .kruisjes wat betekenden, ja,
zij hadden zelfs het aantal puntjes, dat
natuurlijk het aantal letters aangaf, ver-
waarloosd.
Hier volgt een góéde oplossing, waardoor
de zin ontstaat: Hoera het is lente.

Hubert
Olga
Eg
Rood
Appel

Hendrik
Es
Thee

Indië
Sinaasappel

Lang
Egbert
Neen
Tafel
Eieren

De hoofdprijswinnaars
zijn: Evert Kersten, j.. 11 j., Makassar-
straat 9III, Amsterdam-Oost (voor het
vroege opstaan): Ubo van der Spoel-14 i.,
A. P. Pokkerstraat 20a, Groningen, die
2135 kleurplaten had geraden, ofschoon
hij eraan toevoegde: „misschien is net wel
wat te veel. maar enfin, ik heb het ge-
schat". Hij zal niet hebben gedacht, dat
zijn schatting nog aan de lage kant was!
Voor de lente: Riek Kaasiager, m., 15 j„
Neuhuijsstraat 2, Baarn.

TROOSTPRIJZEN werden voor een deel
met behulp van Ron en Reg toegekend
aan:

met irikt overtrekt. Je mag ook de plaat
. uatekenen en daarna de ontbrekende

liinen erbij maken.
Meneer Lutz zal de tekening óók aimaKen.
Zijn tekening komt over twee weken in
de krant en dan kunnen we zien, wie van
de neven en nichten het haast net zo
goed heeft gedaan als onze tekenaar.
He* spreekt vanzelf, dat ik Reg en Ronme
bii het toekennen van de prijzen voor de
tekenaars en tekenaressen niet kan ge-
bruiken. Meneer Lutz heeft me beloofd,
dpa HIJ de prijzen ervoor wil toekennen
en ik verwacht dan ook een heel groot
aantal inzendingen
Ais over twee weken de complete tekening
in de krant staat, schrijf ik een tcieitr-
wedstrijd uit. Houd je KÏeurkrijt of je
veridoos maar vast gereed. — Dus goed
begrepen? Er wordt nu alleen sevraagd.
de tekening af te maken Al? ie 'bet ce-
heel overtekent, moet jp niet vergeten,
naam, adres, leeftijd enz. onder de Dtóat
— dus niet op een afzonderlijk milt
papier — te schrijven. Neven en nichten.
die dat vergeten, kunnen niet vooi een1

prijs in aanmerking komen Inzendingen
zo spoedig mogelijk, in elk geval vóór
14 Mei aan Oom Niek Postbus 100 Am-
sterdam-C.
Op de^ inzending vermeiden: TEKEN-
WEDSTRIJD. Om jullie allemaal in .Ie
gelegenheid te stellen, aan onze groie
tekenwedstrijd mee te doen. geef ik dit-
maal geen andere raadsels op. Dit heeft
bovendien het voordeel, dat ik DRIE
HOOFDPRIJZEN beschikbaar kan stellen
en ik heb me al voorgenomen,! eens met
den hoofdredacteur te gaan praten om. 'Us
et veel inzendingen zijn. het aantal prij-
zen nog groter té maken! Jongens en
meisjes, doe je best. Laat meneei Lutz
eens zien, dat je óök tekenen kan.

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
De hoed en het pet/e • Een grappige film • Beeld van Jan lu.lt

Regie en tekst N. J. P Sgnith

Wat een raar ding eigenlijk, zo'n hoge Wat een raar ding eigenlijk, zo'n
hoed... • alpino...

Een rukwind. Ik heb hem!

Die jongen grijpt mijn hoed — ik zijn Hoe is die ruü?.
mutsje.
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M istroostig slenterde Jaapje door
'de lanen van het landgoed, waar

het Meifeest werd gevierd. Lieve
deugd, als de grote mensen dat nu
-eri feest noemden ... hij, de achtjarige
Jaapje, had andere ideeën van een
feest. . . Hij had zich er wonderwat
van voorgesteld: ze hadden hem van
alles beloofd en lang voor het de
eerste Mei was. had hij telkens weer
gehoord: „Pas op hoor, anders mag je
niet mee naar het Meifeest."
En nu was het dan zo ver ... Was

. Jaapje daarvoor die ochtend met een
blij gevoel wakker gemorden? ... was
hij daarom zo gelukkig geweest, dat
het prachtig weer was en dat de zon
In zijn bed scheen en dat de lijsters
zo luid zongen? . . .
Och, het leek allemaal zo mooi te zijn

'/— het leek prachtig te worden en
Jaapje vond het ook mooi, al die vro-
lijke mensen, die achter lustig wappe-
rende vlaggen in een optocht liepen.
De meisjes hadden zelfs bloemen -
kransjes in het haar — ze hadden
witte jurkjes aan — zó mooi, dat ja
ze haast niet herkende. Aan de hand
Van vader en moeder — hij in het
midden —, had Jaapje in de optocht
meegelopen en toen hij moe begon te
worden, had vader hem heel in de
hoogte, boven die optocht uitgetild.
Maar het feestterrein w^s ver en va-
der zei, dat Jaapje geen vier pond

• meer woog, dat hij harder zweette,
dan hij ooit bij een baas had gedaan
en dat Jaapje nu maar weer eens een
eind lopen moest. ,
Op het feestterrein was ook al niet
veel f eestelij ks voor een jongen Spre-
kers waren er, die Jaapje niet begreep
en toen Jaapje, die haast niet stil kon
zitten., vroeg, of hij wat verder in het
laantje mocht gaan kijken, kreeg hij
daar graag toestemming voor, als hij
dan maar een beetje in de buurt bleef.
Nu slenterde Jaap lusteloos verder en»
hij wist niet goed, wat hij hier alleen
moest doen en juist dacht hij erover,
maar weer terug te gaan. toen hij
hoorde zeggen:
„Zo Jaap, heb -je de stilte gezocht? ...
Vier je het feest van de arbeid in je
eentje!"
Verwonderd keek de jongen op. Hij
had niemand horen aankomen en nu
stond plotseling een buurman voor

hem, dien hij wel van gezicht kende,
maar met wien hij nog nooit had ge-
spïriken.
„Ik vind het helemaal geen feest",
barstte Jaap los ,,Er is niets aan "
De buurman lachte. „Ik kan het me
voorstellen — jij weet ook nog niet,
wat arbeid is... jij hebt eigenlijk nog
geen reden om feest te vieren. Je ver-
veelt je zeker een beetje?"
„Een hele boel", verzekerde Jaap.
„Mooi zo — ga dan maar eens mee."
De buurman "nam Jaapje bij de hand
en bracht hem iets verder, naar een
plaats, waar een groot aantal mieren,
door elkaar liep. „Zie je Jaap. hoe
druk de mieren zijn?... Weet je. wat ze
doen?... Ze vieren het feest van de
arbeid... Ga mee... ik heb een lijster-
nest gezien... Mpet- je eens opletten,
hoe^hard daaraan wordt gewerkt."

Even later liet de buurman Jaap in
een nestje kijken en de jongen kon
duidelijk zien, dat de vogels heel wat
moeite hadden gehad, voor ze het
nestje zo mooi hadden gekregen. -
„Dit is nu nog maar het begj.n", ver-
telde de buurman. Straks worden er
eitjes in het nestje gelegd... straks
zullen de kleine vogels om eten
schreeuwen en dan zal de oude steeds
heen en weer gaan om aan die grote
vraag naar eten te voldoen. Zij doet
dat met liefde — de vreugde van de
arbeid. Hier Jaap... nóg zo'n werker."
De buurman wees naar- een bij, die
ijverig van de ene bloem naar de an-
dere vloog om honing te verzamelen
en het leek wel of het diertje bij haar
werk een vrolijk liedje zoemde. „Dat
doet ze ook", verzekerde de buurman,
toen Jaapj£ dat opmerkte. „Wie van
werken houdt, zingt er graag een
liedje bij... als dat tenminste moge-
lijk is."
Even- verscheen een lachje op het
gezicht' van den buurman, toen hij
vervolgde: „En omdat er brj de men-
sen wel werk is, waarbij het heel
moeilijk Is. te zingen, houden we eens
per jaar feest van de Arbeid... het
Meifeest. Hoor! Ze zingen .. Ga je
mee terug?"

Aan de hand van den buurman ging
Jaapje terug. Alle lusteloze verveling
was van hem afgevallen. En toen even
later de Meiboom werd geplant en
jongens en meisjes daar omheen
mochten dansen, toen was er niet
een, die harder zong en vrolijker
sprong dan Jaap.
Dat kwam, omdat hij begrepen nad.
waarom het feest van de arbeid een
feest was...

TT;... Jonpen/melsje. Leeftijd jaar

Plaatsnaam:

Kijk eens over de velden
over park en net;
de Lente is weer in ons land
dat maakt ons allen blii.

De Domen kriigen Oloesems
'n vogel fluit in 't riet;
het wonder van de Lente
dat is nu weer geschied

W1M JACOB
J- 14 1..

Schoonxeldsmgel 19.
Vuaht.

De lente is weer in 't land
Nu speten we in ae nroent leei
En staan in eer krino tiand-in-iiann
En zingen Hei fiei nel

De vogels zingen wiede-'wtede-imea
Dt beesten hebben ook Diezier
Df tcarekiet die zingt in t net
Lente, lente komt weer niet

WIESJB. WKSTDOKt-
Waal en Burg E 9A

.Texel.
\

Wim en Wïesje Krijgen een ere
p r Ij s J e.

jmiilliniiiimimimnmiimi

^Roelof Citroen JUWELIER
AMSTERDAM
Kalverstraat L, Telefoon 37658
DEN HAAG
Hoogstraat 23. Telefoon 111757

Opgericht 1850 Eigen Atelier

1942 ARBO 1942 ARBO 1942 ARBO 1942 ARBO

Zes oorspronkelijk Nederlandse boeben brengt
onze nieuwe

A. R. B. 0. JAARGANG 1942
HET ZULLEN ZIJN:

Piet Begeer: PIETER MAR1TSSTRAAT 7.
Roman van een Volksschool,

S. Frafike: TUSSEN DIJKEN EN
SLOTEN.

C. E Potliast — Gunberg: DE AKKER
WORDT BEREID.

Wülern van lependaal: OP LAST VAN •
•' HEEREN -ZEVENTIEN.

Max Woltèrs: ELF" — Het Land vertelt.
Je/ Last: HET ÉÉRSTE SCHIP OP DE

NEWA.

Alle boeken zijn rijk geïllustreerd
Uett. In half linnen band met goudstempel
Gedrukt op behoorlijk papier

De prijs der serie bedraagt f 9.60, te voldoen
In zes termijnen van f 1.60 bij verschijning
der boeken.

VRAAGT ONS GOEU VERZORGD
PROSPECTUS I

De oplage tier boeken Is beperkt. Haast O dus
met eeu abonnement te nemen. Reeds gaven
vele duizenden abonné's zich op, vóór deze
aankondiging In de krant verscheen.

«-•• ........... -

ENSAID helpt U tijd, geld
en punten besparen!

Dames en meis/es

maakt nu thuis zelf uw kleding
Zendt onderstaande öpn en 30 cent postz
(4 x 7i cent of 10 x 3 cents postzegels)
aan Ensaid-lnstituut, Tolsteegsingel 54.
Utrecht, en wij zenden U een mooi boek met
100 maten en modellen en 'n gratis apparaat
om U te laten zien hoe gemakkelijk U

speciale machtiging THUIS ZELF p.iie kleding kunt maken en
vermaken.

Deze zegels worden aan ons rjOet de zegels in een envelop met deze bon
uitbetaald. Totaal dus 3o cent f nl„i.t „„ ftp „„_. hripfkaart ynnK Kiprniast
En geen bon inzenden doch 01 PlaKt ze ' " een DrieiKaart zoais l
vermeldt ..265" Voorbeeld.

BON 265
Naam: .,
Straatnaam: , (str no.)
te ..
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Lichamel. ontwikkeling

Zwemmen
Amsterdam.
Zoals bekend, worden sinds vele maan-
den te Amsterdam goedkope zwem-
avonden georganiseerd voor de leden
van Het N . V V .
Ieder die hieraan wil deelnemen moet
in het bezit zijn van een speciale
zwemkaart. welke gratis verkrijgbaar is
op vertoon van bfindsboekje bij Prins
Hendrikkade 49 en Vreugde en Arbeid.
t.eidseplein
Steeds is er' een zwemlnstructeur aan-
wezig voor het geven van gratis zwem-
onderrtcht
De toegangsprijs bedraagt 10 cent voor
kinderen t.m 13 jaar en werklozen en
15 cent voor' personen boven 13 laar.
De regeling luidt als volgt:

leflere Dinsdagavond:
Sportfondsenbad-Oost: van 18—19 uur
eerste eroep kinderen t.m 13 laar en
begeleiders; -van 19—20 uur Idem tweede
groep en van- 20—21 uur personen
boven 13 laar
Soortfondsenbad-West: van 19—20 uur
Kinderen t.m 13 laar en begeleiders;
van 20—21 uur eerste groep personen
boven 13 Jaar: van 21—22 uur tweede
«roep Idem.

ledere Donderdagavond:
Zuiderbad: van 19—20 uur kinderen
t.m 13 laar en begeleiders: van 30.30—
21.30 uur eerste groep personen boven
13 laar: en van 21.30—2230 uur idem
rweede e-roep

Gouda.
De zwemregeltng in het Spaardersbad
luidt als volgj:
ledere Donderdagavond van 6—7 uur
kinderen tjn. 13 laar en begeleiders
en van 7—8 uur personen boven 13'
laar.
De toegangsprijs bedraagt 10 cent voor
Kinderen t.m 13 jaar en werklozen en
15 cent voor de overigen'
Zwemkaarten en . nadere Inlichtingen
bij : Westhaven 46.

Jiu-Jitsu te Groningen
Voor de zo Juist opgerichte jlu-Jltsu-
cursus te Groningen kunnen zich nos
enkele personen aanmelden bij Turf-
singel 75.

Paardrijden te Amsterdam
Door gebrek aan paarden Is het —
mede in verband met het grote aantal
gegadigden — niet mogelijk de paard-
rij cursus doorgang te 'doen 'vinden.

Rhythmische gymnastiek
te Amsterdam

Ook voor de tweede cursus rhythmische
gymnastiek bestaat zeer 'grote belang-
stelling In verband daarmede wordt
een derde cursus opgericht, welke lessen
's Woensöagsavonde van 9 15—10.15 uur
zullen worden gegeven.

Bokscursus te Amsterdam
Nadere inlichtingen en aanmeldingen
bij Prins Hendrikkade 49 en V & A..
Leidseplein
Zoals bekenrf worden de lessen in een
bokss-aal m het centrum van de stad
gegeven en-kan een ieder hieraan deel-
nemen
De deelnemersprijs voor de gehele cur-
sus van 3 maanden bedraagt f 4.— voor
georg en 15.25 voor ongeorg. met in-
begrip van gebruik van handschoenen
en douches.

/'C»

„V. en A. Vrienden-
kring" te Amsterdam

Belangstellenden worden er hierbij op
attent gemaakt, dat aanmeldingen *oor
de V & A.-Vrlendenkring te Amsterdam
gaarne worden ingewacht
Tegen betaling van het verschuldigde
bedrag van f 0.50 per laar wordt het
maandelijks orgaan gratis toegezon-
den Nadere Inlichtingen bij de afdeling
Pers en Propaganda van het N V.V
Districtskantoor Amsterdam. Prins Hen-
drikkade 49

Lente in het park
(Cliché: A.P.-Archief)

Daguitstapjes
Op Zondag 3 Mei a.s. is vanuit Amster-
dam een uitstapje georganiseerd naar en
een wandeltocht tn de omgeving van
Haarlem
Op het programma staat o.a. een bezoek
aan Kraantje Lek enz.
Kosten (alles inbegrepen) bedragen
ƒ l 10 per persoo'n
Aanmeldingen en nadere inlichtingen
bij Prins Hendrikkade 49 en V. & A.,
Leidseplein
Vertrek 10 uur v.m., terug ongeveer
5 uur n.m
Op O Mei a.s wordt een weekeind-utt-
stapje georganiseerd naar het Natuur-
vriendenhuis ..Ons Honk'- te Lage
Vuursche.
De deelnemersprijs, bedraagt 65 cent
per persoon (per f iets l. terwijl het ook
mogelijk is per trein te reizen, waar-
door de prijs dienovereenkomstig ver-
hoogd wordt. (Brood meenemen)
Nadere inlichtingen en aanmeldingen
t.m. 6 Met bij Prins Hehdrikkade 49 en
V & A.. Leidseplein.

Troelstra-oorden
De Troelstra-oorden te Beekbergen en
Egmond aan Zee,, die alle mogelijke
comfort bieden en met de grootste
notels In ons land kunnen wedijveren,
wprden binnenkort wederom geopend en
wel te Egmond aan Zee vanaf 2 Met en
te Beekbergen vanaf 23 -Mei a.s
Hieruit vloeit dus voorn, dat ook de
Pinksterdagen bier kunnen worden
doorgebracht.
Logies kan zowel door leden van het
N. V V. als door niet-leden worden aan-
gevraagd.
De prijken bedragen voor volledig pen-

• sion: f 2.50 p.p p.d. boven 12 laar,
ƒ 1 7 5 p.p p.d van 7 t.m 12 taar; f 1.25
p.p van 2 t.m. 6 Jaar en f 0.5(1 p.p p.d.
voor kinderen beneden 2 jaar.
Distributiebesqheiden dienen steeds te
worden meegebracht en aangeraden^
wordt zo vroeg mogelijk logies te be-
spreken. Hetgeen rechtstreeks bij de
huizen kan geschieden. Postzegel voor
antwoord gelieve ̂ ren In te sluiten
Alle verder gewenste inlichtingen wor-
den gaarne verstfekt door het Centraal
Bureau, Amstel 224 — 226 te Amsterdam.

Opera ,,Faust" te Amsterdam
Op Dinsdag 13 Me) a.s. vindt in de
Stadsschouwburg te AMSTERDAM om
18 15 uur een uitvoering plaats van
Gounod's Paust. met medewerking van
het Utrechts Stedelijk Orkest
Kaarten A 80 cent voor georganiseerden;
ƒ 1.25 voor ongeorganiseerden en 1 0.25
voor werklozen, zijn vanaf 4 Mei a.s.
verkrijgbaar bij Prins Hendrikkade ^9,

. V & A. Leidseplein. de aangesloten vak-
groepen en de overige bekende adres-
sen. .
Verplichte plaatsbespreking (sratis)
vanaf 10 Mei a.s. van 10 — 3 uur bij de
kassa van de Stadsschouwburg

Zondagochtendvoorstelling
ROTTERDAM.
Op Zondag 10 Mei a.s. wordt in het Ca-
pitol-Theater te Rotterdam om 10.30
uur v. m. een grote Zondagochtendvoor-
stelling georganiseerd.
Vertoond wordt de Tobis-film ROBE.UT
KOCH mej Emil Jannings, met massa-
zang o.l.v. den organist Breton
Toegangskaarten» a 35 cent per persoon,
alsmede een beperkt aantal werklozen-
kaarten van 10 cent zijn verkrijgbaar
bij Heemraadssingel 163, de overige be-
kende adressen en 's morgens aan de .
zaal.

V oor de onlangs door „Vreugde
en Arbeid" in het leven geroe-

pen spaarregeling, die zowel Indivi-
dueel als in bedrijfsverband kan
worden toegepast en die ten doel
heeft bij het aanbreken van de
vacantietiid een ieder financieel in
de gelegenheid te stellen zijn va-
cantiedagen aangenaam door te
Kunnen brengen, blijkt zeer veel be-
langstelling te bestaan. Reeds meer
dan 100 bedrijven nemen aan dit
spaarsysteem deel en ook van par-
ticuliere zijde -kwamen honderden
aanmeldingen binnen.
Zoals bekend, worden met toestem-
ming van de overheid spaarzegels
uitgegeven van een kwartje, waar-
van een deel door den arbeider be-
taald wordt, terwijl het bedrijf de
rest' voor zijn rekening neemt: de
verhouding hiervan wordt vastge-
steld door de bedrijfsleiding. Met
de gespaarde bedragen kan men
zijn hotelrekening voldoen, alsmede
reiskosten enz.

Het merendeel van de bedrijven,
waar het spaarsysteem toegepast
wordt, zal ~de gespaarde bedragen
in overleg mét het personeel be-
steden voor het maken van een
reis in bedrijfsverband, waarvan
de organisatie verzorgd wordt door
de afdeling Reizen en Vacantie
van „Vreugde en Arbeid", die op
dit terrein reeds de nodige ervaring
in het vorig jaar heeft opgedaan

en toen reeds voor 25 bedrijven
(omvattend 3.000 man personeel)
een dergelijke reis in elkaar heeft
gezet, die zonder uitzondering bij
dg deelnemers buitengewoon in de
smaak gevallen is. Reeds thans
hebben deze bedrijven zich voor dit
jaar wederom opgegeven, terwijl de
voortekenen er op wijzen, dat dit
jaar een veelvoud van deze getal-
len bereikt zal worden.
Deze vorm van ontspanning, die
meer' en meer bekend wordt, kan
vanzelfsprekend nret van lange
duur zijn. Een bedrijfsvacantie is
echter meer dan elk ander middel
in staat de saamhorigheid tussen
bedrijfsleiding en medewerkers, te
vergroten, waartoe in niet geringe
mate de aanwezigheid van vrouw
of verloofde, die eveneens aan deze
reis kunnen deelnemen, zal bijdra-
gen.

• Bedrijven die nog niet het spaar-
systeem hebben ingevoerd en toch
reeds dit ja,ar één- of meerdaagse
reis willen maken, kunnen zich
daartoe eveneens tot „Vreugde en
Arbeidw wenden. Aangera.den wordt
echter, dat ook zij spoedig tot in- '
voering van de spaarregeling over-
gaan om hierdoor de vacantiereis
in 1943 te kunnen bekostigen

Alle nadere inlichtingen worden
gaarne verstrekt door het Centraal
Bureau «in „Vreugde en Arbeid",
Amstel 224—226, Amsterdam-Centr.
telefoon 35227.

Schoonheid van de
arbeid

Voor de eerste maal wordt in deze
agenda de aandacht gevestigd op de
werkzaamheden van de afdeling Schoon-
heid van de arbeid, aangezien vele
malen blijkt, dat men zich hieromtrent
geen luist oordeel vormt
Deze afdeling beoogt het scheppen van
arbeidsvreugde tijdens de werkzaamhe-
den door z.g. werkplaatsverfraaung en
gaat van het standpunt uit. dat. werk-
plaatsen. kantoren enz. zo fraai mo-
gelijk moeten zijn. wat niet wil zeggen,
dat er allerlei luxe moet. zijn De ar-
beidsomgeving moet een eigen prettig
karakter hebben, hetgeen het werk ten
goede komt en voorkomt; dat de dage-
lijkse werk7aamheden als een bittere
noodzaak worden beschouwd om te blij-
ven leven
Deze afdeling tracht Haar doel ie De-
reiken door het bezoeken van alle plaat-
sen, waar gewerkt wordt en het voor-
stellen van verbeteringen, zowel ten
.behoeve van arbeiders als leiding en In
overleg met directeuren, personeel of
vertrouwensman en. Indien gewenst met
architecten, kunstenaars of autoriteiten.
Een algemene schoonmaakactie, zoals
bet verwijderen van alle overbodige ele-
menten, het schilderen en witten enz. •
kan het bedrijf reeds een geheel ander
aanzien geven.
Deze afdeling houdt zich bezig met de
verlichting ventilatie verwarming «stof-
afzuiging. het Kunstzinnig juister vorm-
geven aan arbeidsplaatsen door vrolijke
kleuren, bloemen-r wandschilderingen.
platen enz en met het scheppen van
Juiste kleed- toilet-, wasch-. douche-,
eet- en ontspannmgsgelegenheden. rij-
wielbergplaatsen. het opruimen en aan-
leggen van fabrieksterreinen, sportter-
reinen. hekwerken en het op- en Inrich-
ten van ontspanningsruimten, die tevens
geschikt zijn voor personeelsfeesten.
Een leder kent bedrijven, waar één of
meer-- onderdelen van het bovenstaande
worden toegepast, maar men kent nog
meer bedrijven, waar de toestanden
alles te wensen overlaten.
Ook u kunt hierbij uw medewerking
verlenen, door het geven van inlich-
tingen aan het Centraal Bureau en het
maken van propaganda onder uw 'necle-
arbeiders.
Alle verder gewenste inlichtingen wor-
den u gaarne verstrekt door het Cen-
traal Bureau van Vreugde en Arbeid,
afdeling Schoonheid van de Arbeid;
Amstel 224—226 te Amsterdam,

. Huisvlijtactie
Amsterdam.

Reeds thans wordt jnedegedeeld, dat de
werkstukken moeten worden Ingeleverd
op 17 en 18 Juli a.s. in het schoolge-
bouw van de 4e H. B. S. met 5-jarige
cursus, Josel Israëlskade 45.
Op beide dagen bestaat hiertoe gelegen-
heid vftn 12 — 16 en van 19 — 21 uur.
De tentoonstelling wordt In dit gebouw
van l t.m 9 Augustus gehouden
ledere inzender van werkstukken ont-
vangt eeu gratis toegangsbewijs voor
de tentoonstelling.
Nadere Inlichtingen bij V. & A.. Leid-

. seplein. en Prins Hendrikkade 49.

Arnhem.
De tentoonstelling te Arnhem worJt
gehouden in de Korenbeurs van 4 tot
11 Mei
Alle inzenders ontvangen een gratis
toegangsbewijs, terwijl overige perso-
nen tegen betaling van 10 cent even-
eens toegelaten worden; kinderen t.m.
13 Jaar betalen slechts 3 cent

• Nadere inlichtingen bij Jans Bultea-
singel 17 en m de plaatselijke pers.

Eindhoven. i
De tentoonstelling wordt hier van 20
tot 25 Mei gehouden in het Van Abbe-
museum.

.De toegangsprijs bedraagt, evenals
hierboven bij Arnhem vermeld, resp. 10
en 3 cent,
Nadere inlichtingen bij Stratumsedijlc
35 en in de plaatselijke pers.

Voor kennis en ontspanning
uw bedrijfsbibliotheek

Ieder bedrijf een eigen bi-
bliotheek!
Vraagt nadere inlichtingen
omtrent kosten, inrichting-
enz. bij de afdeling Volks-
ontwikkeling van het Cen-
traal Bureau van Vreugde
en Arbeid. Amstel 224—226 te
Amsterdam.
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