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Hoog hét Nederlandsch Arbeidsfront!



V. en A.-Vriendenkring

te Rotterdam
Belangstellenden worden er hierbij op
attent gemaakt, dat ook te Rotterdam
gelegenheid bestaat zich aan te melden
voor een V. & A.-vriendenkring.
Tegen betaling van het verschuldigde
bedrag van ƒ 0.50 per Jaar wordt het
Rotterdarosche Vreugde en. Arbeid-
orgaan gratis toegezonden. Nadere In-
lichtingen bij liet Districtskantoor,
Heemraadssingel' 163.

Opera „Faust" te Amsterdam
Op Dinsdag 12 Mei a.s. vindt in den
Stadsschouwburg te Amsterdam om
18.15 uur een uitvoering plaats van
Gounod's Faust met medewerking van
het Utrechtsen Stedelijk Orkest.
Kaarten a 80 cent voor georganiseerden;
ƒ 1.25 voor ongeorganiseerden en 25 et.
voor werkloozen' zijn zoolang de voor-
raad strekt verkrijgbaar bij Prins Hen-
drikkade 49 en V. & A., Leidscheplein.
Verplichte plaatsbespreking (gratis) v .a.
10 Mei a.s. van 10—3 uur bij de kassa
van den Stadsschouwburg.

ROTTERDAM.
Op Zondag 10 Mei a.s. wordt in het Ca-
pitol-Theater te Rotterdam' om 10.30
uur v.m. een groote Zondagochtendiioor-
Btelling georganiseerd.
Vertoond wordt de Tobls-film ROBERT
KOCII met Emil Jannings, met massa-
zaïig' o.l.v.

COR STEYN.
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.

Natiiurvriendenhuizen in Mei
en Juni niet beschikbaar

Wegens onvoorziene omstandigheden
kunnen - de toezeggingen voor de be-
kende Natuurvriendenhuizen in Mei en
Juni niet gestand worden gedaan.
Na l Juli 1942 zullen de huizen weder-
om voor het publiek zijn opengesteld.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat

* onder deze regeling niet de bekende

TROELSTRA-OORDKN
-te Egmond aan Zee en Beekbergen val-
len. Deze prachtige vacaiitie-oorclen zul-
len ook met de- 'Pinksterdagen geopend
zijn.
Het Troelstra-Oord te Egmond aan Zee
Is vanaf 2 Mei en dat te Beekbergen
van 23 Mei a.s. gétpend.
Logies kan zoowel door leden van het
N.V.V. als door niet-leden worden aan-

• gevraagd.
De prijzen bedragen voor volledig pen-

'Sion: / 2.50. p.p. p.d. boven 12 jaar,
/ 1.75 p.p. p.d. van 7 t.m. 12 jaar; ƒ 1.25
p.p. van 2 t.m. 6 jaar en /0.5O p.p. p.d
voor kinderen, beneden 2 jaar.
Distributiebeseheiden dienen steeds te
worden meegebracht en aangeraden
wordt zoo vroeg mogelijk logies jte be-
spreken, hetgeen rechtstreeks bij -de
huizen kan geschieden. Postzegel voor
antwoord gelieve men in te sluiten.
Alle verder gewenschte inlichtingen wor-
den gaarne verstrekt door het Centraal
Bureau, Amstel 224—226 te Amsterdam.

Amsterdam.
Reeds thans wordt medegedeeld, dat de
werkstukken moeten worden ingelfeverd
op 17 en 18 Juli a.s. in het schoolge-
bouw van de 4e H.B.S. met S^Jarigeu
cursus, Josef Israëlskade 45.
Op beide dagen bestaat hiertoe gelegen-
heid van 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 een gratis toegangsbewijs voor
de tentoonstelling.
Nadere inlichtingen bij V. & A., Leid-
scheplein en Prins Hendrikkade 49.

Arnhem.
De tentoonstelling te Arnhem wordt ge-
houden in de Korenbeurs van 4 tot 11

Mooi Holland in lentetooi

Mei en Is dagelijks geopend van 12—2O •
uur.
Alle' Inzenders ontvangen een gratis
toegangsbewijs, terwijl overige perso-
nen tegen betaling van 1O cent even-
eens toegelaten worden; kinderen t.m.
13 jaar betalen slechts 2 cent.
Nadere Inlichtingen bij Jaiis Buiten-
singel 17 en in de plaatselijke pers.

Den Haag.
Met het oog op de collectieve uizen-
dingen van scholen en vereenigingen,
waardoor de te houden tentoonstelling
zonder twijfel aan waarde zal winnen,
is de sluitingsdatum op 10 Juni a.s.
bepaald.
De werkstukken moeten op 15 en 16
juni d.a.v. op een nader te bepalen tijd
en plaats worden ingeleverd.

(Cliché: A.P.-archief)

Van 20 t.m. 28 Juni zal dan de tentoon-
stelling worden gehouden. Deelnemers-
formulieren zijn t.m. 1O Juni aan te
vragen en. in te leveren bij het' V. &
A.-Inljchtingenbureau a. d. Hofweg en
Dr. Kuiperstraat 10.

KWARTIER VAN DEN
ARBEID

Het-Kwartier van <len Arbeid van
Zaterdag 9 Mei a.s., hetwelk uit-
gezonden wordt van 18.15—18.30
uur over den zender Hilversum I
(415.5 m), lu-cft als onderwerp
„Met Vreugde en Arbeid op stap
iri de bedrijven II"

ÜMM.Leden!
Hebt ge de vragenlijst van het

Nederlandsche Arbeidsfront
reeds ingeleverd?

Zoo neen, doet het dan dadelijk! Uw rechten
op werkloo'sheids- en andere ondersteuningen
gaan teloor, als ge hierin nalatig blijft!

Denkt om Uw gezinsbelang

\ OMWIKKELING
AMSTERDAM,
lederen Dinsdagavond:
Sportfondsenbad-Oost: van 18—19 uur
eerste groep kinderen t.m. 13 jaar en
begeleiders: van 19—20 uur Idem' tweede
groep en van 2O—21 uur personen
boven 13 jaa*.
Sportfoiidsenbad-West: van 19—2O uur
kinderen t.m 13 jaar en begeleiders-^
van 20—21 uur eerste groep personen _
boven 13 Jaar: van 21—22 uur tweede '
groep idem.

lederen Donderdagavond:
Zulderbad: van 19—20 uur kinderen
t.m. 13 jaar en begeleiders; van 20.30—
21.30 uur eerste groep personen boven
13 jaar; en van 21.3O—22.30 uur Idem
tweede groep. ._

GOUDA.
De zwemregeling In net Spaardersbad
luidt als volgt:
lederen Donderdagavond van 6—7 uur
kinderen t.m. 13 jaar en begeleiders
en van 7—8 uur personen boven 13
Jaar.
De toegangsprijs bedraagt 10 cent voor
kinderen t.m. 13 jaar en werkloozen en
15 cent voor de overigen.
Zwemkaarten .en nadere Inlichtingen
bij Westhaven 46.

ROTTERDAM.
Oostelijk Zwembad lederen Maandag-
avond in" 3 groepen„n.l.: van 8—9 uur;
van 8.30—9.30 uur en van 9—10 uur;
Sportf ondsenbad: lederen Maandag-
avond in 2 groepen n.l. van 8—9 uur
en van 8.30—9.30, uur.

SCHIEDAM.
Sportfondsenbad: lederen Maandagavond
van 6.55—7.55 uur.
Ieder, die aan bovengenoemde zwem-
avonden wil deelnemen, moet in het be-
zit .zijn van een speciale zwemkaart,
welke gratis verkrijgbaar is op vertoon
van bondsboekje bij de Districtskan-
toren.
In alle baden is een zweminstructeur
aanwezig voor het geven van gratis
zwemonderricht.

Afzwemfeesi te Rotterdam
Op Maandag 18 Mei a.s. wordt In het
Oostelijk Zwembad vant8—10 uur een
afzwemfeest georganiseerd, waar onge-
veer 60 deelnemers zullen trachten het
bekende Vreugde en Arbeid-zwemkunst-
diploxna te behalen.
Medewerking verleent de reddingsbri-
gade, terwijl tevens een demonstratie
schoonspringen. zwemslagen enz. op het
programma staat. i
Belangstellenden hebben tegen het ge-
bruikelijke zwemtarief van 1O cent voor
kinderen t.m.. 13 jaar en werkloozen en
15 cent voor de overigen eveneens toe-
gang.

Afzwemmen te Delft
Opr 12 Mei a.s. wordt van 7—8 uur ge-
legenheid gegeven vóór alzwemmen.
Men kan zich hiervoor nog bij het Dis-
trictskantoor opgeven.

Jiu-jitsu te Groningen
Voor den zoo juist opgeiichten Jiu-Jitsu-
cursus kunnen zich nog enkele per-
sonen" aanmelden bij Turfsingel 75.

Rhythmische gymnastiek
te Amsterdam

In verband met de groote belangstelling
voor den tweeden cursus rhythmische
gymnastiek wordt een derde cursus op-
gericht, welke lessen 's Woensdags-
avonds van 9.15—10.15 uur zullen wor- •
den gegeven in een nader op te geven
zaal.

Bo/cscursus te Amsterdam
Nadere inlichtingen en aanmeldingen
bij Prins Hendrikkade 49 en V. & A.,
Leidscheplein.
Zooals bekend worden de lessen in een
bokszaal in het centrum van de stad
gegeven' en kan een ieder hieraan deel-
nemen.
De deelnemersprijs voor den geheelen
cursus van 3 maanden bedraagt f 4 voor
georg. en ƒ 5.25 voor ongeorg., met in-
begrip van gebruik van handschoenen
en douches

N.V. JAN SPIERDIJK
GROOTE MARKT 20 (hoek Luth. Burgwal)"
TELEFOON 116520 DEN HAAG

SALON-, HUIS- EN SLAAPKAMERS
Uit voorraad direct Leverbaar — Reiskosten worden vergoed

^Roelof Qitroen JUWELIER
AMSTERDAM
Kal verstraat l. Telefoon 3765S
DEN HAAG
Hoogstraat 23. Telefoon 111757

Opgericht 1850 Eigen Atelier
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Werkers van Nederland!
Den l sten Mei 1942, is een verordening uitgevaardigd, waarbij is. opgericht, het

NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT
•

Het Nederlandsche Arbeidsfront is de belichaming van de saamhoorigheid aller Nederlandsche werkers.

Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft tot taak, den nationalen arbeid in alle opzichten te beschermen

en voor verval.te behoeden.

Het Nederlandsche Arbeidsfront draagt zorg, dat iedere volksgenoot zijn plaats in het economisch leven

der natie kan innemen in dien geestelijken en lichamelijken toestand, die hem tot de grootst mogelijke

prestatie in staat stelt en die daarmede het grootst mogelijke nut voor de volksgemeenschap waarborgt.

Het Nederlandsche Arbeidsfront is den werkenden mensch tot steun in moeilijke'levensomstandigheden;

het zorgt voor een billijke loonregelingf voor bevredigende arbeidsvoorwaarden;, voor de lichamelijke

en geestelijke ontspanning en ontwikkeling van den werker; voor de bevordering van zijn arbeidsvreugde;

voor harmonie tusschen de werkers onderling; voor handhaving van den socialen vrede.

Generaal Pardon
Van hen, die 15 Juli 1940 nog lid van .een erkende-vakvereeniging waren en vóór ! Juli 1942 tot hef

Nederlandsche ^rbeidsfront toetreden zal de vroegere contributie bij de toekenning van rechten op

ondersteuning, uitkeering, ouderdomspensioen, overlijdingsgeld, noodhulpbijstand enz. in aanmerking

genomen worden.

Het Nederlandsche Arbeidsfront
roept alle werkers van Nederland op, zich in zijn rijen te scharen!

Werkgevers en Werknemers, Kleine Zelfstandigen, Middenstanders en Handwerkslieden, Jong en oud
- Man of vrouw

ieder die arbeidt, met hoofd of hand

behoort in het

NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT



Het Nederlandsch Arbeidsfront opgericht!
f en gebeurtenis van

historische beteekenis
l Mei 1942.
In den nog prille» morgen spoedt zich
een kleine auto door het zonovergoten
landschap, langs den tegenwoordig
vrijwel verlaten autoweg naar Den
Haag. Helgroen liggen de malsche
weiden van het Hollandsche land ge-
strekt tot den verren horizon; de slo-
ten blikkeren in het zachte licht van
den jongen Meidag. In snellen gang
jaagt de wagen zijn doel tegemoet.
Zijn doel
N.V.V. commissaris Woudenberg, met
een tweetal van zijn naaste medewer-
kers op weg gegaan naar Den Haag,
is stil. Peinzend trekt hij aan zijn
onafscheidelijke pijp en kijkt voor
zich uit, waar de eenzame weg zich
vlak en recht voor hem uitstrekt en
de kilometers onder de voortrollende
wielen verdwijnen. Denkt hij er aan,
nu zijn werken en streven een voor-
Ipopige bekroning vinden zal, dat de
weg, dien hij in de laatste twee jaren,
waarin de leiding van het N.V.V. in
zijn handen lag, heeft afgelegd, niet
zoo vlak en zonder hindernissen
is geweest? Denkt hij aan het wan-
begrip, dat hij heeft ontmoet bij maar
al te velen, wier natuurlijke roeping
het eerder was geweest, hem bij zijn
arbeid in het belang van den Neder-
landschen werker te steunen? Aan de
tegenwerking, die het groote werk van
de samenbundeling aller werkers van
Nederland in één, alles omvattend
verbond van den arbeid voortdurend
heeft gehinderd? Aan de schade, die
de Nederlandsche volksgemeenschap
heeft van de waanwijsheid van de-
zulken, die het beter willen weten dan
de maatschappelijke ontwikkeling
zelf en die uit alle macht haar gang
naar een gelukkiger toekomst pogen
tegen te houden? Of vraagt hij zich
nog eens ernstig af, of hij straks den
Rïjkscommissaris zijn oude opdracht
— het N.V.V. in een nieuwen vorm
beter dan vroeger aan het arbeiders-
belang dienstbaar te maken — kan
teruggeven, in het volle vertrouwen,
te dien opzichte zijn plicht ten volle
te hebben gedaan?

Een nieuwe taak zal worden aan-
vaard.
N.V.V.-commissaris Woudenberg is op
weg naar den zetel der regeering, ont-
boden door d"ên Rijkscommissaris,-om
uit diens handen de verordening in
ontvangst te nemen waarbij het Ne-
derlandsche Arbeidsfront vandaag
wordt opgericht en waarbij hij zelf
tegelijkertijd tot leider wordt be-
noemd. De nieuwe taak. die hem
daarmee op de schouders wordt ge-
legd, is zwaarder en moeilijker nog,
maar ook schooner ,dan de vorige,
wanneer hij straks de werkkamer van
den Rijkscommissaris weer verlaten
zal. is-hij geen commissaris van het
N.v.V. meer. Dan zal deze eenig over-
gebleven strijdorganisatie van het
zoogenaamde Nederlandsche proleta-
riaat, voortgekomen uit de maat-
schappelijke tegenstellingen van het
liberale kapitalisme, zijn opgegaan in
de gemeenschap der gezamenlijke
Nederlandsche werkers, die in onder-
linge samenwerking hun arbeidska-
meraadschap zullen grondvesten —
tot heil van het geheele Nederland-
sche volk. Dan zal het Nederlandsche
Arbeidsfront zijn taak hebben aan-
gevangen!
Hiermee bereikt N.V.V.-commissaris
Woudenberg. een doel, dat op zijn
beurt weer het uitgangspunt vormt
van een nieuwe werkzaamheid en een
nieuwe verantwoordelijkheid.

Zal de Nederjandsche werker mee-
doen? •«
Met enkele korte woorden, blijkbaar

deels als alleenspraak bedoeld, duidt
hij op wat hem 'op dit moment het
meest bezighoudt. Dat is niét de wij-
ziging in de organisatievorm der Ne-
derlandsehe arbeidende wereld, die in
zijn gedachten reeds lang tot het ver-
leden behoort, zoo vertrouwd is z\]
hem gedurende vele maanden van
ingespannen denken en overleggin-
gen geworden. Dat is evenmin zijn
aanstaande benoeming in de nieuwe,
voor het volkswelzijn zoo belangrijke
functie, die hij, nu. de omstandighe-
den hem hiertoe roepen, als" een van-
zelfsprekendheid aanvaardt.
Dat ts wél de vraag, of de tot nu toe
in het N.V.V. georganiseerde arbeiders
zullen begrijpen, dat hun op ' dezen
dag niets wordt ontnomen; dat geen
enkele waarde, door jarenlange opof-
feringen tot stand gebracht, verloren
gaat, maar dat met de oprichting van
het Nederlandsche Arbeidsfront thans
ook hun streven zijn bekroning vindt.
Zullen zij inzien, dat dit Arbeidsfront
in de toekomst het brandpunt zal zijn
van de beleving hunner gemeenschap
en arbeidskameraadschap, zooals de
oude vakbeweging in haar verschil-
lende vormen de belichaming was van
hun onderlingen strijd? Dat de arbei-
ders van soéiaaldemocratischen huize
met de katholieke en protestantsoh-
christelijke en de neutraal georgani-
seerde, die voorheen gescheiden op-
trokken, maar met één en hetzelfde
doel van oogen: verlossing uit het
proletaria-at, thans eindelijk met
elkaar en met alle andere werkers
tezaam in volle eendracht aan de
volkswelvaart zullen arbeiden?

Reeds dadelijk constructieve ar-
beid? ,
Waht dit — overweegt Woudenberg —
zal voor een groot deel de aanvanke-
lijke werkwijze van het Arbeidsfront

- bepalen. Organiseeren zich niet alleen
de arbeiders, die tot nu toe in het
N.V.V. vereenigd .waren, zich in het
N A.F., maar treden ook de andere
werkers in massa toe, dan zal het
onmiddellijk met zijn opbouwende
taak kunnen beginnen — dan zullen
de levensomstandigheden van het
werkende volk, ondanks de oorlogs-
omstandigheden, in vele opzichten
dadelijk reeds aanzienlijk verbeterd
kunnen worden. Dan zal in harmoni-
sche samenwerking al dadelijk een
arbeidsgemeenschap ontstaan. Blijft
de meerderheid in wantrouwen echter
nog terzijde,, dan zal het Nederland-*
sche Arbeidsfront het zwaartepunt
van zijn actie voorloopig op de pro-
paganda voor zi.in beginselen moeten
leggen, om begrip en overtuiging te
wekken waar deze tot nog toe ontbre-
ken, inplaats zijn volle energie onmid-.
dellij k aan constructie ven arbeid -te
kunnen geven.
De anderen'zwijgen. Hierover is geen
gedachténwisseling noodig.
Ieder weet, hoezeer de eenvoudige
werker in deze tijden is verstrikt in
misleiding van allerlei aard. Hoe hij
er in vele gevallen reeds toe gebracht
werd, zijn belang en dat van vrouw
en kinderen ten offer te brengen aan
de geheime oogmerken van zelfzuch-
tige lieden, die belang hebben bij het
oude. Ieder weet, welke invloeden er
dag in, dag uit nog inwerken op de
arbeidersbevolking, om haar van den
rechten weg naar den nieuwen tijd
af te voeren en in den doolhof van
leugenpraat en valsche voorstellingen
het spoor bijster te doen worden.

Den arbeider wordt tijd gegund.
Maar commissaris Woudenberg, straks
leider van het Nederlandsche Arbeids-
front, kent het volksdeel, waaruit hij-
zelf is voortgekomen en waarvan hij
een 'karakteristiek vertegenwoordiger
is, zoo goed als hij zichzelf kent! Hij

weet zich in staat, het vertrouwen van
den werkenden mensch te winnen. Hij
weet, dat de daden van het Neder-
landsche Arbeidsfront voor zichzelf
zullen spreken" en zelfs felle tegen-
standers zullen overtuigen, zoodat deze
tot actieve medestrijders gemaakt zul-
len worden. Zijn eenige zorg is nog,
dat er tot dien tijd niet al te veel
brokken zullen zijn gemaakt! Dat vele
arbeiders hun door lange jaren van
contributiebetaling verkregen rechten
niet lichtvaardig zullen hebben prijs
gegeven. Daarom, en daarom alleen,
heeft hij zoo straks z'n besluit mede-
gedeeld, hun twee volle maanden den
tijd te zullen laten om van de dwa-
lingenvhuns weegs terug te keereti en
den weg tot het Nederlandsche Ar-
beidsfront te hervinden, indien zij
deze als gevolg van huichelachtige in-
blazingen mochten hebben verlaten.

Bij den Rijkscommissaris. „
In de werkkamer van den Rijkscom-
missaris is een klein gezelschap ver-
eenigd. Eenige hoofdambtenaren van
het kabinet van den Rijkscommissaris,
Woudenberg met enkele van zijn
functionarissen, de- leden van de
financieele commissie, die namens
den staat controle zal uitoefenen op
de wijze waarop het vermogen van het
Nederlandsche Arbeidsfront, samen-
gesteld uit de vermogens van alle
daarin opgegane organisaties, zal wor-
den beheerd, zijn bijeen. De directeur-
generaal van het departement van
Financiën, mr. M. M. Rost van Ton^
ningen, is voorzitter van deze com-
missie, verder maken hier deel van uit
de heer ir. R. A. Verwey,'secretaris-
generaal van het departement van
Sociale Zaken, de financieele deskun-
digen H. C. van Maasdijk en F. B. Gips
en onze oude kameraad S. Sormani,
bestuurder van den Transportarbei-
dersbond.

Het N.A.F, vervult een staatstaak.
Het feit, dat de oprichting van het
Nederlandsche Arbeidsfront geschiedt
door de hoogste autoriteit, heeft een
diepen zin. Het beteekent, dat de staat
al hetgeen tot nu toe door persoonlijk
Initiatief en persoonlijke offers werd
tot stand gebracht, officieel erkent als

. onmisbaar voor de volksgemeenschap.
Het beteekent, dat de staat het Ne-
derlandsche Arbeidsfront een taak
toevertrouwt, die hij zelf vervullen
kan noch wil. Het beteekent ook, dat
de staat zich achter het Nederland-
sche Arbeidsfront stelt en de zelf-
werkzaamheid van het Nederlandsche
arbeidende volk, waardoor het groot-
sche werk alléén tot een goed einde
kan worden gebracht, naar vermogen
zal steunen.

De Rijkscommissaris aan 't woord.
De Rijkscommissaris spreekt op dit '
moment de aanwezigen toe. Diepern-
stig vallen zijn woorden in de aan-
dachtige stilte:
„Nederland is onvermijdelijk betrok-
ken bij het verloop der gebeurtenissen
van onzen tijd, dié een wereldhistori-
sche beteekenis hebben. Ja, het is
meegesleept uit een situatie, die men
in het gunstigste geval een toestand
van rust kon noemen. Politiek be-
schouwd moet deze toestand eerder
reactionnair dan conservatief worden
genoemd. Economisch had zij geen
ander doel dan degenen, die bezit
hadden, onder alle omstandigheden in
het genot hiervan te laten.
De onvermijdelijke schaduwzijde van
dit stelsel, een naar verhouding zeer
groot aantal werklozen en een voort-
durende crisis in den landbouw wer-
den voornamelijk ondervangen met
geld, voornamelijk uit de opbrengst
der rijkdommen overzee, waardoor een-
verwonderlijk groot deel der werkwil-
ligen, ja zelfs der werkende Neder-
landers aalmoezen moest ontvangen
en de aanspraak op werk, de hoogste
waardigheid, die den mensch is ge-
geven, door afkooplng met geld werd
ontwijd.
Vooral echter heeft dit stelsel Neder-

land vervreemd van, het lot van het
vasteland en afhankelijk gemaakt van
factoren, op welker taxatie en voort-
bestaan het Nederlandsche volk geen
Invloed kon oefenen. Want deze negen
millioen Nederlanders kunnen slechts
op het vasteland tot activiteit komen."

Europa als eenheid in den strijd.
Hierna wees de Rijkscbmmissaris op
den heldenstrijd, dien Europa onder
Duitsche leiding voert voor een eigen,
onafhankelijk bestaan tegen de mach-
ten van het bolsjewisme aan den
eenen en van het internationale
grootkapitaal aan den anderen kant,
beiden verbonden met het jodendom.
„Thans is. het duidelijk, dat geheel
Europa in de waagschaal der geschie-
denis is geworpen om in een defensie-
ven strijd zijn voortbestaan te redden.
Er bestaat geen twijfel, dat wij, Euro-
peanen, voor de beslissing staan ofwel
een nieuwe gemeenschap te vormen, of
als een verdierlijkte, verpauperde
menschenmassa over te blijven, die
wordt gedirigeerd door een joodsche
parasitaire laag. Derhalve is het dui-
delijk, dat Europa geheel zijn militaire
en economische kracht voor dezen
strijd om het bestaan op het spel
heeft te zetten. Indien het werkende
volk zich aangordt ter vervulling van
deze verplichting, dan is het oogenblik
gekomen om den grondslag De leggen
voor de nieuwe sociale orde, waarop
het gebouw der toekomst kan worden
betrokken."

De grondslag der nieuwe sociale
orde.
Deze woorden van den Rijkscommis-
saris laten aan duidelijkheid niets te
wenschen over!
Het Nederlandsche volk. de Neder-
landsche werker, zal de werkelijkheid
dienen te aanvaarden. Illusies bren-
gen geen-brood in de kast! Het Neder-
landsche volk is nu eenmaal meege-
sleurd in den geweldigen strijd, dien
Europa thans voert om zijn bestaan.
Enkelingen mogen zeggen, dat zij dat
liever anders zouden hebben geulen
— daar iioudt de onwrikbare werke-
lijkheid geen rekening mee. Als het
strijdende Europa verliest, verliest ook
Nederland, als het wint, wint ook
Nederland. Dan wint Nederland zich
in een nieuw Europa een nieuw be-
staan. En zóó alleen kan de grondslag
voor een nieuwe sociale orde gelegd
worden. Niet de machten van het be-
houd, die aan de overzijde staan, niét
het bolsjewisme, dat uit is op de ver-
nietiging van alle waarden, zonder
welke een germaansch volk niet leven
kan, kunnen voor ons volk van nut
zijn bij het scheppen van een nieuwe
orde. De poging, een nieuwe maat-
schappelijke orde te, grondvesten, een
orde, gebaseerd op den arbeid en ge-
handhaafd door den werker, kan al-
leen resultaat hebben, indien men
zich stelt op -den grondslag van het
samenwerkende en overwinnende
Europa. Anders geeft men zich prijs
in slavernij aan vreemde machten.
Men moet kiezen of deelen. Wil men
waarlijk leven, leven zooals Neder-
landsche mannen en vrouwen be-
taamt, dan stelle men zich op den
bodem der nu eenmaal bestaande wer-
kelijkheid en werkt mede aan het
nieuwe Europa.

De taak van het Nederlandsche
Arbeidsfront.
„Ik heb dan ook besloten", ging de
Rijkscommissaris voort, „op den dag
van heden het Nederlandsche Ar-
beidsfront op te richten. Dit Arbeids-
front heeft tot taak, de werkende
Nederlanders op te voeden in den zin
der bedrijfsgemeenschap, tot weder-
zijdsch begrip voor hun economische
belangen en ter verzekering van deh
arbeidsvrede, bij de vorming van de
sociaal-politieke toestanden mede te
werken, zijn leden te adviseeren en te
vertegenwoordigen en bovendien de
instellingen op te richten en in stand
te houden, die dienen tot bevrediging
van de cultureele behoeften der



NederlandsclM werkers en tot In-
standhouding en bevordering van hun
prestatievermogen."

Een woord tot Woudenberg.
„Ik benoem tot leider van het Neder-
landsche Arbeidsfront den heer H. J.
Woudenberg.
De taak, die u, mijnheer Woudenberg,
toet uw medewerkers op u neemt, ia
zwaar. U hebt een werk te volbrengen,
dat in zijn veelomvattende, funda-
menteele beteekenis op het gebied van
den werkenden mensch in Nederland
zonder voorbeeld is. Derhalve moet u
daarvoor' eerst het begrip van ^.eder
afzonderlijk wakker maken. U zult
vooral te strijden hebben met de
moeilijkheid, dat het levenspeil van
breede lagen door de ontberingen, die
deze wereldoorlog, verscherpt door de
tegen de burgerbevolking van het vas-
teland gerichte Engelsche blokkade,
veroorzaakt, gevoelige beperkingen
ondergaat op het oogenblik, waarop
u voorade werkende bevolking treedt
als verkondiger van een nieuwe orde.
Ik meen evenwel, dat de Nederland-
sche arbeider nuchter en zakelijk ge-
noeg is om het onvermijdelijke te be-
grijpen van een situatie, die moet
worden beschouwd als een strijd en
derhalve als een tijd van opoffering
voor een betere toekomst."

Woudenberg dankt.
Bewogen dankte Woudenberg den
Rijkscommissaris in enkele korte zin-
nen voor diens toespraak, waarin,
naar Woudenberg vaststelde, duidelijk
is aangetoond, welk een groote en
Zware taak hem wacht, waartegen hij
echter vertrouwt te zullen zijn opge-
wassen. Hij gaf den Rijkscommissaris
de verzekering, dat ook zijn mede-
werkers alles zullen doen om te arbei-
den in "den door den Rijksccommis-
saris geschetsten geest.

In het Amsterdamsche Coficertge-
bouw.
Vele malen reeds herbergde het Am-
sterdamsche Concertgebouw duizen-
den arbeiders, getuigend van hun
strijdlust en van hun verbeten wil,
een betere samenleving tot stand te
brengen. Vele malen reeds klonk van-
af dat podium de roepstem van velen,
die het Nederlandsche proletariaat
wilden verlossen. Hun stem bleef
echter die van een roepende in de
woestijn. Het Nederlandsche prole-
tariaat kon uit zijn toestand van ver-
nedering binnen het kapitalisme nietx
worden verlost, alvorens het de ge-
meenschap des volks zou hebben
teruggevonden.
Toch hebben allen, die ... die jaren
naarstig aan de organisatorische een-
heid , der Nederlandsche arbeiders
hebben gebouwd, die hun strijdwil
wekten en verhoogden en die hen
brachten tot begrip van hun waarde
voor de gemeenschap, er tenslotte
aan medegewerkt, dat thans het
Nederlandsche Arbeidsfront kon ont-
staan. Zij hebben ieder hun steentje
bijgedragen tot het gebouw, dat thans
temidden van de Nederlandsche volks-
gemeenschap wordt opgericht.
Daverend was dan ook het applaus en
het wilde haast niet eindigen, toen
Woudenberg in den loop van zijn rede
op den avond van den eersten Mei vol
vuur uitriep:
.-De klassenstrijd is aan de arbeiders
opgedrongen door de bourgeoisie met
haar liberaal-kapitalistisch systeem,
Waarbij iedere roep om rechtvaardig-
heid vergeefs was. Tegen de men-
schen, die de dragers waren van dit
stelsel, dat tot zoo groote uitbuiting
en ontrechting leidde, zijn de arbei-
ders Run strijd begonnen. Wij, die
vandaag tot het Nederlandsche Ar-
beidsfront zijn toegetreden, hebben
diepen eerbied voor die eerste pioniers
der arbeidersbeweging, die na een
arbeidsdag van twaalf en veertien ,
Uren uittrokken om hun kameraden
tot organisatie en strijd te brengen.
Zij werden miskend, geterroriseerd en
gebroodroofd. Wij weten te goed, wat
dit beteekent om te willen, dat het
Werk dezer pioniers tevergeefs zou
zün geweest. Integendeel, wij nemen
op ons om hun werk in de nieuwe ge-
öieenschapsorganisatie zijn bekroning
te doen vinden."

De geestdrift van duizenden oude
strijders.
Deze woorden moesten wel de geest-
drift wekken der duizenden toehoor-
ders, die ze In de zaal gn thuis voor
hun luidspreker aanhoorden. Voor de
zooveelste' keer toch werd hun duide-
lijk gemaakt, dat niemand, die zich
tot nu toe, soms een menschenleeftijd
lang, voor de bevrijding der arbei-
dersklasse had ingezet, zich in den
nieuwen tijd daarvoor zou moeten
schamen. Zeer zeker is die indruk wel
eens gewekt. Bij de critiefc op den het
volk verscheurenden klassenstrijd is
wel eens al te veel het odium gelegd
juist op de arbeiders, die niets anders
deden dan den strijd aanbinden voor
erkenning van hun menschenwaarde
tegen steenharde, ongevoelige uitbui-
ters. De arbeiders hebben wel eens
den indruk moeten krijgen, dat de
voorstanders van de nieuwe orde het
,hun inplaats van den liberalen kapi-
talisten verweten, dat de volksche ge.-
meenschap nog niet tot stand ge-
komen was,, Na de ondubbelzinnige
woorden van Woudenberg echter zal
dit misverstand wel voorgoed zijn
weggenomen!

Woudenberg over het N.A.F.
De zaal van het Concertgebouw was
voor deze gelegenheid stijlvol met
groen en bloemen versierd. Hoog op
het podium, achter het orkest dat de
bijeenkomst opluisterde, verhief zich,
glinsterend wit, het spreekgestoelte.
Daarachter, eveneens op witten ach-
tergrond, een reusachtig tandrad, het
zinnebeeld van het N.A.F., gevat in
een rand van de oude kleuren oranje,
blanje, bleu. Andere kleuren, vaandels
of symbolen waren niet aanwezig.
Het talrijkf arbeiderspubliek,, dat de
groote zaal geheel vulde, en de vele
uitgenoodigde officiële personen op
de eeretribune verwelkomden den lei-
der van, het Nederlandsche Arbeids-
front op stormachtige wijze, toen deze
voor het uitspreken van zijn re4e, het
spreekgestoelte beklom. En luidop-
klaterde het applaus, toen hij reeds
dadelijk mededeeling deed van de
oprichting van het N.A.F. „Wat wij
hebben geprofeteerd en waarnaaf ve-

" len hebben verlangd, wat door som-
migen is gevreesd en wat de negati-
visten bij voorbaat hebben afgewezen,
is vandaag tot stand gekomen,, name-
lijk: het Nederlandsche Arbeids-
front!" ,

. „Het is van symbolische beteekenis",
ging Woudenberg voort, „dat dit ge-
schiedt op den eersten Mei, den dag
die sinds 1889 een hoogtijdag is ge- '
weest voor de socialistische arbeiders-
beweging. Het was een feest van be-
zinning op den feilen klassenstrijd,
die den arbeider door een harteloos
kapitalisme werd opgedrongen. Voor
ons is de eerste Mei de dag van het
lentefeest, het feest van den Arbeid.
Het is van groote symbolische betee-
kenis, dat de vorming van een ge-
meenschap van alle werkers op dezen
dag tot stand kon komen. De hoop-
volle Mei-belofte van nieuwe levens-
kracht en van nieuwen groei vinden
wij bij de grondvesting van het Ne-
derlandsche Arbeidsfront als een be-
lofte van nieuw geluk door vernieuwde
volkskracht."

N.V.V. en confessioneele vakorga-
nisaties.
Hierna gewaagde spreker,van zijn be-
noeming U>t commissaris van het
N.V.V. in het jaar 1940, op grond van
het feit, dat het politieke verleden der
toenmalige leiding geen positieve
samenwerking in de groeiende Euro-
peesche volkerengemeenschap moge-
lijk maakte. Hij constateerde, dat op
het oogenblik, dat het N.V.V. onder zijn
leiding van marxistische invloeden
was bevrijd en het klassenstrijdstand-
punt had opgegeven, er voor de con-
fessioneele vakbonden ook geen reden
van bestaan meer was. De eenheid
was mogelijk geworden en werd op-
gelegd,, toen zij niet eigener beweging
tot stand werd gebracht. Het is on-
toelaatbaar, dat er kunstmatige tegen-
stellingen van politieken of religieuzen
aard in de-bedrij ven worden gebracht.
Het N.A.F. politiek onafhankelijk.
Daarom verklaarde Woudenberg Iets

later in zijn rede dan ook met grooten
nadruk, dat het N.A.F, volkomen los
staat van elke politieke partij. „En als
Ik dat zeg, weet ik, dat dit beteekent,
dat — waar er geen andere politieke
partijen meer bestaan — het NAA.F.
volkomen los «taat van de N.S.B. Zelf
ben ik N.S.B.-er en persoonlijk meen
Ik, dat Nederland zonder de N.S.B,
geen toekomst heeft. Dit is echter
geheel afgescheiden van de' taak, die
op de werkende menschen van Neder-
land rust en die in de bedrij f sgemeen-
schappen buiten politieke en gods-
dienstige meeningsverschillen om moet
worden volvoerd."
Het is te hopen, dat deze duidelijke
en openhartige woorden den invloed
zullen breken van die elementen, die
op grond van hun haat tegen de
N.S.B, ook het N.V.V. op geniepige
wijze hebben tegengewerkt en dit wel-
licht ook het Nederlandsche Arbeids-
front zullen trachten te doen.

Een verwijt aan de leiders der
vroegere vakbeweging.
„Men kan den arbeiders niet ver-
wijten", verklaarde Woudenberg voorts,
„dat zij den hun opgedrongen klas-
senstrijd hebben aanvaard. Men kan
den leiders der vakbeweging echter
wél verwijten, dat zij de teekenen des
tijds niet hebben verstaan. Zij zagen,
ondanks den yoortdurenden neergang
van het economisch leven, niet in, dat
een volk een natuurlijke eenheid
vormt en dat in onderlinge samen-

_ werking harmonisch gearbeid moet
worden aan de yoortbrfenging der.
levensbenoodigdheden voor de volks-
genooten. Iedere strijd tusschen volks-
genooten onderling Is dan ook een
ernstige fout. De klassenstrijd was
noodzakelijk, maar bleef toch een
noodzakelijk kwaad, dat de komst van
het socialisme niet bevorderde, maar
tegenhield. Socialisme toch is samen-
werking, arbeidskameraadschap van
alle werkende menschen binnen heti
volk."

Vooruit naar den nieuwen tijd!
Woudenberg achtte het begrijpelijk,
dat de conservatieve mensch sceptisch
tegenover het nieuwe staat. Troelstra
zei het reeds vele jaren geleden in
een gedicht, dat hij „de weg naar den
nieuwen tijd" noemde:

Wij treden vooruit door regen en wind,
Vooruit naar den Nieuwen Tijd,
Met vader en moeder, met vrouW

en kind,
Vooruit naar den Nieuwen Tijd.

Wel vallen ons vele vrienden af,
Op weg naar den Nieuwen Tijd,
Wel vinden er velen zwijgend hun

graf,
Op weg naar den Nieuwen Tijd.
Maar immer' groeien de scharen aan
En hooger stijgt bij het voorwaarts

gaan
Ons lied van den Nieuwen Tijd!

„Ook wij", verklaarde Woudenberg
met vuur — „beleven teleurstellingen,
ook ons vallen vele vrienden af. Met
vele vakbondsbestuurders heb ik in
de twee jaar, dat ik commissaris van
het N.V.V. was, aangenaam samenge-
werkt, vele heb ik leeren kennen als
rechtschapen, eerlijke menschen met
werklust en werkkracht en het kan
mij slechts spijten, dat vele zich door
weifelmoédigheid laten weerhouden,
^et ons den marsch naar den -nieu-
wen tijd .voort te zetten. Maar wij",
riep spreker uit, „wij laten ons niet
weerhouden, door geen enkele reactie
van het diepste rood tot het duisterste
zwart!"

Gegrondvest op ze'fwerkzaamheid.
Als taak van het Nederlandsche Ar-
beidsfront noemde Woudenberg in de
eerste plaats de behandeling, voorbe-
reiding en vormgeving in alle sociaal -
economische aangelegenheden, waar-
bij in het bijzonder de voormalige
vakbondsbestuurders hun taak vinden.
Vroeger konden zij slechts in beperkte
mate arbeiden, thans staat de Staat
achter hen. Binnen het kader der
mogelijkheden van loonen en prijzen
belooft dit nieuwe mogelijkheden in
de loonpolitiek. Bijzondere aandacht

zal In de eerste plaats worden gewijd
aan de lagere loonen.
De grondslag van het Nederlandsche
Arbeidsfront ligt echter in de bedrij-
ven, waar de leden ervan zélf werk-
zaam zullen zijn. „Wat het Arbeids-
front zal beteekenen en welken invloed
de werkers daarvan zullen kunnen
uitoefenen, k?n blijken uit het feit,
dat de behoeftenvoorziening van ons
volk geschiedt, door ongeveer 700.000
bedrijven en bedrijfjes, waarvan er
ongeveer 8000 met vijftig en meer
arbeiders .werken. In al deze bedrijven
komt een vertrouwensman van het
N.A.F., wiens positie door den staat
wordt beschermd. Men kan aannemen,
dat op den duur ongeveer 10.000 van
zulke vertrouwensmannen hun arbeid
in de bedrijven zullen verrichten; met
hun medewerkers zal dat aantal wel
tot omstreeks 25 a 30.000 stijgen. Dit
zijn dan alle belangelooze medewer-
kers aan de sociale, cultureele en
ideale taak van het N.A.F. Nog nooit
is de mogelijkheid van zelfwerkzaam-
heid aan eigen lot en eigen sociale
positie zoo in de handen der belang-
hebbenden zelf gelegd."
Het is te hopen, dat de geweldige
beteekenis van hetgeen Woudenberg
hier in enkele zinnen onder de aan-
dacht v'an ons volk bracht, allerwe-
gen terdege zal worden, begrepen..
Laten de .arbeiders zich eens goed
voorstellen, wat het zeggen wil, wan-
neer in hun bedrijf een der beste,
bif zijn medearbeiders het meest in
aanzien staande bedrij f sgenooten als
vertrouwensman van het N.A.F,
werkzaam is. Voor willekeur is deze
man gevrijwaard; zijn plaats als ar-
beider wordt door den staat be-
schermd. Hij kan dus met de meeste
vrijmoedigheid alle mogelijke zaken
met de bedrijfsleiding gaan bespre-
ken. De arbeiders kunnen te allen
tijde bij hem terecht, als zij klach-
ten, wenschen, verlangens hebben.
Kleinigheden, die in het dagelijkschs
leven, van den arbeider in het bedrijf
vaak zooveel beteekenen, maar
waaraan de vakbond vroeger geen
aandacht schenkeji kon, komen
thans het eerst aan de beurt.
Maar tevens blijkt eruit, dat waar de
werkers buiten het Arbeidsfront. ter-
zijde blijven staan, het weinig voor
hen zal kunnen bereiken. Het zijn
de werkers in de bedrijven zelf, die
de drijvende kracht van het Arbeids-
front vormen.

De rechten der leden en de werk-
loozenzorg.
Woudenberg somde uitvoerig op, wat
het Arbeidsfront zelfstandig op
sociaal gebied voor zijn leden zal
doen. Men vindt dit elders in dit
nummer puntgewrjs vermeld. Wij wil-
len hier slechts wijzen op de betee-
kenis van het feit, dat eerlang de
geheele werkloozenzorg in de handen
van het N.A.F, zal overgaan. Verze-
kering tegen of steun in geval van
werkloosheid zal buiten het N.A.F,
niet meer mogelijk zijn; ook maat-
schappelijk hulpbetoon verdwijnt,
om het N.A.F, in zijn plaats te doen,
treden. Het is dus niet teveel gezegd,
dat men met de belangen van zijn
gezin speelt, als men willens en we-
tens buiten de zelfhulp-instellingen
van het Nederlandsche Arbeidsfront
blijft! -

\

De» vrijwilligheid van het lidmaat-
schap.
Vrij algemeen werd verwacht, dat
het lidmaatschap van het N.A.F,
dwingend zou worden voorgeschre-
ven. Woudenberg verklaarde evenwel,
dat daar geen oogenblik aan gedacht
is, omdat de staat wel kan dwingen
tot betaling van een lidmaatschaps-
bijdrage, maar niet tot geestdriftige
zelfwerkzaamheid en medewerking.
En juist deze is netteerst noodige.

De Europeesche lotsgemeenschap.
Woudenberg beëindigde 'zijn hoogge-
stemde rede met te wijzen op de
noodzaak voor de Nederlanders, hun
nationalen arbeid, met het oog op
de groote bevolkingsdichtheid van

(Vervolg op pag. 6 onderaan.)



Onduldbaar conservatisme van werkgevers
H. J. Leider van het Nederlandsche Arbeidsfront

A ls men zoo eens in de oude geschriften der
arbeidersbeweging bladert, weet men niet,

waarover men zich het meest verwonderen
moet. Over de nederige, stumperige manier,
waarpp de werkman van vroeger — toen er van
een eigenlijke arbeidersbeweging nog geen
sprake was -- zich tegenover zijn patroon ge-
droeg om eenige verbetering in zijn arbeidsvoor-
waarden te verkrijgen, dan wel over de hard-
heid en de Hortzichtigheid der toenmalige werk-
gevers.
Tusschen de kleine patroons en hun werklieden
bestonden .aanvankelijk nog persoonlijke, men-
schelrjke, banden. Er was toen^ nog wel eens
sprake van een min of meer filantropisch ge-
tinte hulpvaardigheid, die de somberheid van
het werkmansbestaan soms iets verlichtte.
Bij de opkomst van het grootbedrij f echter wer-
den deze banden geslaakt. De groot-ondernemer
kende zijn arbeiders niet meer persoonlijk 'en
bekommerde zich ook niet om hen. Het libera-
lisme had den arbeid verlaagd, tot een koop-
waar, die op de arbeidsmarkt en de arbeids-
beurs verhandeld werd. De ondernemer kocht
deze koopwaar, evenals andere, zoo goedkoop
mogelijk in. Of de betaling,' het loon, voor den
arbeider voldoende was om er met zijn gezin
van te kunnen leven, en of de andere arbeids-
voorwaarden zooals de werktijd, zijn krachten
niet te veel sloopten, daarvan trok de kapitalis-
tische ondernemer zich geen sikkepit aan. Het
liberalisme noemde zulk een opvatting de zake-
lijk juiste!
Er waren uitzonderingen, maar deze waren met
een lantarentje te zoeken en bevestigden der-
halve den regel.
Ik denk, wat ons land betreft, aan de heeren
v. Marken in Delft en Stork in Hengelo, onder-
nemers, die hun tijd reeds vóór 1880 ver vooruit
waren. Uit zuiver menscheïijke overwegingen
trokken ze zich het lot van hun arbeiders aan.
Zij maakten het loon uit. eigen beweging zoo
hoog zij konden, verkortten den arbeidstijd en
namen allerlei maatregelen, welke het alge-
meen welzijn hunner arbeiders bevorderden.
Daarbij kwamen zij al spoedig tot een merk-
waardige ontdekking.
Deze ontdekking was, dat deze dingen inderdaad
den arbeider ten goede kwamen, maar tevens
hun onderneming! De arbeidsprestatie ging er
namelijk zoodanig op vooruit, dat de grootere

. uitgaven ruimschoots gedekt werden.
Deze model-werkgevers konden de andere, de
echte, liberaal-kapitalistische uitbuiters dus met
recht kortzichtigheid verwijten. Was hun han-
delwijze — behalve menschelijker — niet tege-
lijkertijd zakelijker dan die der andere?

M annen als Van Marken en Stork en de
beruchte kinder-exploitanten Regout in

Maastricht bijvoorbeeld verschilden in hun op-
vattingen hemelsbreed. Deden de eersten hun
best, de arbeiders — die in die tijden weerloos
aan de kapitalistische ondernemers waren over-
geleverd — te behandelen als levendejnenschen,
de laatsten hebben zich in Nederland een klas-
sieke beruchtheid verworven, als vertegenwoor-
digers van het meest brutale kapitalisme. Voor

In dit artikel wijst de leider van het Nederland-
sche Arbeidsfront op het historische feit, dat de
verkorting van den arbeidsduur en andere verbe-
teringen der arbeidsvoorwaarden de arbeidspro-
ductiviteit • hebben doen s t i j g e n .
Desondanks hebben de ondernemers zich jaren-
lang daartegen v er z e t.
Moet eenzelfde kortzichtigheid bij de tegenwoor-
dige ondernemers thans de totstandkoming van
bedrijfsgemeenschappen belemmeren?
Dat kan niet worden geduld, zegt Woudenberg.

hen gold slechts één doel: de winst! Of deze
winst uit stevige mannenlij ven dan wel uit teer e
kinderlichaampjes werd geperst, was hun glad
egaal!
Het lijden der kinderen in de Maastrichtsche
glas- en aardewerkfabrieken in h,et laatst der
vorige eeuw, dus nog betrekkelijk kort geleden,
zal steeds een der grootste schandvlekken der
sociale geschiedenis van Nederland blijven. Op
hun achtste jaar werden de kleuters reeds naar
de fabriek gebracht, waar zij in de glasblaze-
rijen in dag- en nachtploeg en in de ketel-
makerijen zwaren arbeid verrichtten. De kinder-
sterfte tusschen 7—12 jaar was in Maastricht
bij arbeiders drie tot vier maal zoo groot als
bij de burgers! Nog in 1908 en later werkten in
de Maastrichtsche porceleinfabrieken, behalve
2000 mannen, nog 2000 vrouwen en 500 kinderen
van 10—11 uur per dag, buiten het vaak voor-
komende overwerk.
Hier werd op de volkskracht een grffwelijke
roofbouw gepleegd.

Ondanks het goede voorbeeld van een Van
Marken, ondanks de resultaten in het bui-

tenland door de verkorting van den arbeidstijd
en de bescherming van vrouwen en. kinderen
verkregen, ondanks betoogen van vele zijden,
niet in de laatste plaats van de socialistische
arbeidersbeweging, waren de Nederlandsche
ondernemers niet bereid aan een wettelijke ver-
korting van den arbeidsdag tot tien uur, aan
een verbod van nachtarbeid of invoering van
een drieploegenstelsel, aan een verbod van vrou-
wen- en kinderarbeid en dergelijke redelijke
verlangens der arbeiders meer, mede te werken.

.Vandaar de felheid van den klassenstrijd in de
jaren 1890—1914, die zich in hoofdzaak richtte
op de wettelijke verkorting van den arbeidstijd,
aanvankelijk nog slechts tot tien uren. Regee-
ring en volksvertegenwoordiging echter wilden
hier niet van weten, ondanks het feit, dat sedert
1901 de „christelijke" regeeringen der rechtse
coalitie aan het roer zaten. Men kan zijn ver-
ontwaardiging niet bedwingen, als men leest,
welke „argumenten" al die humanistisch-libe-
rale, ethisch-christelijke, democratische heeren
gebruikten om zulk een normale hervorming te
verhinderen, in weerwil van het verlangen der
overgroote meerderheid van dé Nederlandsche
arbeiders.
Pas in 1911 kwam een nieuwe arbeidswet tot
stand met bescherming van vrouwen en kinde-
ren, maar nog altijd zonder vaststelling van den

tienurendag. Hierop diende het sociaal-demo-
cratische kamerlid Schaper zélf een wetsontwerp
daartoe in. Pas vier jaar later, in 1915, dus reeds
na het "'<vrreken van den wereldoorlog, ver-
scheen h' oorloopig verslag der Tweede Kamer.
Dit verslab was grootendeels nog steeds af-
wijzend!
Drie jaar later echter, toen Troelstra met revo-
lutie dreigde, kwam in gröote haast eensklaps
méér tot stand, dan wat voorheen totaal onmo-
gelijk had geheeten, namelijk de acMurendag!
Op deze ontwikkeling terugziend, kunnen we
constateeren, dat de argumenten, die voor
verkorting van de*1 arbeidsdag waren aange-
voerd, volledig juist zijn geweest. Niet alleen
het belang van een enkele bevolkingsgroep is er
door gediend, maar het belang van het geheele
volk, vooral in sociaal opzicht. Ook het bedrijfs-
leven is er niet, zooals hardnekkig beweerd werd
dat gebeuren zou, door geschaad, maar bevor-
derd. Werkgevers, regeeringspersonen, volksver-
tegenwoordigers en andere beschaafde, verstan-
dige en geleerde lieden, die zich tientallen van
jaren hooghartig glimlachend waren blijven
verzetten tegen hetgeen die domme arbeiders in
hun onnoozelheid wilden, bleken de kortzichtig-
heid in eigen persoon te zijn geweest. Niet zij
hadden de wijsheid in pacht, zooals zij in hun
arrogantie dachten, maar de arbeiders hadden
het bij het rechte eind gehad.

Ondanks de vele, gröote verschillen met die
dagen vertoont de tegenwoordige tijd daar-

«mee in een bepaald opzicht toch een merkwaar-
dige overeenstemming.
Ook thans weer zijn het de in het N.A.F, georga-
niseerde werkers, die, met hun streven naar de
bedrijfsgemeenschap als basis van een nieuwe
arbeidsorde, den vooruitgang belichamen, terwijl
vele ondernemers weer opnieuw de reactie ver-*
tegenwoordigen. Dezen willen naaf een nieuwen
tijd; genen, even kortzichtig en bekrompen als
vroeger, trachten dien weer uit alle macht tegen
te houden.
Gelukkig zijn thans niet alle werkgevers zoo
r eactionnair!
Op het oogenblik telt Nederland gelukkig méér
dan twee ondernemers, die hun tijd blijken te
begrijpen! Het is reeds een heele reeks, die actief
•medewerking verleent aan het streven van het
N.A.F, naar de nieuwe arbeidsorde. Vele vergade-
ringen der personeelen van verschillende bedrij-
ven konden reeds in de onderneming zelf ge-
houden worden, waardoor een eerste stap op 'den
weg naar de vorming van een bedrijfsgemeen-
schap kon worden gezet. Meer nog — in enkele
ondernemingen doet de bedrijfsleiding in samen-
werking met het N.A.F alles wat de bedrijfs-
gemeenschap concreten vorm kan geven, door
het houden van kameraadschapsbij eenkomsten-
der werkers, door verbetering on verfraaiing der
werklokalen, door zorg voor beroepskleeding, het
inrichten van gezellige cantines, het verschaf-
fen van aanvullingsmaaltijden, zoo belangrijk in
dezen tijd, het organiseeren van vacantie-uit-
stapjes, ontwikkelingscursussen, bedrijfssport en
dergelijke. Er zijn ondernemers, die voor deze
dingen evenveel enthousiasme toonen als de be-
trokken N.A.F.-instanties zelf. Deze betreuren
het, wanneer de tijdsomstandigheden, de be-..

ons land, zoo goed mogelijk te orga-
niseeren. Niet minder dan 250 men-
yschen op iederen vierkanten kilometer
moeten worden gevoed en gekleed en
moeten wonen op een voor Nederlan-
ders passende wijze. Dit geweldige
probleem kan uitsluitend worden op-
gelost daor een nieuwe sociale orde-
ning in het binnenland en naar bui-
ten een sterke oriëntatie op Europa.
De grondslag hiertoe legt het .Neder-
landsche Arbeidsfront.

Hoe zal thans de houding der wer-
kers zijn?
Woudenberg's rede werd, met geest-
drift toegejuicht. De zaal daverde.
Wie bij zijn luidspreker een en ander
heeft gevolgd, zal zeker onder den
indruk zijn geraakt van het enthou-
siasme, waarmee, in' Amsterdam, de
oprichting van het Nederlandsche
Arbeidfifront werd begroet.

Hoe zal echter in 't algemeen de
houding der Nederlandsche werkers
zijn?
Zullen zij zich als één man in het
Nederlandsche Arbeidsfront scharen
en in hechte samenwerking de ar-
beidsgemeenschap van het Neder-
landsche volk verwezenlijken?
Of zullen zij het oor leenen aan de
lieden, die hen hiervan uit eigenbe-
lang pogen te weerhouden?
Zullen zij op de bres staan voor de
handhaving van hun door jarenlange
contributiebetaling verkregen rech-
ten, voor hun deelhebberschap in de
belangrijke materieele en ideëele
waarden, die thans alleen door het
Nederlandsche Arbeidsfront worden
beheerd?
Of zullen zij deze lichtvaardig prijs-
geven, zich daardoor tevens stellend
buiten de arbeidsgemeenschap des
volks?

De naaste toekomst zal het leeren.

Het is kort dag!
Wie voorheen lid was. van een er-
kende vakvereeniging, maar als ge-
volg der inblazingen van onverant-
woordelijke elementen is uitgetreden,
heeft nog twee maanden den tijd,
namelijk tot l Juli 1942, zijn houding
nader te bepalen.
Wil hij van de dwalingen zijns weegs
terugkeeren, d£n staat het Neder-
landsche Arbeidsfront voor hem open
en treedt hij opnieuw in de rechten,
welke hij op den dag van zijn uit-
treden bezat.
Blijft hij echter in zijn afwijzende
houding volharden, dan verliest hij
deze rechten thans voorgoed.
Het is dus kort dag!
Wie het aangaat, overwege zorgvul-
dig, wat hem en zijn gezin het

zwaarst weegt. Hij overwege tevens^
of zij, die hem willen terughouden
van de vervulling van zijn plicht in
de arbeidsgemeenschap der Neder-
landsche werkers, bereid en in staat
zijn, hem datgene te waarborgen, wat
hij als lid van het Nederlandsche
Arbeidsfront het zijne had kunnen
noemen. Hij overwege tenslotte, of
er wel iets kan opwegen tegen het
voldoen aan den plicht der solidari-
teit, waartoe het Nederlandsche Ar-
beidsfront hem ten laatsten male met
klem oproept
In den komenden tijd zullen de weer-
standskracht en het levenspeil van
het Nederlandsche volk worden be-
paald door de kracht, die het Neder-
landsche Arbeidsfront zal kunnen
ontwikkelen.
Wie dan ook het Nederlandsche Ar-
beidsfront schaadt, schaadt daardoor
zijn volk.



RECHTEN DER LEDEN Wat iedereen van het N.A.F, weten moet

Door het hoofdkantoor van het N.A.F, is een bro-
churetje uitgegeven, waarin zijn beginselen en
de plichten en rechten der leden kort en duide-
lijk zijn uiteengezet. Dit geschrift]e wordt gratis
aan de leden van alle vakbonden toegezonden.
Wie het mogelijkerwijze niet ontvangen mocht,
kan het alsnog aanvragen.
Wij ontleenen aan dit geschrift het volgende
t.a.v. de voordeelen, die het N.A.F. zijn leden
biedt.

Werkloosheidsverzekering
De verzekering tegen werkloosheid, de uitbeta-
ling der werkloosheids- en steunuitkeeringen en
alle hiermee verband houdende zaken geschiedt
öoor het Nederlandsche Arbeidsfront, zoodat dit
deze taak in haar vollen omvang van staats- en
gemeentelijke instanties overneemt.

Rechtsbescherming
Het Nederlandsche Arbeidsfront helpt zijn leden,
dus zoowel werkgever als werknemer, kleine zelf-
standigen e.d. door hulp en voorlichting in alle
rechtskwesties, die betrekking hebben op de ar-
beidsovereenkomst, de sociale verzekeringen,
enz.
Ondersteuning- in geval van nood
Het Nederlandsche Arbeidsfront acht het zijn
taak, zijn leden, die zich buiten hun sehuld in
nood bevinden, naar de mate van de voorhanden
zijnde middelen en in overeenstemming met de
sociale beginselen, extra te steunen. Deze onder-
steuningsuitkeeringen zijn bedoeld als een hulp
Voor leden van een gemeenschap. De betalingen^
worden, met het doel om in een leemte in dé"
sociale wetgevjng te helpen voorzien,.slechts ge-
geven als aanvulling op eventueele uitkeeringen
of baten uit anderen hoofde.
Overigens kunnen leden in een bijzonder geval
van nood aanspraak maken op een extra onder-
steuning. Voorwaarde voor een dergelijke onder-x
steuning is, dat minstens een jaar lang bijdra-
gen zijn betaald.

Ondersteuning bij huwelijk van vrouwelijke
leden
Vrouwelijke leden, die na minstens vijf jaar on-
afgebroken lidmaatschap in het huwelijk treden,
hebben recht op een geldelijke ondersteuning,
welker grootte afhankelijk is van den duur van
het lidmaatschap en van de gemiddelde bijdrage,
üie men heeft betaald. Men zie hiervoor onder-,
staande tabel.

Klasse
l
2
3
4
5
6
7
8

na 5
jaar

20.— .
20.—
20.—
20.—
20.—
20.—
20.—
21.60

na 6
jaar
20.—
20.—
20.—
20.—
20.— -
21.—
24.—
27.—

na 7
jaar .
20.—
20.—
20.—
20.—
21.60
25.20
28.80
32.40

na 8
jaar
20.—
20.—
20.—
21.—
25.20
29.40
33.60
37.80 '

na 9
jaar
20.—
20.—
20.—
24.—
28.80
33.60
38.40
43.20

na 10
jaar
20.—
20.—
20.—
25.—
30.—
35.—
40.—
45,-

r mm i ^k 1» mm mm* mm l ^

9 24.— 30. — 36. — 42.— 48.— 50.—
10 26.40 33.— 39.60 46.20 52.80 55.—
11 ' 28.80 36.— 43.20 50.40 57.60 60.—
12 33.60 _ 42.— 50.40 58.80 67.20 70.—
13 38.40 48.— 57.60 67.20 76.80 80.—
j4 43 , gQ . 72 84. 96. 100
15 57.60 72.— 86.40 100.80 115.20 120.—
16 72. — 90.1- 108.— 126.— 144.— 150. —
17 86.40 108.— 129.60 151.20 172.80 180 —

Overlijdensuitkeering
De vrouw of de kinderen van lederi, die komen
te overlijden, ontvangen, als het betrokken lid
minstens drie jaar lang zijn bijdrage heeft be-
taald, een Overlijdensuitkeering volgens de hier-
onder -volgende tabel.

Overlijdens- Begrafenis-
uitkeering ondersteuning Totaal

3 jaar betaling der
volle bijdrage 30. — — . — 30.—

c " *3n __^_ 2ft __ ^A -

8 "„ ,", 50.— 20.— 70 —
10 „ „ 50.— 35. — 85.—
^2 50. 50 ' 100.

Ouderdoms- en invaliditeitsondersteuning
Leden, die ingevolge leeftijd of invaliditeit blij-
vend invalide zijn en niet meer in dienstbetrek-
king werkzaam zijn, kunnen op verzoek een door-
lóopende extra invaliditeitsondersteuning.. krij-
gen, voor zoover het noodige aantal betalingen
der volle bijdragen is verricht. Hiervoor is de
volgende tabel vastgesteld.

Uitk. na 20 jr.
Klasse bijdrage- idem na idem na idem na idem na

betaling - 24 jaar 28 jaar 32 jaar 35 jaar
5 - 7.20 8.40 9.60 10.80 12.—
6 840 9' 80 1120 1260 14.
7 9.60 11.20 12.80 14.40 16.—
8 10.80 12.60 14.40 16.20 18.—
9 12.— 14.— -16.— 18.— 20.—

10 13.20 15.40 , 17.60 19.80 22.—
11 - 14.40 16.80 19.20- . 21.60 24.— ]
12 16.80 19.60 22.40 25.20 28-—
13 19.20 22.40 25.60 28.80 32.—
14 21. 28. — - 32. — • 36. — - 40. —

1. Nu de liberaal-kapitalistische, individualistische
staat is vervangen door de op onderlinge samen-
werking gegrondveste voïksgeineenschap, kunnen •
de op onderlinge tegenstelling berustende afzon-
derlijke organisaties van. werknemers en werkge-
vers niet langer gehandhaafd worden. Het is nood-
xakeli.ik. hen te doen opgaan in tie ééne arboids-

2. Hiervan vormt het op 1 M e i - l!J4:i gestichte
\ElMOKLA.vnsCIlE ARBEIDSFRONT de door den
nieuwen staat erkende/ bel ichaming liet N A F
omvat alle Nederlandsrhe werkers, met hoofd of
hand. Werknemers of werkgevers, kleine zelfstan-
digen en handwerkers, beoefenaren van vrije be-
roepen, mannen en vrouwen — ieder, die tot het
welzijn van de NederlandsHie volksgeineenschap
arbeid verricht kan er deel van u i tmaken en
gelijkelijk deelen in de rechten, die hun krach-
tens hun lidmaatschap toekomen.

3. In het Nederlandsche Arbeids-front worden alle
bestaande organisaties van werknemers en werk-
gevers, niet het N. V. V. als kernpunt, geconcen-
treerd. Zij blijven voorloopig echter nog voortbe-
staan, om geleidelijk in het N.A.F, te worden
opgenomen.

4. De leden dier verschillende organisaties gaan met
al hun verkregen rechten over in het Nederland-
sche Ai heidsfront, dat hen tegelijkertijd, volgens
ide bekend, gemaakte voorwaarden, deelen laat in
de door het Nederlandsche Arbeirtsfront nieuw
geschai>en rechten

5. Het complex van maatregelen, door het Neder-
landsche Arbeidsfront genomen, heeft ten doel,
den Nederlandschen werkers levenszekerheid te ver-
schaffen en arbeidsvreugde te doen smaken, zoo-
dat zij zich van de wieg tot het graf in de volks-
genieenschap geborgen weten. Hierdoor zal
tegelijkertijd de arbeidsproductiviteit stijgen...
waardoor bet belang der volksgemeenschap in het
algemeen eveneens gediend wordt.

6. Om hun verkregen rechten niet te verspelen.
moeten de leden op de gewone wijze hun contri-
butie blijven voldoen, en tevens een nieuw vra-
genformulier invullen en bij het N.iV.F. inleveren.

7. Er is een GENERAAL PARDON uitgevaardigd, op
grond waarvan vroegere leden, die op of na
1U4Ü hebben bedankt, zonder bijbetaling van ae
over dien termijn verschuldigde contributie weer
in al hun rechten kunnen worden hersteld, \\nn-
ileer zij zich vóór I Juni J 042 weer als lid aan-
melden. Deze maatregel 'is genomen, om hen, die
het onschuldige slachtoffer Werden van boosaar-
dige inblazingen, niet bl i jvend te schaden HET
IS ECHTER ONHERROEPELIJK DE LAATSTE
KEER, DAT ZULKS MOGELIJK WORDT GE- -

^ MAAKT.
8. Men levert zijn vragenformulier of. lidmaatsehups-

aunvrage in bij het plaatselijk bes tuur van Het;
N.A.F., of zendt het aan het hoofdkantoor. 1'. C.
Hooftstraat 180, Amsterdam Z.

.

oatiënt, bij bezoek van huisgenooten aan het
sanatorium e.d.
De vrouw en de kinderen van het lid tot den
eeftijd van 16 jaar genieten dezelfde rechten.

De leden, die zijn overgekomen van die vakver-
eenigingen >en bonden, die vóór l Mei 1942 geen
reglementaire ouderdoms- en invaliditeitsonder-
steuning kenden, verkrijgen eerst c.q. aanspraak
na l October 1947. Voorwaarde is echter, dat zij
op den dag van hét indienen van het verzoek
minstens 1040 wekelijksche bijdragen betaald
hebben en sedert l Mei 1942 ononderbroken lid
zijn gebleven. De mogelijkheid bestaat van gun-
stige uitzonderingen op dezen' regel in geval van
te voorschijn komende onbillijke gestrengheden.

Tuberculose-onflersteuningen
Na een jaar lidmaatschap bestaat de mogelij k-

• heid tot het verkrijgen van t.ta.c.-ondersteunin-
gen, te weten: tegemoetkoming in de kosten van
sanatoriumverpleging; vergoeding uoor verster-
kende middelen, extra voeding en/of hulp in de
huishouding bij thuisverpleging; ondersteuning
voor de aanschaffing van noodzakelijk onder-
goed, voor reiskosten bij autovervoer van den

Vaktijdschriften
Het Nederlandsch Artaeidsfront geeft periodiek
verschijnende vaktijdschriften uit, die aah de
leden vanaf den dag van toetreding gratis wor-
den uitgereikt.

„Vreugde en Arbeid"
De leden hebben het recht van deelname aan de
afdeeling van het N.A.F. „Vreugde en Arbeid".
Deze gemeenschap organiseert goede en goed-
koope tooneelvoorstellingen, film- en muziekuit-
voeringen, bonte avonden, variété-, opera- e-n
operette-avonden -- kortom, zij brengt op het
gebied van kunst en ontspanning het beste, wat
te bereiken is. Zij exploiteert vacantie-oprden,
organiseert reizen, leergangen op allerlei gebied;
zij verzorgt de lichamelijke ontwikkeling door
alle takken van sportbeoefening en doet overi-
gens alles, wat de levensvreugde van den werker
en zijn gezin vermag te vergrooten.

l

drijfsuitkomsten of de aandeelhouders!, het
niet mogelijk maken, alle plannen reeds dadelijk
uit te voeren.
Dit soort bedrijfsleiders vormt echter — helaas!
~- nog een minderheid.

C rooter is nog het aantal, da| voor het ideaal
van het N.A.F., de bedrij f sgemeenschap, laat-

dunkend de schouders ophaalt en iedere mede-
werking afwijst. -
Precies als hun voorgangers zich in vroeger
Jaren steeds hebben verzet tegen verkorting'
van den arbeidsdag en andere verbeteringen
in 'het belang van den arbeider en de gemeen-
schap, verzetten zij zich, thans tegen de vol-
eiöding van het groote werk, dat de arbeiders-
beweging toen begonnen is.
Het gaat thans namelijk .om niets minder dan
°iïi de volledige verheffing van den werker
uit zijn sociale afzondering. De vele conserva-
tieve elementen in de rijen der ondernemers
schijnen nog altijd de liberaal-kapitalistische
opvatting te huldigen, , dat arbeidskracht
slechts koopwaar is en dat het bedrijf met de
leveranciers van deze koopwaar evenmin, wat
te maken heeft als met die van andere artike-
len. Zij zien blijkbaar nog steeds niet in, dat

. een bedrijf in de eerste plaats bestaat uit een
groep samenwerkende menschen, die in ieder
opzicht volgens hun sociale waarde als mensen,
als volksgenoot en als staatsburger beschouwd
en behandeld dienen te worden.

In de eerste plaats uit een oogpunt van sociale
gerechtigheid.
In de tweede plaats echter eveneens uit een
oogpunt van doelmatigheid.
Want naarmate het ideaal der arbeidsgemeen-
schap, de volle kameraadschap der werkers in
het bedrijf, benaderd wordt, zal ook de arbeids-
productiviteit toeïiemen. Naarmate de werker
als zoodanig zijn volle sociale erkenning vindt,
zal hij zich medeverantwoordelijk gaan voelen
voor het bedrijfsresultaat. Naarmate hij den
ondernemer niet meer louter als uitbuiter van
zijn arbeidskracht, maar als den natuurlijken
leider ziet van een groep volksgenooten. die in
dienst der volksgemeenschap een taak vervult,
zal hij alles geven wat in hem is.

D e wettelijke vaststelling van den achturen-
dag diende niet alleen de menschelijke

waardigheid van den arbeider, maar vergrootte
tevens de productiviteit van het arbeidsproces.
De vorm der bedrijfsgemeenschap, als cel van
het sociaal-economisch leven der natie en als
grondslag der productie, zal hetzelfde gevolg
hebben.
De nieuwe taak van het N.A.F.: nu gestalte
geven aan de gemeenschapsgedachte in het be-
drijf, volbrengt het dus m het welbegrepen be-
lang van het geheele volk, arbeider en onder-
nemer inbegrepen.
Het meerendeél der arbeiders blijkt dit in te
zien en werkt mede. Naarmate de propaganda

van het N.A.F, doorwerkt, zal hun aantal nog
snel stijgen.
Heel wat ondernemers evenwel blijken hun
conservatisme nog altijd niet te kunnen over-
winnen.
Zij blijken nog altijd niet te beseffen, dat ook
*2y hun taak slechts in het belang der volks-
gemeehschap vervullen en dat zij deswege be-.
paalde plichten hebben.

Vele bedrijfsleiders van groote kapitalistische
ondernemingen, die als zoodanig evenzeer loon-
trekkende dienaren zijn als de andere werkers,
zullen toch eens met zichzelf te rade moeten
gaan of zij in de eerste plaats de belangen van
de bedrij f sgenooten, dan wel die van het achter
de schermen verwijlende geldkapitaal willen
dienen.
In het eerste geval verleenen zij het N.A.F, hun
steun en koersen zij in de richting der bedrijfs-
gemeenschap.
In het andere geval zullen zij vroeg of laat
moeten worden uitgeschakeld.
Het bedrijf namelijk is er niet in de eerste
plaats voor de aandeelhouders, evenmin voor
de bedrijfsgenooten, maar voor de volksgemeen-
schap. En het is de volksgemeenschap, die den
nieuwen vorm, welke het N.A.F. propageert,
dwingend eischt!
Aan het hoofd der Nederlandsche bedrijven
kunnen in de ,oekomst slechts mannen staan,
die dit begrijpenl



D e Meimaand symboliseert in haar bloeiende
pracht den overgang van den winter in den
zomer.

Het leven is weer opgestaan en ook in den
mensen komt nieuwe energie vrij, die zich uit in
arbeidslust en vernieuwde werkkratht, leidende
tot positieven dadendrang.
In deze levensexuberantie -liggen nu de vele
volksgebruiken en volksvermaken verankerd,
welke de Meimaand niet alleen stempelen tot de
huwelijksmaand bij uitnemendheid van het jaar,
maar ook tot die van echte vblksche wedstrijden,
als vogel schieten en ringrijden, die het hoogtij
van Pinksteren feestelijk begeleiden in het alom
opvoeren eener echte volksvreugd.

Waardeering voor den arbeid en
bestraffing van de luiheid

Wanneer we deze vermaken volkskundig ont-
leden, is daarin steeds een waardeering, dikwijls
zelfs een vereering te bespeuren voor hem of
haar, die de beste arbeidsprestaties heeft ge-
leverd. Hij, die door zijn geoefendheid den houten
vogel van de stang heeft afgeschoten, wordt in
vele dorpen van Gelderland, Limburg, Brabant
en Zeeland tot koning van het gilde verheven,
zoo goed als dat ook gebeurt met hem, .die de
meeste ringen heeft gestoken. De luilakken, zij,
die hun taak niet naar behooren vervulden, wor-
den blootgesteld aan den algemeenen spotlust
en de verachting, zcoals we dat in Zeeuwsche
dorpen in gemoedelijken vorm bij het ringsteken
nog kennen in het „pollepel rijden".
In een veel sterkeren vorm uit zich dat misnoe-
gen der gemeenschap jegens de onsociale indivi-
duen, welke inbreuk maken op den dorpsadat in
een soort volksrechtspraak, waarvan de uitoefe-
ning meestal was toevertrouwd aan de onge-
trouwde jongens. Dezen waren vereenigd in
organisaties, die Zuid-Limburg thans nog kent in
de jonkheid, het Meigilde of de Meicompagfcie — '
zooals die o.a. te Nieuwenhagen nog moet be-
staan — waaraan een oudere generatie op Zuid-
Beveland nog heugenis heeft in de geheime bon-
den der jonge jongensverenigingen.

Schandmei en Meiman

Deze oefenen feitelijk in de gemeenschap een
arbeidscontröle uit en wie zich aan de traditio-
neele samenlevingsnormen trachtte te onttrek-
ken^ onderging daarvoor een straf, die meestal
zeer openlijk werd voltrokken in het planten
van een schandmei of in het zetten van een

• strooien Meiman. De beide laatste vonnissen
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worden ook thans nog wel hier en daar op een
enkel Nederlandsen dorp voltrokken.
Ik heb den Meiman eens zien oprichten in het
om zijn levende folklore zoo belangwekkende
dorpje Asselt aan de Maas. Daar plegen of plach-
ten althans tot voor den oorlog een paar leden
van de jonkheid in de weken voor den eersten
Mei met een speurend oog te wandelen langs de
keurig bewerkte akkers en tuinen, die onberispe-
lijk geschoffelde rozenaanplantingen en langs de
wei-verzorgde bongerds. Net zoo lang stfekten
ze hun inspectietocht uit, tot zij ergens een stuk
braakliggend terrein aantroffen, waar de ploeg
en de eg nog niet door en 'over de Limburgsche
klei was gegaan, waar in een onvergeeflijke na-
latigheid de akker voor den eersten Mei nog niet
was „besteld". De eigenaar kon er dan zeker van
zijn, dat hij op een eind-Aprilschen dag van
verschillende zijden werd gewaarschuwd om zijn
verzuim zoo spoedig mogelijk te herstellen, want
dat hij anders in den Meinacht op zijfi veld de
schandmei zou geplant krijgen, of dat hij voor de
geheele dorpsgemeenschap te schande zou wor-
den gezet in het oprichten van een als vogelver-
schrikker toegetakelde strooien pop, de Meiman
geheeten.

De strooien Mei of Pinkstervrijer

Wat in Asselt een straf was of is voor het ont-
trekken van vruchtbaren grond aan de produc-
tie, is elders — o.a. te Driewegen bij Goes zag ik
het nog toegepast - - een straf voor onsociale
meisjes, die zich in hun hoovaardigheid geduren-
de het afgeloopen jaar niet toeschietelijk genoeg
hadden betoond voor de jongelingschap van het
dorp. Zulk een zure of kieskeurige vrijster, die
menigen jongen een blauwe scheen -had laten
oploopen, kon er wel staat op maken, dat haar
in den eersten Zaterdagnacht van Mei een pot-
sierlijk uitgedoste strooien vrijer voor de deur
werd gezet, of dat een dergelijke pop in een
hoogen boom zoodanig werd opgehangen, dat hij
moeilijk op Zondagochtend voor kerktijd kon
worden verwijderd, zoodat alle kerkgangers hem
er moesten zien, die zich dan over het geval
braaf vroolijk konden maken. Doch men nam
een en ander niet al te tragisch op,, aanvaardde
dit popzettën als een waarschuwing en terecht-
wijzing, dat men zich vergrepen of onttrokken
had aan de sociale plichten, die de dorpsgemeen-
schap stelde en waarover een oordeel werd uit-
gesproken in de Meivergaderingen op de klap-

bank onder de dorpslinde, die een laatste her-
innering bewaarde aan het oud-Germaansche
Meirhinj.
Zelfs in de aan levende folklore zoo arme Neder-
Betuwe kent men nog hier en daar het zetten
van den Pinksterman. Deze verrijzen op den dam
van een melkbocht of bij het toegangshek van
een weiland en gelden als waarschuwing voor luie
boerendochters, die naar het oordeel van de
dorpsjustitie in het afgeloopen jaar niet behoor-
lijk haar melkplichten hebben vervuld.
Zoo vinden.we dus overal in de Mei-folklore van
den arbeid het prijzen, vereeren, ja zelfs het tot
koning of koningin cier gemeenschap verheffen
van hem of haar, die het best haar taak vervult,
of in Meiwedstrijden blijk geeft van de grootste
vaardigheid of kracht te bezitten en het be-
straffen van den mislukkeling of luilak.

De luilak in de Mei-folklore

Deze luilak riu speelt ook in vele kindervermaken
van de Meimaand nog een bijzondere rol. Ik denk
hier aan den Zaanschen looilak, den Amster-
damschen en Delftschen lujlak op den Zater-
dagochtend voor Pinksteren en aan den Gene-
muider luiemotte, die in de heel vroege ochtend-
uren van den eersten Meidag dpor het anders
zoo stille stedeke der biezematters wordt rond-
gedragen. Valt l Mei, als bijv. in het jaar 1932 op
Zondag, dan heeft het gebruik plaats op Maan-
dag 2 Mei. Dan zien we zoo om'streeks 6 uur in
den ochtend troepjes schooljeugd met een prach-
tig-versierde ladder op zoek gaan naar een lui
kameraadje, dat zich heeft verslapen. De ladder
placht te worden gemaakt door middel van hou-
ten hoepelstof, opgepompte fietsbanden, onder-
ling verbonden door slingers van groen en ver-
sierd met boeketten goudgele dotters, tot een
soort feestelijk tempeltje, waarin de luie mette
werd rondgedragen. ,
Deze werd heel onzacht uit zijn zoete droomen
gehaald en moest daar hielp geen lieve
vaderen of moederen aan — in zijn nachthemd
of hansop, onder het sarrend gehoon en voort-
durend zingen van het traditioneele luiemotte-
liedeke, de ladder beklimmen, om zoo ten aan-
schouwe van heel het dorp te worden rondge-
dragen. Het is de luie motte, wat beteekent het
luie varken.
Onder het voortdurend zingen van

„luie motte.
luie zotte,
op gaan staan,
je moet weer naar bed toe gaan."

op een melodie, welke in de verte herinnert aan
,.Hop Marianneke, stroop in het kanneke", trok
de schooljeugd dan door het stadje.
Óp l Mei 1940 zijn er nog 22 luiemotte-ladders



BIJ DE FOTO'S:
Boven: De Pinkster jongen van
Makkum, welke nog in de vorige
eeuw door de fabrieksarbeiders
werd rondgedragen, naar een
teekening van D. Lam (1825).
Onder: Van links naar rechts:
Als het dak gericht is, werd er
altijd een richtmei geplant; De
Genemuidensche jeugd met de
versierde ladder zoekt op haar
rortKgang naar de luienmotte;
Timmerlieden vieren het ge-
meenschapsfeest van den richt-
mei.
Foto's en teekeninyen archief D. J. v. d.
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rondgedragen, waaronder er een zelfs met palm-
groen was getooid.
Wat we in Genemuiden nog als een levend Mei-
vermaak door de jeugd in eere zien houden, vond
eertijds ook plaats in verschillende Friesche dor-
pen, zooals te Makkum, waar de fabrieksarbei-
ders, althans nog omstreeks 1825, een soortge-
lijken f eestelij ken ommegang hielden met den
Pinkster jongen. Volgens Waling Dijkstra in „Uit
l'riesland's Volksleven" liepen zeven groote jon-
gens, waarvan twee een ladder droegen, sprin-
gend en dansend door het dorp. Zij hadden
hooge puntmutsen op van gekleurd papier,
waarop kleine vaantjes van klatergoud waren ge-
stoken. Gezicht en handen waren met roet zwart
gemaakt. De Pinkster jongen zelf lag prinsheer-
lijk in een soort koepeltje, zooals we dat uitge-
beeld zien in een teekening van D Lam, die
volkskundig van groote waarde is, omdat ze fei-
telijk de eenige Nederlandsche afbeelding geeft
van een groep Pinkster jongens. In deze wónder-
lij k-uitgedoste Pinksterzwierders zien we een
Priesche variant van de over heel Europa op-
tredende groepen Pinkster dansers, die als mor-
rismannen, vooral op het Engelsche platteland
zich tot op den huidigen dag in de Pinkst*r-
folklore hebben weten te handhaven en die als
moressendansers ook de • Nederlandsche voor-
jaarsommegangen en Sacramentsprocessies op-
luisterden.

Het vaantje, dat ook een attribuut is van den
echten Genemuider luiemotte, is steeds meer in
de plaats gekomen van de papieren bloemen,
welke de Makkumer fabrieksjongens nog droegen.

De richtmei als arbeidsboom

Overal heeft de Meivlag den Meitak verdrongen,
zoo goed fti het Zuiden, waar immers in plaats
van de ronkmei de processievaan verscheen, als
in het hooge Noorden, waar de Nederlandsche
driekleur gedurende de Pinksterdagen wappert
op de kallemooi-stang van Schiermonnikoog en
overal ook op in aanbouw zijnde huizen den Mei-
boom in de kap tracht te verdringen of reeds
heeft verdrongen. De Meiboom in al zijn varia-
ties is er het symbool van het eeuwige leven en
we kennen hem tevens als zinnebeeld ter be-
kroning van gezamenlij k-verrichten arbeid in de
z.g. huis- of richtmei.
In deze functie is onze Meiboom feitelijk arbeids-
boom en geen grootere glorie voor den timmer-
man bestaat er dan wanneer op de nok van het
op te richten dak de Meiboom of Meitak wordt
geplant. Dan is het groote werk gedaan en be-
staat er alle reden ?.ich te bezinnen op hetgeen
gezamenlijk werd gewrocht en na deze herden-
king vroolijk feest te vieren. Het eerste gaf aan-
leiding tot de timmermanstoespraak op rijm,
waaraan men gelukkig meer nog dan velen den-
ken gehecht blijkt te zijn en welke Uhland inspi-
reerde tot zijn beroemden „Zimmerspruich".
Overal in Nederland, waar men zich weer be-
wust wordt van den adel van den gemeenschap-
pelij k-verrichten bouwarbeid, dient men dit zin-
rijk ambachtelijk festijn in eere te herstellen en
dan zal daarbij de Meiboom in zijn sociaal-bin-

dende waarde steeds meer op de tuiste wiizp wor-
den geschat.

De Meïmaand als maand van den arbeid

Ik zei reeds, dat de Meimaand arbeidsmaand is
en dit wordt wel heel sterk beklemtoond door tiet
feit, dat voor een zeer groot gedeelte van Neder-
land de inhuurtermrjnen voor meiden en Knech-
ten ingaan op den eersten Mei. Dit is bijv het
geval voor het grootste gedeelte van Zuid-Hol-
land, Schouwen-Duiveland. Westelijk Brabam en
voor bijna geheel Gelderland. Overvjsel en
Drente.
Groningen en Friesland kennen weliswaar den
12 den Mei als den algérneenen inhuurtermijn,
maar ook daar is deze toch feitelijk gefixeerd
op den eersten Mei. Hoe dat wel te verklaren :s?,
Ziet. Friesche en Groninger boeren houden nu
reeds meer dan twee eeuwen lang in dit opzicht
nog vast aan de oude Juliaansche tijdrekening,
die in 1701 in de Gregoriaansche overging en
waarbij een datumverschuiving van twaalf
dagen plaats vond. De l Mei-dag heet er dan
ook in de volksspraak nieuw Mei en de 12de
oud Mei.
Al weer gaf dat inhuren aanleiding tot veel fees-
telijkheden en iets daarvan leeft op het eiland
Walcheren nog voort in de benaming van Anne-
liesjesdag, waarop oudtijds alle jonge meiden en
knechts bij de wisseling van hun diensten goe-
den sier in Middelburg maakten. In deze vast-
gestelde wisseldagen van den arbeid zien >ve
dus weer, hoe de Meimaand van ouds een bijzon-
dere rol heeft gespeeld in arbeidsverhoudingen
van den scheppenden en werkenden mensen.
Dit leidde ertoe om den l Meidag te maken tot
den strijddag van het proletariaat, waarop de
arbeider in zijn cosmopolitische strevingen stel-
ling nam tegen kapitalisme en nationalisme. Zoo
werd het op een natuurlijke basis gegrondveste
feest van den arbeid helaas verkracht en dreigde
het geheel zijn zinnebeeldig karakter te ver-
liezen. Internationale strij dieuzen verdrongen
de oud-vaderlandsche attributen van Meitak eri
Meikrans, totdat men thans weer de oude volks-
kundige beteekenls van het l Meifeest op haar
juiste waarde weet te schatten en den Meidag
weer tracht te verheffen tot den eeredag van den
arbeid.
In Duitschland wordt sedert 1933 in iedere stad
en in ieder dorp de Meiboom als van ouds weer
gekapt, in een grooten stoet naar de markt of
het feestterrein gereden en daar plechtig opge-
richt. Oude volksdansen worden weer uitgevoerd
rond den Meiboom, Meivuren ontstoken, wed-
strijden in vogelschieten en ringrijden, die van
Germaanschen oorsprong zijn, verheffen overal
den besten schutter en den besten rijder rot
koningen van hun arbeidsgemeenschap en zoo
beleven duizenden en nog eens duizenden arbei-
ders feestelijk de vreugde van den l Meidag.
Zoo herwint de Meimaand met de viering van
den l Meidag, van Hemelvaart en Pinksteren', ooK
in Nederland steeds meer van haaf zinnebeel-
dige beteekenis voor de volksche samenleving,
beseft men ook in steeds breedere arbeiderskrin-
gen, welk een kostelijk geschenk ons het jaar
geeft in de komst van de lieflijkste aller maan-
den, de bloeiende Meimaand van den arbeid.

D. J. VAN DER VEN
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MEDI VRAGEN
Vragen vooi deze rubneK richte men
tflt Hen medischen medewerker van
het loeekbiaa ..Arbeid' Postbus 100.

M. B. te A. Zoowel van uw naam als van
uzelf bedraagt de gewichtsvermindering
thans omstreeks 21 pet Wanneer.de ver-
magering in den loop van 3 maanden tot
stand is gekomen is ei een kleine kans,
dat u extra toewijzing kun' krijgen.
Het .stilstaan- van het hart" heeft in de
regel weinig beteekenis en veroorzaakt
hoogstens een voorbijgaande duizeligheid.
Het is gebruikelijk, om hierbii pillen met
kinine en strychnine voor te schrijven.
Th. K te V. Kunt u mij vuw leeftijd op-
geven? .
Met. J. v. R.—v. d. N te B In uw ge-
val stelde ik mij nog eens onder behan-
deling van den arts. die u in Mei 1940
heeft geholpen.
A N. tt L. Het is verstandig van u, dat
u met het vermoedelijk bezit van' nier-
steenen geen genoegen neemt. In de
meeste gevallen is nl een beschadiging
van de nier te verwachten, wanneer men
den steen aan zich zelf overlaat. De behan-
deling die noodig is. hangt voornamelijk

~af van- de plaats waar de steen wordt
aangetroffen; wanneer de steen niet groo-
ter dan. een kersepit blljKt te zijn, de
urineleidei niet sterk overrekt is en er
"geen ontsteking van het nierbeKken ont-
staat, kan niet .zelden gedurende een lan-
gen tijd rustig worden afgewacht. In den
loop van verschillende maanden komt de
steen dan lager en lagei en ten slotte,
al of met met behulp van den uroloog,
in de blaas. Om dit proces te bespoedi-
gen laat men wel in korten tijd telkens
grobte hoeveelheden vocht gebruiken: een
z.g. waterstoot van 2 a 3 liter Kruiden
en medicamenten, die sternen zouden op-
lossen, hebben zonde; uitzondering te-
leurstelling gebracht. Ook door het extra
toedienen van vitamine A heef t .men bij
den mensen geen duidelijke verbetering
kunnen verkrijgen. Evenmin is er een
dieet bekend dat hier redding brengen
kan Wel moet men, wanneer er oxalaat-
steenen gevormd worden, het gebruik van
oxaalzuurrijke groenten als spinazie,
rabarber en postelein vermijden.. Uw ge-
Wicht is thans 23 pet. minder dan bij
uw leeftijd en lengte behoort.
J. v. K. te A. Uw gewicht is 'thans 18 pet.

- mindei dan bij uw leeftijd en lengte be-
hoort; u kunt dus met voor extra toe-
wijzing in aanmerking komen

P. v B, te W.-L De gewicntsverminde-
ring van uw moeder bedraagt ruim 27
pet.; het is dus van belang dat zij haar
huisdokter om extra voeding vraagt.

J. ae R. te^Z. Voor uw dochtertje zou ik
overleg met den huisarts plegen. Zij heeft
de lengte, die bij haar leeftijd behoort,
maar is met haar gewicht ruim 22 pet.
ten achter.
A. M ie A. Het gewicht van uw vrouw
is thans 10 pet. minder dan bij haar
leeftijd en lengte behoort en van uzelf
6 pet. U kunt dus beiden niet voor extra
toewijzing in aanmerking komen.

Me}'. A. -L. te R. Het gewicht, dat bij uw
leeftijd en lengte behoort, is 79 kg

Mevr. A v. M.—Sch, te 's-Gr. Wanneer
bet gewicht, zowe! van u als van uw man
in 3 maanden tijds van ongeveer 68 kg.
tot beneden 55. kg. is gedaald, kunt u
voor extra toewijzing in aanmerking
komen

J. v. D. te R. Uw gewicht is thans 12%
onder het normale, dat van uw vrouw
even 20 %. O kunt. dus nog geen van
belden voor extra toewijzing in aanmer-
king komen.

H i a P. tt S. Indien de gewichtsvef-
mindering van uw vrouw, die ruim 27 % -
bedraagt en die van. uw broei, die 23 %
bedraagt, in drie maanden tijds to' stand
is gekomen, Kunnen zij vonr extra toe-
wijzin? in aanmerking komen

Men G. de V te A. O Kunt niet voor
extra toewijzing in aanmerking komen.
Uw gewicht is 10 % minder dan bij uw
leeftijd en lengte behoort.

Mei. Jt>. P te K ü moet zich onverwijld
onder doktersbehandeling stellen. Een
grondig onderzoek zal bij u noodig zijn '
om uit t.e .maken hoe net Komt, dat u
in den iaau«ten tijd zoo o.ieek en mager
bent geworden en waardoor net door u
beschreven verschijnsel.! wordt veroor-
zaakt
Uv. onderkaaK is ülijkbaa* dunner ge-
worden, zooaat tiet geöi; zich niet goed
meer vasizuier Hei ffnise zal wel zijn
het eens te laten omwerKen.
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H. S. te A. Uw 'gewicht is thans 21 %
^iager dan bij uw leeftijd, en lengte be-
hoort. Daar de gewichtsvermindering in
de laatste maanden tot stand is geko-
men, zou uw huisdoKter een poging kun-
nen wagen om extra toewijzing voor u te
verkrijgen.
Diphenylhydantoine-natrium , (diphantoi-
ne-tabletten Katwijk) is een nieuw genees-
middel, dat onder regelmatig toezicht van
arts of zenuwarts, bij toevallen het ge-
bruik van luminal of broom geheel of
gedeeltelijk kan vervangen.
Natuurlijk lecithine vindt u o.a In eier-
dooier Lecithine is een zeer gevoelige
stof, die bij de bereiding van lecithine-
praeparaten reeds belangrijke verande-
ringen ondergaat. Het is nog een open
vraag, of lecithine-praeparaten inderdaad

. een bijzondere voedingswaarde bezitten. -

M. D. te 's-Gr. Zooals u uit mijn ant-
woord aan G. J F te A. In het nummer
van 24 April kunt lezpn, is „rheumatiek"
een verzamelwoord voor een aantal ver-
schillende aandoeningen. Om tot een
doeltreffende behandeling te kunnen
komen, zal men dus eerst de juiste oor-
zaak'moeten trachten op te sporen. Wan-
neer men de oorzaak heeft is men' er
nog niet, want dan is het ,de kunst" om
op grond van het inzicht, dat men in
den ziektetoestand heeft verkregen, gun-
stige voorwaarden voo~ het herstel te
scheppen. Hierbij speelt de persoonlijke
aanleg van den behandelenden arts en
ook d-e kracht van zijn drang om te wil-
len helpen, een groote rol. In het door
u beschreven geval is deze drang bij u
sterker dan bij den behandelenden me-
dicus Of hier „bestraling ;of een
hoogtezonbehandeling" kan helpen, kan
ik niet beoordeelen.

Mevr. v. K. te 's-Gr. Wanneer het ge-
wicht van uw dochtertje binnen eenige
maanden tijds tot beneden 48 kg.* zou
aijn gedaald,, kan zij vooi" extra toewij-
zing in aanmerking komen.

G. M. te W. Tegen het gebruik van een
enkele pijnpoedej in de door u genoem-
de omstandigheden is geen bezwaar.
Het wegblijven van de ongesteldheid be*
hoeft geen bijzondere beteekenis te heb-
ben. Wanneer het echter omstreeks een
half jaar heeft geduurd is het zaai zich

" tot huisarts of specialist te wenden.
Zoowel de asthma-aanvallen als het
eczeem zijn gevolg van een overgevoe-
ligheid van het licnaam ten opzichte van
bepaalde stoffen; stoffen, die zoowel
kunnen worden ingeademd als met het
voedsel kunnen worden opgenomen.
Wanneer erwten en boonen tot deze
stoffen behooren, (en dit is door een
arts met behulp van een eenvoudige
huid-reactie vast te stellen), moet van-
zelfsprekend het gebruik ervan worden
vermeden.

W. W te R. Wanneer uw gewicht bin-
nen drie maanden tijds van 72 kg. tot
beneden 57 kg. zou zijn gedaald, kunt u
voor extra toewijzing in aanmerking
komen.

Th. V. te H. Bij een gewichtsvermind'e-
ring binnen 3 maanden tijds tot bene-
den 50 kg. zou uw vrouw en tot bene-
den 51 kg. zou u zelf voor extra toewij-
zing in .-aanmerking kunnen komen.

A. M. te 's-Gr. Bij een gewichtsvermin-
dering binnen 3 maanden tijds tot be-
neden 55 kg. zoudt u voor een extra toewij-
zing in aanmerking kunnen komen.

A. v. J. te R. Tot mijn spijt kan ik z-on-
der,onderzoek niet over uw hardhoorend-
heid oordeelen. Kunt u nog niet eens den
raad van een specialist inwinnen?

^.Voor extra rantsoen kunt u niet in aan-
merking komen; u weegt thans 10 %
minder dan bij uw leeftijd en lengte be-
hoort.
Omtrent de overgevoeligneid van het
zenuwstelsel van uw vrouw kan ik zon-

Solide

i ET BEGIN
of het einde der studiejaren van Uw kind? Een
tikje weemoed klinkt in meester's stem als hij zijn
klas bij het afscheid van de lagere school nog een
laatste wijze raad meegeeft. O, hij weet precies
in welke van die guiten „iets zit". - Doorleeren -

vj/heeft hij dan de ouders met aandrang geraden,
''doorleeren - want de wereld heeft meer dan ooit

behoefte aan go'ed geschoolde jonge menschen.
Maar doorleeren kost geld. Sluit hiervoor een
verzekering af bij „De Centrale' de maatschappij
voor Werkend Nederland. Geef Uw kind zijn kans
in het leven. Laat onze agent U eens inlichten.
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der nadere gegevens, tot mijn spijt, niet
oordeelen.

H. J. N. te 's-Gr Zeker zou ik In uw ge-,
val eens een zenuwarts raadplegen. Het
gewicht, dat bij uw leeftijd en lengte
behoort, is 76.4 Kg.

Joh. A J. te 's-Gr. Uw vrouw kan met
een gewichtsvermindering van nog geen
18 % niet en uw dochter met" een ge^
wichtsvermindering van 22.% misschien
wel voor extra toewijzing in aanmerking
komen.
Of het verstandig is, de genoemde vita-
mine-tabletten te. gebruiken kan ik zon-
der nadere gegevens omtrent „de klie-
ren" niet beoordeelen. „
Het pellen van de amandelen is niet
zulk een onschuldige en eenvoudige in-
greep als veelal wordt beweerd. Het kan
echter in de volgende omstandigheden
noodzakelijk zijn: Ie. wanneer een ziekte
elders langen tijd blijff bestaan en met
zekerheid het gevolg is' van een ontste-
king van de amandelen; 2e. wanneer
zeer vaak een keelontsteking optreedt,
die lederen keer vanuit de amandelen
ontstaat.

H. F. E. te A. Het gewicht., dat bij uw
leeftijd en lengte behoort, is 74,9 kg.,
voor uw vrouw is het 60 kg.

H C. te A. Uw man kan niet voor extra
toewijzing in aanmerking komen; zijn
gewichtsvermindering' bedraagt 16 %.

Mei. G. v. W. R. te H. Uw.gewicht is
thans 30 %-minder dan bij uw leeftijd en
lengte behoort. Dringt u dus Dij uw huis-
dokter op tiet indienen van een aan-

Haalt
Uw werkende familieleden,
vrienden en kennissen in het

Nederlandsche Arbeidsfront
Ge versterkt hierdoor de volksche arbeidsgemeen-
schap, en ge bewijst hun persoonlijk een dienst!

vraag voor extra toewijzing aan--
Omtrent uw pijn en de vermoeidheid
kan ik, tot mijn spijt, zonder onderzoek •
niet oordeelen.

G. C. K. te H. Stelt u zich onder behan-
deling .van een specialist. Dez-e wratten
kunnen tot verdwijnen worden gebracht.

C. W. B. te A. Van. uw echtgenoote be-
draagt de gewichtsvermindering ten op-
zichte van het normale thans 12 % en
van uw zwager 5 %.

M. J. M. te A. De gewichtsvermindering
van uw moeder ten opzichte van het
normale bedraagt ongeveer 8 % en van
uzelf bijna 9 %.

T. M. te B. U kunt geen van beiden voor
extra toewijzing in aanmerking komen:
de gewichtsvprmindering van uw vrouw
bedraagt nog geen 20 % en van uzelf 16 %.

\
J. W. V. te A. U weegt thans 9 % min-
der dan bij uw leeftijd en lengte be-
hoort.

H. v. P. te A. Uw koude handen kunnen'
in verband staan met een stoornis in
den bloedsomloop. Laai u zich eens door
uw huisdokter onderzoeken.

Met. J. A. B te s-Gr. Zoowel van uw
zuster als van uzelf bedraagt de ge-
wichtsvermindering thans omstreeks 24 %;
wanneer deze in den loop van een drietal
maanden tot stand is gekomen, zult u
beiden voor extra voeding in aanmerking
kunnen komen.

S. J. te S. Er is geen bezwaar tegen het
gebruik van\,Cuprex" onder de door u
genoemde omstandigheden

W. N. te O. B. Uw huisdokter heeft vol-
komen gelijk. Uw gewichtsvermindering
bedraagt thans 12.6 %. dus voor extra
voeding kunt u niet in aanmerking ko-
men.
Laat u zich niet door de praatjes om-
trent de „vrijgevigheid" van den anderen
dokter van de wijs brengen.

A. K. v. d. D te F. Voor extra toewij-
zing kunt u niet in aanmerking komen.
Uw gewichtsvermindering bedraagt 15 %..

M. M. te D. In uw geval zou ik met mijn
huisdokter overleg plegen. Uw dochter-
tje is omstreeks 28 % in gewicht ten -
achter ten opzichte van het gemiddeld
gewicht, dat bij haar leeftijd behoort.
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BEIIGEHANDEN
i/l LEDIGE URE.

V an een ouden kartonnen koker,
waarin teekeningen of pren-

ten worden verzonden, snijdt of
zaagt men een stuk af ter lengte
Van pl.m. 17 cm, benevens een
ring van 2J a 3 cm. Vervolgens heb-
ben we noodig drie ronde stukjes
glas, die precies in den koker sluiten.
Hiervan moeten er ' twee worden
gesneden van blank vensterglas en
een van matglas., Dan moeten we
nog hebben drie rechthoek] es van
glas, lang pl.m. 16 cm, terwijl de
breedte zoodanig moet zijn, dat zij
samen als een driehoek in den koker
sluiten — zie fig. l en 2. U handelt
daarvoor als volgt:
Trek een cirkel, die precies even groot
is a1>s de doorsnede van den koker. De
Straal daarvan gaat juist zes maal op

den omtrek; nummer de punten van l
tot 6. Verbind de punten 1—3 en 5. U
krijgt dan fig. 2. De zijden van den
driehoek geven de breedtemaat van
het glas. Als u deze ruitjes kunt snij-
den uit een ouden spiegel, zult u met
uw kaleidoscoop de mooiste effecten
bereiken. Gewoon vensterglas kan
daarvoor óók worden gebruikt, doch
dan moeten de ruitje,s aan één zijde
zwart geschilderd worden.
Nu kan het instrument in elkaar gezet
worden. Onder in den langen koker
duwen we een plaatje blank glas. De
drie rechthoeken — zwarte kant naar

DE 'KAlËIDOdCOOP'

buiten — worden daarop geplaatSt
(zie fig. 1). Zij moeten straks in den
koker sluiten en worden — zoo noodig
— even aan elkaar gekit. Het tweede
ronde glaasje wordt van de bovenzijde
op deze spiegels geschoven; de spie-
gels staan dus vast tusschen de beide

glaasjes. In den korten ring wordt het
matgla,s geduwd; de matkant naar
binnen. Hierop legt u wat stukjes en
snippers gekleurd glas, b.v. rood, geel,
blauw, groen, wit, zwart, benevens
eenige glazen kralen in diverse tinten.
Met plakband of strookjes linnen wor-
den de beide kokerstukken aan elkaar
gehecht. De bovenzijde van den koker
wordt afgedekt met een schijfje kar-
ton, waarin een rond kijkgaatje wordt
gemaakt. Met sierpapier of een stuk
behangselpapier wordt • de geheele
koker beplakt, waardoor hij een mooier
aanzien krijgt en bovendien aan ste-
vigheid wint.
Als u den koker naar het licht houdt
en door feet kijkgaatje ziet, dan ont-
dekt u de fraaiste ornamenten, die bij
de geringste draaiing reeds verande-
ren.
Houdt u den koker zooals in fig. 3 is
aangegeven, dus met de punt van het
prisma naar beneden, dan ontstaat
een zeshoekig 'ornament. Houdt u den
koker op de wijze als is aangegeven in
fig. 4, dan ontstaat een stervormige
driehoek.

; EEN SCHEEPSMODEL

E enige lezers, die reeds bezig waren
aan de vervaardiging van een Oud-

Hollandsch scheepsmödel. vroegen om
een duidelijke teekening van zulk een
vaartuig, waarnaar zij dan hun
werkstuk konden afmaken. De ge-
vraagde teekening geven wij hierbij.
Een beschrijving van de wijze, waar-
op zulk een schip kan worden ver-
vaardigd en Van de te gebruiken
materialen lieten wij achterwege, om-
dat daarnaar niet werd gevraagd.
Blijkt 'daaraan behoefte te bestaan,
dan zullen wij die aan de hand van
diverse detailteekeningen gaarne ge-
ven.

Wij kunnen geen anode-batterijen
voor onze radiotoestellen meer koo-
pen — klaagt een lezer uit Jisping-
boertange. Wij, dat zijn niet alleen
de Jipsingboertangers; het zijn in
het algemeen allen, die op het plat-
teland o} in schepen wonen en voor
de stroomvoorziening van hun ra-
diotoestellen zijn aangewezen op
accumulatoren en droge anode-
batterijen. Deze laatste nu zijn zeer
schaarsch en de misdeelde platte-
landers („zonder electrischen
stroom, zonder petroleum, de dag-
bladen twee dagen te laat, soms
drie", schrijft onze lezer) raken
thans ook van hun radio versto-
ken. De vraag is: kunnen we daar
wat aan doen.
Den Ifzer zweeft iets voor den geest;
hij spreekt van „een oj ander ap-
paraatje met één of twee accu's."
Inderdaad, een dergelijk apparaatje
gevoed door accu's, waarmede men
een •. gelijkstroom kan Opwekken,
welke dien van de anode-batterij
vervangt, bestaat. Het heet „triller-
omvormer" en berust op de electro-
magnetisöhe inductie.
Onze lezers, vooral zij, die wel eens
iets met electriciteit te maken heb-

Lezersvraag en lezersantwoord
ben gehad, kennen waarschijnlijk
hetspeelgoed-electriseermachinetje
dat men op een element, batterijtje
of accu aansluit en dat dan venij-
nige tikken kan uitdeelen. Het be-
staat uit een ijzerkern met twee
wikkelingen, een dikke, korte, waar-
in een stroomverbreker, evenals die
van^een electrische bel. is opgeno-
men en daaromheen een dunne uit
vele windingen bestaande" draad.
Werkt het toestelletje, dan wordt de
stroom in de dikke, £.g. primaire,
wikkeling door den stroomverbreker
telkens gesloten en afgebroken; het
steeds ontstaande en weer verdwij^
nende magnetisme van de ijzerkern
wekt in de lange, secundaire wik-
keling een soort wisselstroom op,
welks spanning toeneemt met het
aantal windingen. Ziehier dus een
toestel, waarmede een gelijkstroom
van lage spanning engroote stroom-
sterkte wordt omgezet in een wis-
selstroom van hooge spanning en
geringe stroomsterkte. Het is in
wezeji hetzelfde als de z.g. triller-
bobine, djie voor de electrische ont-
steking van explosiemotoren wordt
gebruikt.
Hetzelfde principe geldt ook voor

den triller-omvormer. Ook hij heeft
>een gedeelde ijzerkern (gedeeld of
gelamelleerd om wervelstrnmen in
het ijzer te vermijden), een dikke
primaire wikkeling met een onder-
breker, die op de accu wordt aan-
gesloten en een secundaire uit vele
windingen, die dus een hooggespan-
nen wisselstroom ^zou leveren, in-
dien niet Indien niet de onder-
breker of triller, waaraan het ap-
paraat zijn naam ontleent, op lis-
tige wijze dezen wisselstroom zóó
zou doorhakken, dat een, zij het
ietwat gehavende, gelijkstroom
overblijft. Deze functie, het precies
op het juiste tijdstip verbreken van
den wisselstroom, heeft de triller
den eeretitel- van „gesynchroni-
seerden triller" bezorgd.

We beschikken dus over een min
of meer hobbeligen gelijkstroom, die
in dezen toestand voor de plaatvoe-
ding van het radiotoestel nog niet
geschikt is. De techniek beschikt
echter over de middelen, dezen
stroom verder tot rede te brengen,
n.l door condensatoren van zeer
groote capaciteit, waarvoor het best
electrolytische condensatoren kun-

nen worden gebruikt; en hiermede
is het toestel nu la, niet vol-
maakt, maar zeer wel bruikbaar.
En dan komt het „maar'. In de
eerste plaats: een trilleromvormer
zelf maken is de taak van een zeer
vaardig technicus, die over alle mo-
gelijke hulpmiddelen moet beschik-
ken. Het is lang niet voldoende, als
men zich een handig knutselaar
kan noemen. In de tweede plaats:
de accumulator voor de gloeidraad-
voeding, dien de bezitters van een
accu-radio hebben, is te klein voor
den triller-omvormer. In den r/egel
heeft men voor zulk een installatie
een zes volts (driecelligen) auto-
accumulator. waarvoor dan twee
volt wordt afgetakt voor de gloei-
draden, terwijl de overige vier volt
den omvormer voeden. Het is dus
waarschijnlijk noodig, behalve den
omvormer ook nog een accu van
flinke capaciteit aan te schaffen.
Dat is dan het apparaatje", dat
onze lezer ftii Jipsingboertange
wilde Leren kennen. Het wordt door
Philips in den handel gebracht en
bij een vertegenwoordiger van deze
firma zal men nadere inlichtingen
moeten vragen*.
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VOOR DE VROUW

U itgerust van onze slaapkamer-
schoonmaak, geven we vandaag

en morgen de huiskamer, een beurt.
We beginnen met onze kast. In de
meeste huiskamers is een ingebouwde
plankenkast, waar wij het glas en
porselein in opbergen.
De kast wordt leeggehaald, de plan-
ken lichten we er uit. Dan stoffen
we eerst de kast rondom uit en
zeepan het houtwerk af Nu krijgen
de planken, een beurt. Als ze goed
droog zijn, worden de planken weer
In de kast gelegd en van schoone
plankendoeken of papieren kastran-
den voorzien.
Het glaswerk en het porselein wor-
den afgewasschen en met een drogen
doek opgewreven, waarna dé kast
weer kan worden ingeruimd.

. Zjjn we in het bezit van een buffet
of een dressoir, dan 'wordt ook dat
van binnen schoongemaakt.
Schilderijen en andere wandversie-
ringen worden van den muur gehaald
en schoongemaakt. Zijn ze'kfaar, dan
hangen we ze weer op ,tot den vol-
genden dag. want zouden we de schil-
derijen ergens neerzetten, dan be-
staat kans voor beschadiging, terwijl
de kamer ongezellig en kaal aandoet.
Het vooruit reinigen heeft het voor-
deel, dat de kamer den volgenden dag
In een omniezien leeg is.
De groote stukken, zooals buffet,
piano e.d. worden in de was gezet. We
maken dan de kamer rustig weer aan
kant en de huisgenooten zullen niet
merken, dat de kamerschoonmaak
reeds is begonnen.
Den volgenden dag wordt eerst de
kamer leeggeruimd. De stoelen, indien
ze bekleed zijn, met den stofzuiger be-
werkt. Stoelen — we willen hier met
nadruk op wijzen — mogen nooit
worden geklopt.
Vervolgens wordt het vloerkleed aan
beide kanten met den stofzuiger flink

stofvrij gemaakt en daarna buiten
opgehangen. De gordijnen worden op
dezelfde manier behandeld.
Zitten aan de gordijnen houten of
metalen ringen, dan worden die met
een weinig was wat opgewreven.
Om nog even op het-vloerkleed terug
te komen: wanneer dit een opfris-
schertje noodig heeft, dan kan hst
met water, waarin een scheut j e am-
mgniak is gedaan, worden afgenomen.
Men lette er op, dat het kleed niet
te vochtig wordt.
De glasgordijnen worden voorzichtig
uitgeklopt en in wat sodawater te
weeken gezet.
Nu zal de kamer wel zoo langzamer-
hand leeg zijn. Als er dan niets meer
in den weg staat, gaan we over tot het'
ïagen van plafond en muren. Is het
plafond gewit, dan kan men met dit
ragen volstaan. Een geschilderd pla-
fond moet met water en azijn of
ammoniak worden schoongemaakt.
Het houtwerk, wordt met een sopje
afgenomen; de ramen met een voch-
tig doekje en daarna met een droge
doek opgewreven. Hebben we zeil op
den grond, dan wordt dit eveneens
afgesopt.
Matting of andere vloerbedekking
maken we met den stofzuiger schoon.
Vooral de naden en randen bij- de
plinten krijgen een extra beurt!
Vuile matting kan met een sopje,
waaraan wat ammoniak en glycerine
is toegevoegd, worden gereinigd.
Eindelijk worden de groote meubel*
stukken uitgewreven; de gordijntjes
gewasschen en voor de ramen gespan-
nen: het vloerkleed weer neergelegd
en de kamer verder ingeruimd. Wan-
neer dan ook nog hier erudaar wat
versche bloemen worden neergezet,
zullen vade.r en de kinderen niet wil-
len geloven, dat het kort voor hun
thuiskomst hier nog zoo een ongezelr
lige boel is geweest.

Of je hakt, of hamert, of je boort of splijt,
Of je klopt en timmert heel den dag,
Of je zware vrachten door de velden rijdt,
In je slapen klopt de lenteslag.

Uit „Meilied", door Margot Vos.

Oplossing: De onhandige kuisvrouw

E T waren dit keer heel wat meer
foutieve inzendingen dan gewoon-

lijk. En -toch was de laatste opgave
zeker niet moeilijker dan de andere.
Uit de verschillende antwoorden bleek
ons echter, dat heel veel huisvrouwen
niet beseffen, hoe gevaarlijk het is
aan de waterkraan te komen, terwijl
men den stofzuiger hanteert.
Iemand, die, al stofzuigende naar een
kraan van de waterleiding grijpt, loopt
de kans geëlectrocuteerd-te worden.
Een van de twee polen van het licht-
net heeft nl. een spanning van 220 V.
t.o.v. aarde. Zou nu door een klein
defect in den stof zuiger, een defect.dat
overigens a*i de goede werking van
het instrument geen afbreuk behoeft
te doen, deze leiding contact doen
maken mel^fe metalen buis, dan komt
tusschen de twee handen van den be-
tref fenden persoon een wisselspanning
van 220 V. te staan. De stroom gaat in
dit geval door de hartstreek, hetgeen
een van de gevaarlijkste gevallen is,
en zulks kan een oogenblikkelijken
dood tengevolge hebben. Er komen
ook wisselstroomnetten van 220 V.
voor, waarbij ieder van de geleiders
een spanning van 110 V. t.o.v. aarde
heeft. In dit geval krijgt men dus
110 V. spanning tusschen de twee
handen, hetgeen eveneens doodelijk
kan zijn. Bij 110 V. of 120 V. netten is
hetzelfde het geval.

Er waren gelukkig ook talrijke inzend -
sters, die het goede antwoord gaven.
Onder hen werden de prijzen verdeeld.
Na loting kreeg mevr. J. v. d. Berge—
Stolte, v d. Heij denlaan 26, Apeldoorn
den prijs van ƒ 5.—. De dames Janny
Vaanderig, „Avondrood", Borculo; F.
W. Pepplinkhuizen, Bekmolenweg 40,
achter de mouterij te Wageningen en
H. Theijemeijer, Prinsengracht 339 II,

Amsterdam (C.), kregen ieder ƒ 1.—
toegewezen.
De prijzen zullen in den loop van deze
week worden verstuurd. De andere in-
zendsters bedankt voor de vele aardige
briefjes die zij zonden.

CORRESPONDENTIE
Mevr. G. te A. vraagt, hoe zij roestvlek-
ken uit gewasschen tulen gordijnen kan
krijgen. De middelen, die roestvlekken
verwijderen, zouden de weefsels der gor-
dijnen te veel aantasten. Wij raden onze
lezeres aan, de gordijnen crème te maken,
omdat de vlekken dan in elk geval min-
der zullen opvallen.
Mevr. D. S. v. d. E. te d. H. — Een
patroon van een plastron hebben wij
reeds geplaatst. U kunt Jiet voor ƒ 0.25
bij de redactie van „Arbeid" bestellen.
Mevr. v. E.—Z. te H., den heer Fl. te R.
en J. A. Gr. te A. — Aan uw verzoek is
inmiddels voldaan. In een der volgende
nummers kunt u het patroon tegemoet
zien.
Mgi. A. R. te V. — Natuurlijk mag je
meedoen aar de oplossing van de „On-
handige Huisvrouw". Je oplossing was
fout, zoodat je dezen keer niet kon mee-
dingen naar een prijs Een volgende
maal beter, zullen we maar hopen.
Mej. J. J. v. L. te U. heeft op een don-
kerbruin rokje een neeleboel spatten van
een bonloos waschmiddel gekregen. Zij
probeerde d& vlekken met water te ver-
wijderen, met het gevolg, dat er' nu vele
strepen en vlekken in het rokje zitten.
Wij zijn bang. dat de vlekken zijn uit-
gebeten. Onze lezeres kan eerst probee-
ren of óe. vlekken bijtrekken, wanneer
zij het rokje in water en zout heeft
gezet. Anders zit er niet veel anders op
dan het rokje te verven. Dit kan heel
goed zélf worden gedaan, mits de aan-
wijzingen op de verfverpakking nauw-
keurig worden opgevolgd. l
Mevr. v. K. te L. raden wij aan de inkt-
vlek, die Bij in haar witte tafelkleed
kreeg, met citroenzuur te behandelen. De
vlek strak boven een bakje houden, er
dan een paar stukjes citroenzuur op leg-
gen en daar ^Ooveel warm water over-
gieten, tot de stukjes citroenzuur zijn
opgelost.. De vlek vervolgens in schoon
water goed naspoelen.

WAT WE DOEN MET ONS PEULVRUCHTENRANTSOEN
V an oudsher is de winter de tijd,

waarin peulvruchten het liefst
worden gebruikt: een stevige erwten-
soep, een maaltijd met bruine boonen
of met capucijners zijn het meest op
hun plaats in het hartje van den win-
ter, als ons lichaam als vanzelf vraagt
naar „iets. dat staat in de maag".
Dat wil dus eigenlijk zeggen, dat we
dan — als ons lichaam beststnd moet.
zijn tegen kou — de peulvruchten het
meest waardeeren. In een tijd als nu
echter, waarin door schaarschte van
Vleesch. van melk en van eieren de
huisvrouw* moeilijk aan maaltijden
kan komen met voldoende'voedzaam-
heid. zal ze evengoed in het voorjaar
dankbaar zijn voor «de aanvulling
met peulvruchten. Totdat dus in de,
zomermaanden de distributie ervan
ophoudt, zullen -we graag nog ons
rantsoen tot zijn recht laten komen,
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vooral nu dit de laatste maanden wat
ruimer wordt berekend.

. Geheel vrij in de keus zullen we niet
zijn. Witte boonen bijv. komen op het
oogentalik niet in den handel voor;
bruine boonen, capucijners, grauwe
erwten en schokkers zien we hier en
daar in de etalages; verreweg het
meest echter zullen we genoodzaakt
zijn, onze bonnen in te ruilen voor
groene erwten.
Wat voedingswaarde betreft, maakt
het geen verschil welke soort we ge-
bruiken; wat het te pas brengen in
den maaltijd aangaat, staan de mees-
te huisvrouwen tegenover de groene
erwten vreemder dan tegenover de
andere peulvruchten: de wintersene
erwtensoep stelt eigenlijk het eenige
gerecht voor, dat men van groene
erwten weet te maken en het is dlis
geen wonder, dat men in het voor-

jaar met de erwten niet goed raad
weet. •
Laat ik u vandaag eens eenige recep-
ten geven, die niet alleen gemakke-
lijk te bereiden zijn, maar die alle
kans hebben om in den smaak te
vallen, terwijl de goedkoope, voed-
zame groene erwten er de gewensch^
te voedingswaarde aan verleenen.
Zomer-erwtensoep (voor 2 personen
als volledig middagmaalt 250 g (%
pond) groene erwten, 2 l water, 500 g
(l pond) aardappelen, l wortel (of
eenige tuinworteltjes), l ui of prei, wat
groene kruiden (bladselderij, kervel,
peterselie), i l taptemelk, wat vet'of
boter, wat zout.
Laat de gewasschen erwten l a 2 da-
gen weeken in de helft van de aan-
gegeven hoeveelheid water; zet ze
met hetzelfde water op, voeg er het
vet of de boter bij en laat ze op een
zacht vuur gaar worden (ongeveer l

. uur).
" Stamp de erwten tot een gelijke pu-
ree en verdun die geleidelijk met de
rest van het water (nog* l liter dus)
en de melk. Laat de soep aan de kook
komen en voeg er dan de in blokjes
gesneden aardappelen, de gesnipper-
de wortelen en uien en de fijngesne-
den groene kruiden bij met zooveel
zout als voor den smaak noodig blijkt.
Laat de soep zachtjes nog 20 a 30 mi-
nuten koken; roer er van tijd tot tijd
in om de intuschen gaar geworden

aardappelblokjes fijn te wrijven en
dus bij het binden van de .soep te la-
ten helpen.
Heel goed kunnen in deze soep de
vrij dure „groene kruiden" vervangen
wordep door de fijngesneden brand-
neteltoppen, waarover we de vorige
week hebben geschreven.

Wortelen met groene erwten (voor 2
personenT.
T50 g (li ons) groene erwten, 500 g
(l pond) groote wortelen, wat boter,
wat peterselie.
Laat de gewasschen erwten l a -2
dagen weeken in zooveel water, dat ze
ruim bedekt zijn; zet ze met hetzelf-
de water op, voeg er wat vet bij en
laat ze l uur zachtjes koken.
Snipper intusschen de wortelen, voeg
ze bij de kokende erwten en laat bei-
de samen nog 20 minuten doorkoken
onder toevoeging van wat zout.
Schep met een schuimspaan de erw-
ten -met de wortelen in een schaal;
bindt het achterblijvende kooknat
met wat aangemaakte maizena en
roer er de peterselie door. Giet een
klein gedeelte van de saus over "de
groente; doe de rest in een sauskom
om ze bij de aardappelen te geven.
Precies op dezelfde wijze als met wor-
telen kan ook een smakelijk, voed-
zaam groentegerecht worden klaar-
gemaakt van groene erwten met kool-
raap. ,



H sel veel lezers hebben mij ge-
vraagd, kan ik mais in eigen tuin

kweken? Ja, dat is heel goed mogelijk.
Over voermais wil ik het hier niet
hebben, suikermais en pofmais, dat
zijn de soorten voor den amateur. Zij,
die kippen of duiven houden, kunnen
wel voermais kweken, daarin heeft
men een fijnk*orrelige soort, de zoge-
naamde duivenmais, die is heel goed.
Aïs de kolven behoorlijk droog zijn,
kunnen de za'den er heel gemakkelijk
uitgehaald worden, doch nodig is het
niet. Vooral kippen pikken ze er zelf
heel gaarne uit, indien we de kolven
in de winter ophangen, dan krijgen ze
gelijk de voor hen zo nodige beweging.

Mais moet in Mei gezaaid worden,
liefst voor twintig Mei. We zaaien de
pollen op een onderlinge afstand van
zestig centimeter. In elk gaatje komen
drie zaden te liggen, welke dan de
pollen vormen, die dan op zestig cen-
timeter van elkaar staan De zaden
komen ongeveer vier centimeter diep.
De grondbewerking moet natuurlijk
goed zijn, ook de bemesting is van
veel belang. Indien we grondbewer-
king en bemesting toepassen, zoals we
dat ook voor de moestuin hebben ge-

daan, dan is mais wel tevreden.
Suikermais moet men leren eten,

precies zoals tomaten; in Amerika
worden grote hoeveelheden gekweekt
en worden ze ook in flessen geweckt.
We kunnen ze precies zoals doperw-
tjes eten. de smaak doet er ook wel
een beetje aan denken. Zodra de kor-
rels de volle grootte hebben bereikt en
•geel zijn geworden, moeten ze geoogst
worden. Om te kunnen zien of de kor-
rels reeds rijp zijn, moeten de schut-
bladeren open gemaakt worden, dat is
echter niet zo best, we krijgen die niet
zo gemakkelijk meer gesloten en de-
frisheid van de korrels raakt dart ver-
loren. We zijn te vroeg met het oog-
sten, indien da meeldraden nog een
klein beetje bruin aanzien, doch te
laat indien de schutbladeren de groene
kleur al verloren hebben, meestal is
men precies op de juiste tijd, Indien
de meeldraden geheel zwart en ver-
schrompeld zijn. Het is van belang de
kolven niet al te vroeg voor het koken
te oogsten, daar er dan omzettingen
.plaats hebben, waardoor de smaak
veel minder wordt. Wil men ze eten,
dan wordt eerst een pan water aan de
kook gebracht, daarna worden de

van maïs
hele kolven er zonder zout in gedaan.
Nu gaat het er om, dat het water op-
nieuw aan de kook moet komen, het-
geen ongeveer tien minuten duurt.
Daarna warm opdienen en de zaden
met een beetje zout bestrooien, al naar
eigen smaak. De korrels kunnen zo
van de kolf of spil gegeten worden,
vooraf hebben we dan de schutblade-
ren en de meeldraden verwijderd. De
oogst van de suikermais is Binnen een
week of drie geheel afgelopen, we
moeten er dus niet al te veel van
zaaieri, daar ze alleen in verse toe-
stand gegeten kunnen worden, rflais
om te bewaren voor de winter is het
dus niet.

De pofmais is voor de liefhebbers
van veel meer belang,' die kan het
gehele jaar gegeten Worden. We moe-
ten zaden hebben, die bij ons in de
streek ook rijp kunnen worden. Bij
suikermais is dat niet zo heel erg,
omdat die toch in onrijpe -toestand
geoogst wordt. Kwekers zijn thans
echter met een selectie bezig, die ook
langs de koude kuststreken wil
groeien, later komen daar dan wel
speciale variëteiten voor. We mogen
niet met het oogsten beginnen of de

WIJ MAKEN:

Een front je met boord van een oud overhemd
en een windjak van een oude regenjas

Z o op het eerste gezicht lijkt het
misschien een beetje raar, onze

mannen in plaats van een over-
hemd een enkel frontje met boord
te laten dragen. Wij weten echter
allen, hoe moeilijk het is een be-
hoorlijk overhemd te kopen. Heeft
uw man een nieuw costuum en wat
ondergoed nodig, dan'is z'n textiel-
kaart teeg. Dan kunnen er geen
punten meer voor een overhemd
worden gegeven. Bovendien is een
overhemd op het ogenblik een hele
uitgaaf.
Moeilijkheden zijn er om overwon-
nen te worden, dus ... we maken
van de nood een deugd. Overhem-
den slijten het meest aan boord en
mouwen, terwijl de rug en de
onderstukken aan het voorpand
zeker nog de moeite ivaard zijn er
iets anders van te maken.
Het frontje uit de afbeelding kan
heel goed uit die goede stukken
worden gemaakt, terwijl we er in
de meeste gevallen ook nog enige
boorden uit kunnen halen.
Op die manier hebben we met
weinig moeite zonder punten en
zonder dat het geld kost een
keurig frontje voor onze mannen.
Onder het costuum gedragen, zal
niemand kunnen zien of het een
overhemd of een enkel frontje is.
Dit is een prachtige oplossing van
het overhemdenvraagstuk. De da-

mes dragen, ook wel een plastron
onder het mantelpakje — de heren
kunnen dan ook best volstaan met
een. frontje.
Het uitgewerkte patroon is be-
rekend op 15 overhemd en 15%
boord.
Figuur l is de boord met boord-
staander. Figuur 2 is het rugstuk.
Figuur -3 het , voorpand. Figuur 3 A
is ook het voorpand; hier zijn ech-
ter opgestikte plooitjes aangege-
ven, terwijl het voorpand van
figuur 3 glad is.
Tussen de kraag moet voor de
stevigheid een dun stukje katoen
worden meegestikt.
Patronen kunnen worden besteld
tegen f 0.35 aan postzegels, die op
de adreszijde, van de briefkaart
kunnen worden geplakt, bij de re-
dactie van „Arbeid", postbus 100,
Amsterdam-C. Vermelden patroon
59. Gelieve er bij te schrijven of
men voorpand figuren 3 of 3 A
wenst te ontvangen.

O e jaanvragen, eens een wind-
jak te willen .plaatsen, komen

zo veelvuldig vóór, dat wij er nog

Patrooa 60

eens toe over gaan een dergelijk
patroon te plaatsen.
Het practische van,een windjak is
wel, dat mannen, zowel als vrouwen
en kinderen zö'n kledingstuk kun-
.nen dragen. Bovendien spaart het
van de zomer colbertjasjes van
onze mannen en jongens, terwijl er
uitstekend oude overhemden onder
kunnen worden gedragen. Het lak
kan uit een oud kledingstuk, een
regenjas, mantel, japon, jekker e.d.
worden vervaardigd.
Het patroon is berekend op maat
44. De blouse wordt met ritssluiting
gesloten Wil men liever een knoop-
sluiting, dan bij het voorpand norj
2 c.m. extra aanknippen voor de
overslag.---
Figuur l is het voorpand; figuur 2
rugpand: figuur 3 mouw*- figuur 4
voorst.uk; figuur 5 rugstuk; figuur
6 manchet; figuur 7 kraag; figuur
8 ceintuur.

Patronen kunnen worden besteld
tegen f 0.45 aan postzegels bij de
redactie pan „Arbeid", postbus 100.
Amsterdam-C. Vermelden patroon
No. 60. De postzegels kunnen op de
adreszijde van' de briefkaart wor-
den geplakt.
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korrels moeten goed glanzend zijn,
terwi.11 het stroo geheel droog moet
zijn. De kolven worden bij het oogsten
uit de omhulsels verwijderd en daar-
na te drogen gehangen. Die kolven
moeten liefst ónder een afdakje te
drogen gehangen worden, zodat ze
van de regen geen last hebben, doch
dat de wind er goed door heen waaien
kan. Liefst op een tochtige plaats.
Pofmais is eigenlijk pas in Juni ge-
schikt om gepoft te worden indien we
de mais gewoon in de natuur laten
drogen. Doch daar wachten we liever
niet op. Dat is ook niet nodig, we kun-
nen van de kolven wel wat naar bin-'
nen halen en die bij de kachel of
radiator drogen. Goede pofmais mag
tegen het poffen niet meer dan 14 %
vocht bevatten, dat is dus niet zo veel
en hier in de winter met een natuur-
lijke droging nooit te bereiken. Nu
kunnen de zaden door ze bij de haard
of de "kachel te drogen ook wel weer
te droog worden, doch indien men ze
dan een dag in de kelder zet, hebben
ze al wel weer zo veel vocht aange-
trokken, dat ze dan wel. zullen poffen.
Precies op te geven, zo en zo lang moet
u ze drogen, dat léan ik ook niet, dat
moet u zelf maar eens een paar maal
proberen. Voor het poffen moet men
eigenlijk een speciaal toestelletje heb-
ben, doch dat is momenteel niet in d«

• handel. VW kunnen echter ook ge-
bruik maken van een paar bouillon-
zeven, die zijn een beetje groter. De
bovenste wordt dan als een deksel ge-
bruikt. Nu is het nadeel dat zp'n
bouillonzeef een weinig bolrond is. dat
kan men ondervangen, door de bodem
van de ene zeef een klein beetje in te
drukken, de oppervlakte om te poffen
wordt dan groter. U moet bij het-pof-
fen vooral niet vergeten, dat gepofte
mais wel tien maal zo groot wordt als
de ongepofte. u heeft dus aan een
theekopje mais in een bouillonzeef al
ruim voldoende. De vlam* waarboven '
we gaan poffen moet behoorlijk warm
zijn, op het gas bereikt men de beste
resultaten.'Ze behoeven er niet lang
boven gehouden te worden, een mi-
nuut of twee a drie is al wel voldoen-
de. Mochten de zaden dan nog niet
poffen, dan zijn ze óf niet droog ge-
noeg, óf te droog, in de meeste geval-
len zullen ze wel niet droog genoeg
zijn. Later kunnen ze dan nog wel
eens. overgepoft worden. Inplaats van
bouillonzeven kan ook van een ander
plat pannetje gebruik gemaakt wor-
den, indien er maar een deksel op zit,
anders vliegen de zaden er bij het
poffen uit en krijgt men de maisvlok-
ken door de gehele keuken heen. Ge-
pofte mais bevat: 4.3 % water, 10.7 %'
eiwit, 5 °/r vat. 78.7 % koolhydraten en
1.3 % mineralen. In een diepe pan,
wordt een 'klein beetje boter of vet
gedaan, daarna gaan de maisvlokken
er in, waarna deze bestrooid worden
met een beetje tzout. Door de pan nu
goed te schudden, nemen de vlokken
het zout tot zich. heeft men geen boter
of vet in de pan gedaan,- dan nemen
de vlokken geen zout aan. dat rolt er
dan gewoon af. Inplaats van zout kan
ook suiker gebruikt worden, doch de
meeste mensen zullen het met zout
wel veel lekkerder vinden. Mais kan
voor vele" doeleinden gebruikt worden,
van maismeel kan men zelfs brood
bakken, heel goed pap koken, koeken
bakken enz. Mocht u zich voor een
aantal recepten interesseren, dan zen-
den wij u die gaarne op aanvrage toe.
Het malen van mais komt bij den
molenaar zo ongeveer op twee tot drie
gulden per honderd kilogram, doch u
heeft er wel een vervoerbewijs voor
nodig.

—Onbestelbaar—i
De volgende patronen kwamen'
onbestelbaar terug; Mevr. W.
Veerman, Pekelhaven 10. Be-
verwijk, en mevr. Hilverda.
Oenhuizen. 367.
Willen de betrokkenen even
haar nader adres opgeven? Zij
krijgen dan per omgaande het
vatroon toegestuurd.
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Dam-mbnek
Juiste oplossingen Februari

De volgende lezers hebben de proble-
men van den Februari-wedstrijd juist''
opgelost:

Klasse A
T*. Tj. de Jong. te Middenmeer; J.
Bijlstra, te Rasquert; H M Roos. te
Eindhoven; A v Beek. te Opheusden.
Als men in aanmerking neemt. d(at
geen enkele oplosser het extra punt
voor een bii-oplossing kon bemach-
tigen, dan blilkt wel. dat degenen, die
een heel moeilijken wedstrijd hadden
gevraagd, dezen ook werkelijk hebben
gekregen

Klasse B

J. Piek, te Heemstede; J. v. d. Graal'.
J. L. Strooband. te Den Haag; W.
Schaafsma. te Heidenschap: C. Nie-
rop. te Amsterdam; A. W. v. Relois,
te Breskens- P. J. v. d. Bulck, te T er-
neuzen; W v. Haneghem. te Bres-
kens; G duwen, te Zaandam; G. J.
Otter, te Wyckel; L. Jonkman, te Om-
men: M de Groot, te Alphen a.d. R.;
J. den Hollander, te Werkendam; J.
v. Krieken. G v. Baaijeii. te Culem-
borg; L J.- Dieleman, te Hoek; J. J.
de Jong. te Deventer; A. M. Vet. P.
W Mor ra. C J. den Dekker. J. P. la
Rivière. te Rotterdam; J. Scheff'er. te
Assen; '•• P. Meijers, te Vlissingen; G.
Dam, te Akkrum; J. Vinke, te.Utrecht;
P. Groot Wzn., te Enkhuizen;' P. de
Ruyter. te Terneuzen; J. v. d. Berge,
te Apeldoorn.

U - heeft misschien wel eens van
een- kennis zoo'n heerlijke krop

sla zoo van het land gehad en u
heeft gedacht: dat is toch heel iets
anders dan van den groentenboer Dat
moogt u -den groentenboer heel niet
kwalijk nemen. Die moet ze in veel
gevallen eerst van de veiling halen
en er dan nog mede langs de deur.
Die groente kan dus nooit zoo vèrsch
zijn, als de sla van eigen tuin.
Welnu, er is geen enkele reden, waar-
om u dit jaar geen sla uit eigen tuin
zoudt kunnen oogsten, de teelt is
heel gemakkelijk en slaagt bijna al-
tijd, indien men maar met enkele
dingen rekening houdt. Ik geloof
niet dat er veel gróententuintjes
zijn. waarin, men de sla zal missen.
Iedereen vindt het een lekkere groen-
te in den zomer, en al zijn er mis-
schien dan ook enkele menschen
die niet van rauwe sla' houden, die
kunnen de sla dan 'toch altijd als
stoof sla eten. dat is ook een heerlijke
kost

Zijn we in het bezit van een broei-
bakje. dan kunnen we daar al hee!
aardige planten in hebben, een ge-
deelte kan men onder glas laten
staan, een ander gedeelte kunnen we
nu in den vollen grond uitplanten.
Alleen, de plantjes moeten niet zoo
onder het glas vandaan komen en
buiten uitgeplant worden Beter is
het de ramen, er eerst een paar da-
gen af te halen en er tegen den
avond een rietmat over te rollen.
Zulke plantjes moet men eerst «iet
te groot laten worden, dan kunnen
ze niet zoo gemakkelijk meer ver-
plant worden, hoe kleiner hoe beter
ze doorgroeien. We zetten ze op een
onderlingen afstand van zoo onge-
veer twintig centimeter. Niet een
leder is echter in de gelegenheid ge-
weest om onder glas uit te zaaien

- hoewel men in een kistje in de
kamer nok ai heel wat bereiken
kan -r doch ook voor hen is er wel
degelijk raad. Slaplantjes zijn er nu
genoeg bii den kweeker te koop.
Schaffen we een aantal van deze
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Klasse A
No. 3.

K. BORD0N, té Antwerpen.

Zwart

Wit
Zwart: 10 sch. op 8, 9, 11, 12, 15, 16,
18, 19, '29 en 35.

Wit: 11 sch. op 20, 21, 27, 32, 36, 38,
39, 41, 42, 44 en 45.

No. 4!
P, KLEUTE Jr., te Den Haag.

\ „

Zwart

^ ^ « „̂,.i5S?

Wit

Zwart: 10 sch. op 6 t/m 10, 15, 28, 31,
37 en 42. Dam-of) 1.

Wit: 11 sch. op 18, 19, 20, 21, 24, 30,
39, 45. 46. 48 en 50.

Klasse B
No. 3.

C. NIEROP. te Amsterdam.

Zwart

Wit

Zwart: 7 sch. op 4, 19. 23, 24, 25, 29
en 40.-

Wit: 7 sch. op 30, 32, 34, 43, 45, 43
en 49.

Kent U dit
qevoel?

Een gevoel uLsol Uw ir imi -m-u
In een greep zijn gevat, die
Uw spieren stij l en pijnlijk
maakt, een . greep, die U sta»,
moe, mat en lusteloos maakt.
Dan hebt U een griep, influenza
of 'n kou onder de leden. Grijp
in voor het te laat is, begin
dadelijk „AKKERTJES" te nemen.
..AKKERTJES" binden den strijd
aan tesen die griep-infeetie en
verxlrijven snel 'de ziektekiemen.
„AKKERTJES" helpen dubbel, het
zijn onfeilbare pijn-verdrijvers.
Per doos van 2 stuks ... 10 cenl
Per doos van 13 stuks... 61 cent

Neem 'n
AKKiRTJE

De Nederlandsche Pijnstiller

No. 4.
R. ,DE VRIES, te Nieuw-Weerdinge.

Zwart

W*. ' ^
/ i

Wit'

Zwart: 10 sch. op 10, 15, 21, 22, 23,
28, 31, 33, 36 en 45.
Wit: 10 sch. op 24, 25, 30, 34, 39, 43,
44, 46, 47 en 50.

Voor alle problemen geldt: „Wit be-
gint en wint".
Oplossingen voor den wedstrijd wor-
den ingewacht tot uiterlijk 15 Juni.

Hebt ge Uw vragenlijst
reeds ingeleverd?!

i /

Zoo neen, doef ket dan nu T
•

Anders verspeelt ge Uw reeds verworven rechten,

waarvan Uw gezin de nadeelen zou ondervinden'

plantjes aan, dan zijn we hier vroe-
ger mee, dan met de nu in den vollen
grond uit te zaaien planten. U moet
echter wel opletten, alleen goed af-
geharde plantjes te koopen. Sla
houdt van een voedzamen grond, ze
kunnen zoowel' op den kunstmest als
op den stalmest gekweekt worden, de
hoofdzaak is dat de grond maar vol-
doende humus bevat, indien dat niet
het geval is. zal men natuurlijk met
kunstmest ook niet zoo heel veel be-
reiken. Op schrale droge gronden

zal men in den zomer wel eens een
paar maal moeten gieten, overigens
moeten we over het algemeen de
groenten zoo weinig mogelijk met
leidingwater begieten, vooral blad-
groenten worden van veel leiding-
water gauw stug.

Sla kan nu in den vollen grond uit-
gezaaid worden, we kunnen dat op
regel doen, doch over het algemeen
kan sla beter op een breed bed uit-
gezaaid worden. Ook kan ze op een.

klein1 hoekje bij elkaar uitgezaatd
worden, natuurlijk niet al te dicht
op elkaar. Zoodra de plantjes dan
hanteerbaar zijn, kunnen ze op een
ander bed, op een onderlingen af-
stand van twintig centimeter worden
uitgeplant. Vóór het uitplanten moet
de grond behoorlijk vochtig zijn;
krijgt men geen regen, dan den avond
voor het planten den grond bevoch-
tigen, bij sterk drogend weer ook na
het planten nog een paar maal gie-
ten. Zaait men ze op een breed bed
uit, dan komen ze meestal wel een
beetje te dicht op elkaar te staan.
Doch dat is in het geheel niet erg.
De overtollige plantjes kan men er
uitdunnen, en dan weer op een an-
dere plaats' uitzetten.

Het kweeken van sla is in het ge-
heel niet moeilijk, dat heb ik al ge-
zegd, doch de kunst is eigenlijk om
den geheelen zomer over yersche sla
te beschikken. Dat kan men heel
goed bereiken, door om de drie we-
ken een weinig uit te zaaien, nooit
te veel in één keer, dan schieten ze
vooral midden in den zomer toch maar
door en dan heeft niemand er iets
meer aan. Er zijn natuurlijk ver-
schillende soorten, er zijn ook soor-
ten met wit en met zwart zaad, dit
om u niet aan het weifelen te bren-
gen, of het andere nu slazaad kan
zijn, het zijn ze allebei. Voor vroeg
kunnen we het best de Meikoningin
nemen, terwijl men voor de zomer-
soorten beter gebruik kan maken
van de Zwart Duitsch of de Bonte>
Chili, ook de, Attractie is een heel
goede voor den zomer. Zaait men nog
laat in den zomer, bijvoorbeeld In
Augustus, dan heeft men nog heel
laat in het najaar versche sla, voor-
al indien men er een paar raamp-
jes over heen kan leggen

.Snijsla kan men nu ook uitzaaien.
Ze is niet zoo malsch als de gewone
kropsla, doch zé is eerder oogstbaar,
wel is de smaak een beetje bitterder,
zoodra men dan ook kropsla kan
oogsten, is het niet noodig nog snij-
sla te zaaien. Snijsla kan het best
op rijtjes gezaaid worden, men moet
ze veel dikker zaaien dan kropsla.
Zoodra de blaadjes een lengte van
ongeveer tien centimeter bereikt heb-
ben, kan men ze afsnijden.



VOOR DE JEUGD

Babbeltje
van Oom Niek

M'n 'beste neven'en 'nichten.
„Nu moet u eens zien, oom Niek",
aldus zei me deze week de redacteur-
opmaker van onze krant. „Ik heb
hier een stuk dat heel aardig is, waar
ik een stel teekeningen bij heb laten
maken en dat toch van week tot week__
moet worden uitgesteld. Ik zou het zoo
graag eens willen opruimen."
Ik keek eens naar de strook papier.
Waarop die bijdrage stond afgedrukt
— een proefje noemen we zoo iets —
en zette een heel bedenkelijk gezicht.
r.Sja... het is nogal lang — het kost
wel wat veel ruimte... maar het zou
toch heel jammer zijn, als die ge-
schiedenis niet werd geplaatst."
Ik stond er nog over te denken, hoe
We daar een mouw aan zouden pas-
sen, toen tante Cor, die bij het ge-
sprek aanwezig was, de oplossing al
Weer had gevonden. „Je maakt het
Babbeltje een beetje korter — heel
eenvoudig — dan ben je er al."
Tante Cor en die opmaak-redacteur
hebben gemakkelijk praten maar
mijn kostelijke ruimte... ik doe het
lekker niet — één kleine geschiedenis
Wil ik toch nog eventjes gauw vertel-
len omdat het Ronnie betreft — jullie
weten wel, een van de twee kleine
zoons, die altijd helpt bij het vast-
stellen van de „prijzen. Ronnie is
Jullie gelukmannetje . en laat ik er «
dadelijk bij zeggen, dat Ron ook het
gelukmannetje van zijn vader is -y
öet als Reg.
Deze week dan — ik zal het verhaal
zoo kort mogelijk vertellen — kwam
onze kleine dikkerd boven en vroeg
aan tante Cor, die druk aan het werk
was, of hij „de schaal" even mocht
hebben.
..Waar heb je de schaar voor noodig,
Ron", wou tante Cor weten.
>,Vool dat dlaaiding", antwoordde
Ron, terwijl hij in plaats van de r
weer overal een l uitsprak.
Tante Cor dacht, dat Ron met het
üraaiding een papieren molentje be-
doelde, dat hij in den wind kon laten
draaien en zij gaf hem goedmoedig
de méér dan botte schaar mee. Daar
kon de kleine geen kwaad mee.
Tante Cor ging weer aan het werk,
maar groot was haar verbazing, toen
er even later^gebeld en iemand onder
in de trap riep, dat de scharensliep
er was, op het zelfde oogenblik. dat
Ronnie naar boven kwam.
„Scharensliep!"
„Nee, niet noodig", antwoordde tante^
Cor.
„Niet noodig? . . Wél noodig . . . -het
was harfl noodig óók.. . U heeft net
uien kleinen jongen de schaar meege-
geven ... wou u zeggen, dat het niet
noodig was, dat die werd geslepen? ...
Mensen, je moet zien, wat een werk
ik er vóór dat kwartje aan heb ge-
had .
Tante Cor begreep er eerst heeiemaal
niets van. Maar toen ze zag, dat de
oude schaar, die ze Ron had meege-
geven vlijmscherp was geworden en
üat Ron die vlijmscherpe schaar mee
naar boven bracht, toen begreep ze
ook, wat Ronnie bedoelde, toen hij
om de schaar voor het draaiding had
gevraagd.
De scharensliep kreeg z'n kwartje,
maar de scherpe schaar werd Ronnie
vlug uit de handjes genomen. Dat
was zijn straf voor het laten slijpen
- nu mocht hij zelf niet meer met

de schaar spelen,
Houdt het Babbeltje kort, oom Niefc...
Ik hoor het meneer-den-opmaak-
redacteur al zeggen en daarom ga ik
nu zoo vlug ik kan verder met de

Oplossing der raadsels

Hier zijn ze:
l- „Spreken is zilver, zwijgen is goud"
kwam er uit het geheimschrift.
De tweede oplossing vind Je hier-
naast.

De koofdprijzen
werden gewonnen door:
1. Jan Caris, j., 11 jaar, Roermond-
scheweg 44, Weert L. (Voor het gou-
den zwijgen) en 2. Hetty van Ravens-
waay, m. 10 jaar, Bestevaerstraat 15
l ét., Amsterdam West.
T r o o s t p r i j z e n werden op de
jullie bekende manier toegekend aan
Adri vai. der Zijde, j., 10 jaar, Schin-
keldijk B 270, Zuid Beierland; Gijs-
bert van de Hesseweg, j., 12 jaar.
Plantagelaan 23, Barneveld; Inez van
Wickerport Crommelin, m., 15 j., Po-
monapléin 91, Den Haag; Hans Ja-
cobsen, j.,'10 jaar, Hoogeweg 110 huis,
Amsterdam O.; Trientje Roffelman,
m., 11 j., Concordiastraat 62 a, Gro-
ningen.

Ons eerste prijsraadsel
is gemaakt door Dinie Watzema te
Haarlem. Stel een spreekwoord sa-
men, als je weet, dat het eerste
woordr ervan bestaat uit een ander
woord voor „Je-zelf"; het tweede
warmte kan geven, het vierde een
delfstof is en het vijfde woord de
eigenaar van een herberg. Het derde
woordje moet je zóó maar vinden.
Het tweede prijsraadsel is een invut-
raadsel, dat Jan Roessink te Hengelo
verzon.

1
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Het luidt als volgt: nummers l t/m.
7 respectievelijk:
Wilddief; Overeenkomen; Sukkelaar;
Dunne steel van bloem.; Aanlegplaats;
Ravotten; Loten.
En zoek er nu eens een goede ken-
nis uit!
Oplossingen zoo spoedig mogelijk — in
ieder geval vóór 21 Mei — aan Oom
Niek, Postbus 100, Amsterdam-C.

Hef woordje terug
begin ik ditmaal met Gusta Bakker^
die volgens een vroegere opgave moest
wonen: Hallstraat 83, Amsterdam-O.
Gusta won een troostprijs en — wat nog
nimmer is gebeurd — die troostprijs kon
niet worden bezorgd, omdat Gusta niet
woonde op het bovengenoemde adres. De
kreet van Oom Niek is nu: Gusta! Waar
woon je? •
AU Maaks te Amsterdam-W., stelt een
hele serie vragen, die ik in volgorde zal
beantwoorden Ie. Het hulsvlijtformulier
heb ik doorgezonden. Die omweg was
anders niet noodig geweest, als je zélf even
had opgelet. 2e. Ik zal tante Cor vragen,
of .die een paar voorbeelden van naaien,
breien of haken weet. 3e. Reg is 5 en
Ron is 3 jaar. Het zijn jongens. 4e. Jij
kunt die raadsels brengen of zenden naar
Hekelveld 15. De groeten terug aan Jopie
en Hennie
Anne Heijnsdijk, Goes, is de leider van
een club, die J.V-A. heet. Dat J.V.A. be-
teekent (je zou het nooit raden!): Jon-
gens van Avonturen. De leden van J.V.A.

s correspondeeren met elkaar in geheim-
schrift, omdat er te Goes nog zoo'n club
is. die H.V.H. — oftewel Het Vliegend
Hert — heet. In Goes moet je, maar
komen! Ik las met plezier, dat de Jon-

.gens van Avonturen veel van wandelen
houden.
Dick Logten"berg te Utrecht houdt óók
van wandelen. Hij wandelde naar een
dijk met rails en zandkarren erop ..Toen
gingen we een heel stuk rijden", schrijft
Dick me. Pas" maar op. er zijn met zulke
kipkarretjes al vaak ïelijke ongelukken
gebeurd.
Jan en Dini Enting schreven me elk een
vlotten brief. Ik zeg maar zoo Jan: het
voornaamste is, dat je het schrift goed
kan lezen en jij hebt zeker géén meisjes-
hand. Keelontsteking én — aan het eind
van je brief — een leeg hoofd je was
niet zonder. Dat zal nu allemaal wel weer
over zijn.
Anne Schaajsma, Zwaagwesteinde e.a.: De
postzegels heb ik al doorgestuurd. Je was
raet die aanvraag te laat,
Trijntje Mantel te Andijk. haar broertje
en haar zusje hebben niet geboft. Ze had-
den de bof en moesten daarom binnen
blijven. Zijn jullie nu weer helemaal
beter?
Ubo van der Spoel, Groningen. Het se
vraagde adres is: Amsteldijk 84. Amster-
dam-Zuid.
Tonnie Oosterhuis, Groningen: Jouw
raadsels leken te veel op opgavenv die we
kort geleden hebben gehad.
Dirk Meijer, Ried: kijk eens, hoeveel
platen er waren ingekomen. Misschien
b'egrijp je dan, dat ik ze niet kan terug-
sturen.
Tot besluit allemaal de hartelijke groeten
van Oom JJiek.

rCORRESPONDEEREN-,
EN RUILEN

Correspondeeren willen - Franci-jno
Verweij m., 15 j'.. Krielerf 17, Rot-

'terdam-Z. f liefst met m _ "tt Wr!a .<•
land, Gelderland 0} <L
N.any de Zeeuw, m. 15 •»., Knei^"
14, Rotterdam-Z. en Elly Strijboi,
m.t 14 j . , Riederstraat 4 Rotter-
dam-Z. (lieist met m. < a» boer-
den-} uit noordelijke provincies).
Ruil e-n.
C. Wischhoff, j., 13., Ombilinstraat
7, U, A'dnm-O, heeft 42 Hille's
bonnen en 16 ffaust-bonnen, die
hij wil ruilen voor Verkade's bon-
nen.
Jongens en meisjes, die willen cor-
respondeeren of ruilen, kunnen zich
nu rechtstreeks tot bovengenoemde
neven en nichten wenden. Wie zeil
in deze rubriek, wil worden ve~-
meld - - ie verplicht je er dan
toe, allen aanvragertjes antwowd
te geven — schrijven aan

Oom Niek Postbus 100
Amsterdam-C.

Eigen werk
De lente komt daar
En lacht tegen hem en haar
Iedereen is tevreê
Dat brengt de lente mee.

MIA KLAASSEN. m., 14
Demstraat 269, >

Hoensbroek (L.J.

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
Va/sche Dirk gestraft '• Een grappige film • ' Beeld van Jan Lutz

Regie en tekst N. J. P Smit/i

Zoo...... nu nog een knoop dat zal Dat zal je laten, valscherd! 'kZal je
prachtig rinkelen. leeren!

Kareltje zal Mops, maar valsche Dirk Vreugde en verdriet,
wil Kareltje helpen.

De ontknooping. En de blijde afloop.
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m m ONTSTAAT-
Gejaagd en angstig klinkt de stem door de telefoon: „Mevrouw, weet u,
dat er bij u op het dak een stelletje inbrekers met revolvers aan het vechten
djn? Ik kan het van hier aan den overkant van de straat zien. Zal ik meteen
de politie waarschuwen? —
Snerpend suist de overval-wagen door de korte bocht. Rechercheurs vliegen
de straat over. Uitgangen worden bezet. Opdringende nieuwsgierigen
worden met de revolver in de hand teruggedreven ....

E en sensationeele ontmaskerlng'van een
misdadig complot, in ons rustige Hol-

land?
Neen, slechts eenige flitsen van een echte
speelfilm — een detectivefilm — welke
door eenige jeugdige energieke huisvlijters
-in eigen huis met eigen hand gespeeld en
opgenomen is.

Het gegeven
Dr. Schreuder, een geleerde van naam,
heeft een nieuwe grootsche ontdekking ge-
daan op militair gebied. Deze ontdekking
•wordt natuurlijk strikt geheim gehouden,
maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen
lekt er toch iets van uit en komt het
nieuwe plan ter oore van het hoofd van
een spionnenbeiide, die met alle macnt zal
trachten zich van het geheime document,
waarop de meuwe ontdekking opgeteekend
staat, meester te maken. Een nieuw ben-
delid krijgt de taak toegewezen,,-om te
trachten in relatie te komen met de fami-
lie Schreuder en dit lukt al spoedig bij de
dochter, welke hij bij een moedwillige
aanvaring tijdens een zeilpartij weet te
redden van den verdrinkingsdood.
Inmiddels heeft een befaamd detective
de opdracht gekregen, om de geheime
uitvinding van dr. Schreuder te bescher-
men. De speurder vat argwaan op tegen
den nieuwen vriend van de dochter des
huizes, gaat hem op al zijn gangen na
en weet zoodoende de verblijfplaats van
de bende te ontdekken. Hij dringt binnen,

x wordt echter overmand, de bandieten
weten te vluchten, maar bij een hernieuw-
de poging en in samenwerking met de
hoofdstedelijke politie weet de detective
het spionnen-complot te ontmaskeren.
Niet het minst verrassende in deze span-
nende film is wel, dat het nieuwe bende-
lid, dat zich in de familie van dr. Schreu-
der heeft weten binnen te dringen, zelf
ageïlt blijkt te zijn in dienst van de ge-
heime politie en op deze wijze er het
zijne toe bijdraagt, om. het snoode plan
van de spionnen te helpen verijdelen.

De eerste vertoning
Wij zijn uitgenoodigd, om het eerste ver-
toonen van de film „Geheime Opdracht"
bij te wonen en bevinden ons ten huize
van den heer L. Tobias te Amsterdam.
De huiskamer is veranderd in een bios-
coopzaal. Een wit projectie-scherm hangt

aan de eene zijde tegen de schuifdeuren
en aan den anderen kant zitten wij op „dg
gereserveerde' plaatsen voor de pers" —
de eerste rij van een reeks stoelen — en
zijn vol afwachting.
Daar verflauwt het licht — langzaam en
geleidelijk aan, als in een echte bioscoop-
zaal —, muziek zwelt aan, achter ons
begint het projectie-apparaat te zoemen.
Het is nu volledig donker, de film „Ge-
heime Opdracht" neemt een aanvang.
Dan worden wij gedurende een goed uur
— zoo groot is deze eigen speelfilm —
meegenomen met de vaart en de spanning
van dit sensationeele gegeven. Muziek
draagt er het hare toe bij, om bepaalde
spannende momenten speciaal te accen-
tueeren. „Geheime Opdracht" is weliswaar
een stomme film, maar de heer Tobias
heeft deze op uitstekende wijze muzikaal
weten te illustreeren met muziek van oude
gebruikte gramofoonplaten van geluids-
films.
En als dan later de ontknooping daar is,
als wij met een zucht van verlichting,
dank zij het moedig optreden van den
detective Verweij, d» bende gevangen
hebben zien nemen en het licht weer aan-
flitst, zitten wij daar nog steeds in de
stemming van een echt bezoek aan een
echte bioscoop en zijn enthousiast over

' wat wij te zien hebben gekregen.
Deze film is door amateurs gemaakt, ge-
regisseerd en gespeeld, het scenario is door
een amateur geschreven, kortom alles is
het werk van eigen' initiatief, kracht en
vinding gepaard aan het enthousiasme
van dit familie- en vriendenploegje, dat
zijn vrijen tijd op zulk een uitstekende
wijze, met zulk een verrassend resultaat,
heeft weten te besteden.

Hoe het groeide
Later op den avond vertelt de heer Totaias
ons het een en ander over het tot stand
komen van deze film.
„Wij hebben er in het geheel ongeveer
twee jaar over gedaan. Dat lijkt misschien
wat lang, maar als u weet, welk een reus-
achtig werk het is, om een speelfilm van
een 500 meter lengte te vervaardigen en
als u verder bedenkt, dat wij er maar
een zeer beperkten tijd voor hadden —
want nietwaar, wij allen hebben ons ge-
wone öagelijksche werk, een paar zijn op
een kantoor werkzaam, de vrouwelijke

medespelenden zijn allen getrouwd of
hebben ook hun eigen bezigheden en alles
moest dus in onzen vrijen tijd worden ge-
daan — zult u dat toch nog een betrek-
kelijk korten tijd vinden..
Wat hebben de voorbereidingen alleen al
«tiet veel tijd gevergd. Deze kamer hier
moest wel twintigmaal omgetooverd wor-
den tot verschillende gelegenheden. Nu
eens was het hier het hoofdkwartier van
de -spionnenbende, dan weer de werk-
kamer van dr. Schreuder of de kamer van
d'en inspecteur van politie. Telkens moes-
ten wij nieuwe decors maken, verbouwen,
af- en aansleepen.

„Hoe bent u tot het maken van een film
gekomen?"

Ik ben van beroep operateur in een bios-
coop-theater ~te Amsterdam en uiteraard
gaat mijn interesse natuurlijk' de film-
kant uit. Toen ik een paar jaar geleden
een eigen smalfilmopname-toestel kon
aanschaffen, hebben mijn vriend Sluijter
en ik het plan opgevat om zelf ook eens
een film te maken. Sluijter schreef het
scenario en wierp zich tevens op als
regisseur. Ik zelf heb de film opge-
nomen."

„En de spelers"?

„Het vinden van de spelers was voor ons
de groote moeilijkheid. Wij waren natuur-
lijk op amateurs aangewezen en als u
bedenkt, hoe onwennig de meeste men-
schen zich gedragen, als er eens een
oogenblik speciaal op hen gelet wordt en
als zij zich in het middelpunt van de be-
langstelling moeten bewegen, dan kunt u
de groote moeilijkheden pas goed begrij-
pen en zult u bewondering moeten hebben
voor de natuurlijke wijze, waarop de per-
sonen in deze film spelen. Er moest na-
tuurlijk heel wat gerepeteerd worden.
Sommige scènes hebben wij wel twintig
maal over moeten doen, alvorens deze
opgenomen konden worden."
Als geestig intermezzo vertelt de heer
Tobias ons nog een voorval, dat hem
tijdens een opname overkomen is.
„Er moest buiten op dak gefilmd worden.
Twee mannen, de rechercheur Verwey en
een spion waren in een doodelijk gevecht

gewikkeld en hingen half over de dak-
goot. Opeens komt er iemand naar boven
rennen en vraagt, wat wij daar te maken
hebben. Er was van den overkant door een
angstige buurvrouw getelefoneerd, dat er
een paar boeven op het dak aan het
vechten waren." •
Dan. komen wij te spreken over de spelers.
„Mijn heele familie heb ik ingeschakeld.
Moeder, vader en zus, vrienden en beken-
den en als iemand ons geschikt leek om
een bepaalde rol te vervullen, hielden wij
niet op, alvorens hij of zij ons zijn of
haar medewerking had toegezegd.
De lange duur. dien de opname van de ge-

• heele film gevorderd heeft, heeft om be-
grijpelijke redenen ook aanleiding gege-
ven tot groote moeilijkheden. Nu eens kon
de hoofdpersoon niet. Den meesten duurde
het te lang. Het enthousiasme verslapte.

,Men kwam niet op den afgesproken tijd.
waardoor een geheele opname-avond in de
war werd gestuurd. Maar wat wij ons
voorgenomen hadden, hebben wij toch tot
een eindresultaat weten te brengen. Dat s
heeft u zoo'juist kunnen zien."
Inderdaad, wij hebben het resultaat kun-
nen zien en wel -een zeer verrassend
resultaat. Met zeer beperkte middelen is
deze film tot stand gekomen, want alles
moest uit eigen middelen betaald worden.
Decors en werktuigen zijn zelf vervaar-
digd. Spelers en regisseurs deden. het ver-
rassend goed. De film zelf is uitstekend op-
genomen. Wij kunnen niet anders dan vol
lof zijn voor dit werk, waarvan het be-
langrijkste door den heer Tobias en zijn
vriend K. Sluijter verricht is. Tevens dient
hier een woord van hulde gebracht te
worden aan de moeder van den heer
Tobias, die met opoffering van haar huis-
vrouwelij ke neiging tot netheid telken-
male haar huis heeft zien herschapen in
een rommelig atelier en dit heeft over-
gehad voor de film-woede van den haar
huiskamer overstelpenden stroom van spe-
lers en nieuwsgierigen.
De film vertoont natuurlijk alle gebre-
ken van de stomme film en deze eerste
poging heeft pek niet aan de noodige fou-

•ten kunnen ontkomen, maar het eind-
resultaat overtreft toch elke verwachting.
Wij hebben al zoo vaak in onze artikelen
aangaande de besteding van den vrijeh
tijd aangestipt, dat hier bij velen de spe-
cifieke aanleg in een bepaalde richtirJfe zoo
duidelijk naar voren komt.
Onzes inziens liggen ook voor de vervaar-
digers van „Geheime Opdracht" op het
gebied van hup wijze van vrije-tijd-beste-
ding uitstekende perspectieven.
Eenigen tijd geleden hebben wij in de
kranten kunnen lezen over pogingen om

.in Nederland tot de fabricatie van Neder-
landsche films te komen. Door het uitval-
len van de buitenïandsche markt liggen
op dit gebied dan.ook uitstekende kansen.
Zoo is o.a. kortgeled'en de filmmaatschap-
pij „De Nederlandsche Film" opgericht. Is
er voor onze amateur-cineasten nu niet
een kans in deze richting?
Wij dragen er het onze toe bij, om hun
belangen onder de aandacht te brengen.
Verder kunnen wij nog mededeeien dat de
film „Geheime Opdracht" als typische
uiting -van een succesvolle besteding van
den vrijen tijd, op een eereplaatsje ver-
toond Kal worden op de te houden huis-
vlijt-tehtoonstelling, welke over eenige
tijd in onze hoofdstad door samenwer-
king van het gemeentebestuur en de af-
deeling „Vreugde en Arbeid" van het
N.V.V. tot stand wordt gebracht.

Misschien kan het tevpns nog eens
zoo ver gebracht worden, dat d'e
film „Geheime Opdracht" een
openlijke opdracht zaï krijgen te
vervullen.
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