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EINDHOVEN.
Van 20 t/m 25 Mei wordt in het Van

Abbemuseum, Bild^rdijklaan 10, de ten-
toonstelling van ingezonden werkstuk-
ken gehouden.

De toegangsprijs bedraagt 1O cent per
persoon, terwijl kmderen t/m 13 jaar
slechts 2 cent betalen. •

Nadere inlichtingen bij het secreta-
riaat van de Commissie voor de Huis-
vlijtactie, Edelweisstraat 134.
DEN HAAG.

In aansluiting op hetgeen in de vorige
nummers van „Arbeid" omtrent de te
houden tentoonstelling werd medege-
deeld, wordt thans vermeld, dat de ten-
toonstellingsruimte wegens onvoorziene
omstandigheden voorloopig niet beschik-
baar is. De van 2O t/m 28 Juni a.s.
aangekondigde tentoonstelling wordt
daarom, tot nader order uitgesteld.

T.g.t. zullen nadere mededeelingen in
„Arbeid" worden gedaan.

V. en A.-Vriendenkring te
Amsterdam en Rotterdam
Belangstellenden worden er hierbij op

attent gemaakt, dat aanmeldingen voor
den V. & A.-vriendenkring te Amster-
dam en Rotterdam gaarne bij de
N.A.F.-kantgren. worden ingewacht.

Tegen betaling van 50 cent per jaar
wordt het Vreugde en Arbeid-orgaan
gratis toegezonden.

Nadere inlichtingen bij Heemraadssin-
gel 163 te Rotterdam en Prins Hendrik-
kade 49—51 te Amsterdam.

Excursie te Amsterdam
Te Amsterdam wordt op 31 Mei a.s.

om 10 uur v.m. een excursie onder des-
kundige leiding georganiseerd naar de
Stadskweekerij op Prankendael in de.
Watergraafsmeer.

De deelnemersprijs bedraagt 10 cent
per persoon. (.

Deelname is uitsluitend mogelijk na
voorafgaande aanmelding, waartoe t/m
28 Mei a.s.' de gelegenheid bestaat bij
V. & A. Leidscheplein en bij het Stede-
lijk Bureau van het Ned»rlandsche Ar-
beidsfront. Prins Hendrikkade 49.

Boottochten van uit Rotterdam
Wederom worden vanuit Rotterdam

boottochten georganiseerd naar Go-
rinchem, met bezoek aan Slot Loeve-
stein enz.

De eerste tocht wordt georganiseerd
op 25 Mei a.s, (Tweeden Pinksterdag) en
vervolgens op 31 Mei, 14 en 28 Juni en
2 Augustus.

De deelnem'ersprijs bedraagt /_1.25
voor volwassenen en ƒ 0.75 voor kinde-

' ren onder geleide.
Aan boord wordt voor verschillende

attracties 'gezorgd, zooals muziek, spel,
zang en. dans.

Het Slot Loevestein wordt onder des-
kundige leiding bezocht.

Voor de leden 'uit de nabijgelegen
plaatsen bestaat de gelegenheid om op
te stappen bij Kralingsche Veer om
9.2O, bij Bolnes om 9.30 uur, Slikkjer-
veer 9.40 uur, Krimpen a. d. Lek om
9.5O uur. Kinderdijk om 9.55 uur en
Alblasserdam om 10 uur.

Kaarten zijn bij de bekende adressen •
verkrijgbaar.

Volksontwikkeling
Ondanks de verduistering en de hef-

tige koude, ondanks veelvuldigen sneeuw-
val en weieens slecht verwarmde loka-
len, waren de cursisten en leeraren van
Avondscholen voor Volwassenen in de
afgeloopeh maanden steeds aanwezig
om het ontwikkelingswerk te volgen.

Hun geldt dan ook een woord van lof
voor hun doorzettingsvermogen. Het
ligt in de bedoeling, ook na de sluiting
der lessen den band, die tusschen de
cursisten onderlinfe ontstaan is en. ook
de kameraadschap ten opzichte van de
onderwijzers niet te verbreken, om hem
met den aanvang van het nieuwe stu-
diejaar op te nemen

• Ook ti-jdens de zo-mermaanden bli jf t
het werk vat de afdeelingx Volksont-
wikkeling in tact.

Door excursies naar buiten, naar
musKa en bedrijven, zoo mogelijk onder
leiding van een leeraar en in gezel-
schap Van vrouwen en belangstellenden,
blijft de 'band behouden

Verwacht wordt, dat bij den aanvang

van het nieuwe cursusjaar velen zich
eveneens,voor de.Avondschool voor Vol-
wassenen zullen opgeven.

BedrijfsBibliotheken
' De belangstelling voor bedrijfsbiblio-
theken is zoowel van de zijde der werk-
nemers .als van de werkgevers zeer
groot.

Door bemiddeling van Vreugde en
Arbeid kwamen reeds tientallen bedrij-
ven in het bezit van een zeer goede
bibliotheek en verwacht wordt dan ook,
dat vele leden in hun bedrijf hiervoor
propaganda zullen maken.

Alle nadere inlichtingen worden gaar-
ne verstrekt door het Centraal Bureau
van Vreugde en Arbeid, afdeeling Volks-
ontwikkeling.

ROTTERDAM.
Op Zondag 24 Mei a.s. (Eerste Pink-

sterdag) wordt .pm 10.30 uur v.m. in
het Capitol Theater vertoond de Neder-
landsch sprekende Odeon-film „Drie
wenschen". een charmant, origineel ver-
haal, dat boeit, amuseert, en ontroert.
(Toegang alle leeftijden.)

Tevens massazang o.I.v. Cor Steyn.
Toegaugskaarten a 35 cent p%er per-

soon en 10 cent voor werkloozen ver-
krijgbaar bij: Heemraadssingel 163, de
overige bekende adressen en voor zoo-
ver voorradig 's morgens aan de zaal.

DEN HAAG. •
Op Zondag 31 Mei a.s. wordt om 10.3O
uur v.m, in het Asta Theater vertoond
de Tobis-film „Serenade" met Hilde
Krahl, regie van Willy Forst en muziek
van Peter Kreuder. (Toegang boven 14
jaar.)

Toegangskaarten a 35 cent per per-
soon en 10 cent voor werkloozen ver-
krijgbaar bü: Inlichtingenbureau a.d.
Hofweg, Dr. Kuiperstraat 1O, de overige
bekende adressen en -voor zoover voor-
radig 's morgens aan de zaal.

\ON1W!XKEUNG
Afzwemfeest te Den Haag
Op 3 Juni a.s. wordt om 6 uur n.m.

'in het Boschbad te "Den Haag wederom
een afzwemfeest gehouden, waaraan
enkele bekende zwemmers hun mede-
werking verleenen.

Belangstellenden hebben tegen het ge-
bruikelijke tarief Van 1O cent voor
kinderen t/m 13 jaar en werkloozen en
15 cent voor volwassenen eveneens toe-
gang. ,

REIZEN EN VACANTIE
Natuurvriendenhuizen 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
.wederom voor het publiek zijn openge-
steld.

Troelstra-oord „Egmond a.
Zee" gesloten

Wegens onvoorziene omstandigheden
moet het Troelstra-Oord te Egmond
a/Zee voor onBepaalden tijd gesloten
wordpn.

Gedane toezeggingen komen hierdoor
te vervallen en nieuwe aanvragen kun-
nen niet fh behandeling worden, ge-
nomen.

Getracht wordt tha.ns het Gebouw
,,Morgenrood" te Oisterwijk In Noord-
Brabant in g»brxiik te nemen; nadere
mededeelingen hieromtrent zullen zoo
spoedig mogelijk bekend gemaakt wor-
den.

Kwartier van den Arbeid
Het kwartier van den Arbeid van

Zaterdag 23 Mei a.s., hetwelk uitgezon-
den wo»dt van 18.15—18.3O uur over
den zender Hilversum I (415.5 m.),
heeft als onderwerp „Met Vreugde en
Arbeid op stap in de bedrijven III".

Leg
eersten steen.

Een symbool van den arbeid,
deze eerste steen. Het begin van
een hecht en sterk bouwwerk.
Leg oolc voor Uzelf en Uw ge-
zin den eersten steen. Zorg ook
hier voor een hecht en sterk
fundament, opdat Uw oude
dag verzekerd is en Uw gezin
niet onverzorgd kan achterblij-
ven. Sluit NU iaën levensverze-
kering bij „De. Centrale", de
maatschappij voor Werkend
Nederland. Vraag eens om een
onderhoud met onzen agent.

.DECENTRALE"
— Solide Coulant

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RUNSTRA/' 28 DEN HAAG

O 1942 ARBO 1942 ARBO 1942 ARBO 1942 ARBO

Fraai verzorgd als altijd zijn de boeken onzer
nieuwe

A.R.B.O.-REEKS 1942
.Ze werden gebonden in half linnen banden

•feet GOUDSTEMPEL.

Elk boek is van een driekleuren-stofomslag
voorzien;

Alle boeken zijn rijk geïllustreerd.

Cor van Kralingen, Jos. Buting, Bie Kooyman,
B. Mohr en J, üeukelom verzorgden de teke-
ningen, omslagen en banden.

Ons mooie, geïllustreerde prospectus kan U
volledig inlichten. Ge zult er uit zien, dat wij
ons devies trouw blijven, ondank» papier- en
materialenschaarste :

GOKÜE BOEKEN, ELCK WAT WILS

De prijs van de serie bedraagt slechts f i. 60
per verschillend deel.

In ieder opzicht wordt (Ie A.R.B.O.rreeks een
buitenkansje voor «Ie abonné's.
Ge moet O echter haasten, want reeds staan
vele duizenden abonné's ingeschreven.

De oplaag is beprkt , — we zullen dus zeker
na een korte tijd de. inschrijving stop moeten
zetten.

•s"5Si"'



WEEKBLAD VAN HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT
WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN HET N.A.F,

Abonnementsprijs voor niet-leden: ƒ 1.25 per half jaar.
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VAN OUDE EN NIEUWE ORDE
Een tegenstander terechtgewezen
W ij ontvingen dezer dagen een hatelijkén

brief. Het N.V.V. zou de arbeiders op een
bepaald punt willens en wetens hebben be-
drogen, en durft daar thans niet voor uit-
komen. Het gaat om de verhooging van den
kinderbijslag met 50 pet., die op 31 December
vao het vorig jaar door den leider der sociaal-
economische afdeeling van het N.V.V. werd aan-
gekondigd.

„De N.O." — (bedoeld zal wel zijn de „Nieu-
we Orde") — „speelt graag voor Sinterklaas,
50 pet. verhooging, 't is geen kleinigheid. Maar
de hooge autoriteiten stuurden al heel gauw
zwarte Piet er ep af. Er is toch immers niets
.duurder geworden? Waarom dan verhooging?
Waarom duurte-toeslag, enz.? En nu moet je
den arbeiders niet ridderlijk zeggen: die 50 pet.
verhooging gaat niet door, want ze zijn dat
bericht van 31 December j.l. ^allang vergeten.
Zwijgen, Mijne Heeren, maak de arbeiders
alleen maar lekker met beloften, dat is vol-
doende. Maar de meeste arbeiders zijn ver-
standig genoeg om tegen de N.O. „no" te zeg-
gen! En dat is gelukkig. Misschien dat U nog

en moed hebt om mede te deelen, dat de ver-
hooging van 50 pet. niet doorgaat en alleen
als een Oudejaars-avond-injectie bedoeld
was."

Aldus de schrijver.

W ij nemen den ons toegeworpen handschoen
gaarne op!

Waarom zouden wij niet?
Het N.V.V., thans het Arbeidsfront,- heeft

fiiets te verbergen en behoeft nergens doekjes
°tti te winden. En wat onzen moed betreft — die
is heel wat grooter dan die van den schrijver
Van den bewust'en hatelijkén brief! Wij althans
treden met onzen vollen persoon voor het front
van het Nederlandsche volk en zeggen het rond-
rit onze meening, ons aldus bewust tot doelwit

van den haat diergenen, die belang
en bij het oude. Wij, die' eerlijk en oprecht
volksbelang willen dienen, "hebben geen

s, ook niet voor den „bijltjesdag", waarmee
schrijver ons bedektelijk dreigt. Wij lasteren

in het verborgene:
Stel nu eens, dat het N.V.V. werkelijk eens een

*°Ut zou hebben gemaakt! Laat niet de beste
bl'eister wel eens een steek vallen? Fouten kun-
nen alleen worden gemaakt door wie werkt. Wie
niets doet, begaat geen fouten, maar bereikt
evenmin ooit iets. Het N.V.V. echter heeft voor
^e arbeidersbevolking van Nederland véél be-
f'eikt. Óók tijdens de „nieuwe orde", waarop de
?ttefschrijver zoo smaalt. Het heeft tal van
^itiatieven genomen en stond, zooals thans het
N-A.F. nog staat, steeds voor de belangen der
Arbeiders en der minst bedeelden' in den lande,
°P de bres. ,

Zoo heeft het ook, in samenwerking met het
ePartement van Sociale Zaken, pogingen aan-

gewend om tot verhooging van den kinderbijslag
te geraken. Toen redelijkerwijze aangenomen
kon worden, dat deze pogingen tot resultaat
hadden geleid, heeft het hiervan publiekelijk
mededeeling gedaan. Leest men de desbetreffen-
de .bekendmaking nog eens goed na, dan'zal men
zien dat er in uitkwam, dat de zaak nog niet
geheel in kannen en kruiken was, maar dat kon
worden aangenomen, dat zij in orde komen zou.-
Te elfder ure bleken er echter ongedachte

! moeilijkheden te bestaan, waardoor de, door
het N.V.V. zoo dringend noodig geachte maat-
regel, nog niet definitief tot stand kon komen.
Iets wat wij bejammeren, maar waar wij niets
anders aan kunnen doen dan haar steeds op-
nieuw te bepleiten. Nog altijd is de definitieve
beslissing niet gevallen; nog altijd blijft het
N.A.F, in dezen dan ook adtief werkzaam. De
kans bestaat, dat het zijn doel niet zal bereiken,
de kans bestaat echter eveneens, dat dit wél
het geval zal zijn.

Ziedaar nu alles!
Waarin schuilt nu onze misdaad?
Door wellicht mededeeling te hebben gedaan

van iets, dat nog niet onomstootelijk vaststond?
Ons dunkt, dat een objectieve beoordeelaar

van meening zal zijn, dat zoolang er nog niets
ergers aan de hand is, het nogal losloopt! Alleen
een laagbijdegrondsche roddelaar zal er venijn
uil trachten te zuigen en zich zetten tot het
schrijven van anonieme briefjes!

Wij hebben .dezen man, en\ allen, die denken
als hij, echter nog iets te zeggen.

D e overijverige briefschrijver — blijkens de
manier, waarop zijn netjes getypt epistel is

uitgevoerd een op een ambtelijk of half-amb-
telijk kantoor ' werkend intellectueel — ver-
onderstelt, dat de meeste arbeiders Engelsch
spreken!

Dat heeft hij echter heelemaal mis!
De Nederlandsche arbeiders zeggen niet „no"

tegen de nieuwe orde of „yes" tegen de oude,
zooals de verïntellectualiseerde bovenlaag van
ons volk, verengelscht door haar jarenlange
bondgenootschap met de internationale pluto-
cratie, dat doet. De Nederlandsche arbeider
spreekt Nederlandsch eij zal tot in lengte vvan
jaren Nederlandsch blijven spreken! Dat wil
zeggen, dat hij „ja" zal zeggen tot dié orde, die
hem en zijn vrouw en kinderen levenszekerheid,
arbeidsvreugde en welvaart vermag te verschaf-
fen en „neen" tot die, welke hem veroordeelde
tot werkloosheid, ontbering' en armoede in een
wereld van overvloed. De Nederlandsche arbeider
namelijk is bovenal nuchter en zakelijk. Van
gezwam in de ruimte, houdt hij niet. Hij is ge-
wend, uitsluitend naar daden te zien.

Op grond van de daden der oude orde nu
^ heef t hij reeds lang geleden kort en krachtig
tof haar gezegd — neen! Laten de intellectueele
belanghebbenden bij die orde zich hieromte'ent
geen illusies maken — de Nederlandsche arbei-

der zal niet gedoogen, dat zij ooit weer zal
terugkeeren! •

Voltnondig geven wij toe, dat de groote massa
der Nederlandsche arbeiders zich nog niet — al

' heeft zij het oude verworpen — vóór de nieuwe
orde, ónze orde, heeft bekend. Dat heeft echter'
slechts één oorzaak, en wel deze, dat zij haar
intellectueele voorgangers, die de moeilijkheden
en zorgen van" den oorlogstoestand tegen beter
wéten in aan de nieuwe maatschappelijke orde*
toeschrijven, nog altijd volgt. Dat houdt den
twijfel in veler harten levendig. Dat houdt bij-*
voorbeeld nog velen buiten het N.A.F. Een intel-
lectueele bovenlaag die eigen taal, cultuur en
afkomst vergeet en verloochent, alles nog maar
alleen door Engelsche oogen ziet, met Engelsche
maat meet en met Engelsche woorden noemt, is
het, die door haar nog steeds overwegende»
invloed den arbeidersmassa's belet, door de ne-
velen van den oorlogstoestand heen den dage-
raad der nieuwe orde te zien schemeren.

De oorlog moge echter korter of langer duren
— hij gaat tenslotte voorbij. De nevelen klaren,
op. De zon breekt door. En bij het licht van e,en
nieuwen dageraad zal de Nederlandsche arbei-
der deze nieuwe orde zien als datgene, wat hij
zich immer heeft gewenscht, met welken naam
hij het ook noemen mocht: Socialisme, verlos-
sing uit het'proletariaat, nieuwe gemeenschap
of klassenlooze maatschappij. Dan zal hij even
stellig voor haar partij kiezen, als hij de oude"
orde reeds verdoemt.

Mijn waarde briefschrijver!
Gij beweert in uw brief nog, .dat al wat ge-

schiedt, slechts kan plaats vinden onder be-
scherming van de bezettende macht?

Gij profeteert, dat al hetgeen alleen bij de
gratie van het geweld leven en bestaan kan, zal
vergaan?

Gij hebt het waarlijk bij het rechte eind!
De bezettende macht, socialistisch in hart en

nieren als zij is/ verleent bescherming aan al
hetgeen de Nedurlandsche werkers uit hun toe-
stand van slaafsche onderworpenheid aan een
harteloos kapitalisme, uit de ellende der werkr
loosheid, uit armoede en ontbering tot een
hooger levensplan vermag op te heffen.
.Onder haar fe^e slagen is de macht van de

zich slechts-door geweld handhavende geldheer-
schappij in geheel Europa vergaan en is de weg
gebaand naar een maatschappij, die op den
arbeid berusten zal. •

De kleine, nog overgebleven groep handlan-
gers der heerschers van het oude systeem moge
in het verborgen wroeten en wanhopig trachten,
haar invloed op vele eenvoudigen van geest
door vreesaanjaging en terreur te behouden —•
zij zal-worden verpletterd.

Wij juichen dat toe.
Want" wij hebben oog voor niets anders dan

voor - het levensbelang van de Nederlandsche
werkers; voor het geluk van hun vrouwen; vooc
de toekomst van hun kinderen.

Daaraan is het, dat wij werken.
Daarvoor leven wij.
En daarvan getuigen wij openlijk, ondanks

smaad en tegenwerking.



SOCIALE KRONIEK
Waarop heeft de ziekenfondsverzekerde récht?

Niet all^n de vraag wie als ver-
zekerden moeten worden - beschouwd
in den zin van het Ziekénfondsbe-
sluit, doch ook de vraag op welke
verstrekkingen recht bestaat, vormt
voor vele belanghebbenden nog altijd
een probleem, Wij willen daarom in
't kort nog eens nagaan waar aan-
spraak op gemaakt kan worden, zon-
der hierbij in bijzonderheden te ver-
vallen.

Vooropgesteld moet dan worden,
dat wanneen gesproken wordt van
verzekerden hiermee zoowel recht-
streeks verzekerden als indirect ver-
zekerden bedoeld zijn. Tevens, dat de
rechten van beide groepen dezelfde
zijn, zoodat ieder gezinslid dat onder
de ziekenfondsverzekering valt, ge-
lijkelijk recht op dezelfde verstrek-
kingen heeft.

In de eerste plaats»zegt artikel 14
van het tweede uitvoeringsbesluit, be-
staat recht op „volledige hulp door
een huisarts,. zoowel ten huize van
patiënt als op spreekuren, waarbij in-
begrepen verloskundige hulp, voor-
zoover geen vroedvrouw beschikbaar
is, en buitengewoone hulp op verzoek
van de behandelende vroedvrouw.
Wat de hulp door den huisdokter be-
treft, is dit artikel wel voldoende dui-
delijk. Wie ziek wordt kan zonder
een andere vergunning noodig te
hebben, de hulp van zijn huisdokter
inroepen, hetzij op diens spreekuur,
hetzij doordat de patiënt wtegens bed-
legerigheid verhinderd is, thuis.

Met de verloskundige hulp is het
anders gesteld. Blijkens het boven-
staande wordt in ,,normale" geval-
len deze twilp verleend door een
vroedvrouw.

In de keuze van deze vroedvrouw is
de verzekerde" in zooverre vrij, dat
de. keuze gelaten is uit alle in de
woonplaats op de naaste omgeving
daarvan gevestigde vroedvrouwen,
voorzoover die als verloskundigen aan
het ziekenfonds zijn verbonden.

In twee gevallen kan echter van
doktershulp gebruik gemaakt worden
voor rekening van het fonds. In de
eerste plaats wanneer geen vroed-
vrouw beschikbaar is in de- plaats
•waar die verzekerde woont, en - ten
tweede wanneer de vroedvrouw het

noodig oordeelt de hulp van een dok-
ter in te roepen.

Op specialistische hulp kan even-
eens aanspraak gemaakt worden en
wel onder de volgende voorwaarden.
De hulp moet verleend worden op
verzoek van den huisdokter, en voor-
zoover het noodig is deze hulp te
doen verlenen door niet aan het
ziekenfonds verbonden specialisten,
alleen nadat vanwege het bestuur
van het ziekenfonds of door den con-
troleerend geneesheer machtiging is -
verleend, f "

Tandheelkundige hulp. Deze omvat
consult, het trekken van tanden en
kiezen, mondbehandeling, incisie en
verwijdering van tandsteen' — alles
zonder bijbetaling door den verze-
kerde.

Verder plombeeren en verstrekken
van een prothese (kunstgebit) ,met .
bijbetaling volgens bepaalde normen.

Tenslotte als onderdeel van de
tandheelkundige hulp ook het maken
van röntgenfoto's tevens met bijbeta-
ling van den patiënt, volgens door
den commissaris van het zieken-
fondswezen te stellen regelen.

Ziekenhuisverpleging. Volledige ver-
pleging en behandeling in een zie-
kenhuis voor den tijd van ten hoog-
ste 42 dagen per geval, wanneer dit
medisch noodzakelijk moet worden
geacht. Belangrijk hierbij is dat geen
beperkende bepalingen bestaan om-
trent een maximum-aantal verpleeg-
dagen per jaar.

Behoudens de mogelijkheid van
aanspraak op tweederde gedeelte van
wettelijk ziekengeld bij rechtstreeks-
verzekerden, komt de verpleging en
behandeling in het ziekenhuis ten
volle vo'or rekening van het fonds.

Tegemoetkoming in de kosten van
verpleging in een sanatorium voor
tuberculoselijders, (dus niet in een
"herstellingsoord!) kan verleend wor-
den voor den tijd van hoogstens een
jaar, en tegen een door den commis-
saris te bepalen maximum-bedrag
alles in geval de verpleging plaats
heeft gevonden op advies van een
consultatie-bureau-arts.

Genees- en verbandmiddelen. Hier-
bij moet er rekening mee worden ge-

•' houden dat merkartikelett, alleen dan

ADRESSEN der Provinciale Bureaux
.

van het

Nederlandsch ftrbeidsfront
GRONINGEN: Turfsingel 75, -Groningen'.

FRIESLAND: Nieuwekade 84, Leeuwarden.

DRENTE: Brink 28, Assen "

OVER.IJSEL: Nieuwe Haven 12, Zwolle

GELDERLAND: Jansbuitensingel 17, Arnhem

UTRECHT: Maliebaan 14, JJtrechf

NOORD-HOLLAND: Kruisweg 74, Haarlem

ZUID-HOLLAND: Dr. Kuyperstraat 10, Den Haag

ZEELAND: Dam 13, Middelburg

NOORD-BRABANT: Kerkstraat I6a, 's-Hertogenbosch

•LIMBURG: Stationsstraat 58a, Heerlen

AMSTERDAM: Prins Hendrikkade 49-51

ROTTERDAM: Heemraadssingel 163

worden verstrekt wanneer het z.g.
loco-preparaat, het plaatsvervangend
middel dus zooals de apotheek het
verstrekt, niet het beoogde doel zou
kunnen bereiken.

Uitwendige geneeswijzen. Hieronder
vallen te verstaan:

Verder onder bepaalde voorjaar -
den: brillen, kunstoogen, breukban-
den, buikbanden, elaêtieke kousen,
orthopaedisch schoeisel voor sterke
misvormingen alleen op voofschrift
van den orthopaedist.

Steunzolen uit voorraad volgens
gipsmodel, eveneens alleen op voor-

schrift van den orthopaedist, en nog
eenige soortgelijke middelen als cor-
setten. kunstledematen en dergelijke.

Tenslotte wordt bij overlijden van
een verzekerde een uitkeering ver-
leend van ten minste 50 gulden. Voor
indirect verzekerden beneden den
leeftijd van 2 jaar is deze uitkeering
op tenminste 30 gulden gesteld.

Hiermede is een overzicht gegeven
van alle mogelijkheden die de ver-
plichte ziekenfondsverzekering biedt.

Op eenige bijzonderheden die van
belang zijn, hopen we nader terug te
komen.

L U/7 DF VAKPERS

L. de Jong schrijft in „Textiel en Kleeding" een
Interessant artikel over de positie van de jongeren
In het bedrijf.

Wij ontleenen daaraan het volgende:
De jongere, die voor het laatst de schooldeur achter

zich dicht voelt slaan, meent nu de vrijheid in te
zullen gaan. Allerlei mooie perspectieven openen
zich. Meer eigen baas zijn, geld verdienen, kortom,
al zoo ongeveer een groot mensch worden, dat wel
het toppunt schijnt van wat men zich kan indenken.

Bij het betreden van de kleine werkplaats, of het
groote bedrijf valt het gewoonlijk niet mee. Een

• onwennige omgeving. Onbekende "menschen en toe-
standen, en voor het werk staan de handen verkeerd.

't Scheelt veel of de behandeling, die de jongere
'ondergaat, een beetje menschelijk is, of dat alles
kort, zakelijk en ongevoelig to"egaat. In dit verband
heeft het ook beteekeriis, of de vakopleiding goed is
geregeld en dus de noodige steun wordt verleend Dij
de eerste stappen op het nieuwe terrein.

Maar wij willen nu een oogenblik spreken over
de taak der ouderen ten opzichte van de jongeren.
Wij hebben ons georganiseerd om betere toestan-
den te verkrijgen. Naar mate onze overtuiging, en
naar mate onze persoonlijke gesteldheid, zullen wij
daarbij de grenzen dichtbij hebben gezet of -verder
uiteen. Dit wil zeggen, de één zal de organisatie en
haar doel hebben gezien als beperkt tot de directe
verbetering der Iconen en arbeidsvoorwaarden, en
de ander zal daarin tevens zien, een noodzakelijke
voorwaarde om te komen tot een hoogeren vorm
van samenleving, waarin niet het geld meer den
doorslag geeft, maar de waarde van den mensch

in zich zelf, en ten opzichte van zijn beteekenis voor
de samenleving.

Dit laatste ston* als ideaal de kern dergenen, die
de organisatie vormen, altijd wel voor obgen. Het
gaat er nu om, dat wij de positie der jongeren in'
het bedrijf ook in dit licht beschouwen.

Het gaat er dus om de jongeren zoo te beïnvloe-
den, dat zij zich thuis gevoelen in het werk en in
het bedrijf, en dat zij dus den omgang .met de
ouderen ervaren als dien met goede kameraden, die
hen willen steunen, hen v willen leeren, en in het
algemeen den goeden weg wijzen.

Van dezen omgang hangt zeer veel af. De ouderen
kunnen de jongeren naar beneden halen, door
ruwen omgang en ongepasten praat.' Maar zij kun-
nen hun ook de oogen openen voor de ware beteeke-
nis van de samenwerking in het bedrijf, als één der
organen, waardoor de samenleving in stand moet
worden gehouden en zoo veel meer. Zij kunnen hét
goede, dat in de jongeren woont, ontwikkelen en
saamhoorigheidsgevoel én kameraadschap aan-
kweeken. Daarmee zal de grondslag gelegd zijn voor
deelneming der jongeren aan het gezamenlijke
werk, en het begrijpen van de beteekenis daarvan,
wat niet alléén de verhouding van allen, in het
bedrijf werkzaam, tei\ goede zal komen, maar den
grondslag zal leggen voor een eensgezind optreden
van allen, die samenwerken aan het bereiken van
één groot doel. Wij moetenv jongeren hebben, die
eerbied hebben voor wat tot stand werd gebracht,
en die hun best willen doen om in georganiseerd
verband tot stand te brengen, datgene dat verder
noodig is en tot nu toe niet kon worden bereikt. Het
spreekt vanzelf, dat daarvoor noodig zal zijn, dat
het leven dezer jongeren beter is in het bedrijf, dan
wat <le ouderen in hun jeugd hebben ervaren.

De jongeren komen in het. bedrijf en vinden daar

vele zaken, die ze niet kenden, en er is zeker heel
wat,bij, dat ze mooier en beter hadden verwacht.
Maar als ze wisten hoe. hè c vroeger is geweest,
zouden ze hierpp toch wel een anderen kijk krijgen.

UIT DE WERELD VAN DEN ARBEID
f,,,,.,,,!

Er bestaat een Vereeniging tot Bevordering van
de Gezondheid in de Grafische Vakken, die neutraal
is en steeds leden opnam van alle vakorganisaties.
In het herstellingsoord te Zeist vinden leden van
alle gezindten verpleging. Een katholiek lid kreeg
echter bevel van zijn pastoor, ervoor te bedanken.
Beroep op-den bisschop had geen resultaat. Daar
bij deze neutrale Vereeniging ook de Typografen- •
bond is aangesloten, mocht hij er geen lid van
blijven.

Over terreur gesproken!

Een banketbakkerspatroon, die een hekel had aan
het noodzakelijke „lijntrekken" van, zijn personeel
op tijdstippen, waarop weinig te doen viel, regelde
de werkzaamheden zoo, dat er op een vasten tijd
„ledige uren" ontstonden. In dezen tijd ging hij zijn
medewerkers aanschouwelijk vakonderwijs geven,
zooclat zij hun vakbekwaamheid konden verhoogen.

Ter navolging!
(DE ZAKENWERELD.)

Voor leveringen en diensten, die door Duitsche
personen en ondernemingen uit het Rijksgebied in
de bezette Nederlandsche gebieden worden verricht,
mogen hoogstens de prijzen en vergoedingen wor-
den gevraagd, die in het Rijksgebied gelden.
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Een praatje over linoleumsnijden
D e eerste van de negen te hou-

den Huisvlijttentoonstellingen, die
door „Vreugde en Arbeid" in ons land
'Worden georganiseerd, is Maandag
* Mei te Arnhem geopend en geluk-
kig kan worden geconstateerd, dat,

• door den aard v.an het ingezonden
werk deze eerste tentoonstelling als
zéér geslaagd kan worden beschouwd.
Naast zeer eenvoudigen arbeid van
kinderen valt er ook heel veel werk
van hooger, gehalte te" bewonderen,
zelfs zeer kunstzinnige arbeid, waar-
uit duidelijk blijkt, dat niet alleen
de smaak van de makers, maar ook
het begrip omtrent de constructie-
eisen van de vervaardigde voorwer-

aan te bevelen. We zagen er onder
meer een serie linoleum-sneden, die
naar eigen ontwerpen werden ver-
vaardigd. Uit meerdere van deze
platen spreekt een persoonlijke
smaak, een originaliteit, een zuiver
Hollandsche geest, die weldadig aan-
doet.

Wij zouden allen, die houden van
schilderen en teekenen — en hoevele
duizenden zijn er dat niet! — willen
aanraden om hun krachten eens te
beproeven aan den „Linoleum-
arbeid". waarvan we hier een ge-
ïllustreerde beschrijving zullen geven.

Reeds na enkele oefeningen kun-
nen er, vooral door hen, die eenigs-

pen zich in de laatste jaren wel dege-
lijk in günstigen zin heeft ont-
wikkeld.

Opmerkelijk was het, dat vele
modellen, die in „Arbeid" zijn behan-
deld, ook door Arnhemsche Huisvlijt-
beoefenaars waren vervaardigd en
voor de tentoonstelling waren inge-
zonden.

Bijzonder werden we getroffen
door de collectieve inzending van het
werk van de z.g. Woensdag- en Zatér- '
dagmiddagcursus der Arnhemsche
KunstmjverheidsschooJ. Ze omvat het
werk van jongens en meisjes van 13,
tot 16 jaar, allen leerlingen van ver-
schillende Arnhemsche scholen, en
wat daar met de kinderen van dezen
leeftijd wordt bereikt, is werkelijk
verbluffend! Op het gebied van tee-
kenen, van boetseeren en modellee-
ren, van grafischen -arbeid etc. zijn
resultaten verkregen, die ons toonen, .
dat er door j-uiste en deskundige lei-
ding door onze jeugd' — die zoo vaak
van nuchterheid en gebrek aan origi-
naliteit wordt beticht — „scheppen-
de arbeid" kan worden verricht, die
kan wedijveren met het beste wat in
öit opzicht uit het buitenland zo nu
en dan tot ons komt. Alleen reeds om
dit werk te bewonderen is een bezoekaan de tentoonstelling ten zeerste

zins handvaardig zijn, zeer bevredi-
gende resultaten worden bereikt, die
uw pogen' om tot beter en- artistiek-
verantwoord -werk te komen, zeker
zullen stimuleeren.

Wat ge zooal rloodig hebt voor dit
werk! •

In de eerste plaats een stukje lino-
leum van minstens 3 a 4 m.m. dikte.
Een af valstukje zult ge nog wel bij
lederen stoffeerder kunnen bekomen.
De kleur doet er niet toe, als het
maar effen is,- daar men anders de
teekening, die erop moet worden aan-
gebracht, niet gemakkelijk kan zien.

In de tweede plaats hebben we
noodig het snij- en steekgereed-
schap; dit zijn in hoofdzaak de z.g.
gutsjes. driekant en rond, de z.g.
Tifmesjes, die men per- kaartje van 5
st.uks kan koopen in alle huisvlijt-
winkels. Deze mesjes en gutsjes wor-
den in een houder geschoven op
dezelfde wijze als een pen in een
pennehouder.

Je kunt ook zelf gutsjes maken van
de baleinen van een oude parapluie,
door deze in bepaalde schuinten aan
te slijpen Ze zijn goed van hardheid,
voldoen uitstekend en... zijn niet
duur.

Vervolgens moet men zich nog
aanschaffen een Tifdrukrql en een
tube Tifdrukinkt.

Het drukken van een linoleumsnede
rekent men te behooren tot de hoog-
druk. Uit het linoleum snijden of
steken ^e bepaalde gedeelten weg.
Waar niet gesneden is. waar de oor-

spronkelijke oppervlakte van het
linoleum dus nog zichtbaar is, wordt
met een rol de drukinkt opgebracht.
Bij het maken van een afdruk op
papier worden deze gedeelten dus
zwart, terwijl de weggestoken — dus
lager gelegen delen — niet met het
papier in aanraking komen en' der-
halve wit blijven.

Wanneer ge nog volkomen onbekend
zij t met de techniek van het lino--

leum-snijden, oefen dan eerst op
kleine stukjes; men ontdekt al spoe-
dig, wat er met de verschillende
mesjes en gutsjes kan worden be-
reikt. Men houdt de guts ongeveer
als volgt in de handen: het heft in
de volle rechterhand, vier vingers
om het Voorste gedeelte van het heft,
de pink er onder tegen aan, den kop
van het heft in de pinkmuis. De lin-
kerhand met vier vingers op de guts
rustend, met de linkerduim helpen
sturen. Het stuk waarip je steekt of
snijdt, mag natuurlijk niet wegglij-
den.

Zet het daarom — vooral in het be-
gin — vast aan de tafel mei een
figuurzaagklem.

Men zorge er voor, dat niet te diep
wordt weggestoken, dus in geen ge-
val tot aan het weefsel van het'lino-
leum. Het beste is te steken tot on-
geveer de helft van de linoleumplaat.
U moet trachten zooveel mogelijk op
gelijkmatige diepte te snijden en
zoolang oefenen, tot u de lijnen
strak kunt uitgutsen.

Het te snijden onderwerp mag niet
te „peuterig" worden opgevat. Ge be-
grijpt, dat alleen ëivart en wit de
tonen zijn, welke ge kunt vermeerde-
ren door punteren, arceren enz., doch
linoleum is vrij zacht en ge kunt dus
nooife= te fijn werken'. Om een dunne
zwarte lijn te laten staan is tame-
lijk lastig; er ontstaat zo gauw een
rafelige -lijn. Ook trekt men zo gauw
een stukje lijn mee en het doel van
die lijn kan daardoor vernietigd zijn.
Kruiselings arceren is eveneens
lastig.

Gemakkelijker is het dunne witte
lijnen toe te passen. Deze mogen
echter weer niet al te fijn zijn daar
ze dan bij het afdrukken kunnen vol

•«komen met drukinkt. Veel past
men groote vlakken zwart tegen dito
wit toe. Dit is voor beginners zeker
aan te bevelen.

Rechte lijnen kan men langs een
ijzeren liniaal of eiken latje steken.
Flauw gebogen lijnen^ zijn het ge-

• makkelijkst te steken.' Veel lastiger
is het om sterk gebogen lijnen te
snijden. Hier is de kans groot, dat
geen mooie vloeiende, doch a.h.w. een
„gebroken" lijn wordt verkregen.

De eenvoudige • figuur no l wordt
met carbonpapier op het stukje lino-
leum overgebracht. De contouren
worden' voorgesneden met het mesje
en met een guts wordt het witte ge-
deelte (fig., 2) uitgediept.

We diepen de witte -vlakken niet
geheel uit, maar laten hier en daar
een lijntje, een hoekje — als „toe-
valligheid" — staan. Dit doen we op-
zettelijk en in zekeren zin systema-
tisch, want bij het afdrukken komen
deze „toevalligheden" eveneens in
zwart pp het papier en zij geven juist
zo typisch het karakter aan van de
echte linoleumsnede.

Zij verleenen aan ons werk een rij-
ker aspect; zij vormen het aantrek-
kelijke tevens, dat met geen andere
techniek is te verkrijgen en juist
hieraan kunnen we reeds op het eer-
ste gezicht, de „linoleumsnede" her-
kennen.

In fig. 3 is gebruik gemaakt van
de ronde guts. Van den rand wordt
naar het midden gestoken. De typi-
sche „kartelrand" wordt op deze
wijze verkregen.

Fig. 4 geeft als vierkantsvulling
een monogram, waarbij voor het uit-
diepen verschilleude gutsjes moeten
worden gebruikt.

En nu het afdrukken.
Op een plaatje glas drukken we

wat inkt uit de tube. De gummirol
wordt zoolang door de inkt gerold

tot de plaat egaal "met verf is bedekt.
Wees vooral spaarzaam met den inkt;
hij moet slechts schraal, maar vooral
gelijkmatig worden verdeeld

Vervolgens wordt de rol over de
gesneden linoleumplaat gehaald; we
doen dit in verschillende richtingen,
waardoor alle verhogingen goed zijn
geraakt. Het papier, waaróp we wil-
len afdrukken, moet vooral dun zijn
en liefst vezelachtig. De prachtigste
afdrukken krijgt men op z.g. Ja-
pansch zijde^ of rijstpapier, dat
speciaal voor het afdrukken van
hout- erf linoleumsneden wordt ver-
vaardigd.

Voor het afdrukken bestaan spe-
ciale nersen, die echter zeer kostbaar
zijn. Maar... wij kunnen ons ook goed
behelpen met den wringer van de

'waschmachine!
Het papier neem je vooral grooter

dan de snede. Iemand moet nu even
helpen draaien. Je steekt het papier*
tusschen de wringerrollen en draait het
er iets in. Nu houd je het papier om-
hoog en drukt de linoleumplaat met
den kant tusschen de gummirollen.
Dan wordt het papier op de plaat ge-
legd en samen door de rollen gedraaid.
Het papier wordt voorzichtig van de.
plaat gehaald en de afdruk is klaar.

De figuren 5, 6 en 7 "geven reeds
moeilijker werkstukjes te zien, doch
ook deze kunnen stellig na eenige
oefening worden gemaakt.

Fig. 8 tenslotte is de afbeelding van
een veel moeilijker linoleum-sriede,
een z.g. „Ex7libris" of ^ boekenmerk.
Hierover' valt evenwel > nog zóveel te
vertellen, dat we dit beter in een vol-
gend artikel kunnen doen.



Een praatje over geld en goederen, loon en prijs
Hoe een arbeider

leven moet
De schrijver vaji een ingezonden
stuk in het „Grafisch Weekblad"
klaagt in bittere bewoordingen over
den nood, waaraan een arbeider,
„die van een typografenloontje
moet rondscharrelen", in dezen
oorlogstijd ten prooi valt. Hij
schrijft:

„Over arbeidersellende gesproken: weten
de heeren, die "decreteeren. dat men uit-
sluitend van zijn distributiepakket moet
leven, wat 'er in werkelijkheid gebeurt?
Er wordt honger geleden, omdat er geen
voldoende geld is om buiten de distri-
butie om zich van voldoende voedsel te
voorzien."

Inderdaad, dit is een treurig feit.
Dit „hongerlijden" is .echter niet
door • „heeren" ;,gedecreteerd",
maar is een gevolg van een nu een-
maal door den oorlogstoestand ver-
oorzaakt tekort aan levensbenoo-
digdheden.
De inzender gaat dan voort:

„Wilt ge voorbeelden?
De toegewezen sinaasappelbonnen wor-
den wegens de duurte ingewisseld voor
levensmiddelenbonnen of verkocht, zodat
de kinderen geen enkelen sinaasappel be-

• komen. .
Gaat het den welgestelde'evenzo?
Als men tot het hoofd der school zegt,
dat men geen schoenen of klompen voor
zijn kinderen heeft, dan weet deze niet
anders te antwoorden dan: „Houdt uw
kinderen dan maar. thuis..."
Zijn de kinderen van de beter gesitueer-
de.n er evenzo aan toe?
Het schamele beetje vet of boter, dat ons
van distributiewege wordt toegewezen,
wordt nog geruild voor aardappelen, om
de eenvoudige reden, dat de boter te duur
is en het aardappel-rantsoen te klein,
fcijn het niet de „betere standen", die van

• deze toestanden profiteren?
Er zijn tal van gezinnen, die met hun
broodbonnen hopeloos ten achter zijn. Er
komt een oogenblik, dat de bakker zonder
bon niet meer levert. Dan worden in den
zwarten handel bonnen gekocht, waardoor
een brood 5 a 6 maal den gewonen prijs
doet. Want de. "kinderen vragen om
brood...
Zijn het ook zij met de hogere inkomens

* wier kinderen honger lijden?
De arbeider mergelt steeds meer uit; klee-
ren voor zich en zijn huisgenooten worden
haast niet meer gekocht, zijn meubels
worden wrak, zijn porcelein raakt op.
Ziet echter de kleeren eens van onze rij-
kere landgenooten en werpt eens een blik
in hun woningen... Eilieve, zijn kleeren
en meubels en tafelzilver geen goede geld-
belegging?
Door wien wordt de zwarte handel het
meest gfefinancieerd? Toch niet door de
arbeiders, wel? Maar ter oorzake van hun
ellende wordt de goede ' beurs nog van
'alles voorzien. Deze kan visch koopen
tegen fancy-prijzen, conserven, Bevroren
groente, bonnen en levensmiddelen in den
zwarten handel. *
De arbeider prutst en lapt aan fietsen,

0 «schoenen, kleeren en huisraad, op een
manier, waarvan een beter gesitueerde
zich geen voorbeeld kan vormen. Maar
ten slotte • raakt hij door alles heen. Hij
vermagert en ziet zijn kameraden om zich
heen vermageren, zijn kinderen raken
ondervoed, de tuberculose neemt toe en

•wordt een maatschappelijk gevaar. Het
is oorlogstijd, wordt gezegd, en dan vallen
er rake klappen. Goed. goed, maar waar-
om vallen die klampen dan bijna uitslui-
tend ^bij het slechtst betaalde deel van
onze volksgenooten?
Van het oogenblik dat wij 's morgens op-
staan totdat wij naar bed gaan, is ons
denken bezig met de vraag: hoe kom ik
aan eten en kleeren. Maar het meest aan
eten. Wij staan uren in de rij voor alles

en neg wat. in zomer en herfst trekken
wij naar het platte land of wij wat van
onze gading kunnen koopen. Wij hebben
aardappelen uagerooid, aren gezocht;
erwten gezocht, het geheele huisgezin in
het geweer geroepen om aan voedsel te
komen. Doch onze welgestelde medebur-
ger, die zijn provisiekast vol heeft met
geweckte groenten en vleezen, weet daar
niet van."

Dit alles is, helaas, niets dan de
volle waarheid! ,
Maar wat is de oplossing?
De schrijver geeft ook op die vraag
een antwoord.'

„Dan worde met krachtige hand ingegre-
pen, het inkomen van nóg lager beloonde
arbeiders dan de typografen op peil ge-
bracht, het inkomen der beter gesitueer-
den aan banden, gelegd, het „zwevend ka-
pitaal" verminderd, de voorhanden zijnde
levensmiddelen en andere artikelen billij-
ker verdeeld (desnoods door overheidswin-
kels) en neme. men vports a,l die maatrege-
len, die in overeenstemming zijn met het
socia'al rechtvaardigheidsgevoel en daar-
om juist sociaal verantwoord zijn."

En toch — is dit geen oplossing!
Het was indertijd-wijlen dr. F. M.
Wibaut, die als wethouder vajj Fi-
nanciën in een /raadsdetaat op de
hem eigen droge wijze opmerkte:
„Als je een gulden wilt uitgeven,
moet je hem eerst hebben!"
En zoo zeggen wij: om levensmid-
delen te kunnen verdeelen, moeten
ze er eerst zijn!
En daar gaat het tenslotte om.

Het gaat o/n den voorraad
goederen.

Het gaat om goederen, niet om
geld.
Uit de beschouwing van den inzen- -
der, hoe juist de feiten ook mogen
zijn, blijkt, dat hij dit niet duidelijk
genoeg beseft.
Ware dat zoo, dan zou hij in den
aanvang niet zeggen, dat er in
arbeiderskringen honger geleden
wordt, ,omdat er geen voldoende
geld is om buiten de distributie om
zich van voldoende voedsel te voor-
zien".
Inderdaad, er zijn nog bepaalde
levensmiddelen „vrij" te verkrijgen,
die te duur zijn om door den door-
snee-volksgenoot gekocht te kun-
nen worden. vWild bijvoorbeeld,
visch en conserven. Het is ook
eigenlijk onduldbaar, dat' de welge-
s^elden, die zich deze dingen .wél

i kunnen aanschaffen, zich, daardoor
beter kunnen voeden. Zou men de
groote massa der werkers echter op
een bepaald oogenblik een geldloon
geven, waarmee zij ze tegen de
tegenwoordige prijzen óók zouden
kunnen koopen, dan .— zou er on-
middellijk niets meer te koopen
zijn-! De beschikbare hoeveelheid
namelijk is nu eeifmaal slechts toe-
reikend voor een klein aantal, niet
voor de groote massa.
En wat zou het gevolg moeten zijn
van zulk een loonsverhooging over
de heele linie? Stijging der prijzen
óók over de heele linie! Zoodat de
toestand verhoudingsgewijs prac-
tisch precies dezelfde bleef!
Neen — door een algemeene loons-
verhooging wordt aan dit euvel
geen einde gemaakt.
Alleen ' loonsverhooging voor een
enkele groep zou — en dit dan nog
maar héél misschien! — de leden
van deze groep in de gelegenheid
stellen om ook mee te deelen in
dezen extra, en extra duren, voor-
raad. Aan de bevoorrechting op
Sich zelf echter zou dit geen einde

maken. Bovendien zouden, zooals
de inzender zegt, dan toch de aller-
laagste loonen het eerst aan de
beurt moeten komen! Op bevoor-
rechting van zijn groep, die der
typografen, dringt de schrijver —
gelukkig'— niet aan. Dat zou,ook
al te onsociaali zijn!
De min of meer smalende toon van
het ingezonden stuk is dan echter,
misplaatst.

Wat is „sociaal inzicht"?
„Een woord van waardeering aan het
adres van de betrokken patroonsbondeh
voor hun sociaal inzicht in deze voor
arbeiders zoo zwaren tijd. is hier zeker
op zijn plaats. In hoeverre deze waardee-
ring zich in de komende weken tevens zal
uitstrekken tol rijksbemiddelaars en prij-
zencommissaris, dient te worden afge-
wacht. Want het is aan déze heeren, hun
goedkeuring te hechten aan de loonsver-
hooging alsmede aan de daarmede ge-
paard gaande xirukwerkprijsverhooging.
Zal het afkomen van die goedkeuring nog
lang duren? Vermits sommige besluifen
tegenwoordig binnen den kortst mogelijken
tijd genomen worden en direct daarop
,.met ingang van heden" van kracht wor-
den, gaat zoo iets blijkens de ervaring niet
zoo vlug als het arbeidersbelangen betreft.
Dan is het „even" geduld oefenen, hoewel
we dit anders niet meer behoeven te leeren.
Reeds ongeveer anderhalf jaar moeten we
onze Eiel in , lijdzaamheid bezitten. Want
zóó lang is het al. dat er officieel geen

, prijsvA'hooging mocht plaats vinden en
het publiceeren van het indexcijfer mits-
gaders het bijeenroepen der ïooncommissie
in ons bedrijf (zaliger gedachtenis!) over-
bodig werd."

De opmerkingen aan het adres van
rijksbemiddelaar en prijzencom-
missaris zijn daarom misplaatst,
omdat voor deze instantie het
woord „sociaal" beteekent, dat zij
een loonsverhooging voor de typo-
grafen in haar algemeene maat-
schappelijke consequenties moeten
nagaan. Zij moeten, uit een sociaal
oogpunt, waken tegep bevoorrech-
ting van de eene groep boven de
andere. Dat met een definitieve
beslissing echter wel wat haast ge-
maakt mag worden, daarin heeft
de inzender gelijk.
De inzender maakt een tegenstel-
ling tusschen-de arbeiders en de
„betere standen" en vraagt, waar--
om er ten aanzien van de voorzie-
ning met levensbenoodigdheden
zulk een tegenstelling mdfet zijn.
Waarom de „klappen" dan juist al-

tijd vallen op het slechtst betaalde
deel der volksgenooten.

De „massa" krijgt de klappen...
Waarom dat zoo is?
Omdat de „arbeiders" nu eenmaal
de groote massa vormen en die z.g.
„betere standen" een kleine' min-
derheid! Weet men wel, dat de in-
komensgroep beneden ƒ2.000 per
jaar niet minder dan ruim 74 pet.
van het totaal uitmaakt? Dat 13
pet. in de groep van ƒ 2.000 tot
ƒ 3.000 valt, dus nog géén 13 pet.
in de inkomensgroep van ƒ 3.000 en
hooger?
Dat beteekent, sociaal gezien, dat
al moge een kleine minderheid in
zeker opzicht dan al bevoorrecht
kunnen worden, de groote massa
een compacte eenheid vormt, die
alleen als één geheel vooruit kans
gaan. Dat is nu eenmaal het nood-
lot van den „kleinen man," maat-
schappelijk tot de massa te behoo-
ren en gedwongen te zijn, lief en
leed dier massa te deelen. Dat is
een sociale waarheid, waaraan geen
gemopper iets kan verhelpen.

Wij voor ons zouden een anderen
maatregel genomen willen zien om
aan het euvel, dat een kleine groep
zich tegen hooge prijzen kan voor-
zien van de kleine hoeveelheid
extra levensmiddelen, een eind te
maken. Deze namelijk aan den
vrijen handel onttrekken en ze,
waar noodig tegen verminderde

- prijzen^ voor zieken en zwakken be-
schikbaar stellen. Dat zou een
„sociale" daad zijn!
Loonsverhoogingen echter helpen
hier niet.
Het eenige, wat werkelijk helpen
kan, is vermeerdering van den to-
talen voorraad levensmiddelen en
meedoogenlooze onderdrukking van
den zwarten handel.
Dat kan alleen door in eendrachti-
'ge samenwerking en in vol vertrou-
wen op de leiding van den staat, de
handen inéén te slaan en, zooals
Woudenberg het eens uitdrukte, „te
werken, te werken en nog \eens te
werken!" .

1 Produceeren, zooveel als mogelijk
is, dat moet het parool zijn. .
Dat alleen ka'ii redding brengen.
Daarop is ook de nieuwe organisa-
tie van het Nederiandsche Artaeids-
front gericht.

HM M.leden!
Hebt ge fJe vragenlijst van het

Nederiandsche Arbeidsfront
reeds ingeleverd?

* ""* t

Zoo neen, doet het dan dadelijk! Uw reenten

op werkloosheids- en ctnderfe ondersteuningen

gaan teloor, ais ge hierin'nalatig blijft!

>

Denkt om Uw gezinsbelang



tYionn&n, niet

H et is belangwekkend na te gaan
jjoe in die oude tijden de vrouw

zulk een belangrijke plaats kon ver-
overen. Door de nieuwere volken-
kundige onderzoekingen in Voor-
en Achter-Indië, onder de Menang-
kabauen op Sumatra en onder de
Irokeezen, een der best ontwikkel-
de Indianenstammen in TSToord-
Amerika, kan men zich hiervan nog
een vrij duidelijk beeld vormen.

De vrouw kon zich alleen daar
doen gelden, waar de omstandig-
heden in haar -voordeel waren en
dit was het geval bij die volkeren,
die den tuinbouw uitoefenden. Oor-
spronkelijk zocht de vrouw planten
en het kwam voor. dat zij een half
uur móést loopen om wat'radijsjes
te bemachtigen en daarna nog weer
een uur, om een hoeveelheid knol-
len of peentjes te vinden.

Er ging zoo veel tijd verloren en
het was geen wonder, dat er ten-
slotte een snuggere vertegenwoor-
digster van de vrouwelijke sekse op
het idee kwam om de planten, welke
zij noodig hadden, bij haar hut te
verbouwen. Het lukte wonderwel en
de eerste en oudste tuin was ont-
staan.

Daarop ging de ontwikkeling
verder. Bij den vierkanten tuin
hoorde een vierkante schuur en ook
de grondslag voor de latere boe-
renhuizinge werd door de vrouw
gelegd. De ronde tenten en hutten
van de jagers verdwenen meer en
ttieer in die gebieden. Het ligt voor
de hand, dat de vrouw juist zoo'n
belangrijke positie ging innemen,
omdat zij op deze wijze het oudste
grondbezit verdierf. Zij bewaarde
des winters zaad en graan, zij weef-
de en spon, zij en haar dochters
vlochten manden en nog later be-
smeerden zij , deze manden met
leem, waarmee de basis was gelegd
voor de pottenbakkerij. De "kinderen
waren ten nauwste verbonden met
de moeder. De dochters bleven in
huis en leerden van haar moeder
den tuin- of akkerbouw en aanver-
wante vakken. Ja, hun heele levgn
bleven ze bij mama wonen.

Of ze dan niet gingen trouwen?
Jazeker, maar dat hield niet in, dat
ze met haar man elders een be-
drijfje gingen beginnen; neen, de
mannen van de dochters kwamen
bij "schoonmoeder inwonen en
moesten mee aanpakken. Zij deden
dienst als opzichter en als ruilbode
en - - wanneer Nomadenstammen
de streek bedreigden - - waren ze
goed genoeg om de hoeven van de
vrouwen te verdedigen.

Als vreemden leefden zij in het
groote vrouwenhuis. Het was de
oudste dochter, die van de moeder
•de heele hoeve erfde, naar de
vaders werd niet omgezien.

De geleerden kennen nog niet
Precies alle streken op aarde,

WEET U, dat er lang, heel lang geleden, ook in onze *nu beschaafde
streken, een tijd geweest is, dat de vrouwen neel wat meer hadden te ver-
tellen dan de mannen, ja, dat de mannen zelfs in het geheel niet in tel waren?

Misschien zullen heel wat lezeressen ongeloovig het hoofd schudden en
vele mannen zullen wellicht meenen, dat wij een sprookje gaan schrijven.
Maar noch voor ongeloovigheid noch voor Achterdocht is aanleiding, want
wat wij u gaan vertellen wordt niet alleen bevestigd door praehistorische 7 )
vondsten en de resultaten van volkenkundige onderzoekingen, maar op
sommige plekjes van onze aarde zijn zelfs nu nog voorbeelden te vinden
van een samenleving, welke grootêndeels door de vrouw wordt beheerscht
of waarin althans de vrouw een veel belangrijker rol speelt dan bijvoorbeeld
de Nederlandsche vrouw van heden.

waar. deze oude vorm. fan het zoo-
genaamde matriarchaat (moeder-
recht) is toegepast. Zooals wij reeds
schreven, dateert deze samenleving
uit den tijd, dat nog geen geschie-
denis werd „geschreven". Men heeft
echter niet alleen in Afrika en
Australië sporen van dezen vorm
gevonden;, ook in Europa heeft de
vrouw eens een groote rol gespeeld.
Vooral in de landen om de Middel-
landsehe Zee zijn nog sporen van
het moederrecht te vinden, voor-
zoover de islam er, met-zijn sterke
overheersching der mannen, geen
einde aan maakte. In West-Europa
is de moederrecht-cultuur zeer
waarschijnh'jk van ouderen datum.

Uit de vele onderzoekingen is ook
gebleken, dat de vrouw niet steeds
op dezelfde wijze aan de touwtjes
trok; er is een ontwikkeling aan te
wijzen, welke in haar Verschillende
fasen zeer interessant is. De oudste
vorm is wel het gasthuwelijk; de
vrouw had een stuk grond geërfd
en ging niet naar manlief toe. De
man voelde er echter ook niet voor
om bij zijn vrouw te gaan wonen

...ontstonden bijna overal de ge*-
heime mannenbanden met bijzon-
dere plechtigheden en verplich-
tingen...

(of misschien mocht hij ook wel
niet) en zij kwamen elkaar als gast
af en toe eens bezoeken. Bij de
'Menangkabauen, Maleiers van de
Padangsche Bovenlanden, treffen
wij dezen vorm nog aan. Man en
vrouw blijven na het huwelijk elk
tot hun eigen geslacht behooren;
het gezin bestaat alleen uit moeder
en kinderen; de vader hoort er
niet bij.

Bij de Irokeezen, van welken
stam nog bijna een 20.000 Indianen
in Canada en de V.S. wonen, waren
ook groote familiegroepen, waarin
de afstamming „matriarchaal"
was.

In het tweede stadium kwam de
man bij de vrouwinwonen, waarbij
hij niets had in te brengen dan,

Zij deden dienst als opzichter en als
ruilbode

„leege briefjes". Deze vorm kwam
o.a. voor bij sommige stammen van
de Maori's op Nieuw-Zeeland.

De derde fase was het dienst-
huwelijk; de man was op een iets
hooger plan gekomen, doordat hij
na het jagen de veeteelt had leeren
kennen en daardoor onafhanke-
lijker was geworden. Hij werkte
eenige jaren, soms zeven of nog
meer, bij zijn schoonouders om zijn
vrouw te verdienen en eerst daarna
ging het jonge paar een eigen
nestje bouwen. Onder de Dajaks op
Borneo kwam en komt dit nog voor.

In het vierde stadium kreeg de
vrouw al wat minder „waarde". De
dienst bij de schoonouders 'weVd
afgekocht met geld of vee. Deze
vorm bestaat nog op verschillende
plaatsen.' Men voelt wel, dat hier.
het rijk van de vrouw al zijn einde
nadert, maar toch deed ook in dit
stadium de vrouw zich nog geducht
gelden.

Deze matriarchaatscultuur heeft
in Europa geheerscht, aldus de ge-
leerden, tot de Indo-Germanen en
Kelten haar verdrongen of gedeel-
telijk overnamen. Dit waren stam-
men, die veeteelt uitoefenden en
bij deze taestaanswijze zijn het

steeds de mannen, geweest, die de
voornaamste rol speelden.

Er zijn bij de vele onderzoekingen
interessante bijzonderheden aan
het licht gekomen omtrent deze
cultuur. Wij kunnen er hier uiter-
aard niet diep op ingaan, maar wel
willen wij nog enkele voorbeelden .
geven van den invloed der vrouw,
zelfs nadat de man zich al een veel
sterkere positie had verschaft dan
in de eerste door ons genoemde
stadia van het moederrecht.

Zoo wist de vrouw in tal van •
streken haar kleed, den rok, op te
dringen aan den man. De Grieken
en de Perzen, de Babyloniërs en de
Egyptenaren droegen een tunica in
plaats van de broek, het typische
mannencostuum uit de vroegere
jagersperiode. Zelfs de gewapende
man droeg den rok, verkort tot
knierok. En nog zien wij deze
dracht bij de Schotten, in Albanië
en Nieuw-Griekenland.

Als reactie tegen de moederrecht-
cultuur ontstonden bijna-overal de
geheime mannenbonden met bij-
zondere plechtigheden en verplich-
tingen tegenover elkaar van de
leden. De ontgroening van de
studenten • en de sociëteiten zijn
waarschijnlijk overblijfselen hier-
van.

Kwam de invloed van de vrouw
eener zij ds den man en de samen-
leving ten goede, doordat zij ver-
draagzaamheid en ridderlijkheid
leerde, anderzijds prikkelde zij met
haar wreedheid de ruwheid der
mannen en het koppensnellen der
Dajaks en de martelpaal der Iro-
keezen zijn hieraan toe te
schrijven.

Zelfs in de elfde en twaalfde
eeuw was in groote gebieden in
Europa de vrouw nog eigenares van
groote riddergoederen, danK zij het
volle erf recht, van de vrouw. De
kasteelen waren gevuld met zus-
ters en nichten, de zonen en neven
werden uit, het huis weggezonden.
Dat, hebben wij op school niet ge-
le'erd, nietwaar, dat die heldhaftige
dolende ridders eigenlijk niets an-
ders waren dan door de vrouwen
„op straat gezette" mannelijke
familieleden.

En hebt u wel eens nagedacht
over de belangrijke rol, welke de
koningin speelt in het oude
schaakspel? Ook deze spelregels"
zijn nog een uitvloeisel van boven-
genoemde cultuur.

De vrouw van heden moge, na
het bovenstaande gelezen te heb-
ben, in enkele oplichten jaloers zijn
op die va,n vroeger of zelfs op de
tegenwoordige Da jak-vrouwen — u
weet wel die schoenen met die.lan-
ge oorlellen tot onder de schouders
- ze zullen toch zeker niet willen

ruilen. En overigens gelooven we
ook niet, dat de tegenwoordige
mannen zich weer zoo „op den kop"
zouden laten zitten.

Een andere vraag is natuurlijk
of in de huidige maatschappelijke
ontwikkeling de positie van de
vrouw ten opzichte van die*van den
man niet dient te worden ver-
beterd, maar men houde ons ten
goede, dat wij dat vraagstuk dit-
maal onoesproken laten.

...zelfs in de elfde en twaalfde eeuw
was de vrouw nog eigenares van

groote riddergoederen.

' ) De praehistorie 3f voorgeschiedenis
houdt zich o.a. 'bezig met de ontwikke-
ling der menschen in de perioden, dat
men niet beschikken kan over geschreven,
bronnen.



Medische N.V.

Vragen voo* deze ruöneK nclite men
tot den medisctien medewerker van
het weekbiaa ..Arbeid' Postbw? 100.

J. J. V» te A Of tot op zekere hoogte het oplossen van
een eenmaal gevormden niersteen mogelijk is. hangt van
den aard van den steen at'. Wanneer de steen uit zouten
van urinezuur bestaat, wordt tot dit doel in den regel
het gebr/ik van piperazine aangeraden, dat door een
aantal fabrieken- in den handel wórdt gebracht. Men
geeft dan graag om en om den eenen dag 3 x daags
4 tot 6 theelepels piperazine Midy opgelost in een half
glas water en den anderen dag 3 x daags een eetlepel
zuivere glycerine Verder is het vari belang om. 'voor
zoover mogelijk, in het rantsoen veel aardappelen op te
nemen, veel groente en fruit daarentegen weinig vet.
weinig vleesch en weinig visch.
Wanneer de 'steenen uit phosphaten bestaan, wordt
borocitras magnesicus aanbevolen. Het is gebruikelijk
deze stof door den apotheker met een gelijke hoeveelheid
melksuiker te doen mengen: tweemaal per dag wordt er
dan een theelepel van. opgelost in een half glas water,
ingenomen.

• Wanneer ten slotte de steenen uit oxaalzuur bestaan, kan
het gebruik van acidum muriaticum D2—D3" worden
aanbevolen.

Wat uw tweede vraag betreft, bij personen, die eenmaal
een longaandoening hebben doorgemaakt eri die dus. hoe-
wel ze 'de overwinning op de ziektekiemen hebben be-
vochten, zich toch nog vele jaren lang op voet van
oorlog met de indringers blijven bevinden, is het nemen
van een zonnebad1 buitengewoon gevaarlijk. Vermoedelijk
zijn het: de ultraviolette stralen uit het zonlicht, die op
en in de huid uit huidtalg een stof doen ontstaan, die
de verbinding, welke speciaal in de longen den groei van
de bacillen onmogelijk moet maken, vernietigt. Eén enkel
ondoordacht zonnebad kan dan- ook een weerstand die
tijdens een jarenlange sanatoriumbehandeling met moeite
en veel kosten werd opgebouwd, in één dag tijds doen
verloren gaan.

P. M. M. te N. Het beoordeelen van den voedings-
toestand alleen aan de hand1 van leeftijd, lengte en ge-
wicht, is het eenige wat practisch mogelijk is, maar
inderdaad verre van bevredigend. In bijzondere gevallen
kan echter de huisarts overleg plegen met de Medische
Adviescommissie.

Ondanké het in korten tijd bij u ontstane gewichts-'
verlies van 33 kg. weegt u thans nog maar 9 a 10 pet.
minder dan bij uw. leef tijd en lengte behoort.

J. 'H. B te A. Het cïageli.iksch gebruik van een' zekere
hoeveelheid rauwe groente is vanuit een -voedingsleer-
oogpunt van groot belang., Goed wasschen van de groente
is natuurlijk een eerste vereisen te: ongesneden groenten*
verliezen bij het weeken in water geen voedingsstoffen.
Men zal dus goed doen, groente, waaraan men de her-
komst niet weet, eerst gemimen tijd in water te laten
staan, zoodat het aangedroogde Vuil kan losweeken. um
ze daarna zorgvuldig te wasschen. Dit wasschen gebeurt
het beste meerdere malen; in den tusschentijd late men
de groente een ougenblik in ruim water staan, zoodat het
vuil kan bezinken. OVer 't algemeen kan men op deze

! wijze voorbehaiideld. veilig rauwe groenten eten. Ten
tijde van een typhus-epidemie doet men echter goed. zich
aan de raadgevingen, die dan van regeeringswege worden
verstrekt, te houden.*

J. M. te M. De klachten, die u beschrijft, hoort men
vaak van menschen, bij wie zich een z.g. schrompelnier
ontwikkelt. In deze gevallen zijn de nieren niet bepaald
ziek. maar eigenlijk wat te klein voor het werk, dat
erdoor moet worden verricht.. De taak van de nieren
wordt buitengewoon verlicht, wanneer men zich ont-
houdt van het gebruik van keukenzout en wanneer men
dagelijks gebruik maakt van een zoo ruim mogelijke
hoeveelheid rauwe groente. Bij het-volgen van een derge-
lijk dieet plegen in die gevallen de hoofdpijnen als bij

. tooverslag te verdwijnen. Ook de nerveuze bezwaren, die
op een lichten vergiftigingstoestand van het zenuwstelsel
berustten, worden- dan veel minder,

G. B. te O. Zonder twijfel is het voor u van veel belang,
dat u zoo lang mogelijk doorgaat met het voorgeschreven
g«bruik van extra melk. eieren en levertraan. Rooken en
alcoholgebruik zou ik zeker vermijden; er is echter geen
reden om het vochtgebruik te beperken noch om over-
dreven veel te drinken. De verharding, waarover u schrijft,
is toch wel aan de artsen, die u behandelen, bekend? Of u
thans reeds weer aan het werk kunt gaan, kan ik aan de
hand van uw schrijven niet beoordeelen

Ook over het eczeem van uw zwager kan ik mij, tot
mijn spijt, zonder onderzoek geen oordeel vormen

W. M. B. te H. U zult zich eens door uw huisarts moeten,
laten onderzoeken, opdat deze de oorzaak van de over-
matige zuurafscheiding en branderigheid kan vaststellen.
Denkt er vooral om, om langzaam te eten en goed te
kauwen. »

J. W. te R. Beneden een lichaamsgewicht van 60 kg. zou
uw zoon voor extra voeding in aanmerking kunnen komen.

F. W. J. H. te A. Geregeld b.v. 2 maal daags inwrijven
met wat verdunde alcohol of met eau de cologne is een
van de beste middelen tegen „schimmel aan de voeten".
Sommigen prijzen ook zeer eer. opdrogend houttéerpraepa-
raat, dat onder den naam van sicderma door de Chemi-
sche Pabr. „Katwijk" te Katwijk in den handel wordt ge-"
bracht. Laat u zich hieromtrent voor het gebruik aan-
wijzingen geven door uw huisdokter.

.,'. H. S. te A. -Winterteenen zijn meer het gevolg van
de inwerking van temperatuursïersc/tï'üen op een gevoe-
ligen vaatwand (het gevolg dus van een overgang van kou
naar warqjte en omgekeerd), dan van een lage tempe-
ratuur als 'Zoodanig. Zoo kan men iuist in de maand
April, wanneer men zich dunner gaat 'Icleeden, „winter"-
teenen krijgen, waarvoor men in een vorst-periode ge-
spaard bleef.

Uw gewicht is ruim ^2 pet.'minder dan bij uw leeftijd
en lengte behoort.

M. B. te s-G. U kunt niet voor extra toewijzing in aan-
merking Komen. Uw gewichtsvermmdering bedraagt 18 pet."

Ook tijdens een verkoudheid kan men gerust met open
ramen slapen. Voor een gced midtJel om roos op het
hoofd te bestrijden, moet u zich tot uw huisarts wenden.

\

K. te K. Kunt u mij eerst
nog meer gegevens omtrent
de „ingewandsziekte" van
uw dochtertje schrijven?

K. te E. De ronde kale
plekken, die bij uw vrouw op
het hoofd zijn ontstaan,
kunnen een onschuldige
aandoening zijn, waarvan
de oorzaak .onbekend' is, die
na sorteren of langeren tijd
uit zichzelf geneest — om in
den regel nu en dan weer
terug te komen, ol ae kun-
nen berusten op een schim-
melinfectie. In het laatste
geval heeft men geen echte
kale, plekken maar afge-
broken haren, dus een soort
stoppel veld voor zich Trekt
men een dergeliike afgebro-
ken haar uit, dan vindt men
er onder 't microscoop steeds
een schimmelplantje -bij.

. F. v. B. te 's-G. Vroeger heeft uw vrouw te veel ge-
wogen. Thans is haar gewicht nog géén 8 pet. minder
dan bij haar leeftijd behoort.*'

B. S. te A. Uw dochtertje zou zonder kleeding thans
ongeveer 34 pond moeten wegen. Haar lengte is normaal.
Ik zou in uw geval haar ..rantsoen aanvullen, 's morgens
met een sneetje roggebrood of volkorenbrood met^kaas en
wat radijs of sterkers. Ook 's middags gaf ik haar bij
haar bordje pap nog een boterham, liefst volkorenbrood,
om 4 uur een glas karnemelk en geeft u.teti slotte vooral
bij kjet middageten steeds een gedeelte van de groenten
in den vorm van een rauw slaatje.

Uw gewichtsvermindering bedraagt thans ongeveer 23
pet.; gaat u dus eens met uw dokter praten.
' G. K. te H. Een „chronische lympheklierontsteking" kan
door verschillende ziekten worden veroorzaakt. Daardoor
kan ik zonder nadere gegevens tot mijn spijt uw vragen
niet beantwoorden. .

A. H. H. te H. Véél gewichtsverlies hebben de erger-
nissen van de laatste zes jaren toch niet voor u mee-
gebracht. U weegt thans slechts 3 pet. mulder .dan bij uw
leeftijd en lengte behoort.

P. G. te U. Een dergelijke hevige transpiratie 's nachts
kan met den z.g. overgangsleeftijd samenhangen en is
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dan vaak heel moeilijk te beïnvloeden. Vraagt u raad aan
uw huisdokter.

M. S. v. P. te L. De dikke darmziekte moet wel de
oorzaak zijn van de buitengewoon sterke vermagering van
uw vrouw. Haar gewicht is thans ruim 40 pet. minder dan
bij haar leeftijd en lengte behoort. Bij een dergelijken
toestand, die reeds vier jaar duurt, kan wel degelijk
extra-toewijzing worden gegeven. Vraagt u eens bij den
geneeskundigen dienst of de aanvraag van uw huisdokter
in behandeling -genomen is. \

J. C. S. te H. Het is niet noodig om tegen deze hik iets
te doen.

4. M. -te R'. B. Uw gewichtsverminde.ring bedraagt ruim
16 pet. U kunt dus niet voor extra-toewijzing in aanmer-
king komen.

E. S. te A. Zonder opgave van den leeftijd van uw
. vrouw kan ik uw vraag niet beantwoorden. ,

C. W. v. V. .te 's-G. Uw moeder weegt 15 pet. minder
dan bij haar leeftijd en lengte behoort. Bij uzelf bedraagt
de vermindering bijna 20 pet. U kunt dus nog geen van
beiden voor extra-toewijzing in aanmerking komen.

J. F. J. A. te A. Zonder den leeftijd van uw vrouw te
kennen, kan ik over.de door u vermelde cijfers niet oor-
deelen.

Een bureau voor woningruil
Gratis voor de lezers van „Arbeid"

Er is het laatste jaar ontegenzegge'ijk een groote woningschaarschte opgetreden.
De huurders zitten in 't algemeen als een muur zoo vast.
> Daarnaast moesten velen van werkgever veranderen. Niet zelden ligt. hun nieuwe
werkkring buiten hun woonplaats, zoodat zij heen' en weer moeten reizen. Seyolg:
hoogere kosten, tijdverlies en steeds grooter belasting van de.spoorwegen.

Vrij zeker wonen er in verschillende plaatsen personen, die graag van woning zouden
willen ruilen, als — zij elkander maar zouden kennen! Een enkele maal ziet men wel
eens een advertentie, waarin woningruil wordt gevraagd of aangeboden, maar daar
deze advertenties niet onder ieders oogen komen, hebben -zij niet veel resultaat.
Bovendien is er, wanneer slechts twee personen onderling willen ruilen, geen keus. Deze
wordt veel grooter, en ook de kans om te slagen wordt grooter, wanneer een groot ,
aantal be'anghebbenden tot elkaar gebracht zou kunnen,worden. Hiermee zou een
groot sociaal belang worden gediend.

Wij kwamen op de gedachte, dat „Arbeid", dat in honderdduizenden gezinnen komt,
in dezen heel goed als bemiddelaar kan optreden. Daarom stellen wij bij dezen in een
afdeeling voor .

Woningruil *
waarvan alle lezers kosteloos gebruik kunnen maken, behoudens vergoeding van porto-
kosten. De regeling is als volgt:

Men zendt "ons een opgave, waarin vermeld:
a. Naam en volledig adres.
b. huurprijs der woning die men bewoont.

• c» Aard van de woning (étage, flat, bovenhuis, vrij bovenhuis, vrij huis e ..d.)
d. Aantal vertrekken en andere ruimten.
e. Hoeveel huur men er eventueel nog aan. heeft.
Voorts:
a. Plaats of buurt waar men een woning zoekt,
•b. Maximum-huurprijs, die men betalen wil.

Bij deze mededeeling sluite men een postzegel ïn van 1\ cent.

Indien wij over adressen in de gevraagde plaats of buurt beschikken, zenden wij
hiervan een opgave. . t

Bovendien plaatsen wij iedere week een lijstje in „Arbeid" van de woningen, welke
gevraagd en aangeboden worden. -Bi j iedere aanvrage hieromtrent moet eveneens
een postzegel voor antwoord ingesloten worden.

De brieven te richten aan de redactie van het weekblad „Arbeid", postbus 100,
Amsterdam, met duidelijke bijvoeging: woningruil.
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Onze schoonmaak

Rabarber met minder suiker
De vorige week vertelde ik een en ander_ over

een paar vóór j aarsgroenten, die we als heel gezond
mogen beschouwen '. mits we bij de bereiding
een klein beetje zuiver gemalen krijt toevoegen.

Hebt u het zakje krijt al in huis? '
Dat komt goed uit. want voor het klaarmaken

Van rabarberstelen gebruiken we het óók. Gedeelte-
lijk om dezelfde reden. n.i. om de kalk die we in
onze voeding zoo noodig hebben, goed tot haar recht
te laten komen; gedeeltelijk nog met een andere
bedoeling, die u als Zuinige huisvrouw zeker kunt
waarderen.

Rabarber is lekker, maar ze is een suikerdief!
In dezen tijd van suikerrantsoeneering zou dat haast
willen zeggen, dat we er dit jaar maar af moeten
blijven — als er niet zoo'n bijzonder geschikt mid-
deltje bestond om rabarber met weinig suiker toch
smakelijk op tafel te brengen. Dat-„middeltje is nu
toevallig weer het krijt; voegen we aan het moes
van l pond rabarberstelen 2 flinke theelepeltjes
krijt toe, dan is het gevolg:

1. dat we de kalk van de rabarber tot haar recht
laten komen;

2. dat we een groot gedeelte van het scherpe zuur
wegnemen, zoodat de smaak nog juist fris genoeg
-blijft, zonder dat er veel suiker bij noodig is. .

Op een pond rabarberstelen met de voorgeschre-'
ven twee theeiepels krijt zal een goede eetlepel sui-
ker voldoende zijn.

Misschien wist u daar vroeger óók al raatë op en
gebruikte u voor hetzelfde doel de bekende dubbel-
koolzure soda (zuiveringszout). Ongetwijfeld zal
Uw suikerpot ook daarmee gediend ziin geweest,
rnaar de be'scherming van de kalk bereikt u er niet
mee. Kiest dus liever het gemalen krijt: u hebt
dan meteen in de volgende weken voor de spinazie,
de postelein en de snfjbiet ook telkens het juiste
middel bij de hand.

Gebruik geen rabarberbladeren
Tot nu toe hadden we het over de rabarber-

stengels: op de bovenbeschreven manier *klaarge-
maakt kunnen we die gerust tot de gezonde groen-
ten rekenen. Me* de bladeren is het echter een
ander geval: die bevatten zooveel zuringzuur, dat ze
heel licht vergiftigend kunnen werken, zelfs bij ge-
bruik van een kleine portie. Ik weet, dat nu en dan
de raad wordt gegeven om onze zuinigheid ook uit
te strekken tot het gebruiken van rabarberblad als
groente. Ik moet u daartegen ernstig waarschuwen f
natuurlijk zou u ook hierbij het gebruik van krijt
kunnen doorvoeren, maar het „ontgiften" van een-
éénpersoonsportie groente zou dan om ongeveer 5
;heelepels krijt vragen! De kans bestaat dat men
zien met zulke groote hoeveelheden licht vergist en
iet gevaar voor vergiftiging zou dan niet denkbeel-

tebruik dus liever géén rabarberbladeren!

Rabarber als groente
De stelen, in den vorm van rabarbermoes nemen

n ons middagmaal soms de plaats in van groente;
m andere gevallen beschouwen we het moes als een
nagerecht, hetzij op zichzelf dan wel vermengd met

'een meelgpijs; tenslotte blijft nog over het gebruik
van koud rabarbermoes op de boterham.

We willen, ons vandaag uitsluitend bezighouden
met de rabarber als groente. Gekookte aardappe-
len met jus (van een blokje) passen er goed bij,
maar ook peulvruchten (witte of bruine boonen,
capucrjners of grauwe erwten) vormen met het~fïïs-
sche rabarbermoes een smakelijke combinatie. In
oen tijd, dat rabarber goedkoop is, kunnen we hét
middagmaal laten bestaan uit een schaaltje aard-
aPpelen. een schaaltje peulvruchten en een schaal-
tje rabarbermoes; vroeg in den tijd, .als rabarber
nog wat duur uitkomt, maken we er maar een
kleine portie van. klaar. Daardoor roeren we de op
ee*i schuimspaan uitgeschepte gare boonen, die dan
dus als 't ware in een rabarbersaus worden opge-
diend.

Hier volgt de.nieuwe bereiding van: Rabarbermoes
(als groente'Voor 4 personen).

l kg. rabarberstelen, 4 theelepels zuiver gemalen
*rijt, ongeveer 2 eetlepels suiker. /

Verwijder van de stelen al het bfad; wasch de sten-
Sels en snijd ze ongeschild in kleine stukjes (juist
de schil is rijk aan vitamine C) en breng die met
een bodempje water vlug aan de kook. Laat ze
Zachtjes gaar koken (ongeveer 5 minuten). Voeg er
net krijt bij en roer dit er even door, tot het bruisen
neeft opgehouden (dit bruisen wijst op het gebon-
den worden van het zuringzuur door het krijt).
Maak het moes op smaak af met d$ suiker.. • «

Volgende week behandelen we een. paar smake-
llJke nagerechten, die in den rantsoeneeringstijd van
*abarber zijn te maken.

Knipt ü intusschen het recept van rabarbermoes
Jut, want daarop komen we den volgenden keer nog
terug!

Tot slot: de keuken

T ot slot van onze schoonmaak is de keuken
aan de beurt. Een groot gedeelte van den

dag brengen wij, huisvrouwen, in de keuken door.
Omdat daar onze maaltijden worden bereid, me-
de omdat het materiaal, dat wij voor het bereiden
van die maaltijden noodig hebben, in de keuken
een bergplaats vindt, zijn wij juist op onze keu-
ken bijna angstwekkend zindelijk.
De keuken is niet zonder reden de trotsch van
iedere Hollandsche huisvrouw. Dit was reeds in
vroeger eeuwen zoo en dat zal ook in de toekomst
wel hetzelfde zijn»
Wat wij op onze grootmoeders en overgroot-
moeders vóór hebben is, dat wij tegenwoordig
niet veel poetswerk in onze keuken hebben. Hoe
mooi die koperen gebruiks- en siervoorwerpen
ook voor het oog mochten zijn — niemand zal
ontkennen, dat deze spullen een geweldig on-
derhoud vroegen. Dan zijn wij er tegenwoordig
met onze emaille en verchroomde gebruiksvoor-
werpen in de keuken heel wat beter aan toe,
hoewel onze moderne kguken er zeker niet min-
<3£r gezellig om behoeft te zijn.
Na dit woordje vooraf gaan we nu toch heusch
aan de. schoonmaak.
We beginnen weer met de kasten. In de meeste
huizen zijn dat er drie of vier — soms nog meer.
De glazenkast krijgt het eerst een beurt. Het
eetgerei, dat dagelijks wordt gebruikt, behoeft
natuurlijk geen extra afwaschbeurt te hebben;
die geven we alleen den voorwerpen, die zoo af
«n toe eens worden gebruikt.
Als de kast leeg is, wordt deze weer rondom
uitgestoft en daarna uitgezéept. Schoone papie-

ren kastranden worden er in gelegd ep de kas't -
weer ingeruimd zoo, dat de voorwerpen, die we
het meest moeten gebruiken, dicht bij de hand
staan.
In heel veel moderne huizen is er in'de keuken
onder de glazenkast een la, waar vorken, lepels,
messen, broodplank, tafellaken enz. een plaatsje
vinden. Deze la wordt uitgesopt en buiten te
drogen gezat.' Ondertusschen geven we den vor-
ken, lepels en messen een goede beurt. Vroeger f
poetsten we dit eetgerei met spiritus en krijt.
Nu er echter zoo goed als geen spiritus meer is
te krijgen, kan dit ook heel goed met water en
krijt gebeuren.-
Als de lepels en vorken zijn ingewreven, wrij-
ven we eerst met krantenpapier het ergste zwart
er af; daarna nemen we pas een schoonen poets-
doek.
Hebben we den la-inhoud schoon; dan wordt
de lade van schoon wit papier voorzien en weer
ingeruimd.
Vervolgens krijgen de pannenkast en de kast,
waarin ons werkmaterieel is gebojgen,, een
beurt. Zijn we hiermee klaar, dan wordt alles,
wat de keuken uit kan, schoongemaakt -en weg-
gezet. De gordijntjes' kloppen we uit en zetten
die in de week. Is dat alles gedaan, dan wordt
de keuken rondom geraagd.
Zijn we in het bezit van een fornuis, dan wordt
eerst nóg dit fornuis met den hoek, waarin het

• staat, onder handen genomen. Bij een electrisch
of bij een gasfornuis er vooral om denken, ook
den oven, al wordt die nu waarschijnlijk weinig
gebruikt, heelemaal uit te halen en schoon te
maken. Dan pas beginnen we aan het verdere
houtwerk van de keuken.
Nu de grond nog een sopje geven en we kun-
nen de keuken weer aan kant maken.

Wij maken: een pyjama en een'garnituurtje

67

f en groot aantal lezeressen heeft ons verzocht,
eens het patroon te geven voor een pyjama,

welke door jongens zoowel als door meisjes kan
^worden gedragen. Wij voldoen gaarne aan die ver-
' zoeken, omdat het op het oogenblik niet zoo ge-
makkelijk is ondergoed voor onze kleinen" te
koopen. We kunnen veel beter katoen van 't stuk
koopen en zelf een pyjama of een garnituurtje.
vervaardigen.
De hier afgebeelde pyjama kan door meisjes zoo-
wel als door- jongens worden gedragen. Bij de ion-
gens is de sluiting links over rechts en voor de
meisjes juist andersom. Dit is het eenige verschil.
Kraagje, manchetten'ceintuur en broekomslagen
^hangt geheel af van de stof, die we voor de
pyjama beschikbaar hebben.
Het garnituurtje kunnen we vervaardigen uit een
oud kleeaingstuk, b.v. een nachthemd, dat • de
draagster, de grootere dochter of onszelf te klein
is geworden. Zoo'n hemd is, bijna zonder kosten,
om te tooveren in een garnituur voor onze dochter.
Het is heusch een dankbaar werkje, dat niet veel
tijd en moeite vraagt.
Als we dit garnituurtje met een Valenciennekantje
afwerken, krijg,en wij een aardig geheel.

De uitgewerkte patronen zijn berekend voor een
kleuter van ongeveer 6 jaar.
De verschillende deelen van het patroon stellen
het volgende voor:

Het garnituurtje
Fig. l voorpand hemdje; fig. 2 achterpand
hemdje; fig. 3 voorpand onderjurk; fig. 4 achter-
pand onderjurk; fig. 5 achterpand broekje; fig. 6
bovenachterstuk broekje; fig. 7 voorpand broekje;
fig. 8 bovenstuk voorpand broekje.

Pyjama
Fig. l achterpand broek; fig. 2 voorpand broek;
fig. 3 voorpand jasje; fig. 4 achterpand jasje; tig.
5 kraag; fig. 6 zak; fig. 7 ondermouw; fig. 8
bovenmouw.
Patronen — in alle maten — kunnen worden be-
besteld bij de redactie van „Arbeid", Postbus WO,
Amsterdam (C.). H et patroon van de pyjama kost
ƒ 0.45 aan postzegels. Broekje, hemdje en onder-
jurk a ƒ 0.35 per stuk; het geheele garnituurtje
voor f 0.80. De postzegels kunnen op de adreszijde
van een briefkaart worden-geplakt. (Zie de af-
beelding op deze par,ina).



Nënsclicn
onder de loupe

H et worUt ebbe in de stad. Na een heelen dag van
koortsigen 'vloed, van haast en drukte gaat nu

de rust over de stad komen. De kantoren en fabrie-
ken spuien hun menschen en -die reppen zich op dit
uur naar hun hwzen in de buitemaijken en de foren-
sen naar hun rand-gemeenten. Het is een ware
uittocht.

De tram is tjokvol en men kan blij zijn als men
een plaatsje gevonden heeft na een dag van hard
werken.-

In de rookafdeeling zitten behalve ik, die een
avondblad lees en verder geen mond open doe — be-
halve als het doek op het einde van dit bedrijfje
valt en dan is het alleen'nog maar om te lachen en
zacht te zeggen: Één-nul — twee heer en, die elkaar
de nieuwste geruchten vertéllen, die wél heel be-'
langrijk zijn — niet de geruchten, madr de heeren—
en een arbeider, die zoo dadelijk de hoofdrol zal
gaan vervullen. Een kerel op leeftijd, een bruin ver-
weerd gezicht, een pet waarvan de klep wat naar
voren getrokken is om als jalouzie dienst te doen
in verband met het stekende zonnetje. Waarschijn-
lijk zijn z'n oog en wat moe.

Verder een dicht opeengedrongen menigte — de
tramconducteur moet een op non-actief gestelde
haringpakker zijn. — We laten de massa echter
de massa en beperken ons tot genoemd viertal.

Van de geruchten komen de twee heeren onver-
mijdelijk op het hoofdstuk politiek ien ze blijken
deskundig als diplomaten en generaals, kortom als
iedere andere Nederlander.

Men leest met alle geweld z'n krantje — 't is.
soms verschrikkelijk moeilijk om je niet in een
gesprek te mengen — en'men spant zich in om
niets te hoaren.

We bereiken na een, voor dit uur, vrij vlotten
tocht de Beurs en beginnen daar, het station is nu
spoedig bereikt, aanstalten te maken om te debar-
keeren. De kranten verdwijnen met de politiek.

Er volgt een stukje water met wat bootjes en
door reclame bedorven huizen en dan:

„Nederlandsch Arbeidsfront " leest de eene
heer, langzaam, want hij heeft daar een bedoeling
mee

„Alweer een front " zegt de andere heer-ge-
maakt moedeloos.

„Op ieder gebied .moeten ze kunnen knokken,
mnders deugt 't niet "

De massa wordt wittig en gnuift instemmend.
Die heeren durven toch maar. Heeren zijn het,

tenminste zoo naar hun kleeding te oordeelen. Ver-
zorgd tot in de puntjes. Je denkt zoo, dat d.ie nog
niet veel van den oorlog te lijden zullen Jiebben
gehad. Toch is het meestal dat soort dat steen en
been klaagt.

„De arbeiders zullen wel in hun schik zijn. Waar
moet dat heen, waar moet dat heen "

Dan, en dat is wel heel onverwacht, KOmt de
stem van den schijnbaar ingedutten arbeider

„Bennu wel es werkeloos geweest?" vraagt hij,
en zijn toon is niet scherp, eerder meewarig.

Wij glimlachen, als men deze twee heeren bekijkt
en- men hoort zoo'n vraag

„Hebbu zich vroeger, u weet wel, ook so om den
arbeider te sappel gemaakt?,Hebbu wel eens van
smorges vroeg, tot saves laat langs de straat ge-
loope zonder een stukkie te ete, terwijl je nie wist
wat je beginnen most, omdat er geen plaats in uw
gezegende maatschappij was voor. een kerel as ik?

Je had een paar flinke' hande an je lijf en je
wist er ivat mee uit te spoke, maar je scheen ze
alleen maar noodig te hebbe om een stempeltje
te zette. Weettu wat foor een gevoel je hep als je
ziet dat je overbodig bent. Weettu eigelijk wel, wat
arrebeid is?"

De tram piept door de laatste bocht. Er is een
stilte gevallen in de rookafdeeling. De problemen
blijken niet met schampere opmerkingen en.VQor-
spellingen omtrent een vage toekomst op te lossen
te zijn

De man staat op, zet zijn pet recht+en schuift
dan eensklaps zijn handen onder de iaat ver-
schrikte gezichten van de beide heeren. Zware,'
doorgroefde handen.

,„Ddt is arrebeid, heire. Goeieaovend!"
* Ik zie de welverzorgde handen van de twee en

grijns. Eén-nïil voor dien man. Er zal niet meer
gedoelpunt worden. Hij heeft den icedstrijd glans-
rijk gewonnen.

Hoewel hij het minst gezegd heeft
Ja, er wordt toch nog gedoelpunt-. Onverwacht en

in de laatste seconde. Een snelle doorbraak
Want, gereed om uit de nog rijdende tram te sprin-
gen, draaide hij zich om en zei over de hoofden
van de nadenkende, aan d« lussen hangende
menigte:

„t Is wel eigenaardig dat juist de lui, die van
het oude 't minste benul hebbe, 't meest over het
nieuwe motte roddeie ..."

PETER VAN SANDEVOERDE.
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ij weten, dat de werkgemeenschap „Vreugde
en Arbeid" een moeilijke jeuya heeft gehad.

Daaraan is het ook ongetwijfeld te wijten, dat de
voorstellingen, die zij voor de werkers in den lande
georganiseerd heeft, wel eens het een ,en ander te
wenschen overlieten.

Maar af en toe stelt V. en A. ons voor verrassin-
gen. Zoo ook op 12 Mei j.l. In samenwerking met de
afd. opera van het gemeentelijk theaterbedrijf, gaf
zij voor de Amsterdamsche arbeiders in den Stads-
schouwburg een voorstelling van de opera „Faust"
van Gounod.

Een uitverkochte zaal, ivaar stil genieten en luide
bijval elkaar afwisselden, keek en luisterde naar
spel en zang van deze populaire en — zoodls wij
van ingewijden vernamen — dit keer het gaafst
weergegeven Faust-voorstelling.

Dit was „Vreugde en Arbeid" op haar best. Zoo
moet het blijven. Maar dan niet alleen voor de
arbeiders van de hoofdstad, -maar voor de arbeiders
van ons geheele land, want ook voor hen geldt het
devies: Het beste is nog niet goed genoeg.'

BIJ DE FOTO'S:

Boven: Siemen Jongsma als Mephisto.

Midden: Op den voorgrond de andere twee hoofd-

figuren; Greet Koeman als Greetje en Chris Reumer
als de verjongde Doctor "Faust.

Onder: Zoo druk was het bij de plaatsbespreking aan
het V. en A.-huisje op het Leidscheplein." In-een uur
tijds waren alle kaarten uitverkocht.

(Foto's: A.P. — Breyer)

WETENSWAARDIGHEDEN UIT DE NATUUR
H ier en daar langs onze kust (Schouwen, Hoek

Holland. Texel) broeden, in oude konijnenholen,,
de bergeenden. Trotsche, sterke, eenden zijn dat,
witgekleurd met zwarte banden over den*, rug, een
zwarten kop en een bruinen ring rondom de borst.
De bergeenden maken in den mond van een konij -
nenhol een nest van dons, dat het wijfje uit haar
borst plukt. Daarin worden 7—18 roomkleurige
eieren gelegd, die na een broedtijd van 25 dagen
uitkomen. De jonge bergeenden zijn nestvlieders,
trekken onmiddellijk in een lange rij achter moeder
aan door de duinen'naar een zoetwaterplasje.

Wanneer daar verschillende eendenmoeders met
hun kroost zwemmen, kan het gebeuren,, dat de
jongensiepen van twee moeders door elkaar heen-
gaan. Heel vaak is dan het gevolg, dat één berg-
eendenwijfje alle jongen meekrijgt en de andere
plotseling van haar kroost beroofd, moederziel alleen
doorzwemt. De beroofde noeh de onrechtmatig ver-
rijkte moeder schijnt zich daarvan veel.aan te
trekken. In een meertje op het Zeeuwsche eiland
Schcaiwen is eens een bergeendenwijfje waargeno-
men, dat een sleep van 73 jongen vervoerde, die dus
minstens van vijf eendenmoeders afkomstig moet
zijn geweest. Maar het opvoeden van eendenjongen-
is het zwaarste werk niet: een beetje kroos slobbe--
ren leeren ze al gauw! En de beroofde wijfjes schij-
neii geen behoefte meer aan hun kroost te hebben.
De woerden eerst recht niet, want die laten de
wijfjes al in den steek wanneer de eieren worden
gelegd en talen dus heelemaal niet naar hun
jongen!

\

I edereen kent wel het gewone Pijpkruid of Fluits-
kruid, dat einde Mei, begin Juni overal langs

wegbermen en slootkanten van het polderland gaat
bloeien met groote trossen witte, heerlijk kruidig
geurende bloemen. Maar niet ieder weet, dat het
Pijpkruid een der snelst groeiende planten is van
ons land. Ieder najaar sterven de bloemen, de bla-
deren en de dikke, stevige stengel geheel ^af. Maar
Pijpkruid is tweejarig, de wortels van de plant
blijven dus oncJef den grond intact en het volgend
voorjaar komen daaruit weer frissche, jonge
spruiten.

In April komt de eerste groene spriet boven den
grond. IH- Mei, zeven weken nadat die eerste spriet
verscheen, zijn de Pijpkruidstruiken al één tot
anderhalve meter hoog! lederen dag groeit zoo'n
plant dus ongeveer drie centimeter.

Soms is die groei zelfs - te zien. De bladeren van
het Pijpkruid zitten opgerold in vliesachtige sche-
den langs den stengel. Wanneer dat vlies door de
groeikracht van het jonge blad scheurt, ontrolt zich
in d.en tijd van een paar uur heel dat groote
gevinde blad en die groeibeweging kan iemand, die
'over een beetje geduld beschikt, heel gemakkelijk
constateeren. Thans bevindt het Pijpkruid zich mid-
den in de periode van den krachtigsten groei, dus wie
daarvan iets wil zien, moei; de gelegenheid te baat
nemen.



VOOR DE JEUGD

van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.

De grote tekenwedstrijd heeft onzen
Kareltje Kraan-tekenaar, den heer
Lutz, heel wat werk bezorgd. Ik geloof,
üat hij niet had gedacht, dat er zó

- veel inzendingen zouden komen en
Oom Niek moet eerlijk bekennen, dat
hij er groot plezier in heeft gehad, de
brieven naar hem door te sturen. Jan-
tje had aangeboden, jullie tekeningen
te -keuren — nu moest Jantje ook maar
Weten, wat hij zich op de nek had
gehaald.

Laat ik er dadelijk aan toevoegen,
«Jat de tekenaar helemaal niet tegen
het werk opzag. Integendeel! Toen ik
vanmiddag met een hele vracht in-
zendingen bij hem kwam, wreef hij
zich vergenoegd in de handen en hij
zei precies hetzelfde, wat oom Niek
ook altijd beweert: hoe 'meer zielen,
hoe meer vreugd.

„Er zijn heel goede bij," verklaarde
öe tekenaar. „Moet je eens zien, wat
een mooie modellen. Er zijn er bij, die
heel anders van model zijn, dan die ik
zelf maakte. Dat is juist zo leuk, — die
komen natuurlijk even goed in aan-
merking voor een prijs. Ik zou je wil-
len voorstellen, deze en die en die"...

„Hola-la... niet te haastig," viel ik
den enthousiasten Kareltje Kraan-
Wan in de rede. „Hier is nog een
PaTcket!"

Je had aan zijn geziaht een kwartje
Verkeken — zó verbaasd was hij, toen
ik de laatste toezending op tafel legde.
>,Moete» die allemaal nog?" vroeg hij

* een beetje benauwd.
Maar Oom Niek was zonder mede-*

dogen. Ik lachte meneer Lutz vrien-
delijk toe. „Je dacht zeker, dat er
maar een stuk of wat tekeningen
Zouden Jrnmenkonien, hè? Nee,

'vader, dat wist ik wel beter — als mijn
neven en nichten loskomen" .

„En«ik had het-ze toch niet gemak-
kelijk gemaakt", verzekerde de teke-
naar, die dad<§ijk weer in de inzen-
dingen zat te neuzen. „Kijk, die ver-
binding hier van voorvork met wiel...
dat is om de maan niet eenvoudig en

fjj*?* er verbaasd van, hoe velen dat
1 «ebben opgelost. Maar wat ik je

'°f T™*6* w°u - had je er bij gezet,
dat het eigen werk moest zijn?"

JN tuurlijk", was mijn antwoord. „Dat
weten ze nu zo langzamerhand wel,
dat alleen eigen werk in aanmerking

. voor een prijs komt. Mijn neven en
• nichten pronken niet met andermans

veren!" »f

„Déze anders wél", verzekerde m'n
gastheer, terwijl hij me een inzending
toeschoof, die niet alleen heel goed
was getekend, maar bovendien nog

- Was gekleurd ook. „Zo tekent een kind
Van 6 jaar niet — dat is onmogelijK...
t>at is door een oudere gedaan, door
oen vader of door een groteren broer.
Hier, dit is werk van een zesjarige...
öat-komt beter uit" Zat Ik even voor
lelijkerd?

Ik keek en vergeleek. Op 'de ene
Plaat had de autoped wielen als
eieren — de verbindingen waren lang
niet goed, maar het was duidelijk te
zien, dat de kleine inzender zélf zijn
best had gedaan. Op de andere was
alles tip-top in orde: de autoped was
afgemaakt, zó goed, als oom Niek het
Vast niet zou kunnen, met stevige,
Vaste lijnen. Maar die Tonnie uit
Vlaardingen moet Oom Niek én den
Vakman-tekenaar niet wijs willen
öiaken, dat hij dat zélf voor elkaar
heeft gebokst. Ik 'zal de achternaam
van Tonnie maar niet noemen, omdat
öe hoofdschuldige toch eigenlijk de
Erotere is, die hém zijn tekenwerk af-
handig maakte om het op naam van
Tonnie in te sturen.

Gelukkig was dat .een uitzondering.
lle andere neven en nichten hadden

zèlf gewerkt en... ze hebben heel goed
Bewerkt.

«Zeg Oom Niek, wanneer moet je de-

uitslag- van de wedstrijd hebben?"
vroeg onze beoordelaar. ~

„Morgenochtend", antwoordde ik
met een lachje.

Meneer Lutz keek nog^eens naar de
stapel, die ik erbij had gelegd en
schudde toen krachtig het hoofd.
,,Geen sprake van", zei hij beslist. „Ik
wil de tijd hebben, ze allemaal rustig
te bekijken en als je morgenochtend
de boel moet hebben"

Nu was het mijn beurt om beden-
kelijk- te kijken. „Wanneer dan?"
vroeg ik. /

„Over drie dagen", luidde' het ant-
woord, „als er tenminste niet méér bij
komen."

„Nee, dat kan niet", stelde ik hem
gerust» „De tijd voor inzenden is Ver-
streken — wie nu nog inzendt is. te
laat."

Ik dacht even na. Er zat dus niets
anders op', dan de uitslag een week
uit te stellen. Het is niet zo prettig,
maar ik geloof, dat al mijn neven en
nichten het met mij eens zullen zijn,
dat Oom Niek geen ander besluit kon
nemen. Maar wordt nu de uitslag uit-
gesteld — we kunnen wél de plaat in
de krant zetten, zoals ^die door den
tekenaar zèlf: werd afgemaakt en we
kunnen daarbij tevens

Onze grote kfeurwedstrijd

uitschrijven. Hiernaast, bovenaan,
komt dan de plaat, waaraan de teke-
naars kunnen zien, hoe het precies
moest en die nu door onze kleurende
neven en nichten behandeld moet
worden..

De opgaaf luidt:
Bovenstaande plaat kleuren of ver-

ven. Je mag kleurkrijt, kleurpotlood,
gewone verf of plakkaatverfgebruiken.
Inzendingen zo spoedig mogelijk, ih
elk geval vóór 4 Juni aan OOM NIEK,
Postbus 100, Amsterdam-C.

Extra prijzen
Voor ik nu aan mijn correspondentie

begin, heb ik nog een bijzondere ver-
rassing voor jullie: de hoofdredacteur
heeft Oom Niek gezegd, dat hij voor
de tekenwedstrijd een aantal extra
prijzen beschikbaar mocht stellen. Dit
hebben de tekenaars te danken aan

^het goede werk, dat ze inzonden. Ik
weet zeker, dat de kleurende neven en
nichten dit niet op zich laten zitten.
En ik weet óók, dat er voor hen extra
prijzen zullen komen, als er even goed
wordt gekleurd als er werd getekend.

Mijn woordje terug
begin ik ditmaal met Antje Linting, die
te Oudkerk in een woonwagen woont. Ik
ben een beetje jaloers op Antjë, omdat
oom Niek ook wel eens in een woonwagen
zou willen wonen. Dat is weer eens wat
anders dan gewoon. Ik heb vaak gezien,
dat het in zo'n wagen heel gezellig kan
zijn. Zo is het bij Antje ook. Zij schrijft
me tenminste, dat de radio bij hen speelt,
terwijl ze mij zit te schrijven. ,Ja, dat
schrijft prettig — dat weet Oom Niek ook.
En nu weet Antje meteen, dat wij ook
thuis radio hebben — distributie. Die Antje
is een kranige meid: des morgens gaat
ze uit werken en dan verdient ze ook al
wat. Ik bedank haar voor de 15uke brief.

Wim Jacob te Vught — z'n adres is:
Schoonveldsïngel 19 en dat zet ik erbij,
omdat Wim een ereprijs krijgt — stuurde
me een gedichtje, dat ik hieronder laat
volgen. Er zit een goede les in! Hier komt
het:

' EIGEN WERK.

Als je eens niet veel te doen hebt
of je bent een beetje ziek,
maak een raadsel of een opstel,
stuur 't op naar Ome Niek.

Ook kun .j'een gedichtje maken
of — bij rijmwoorden-gemis —

| stuur j'Oom Niek een mooie tekening,
| als 't maar eigen werk is.

| Wie klakkeloos iets overkalkt
l uit een boek of blad- of krant
| en dat inzendt als eigen werk,
l knoeit en gebruikt niet zijn .verstand.

Zelf gekleurd door:

.Naam: jongen/meisje. Leeftijd jaar

Adreft '. Plaatsnaam: «

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
Moeite voor niets . • Eep. grappige film • Beeld van Jan Lutz

Regie en tekst N. J. P. Smith

Dit is één mooie grote, dame. Kik — daar zit-ie al!

„Ja meneer... ik heb hem" Nu beter vasthouden, ventje.

Daar gaat-ie weer ... nog is pakken!
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Iets voor U?
D it i* de brandmelder, dien ik. m opdracht van mijn

vriend Johannes Slaapvast ontwierp. Slaapvast
heeft een onbeschrijflijken angst, voor brand. Vooral is
hij bang, dat een dergelijke ramp zijn huis zal treffen
als hij m zijn diepsten slaap is.
— Maak een alarm-installatie voor me, die er voor
zórgt, dat ik beslist wakkei .word als er iets loos is en
mijn grootste dankbaarheid is voor jou, zei hij.

En ik heb het gedaan. De brandmelder, dien ik ont-
wierp, zal hem in geval van nood wejcken, hoe stevig-
Morpheus' armen hem ook omklemd hebben.
Want...,

Zegswijzen en spreuken

Ik bracht in het vertrek, waar de brand geacht wordt
ui i , te zullen breken, een metalen keteltje (A) aan, aan
den bovenkant voorzien van de buis B. Deze. buis gaat
door den muur en eindigt bij het schoepenrad (Bij C.).
Als er brand komt, zal deze het keteltje dermate ver-
hitten, dat het water gaat koken. De stoom, die dan onfc-
staat, passeert de buis en brengt het schoepenrad in
draaiende beweging, pie beweging wordt door den'riem
D overgebracht' op een kleine dynamo, die voldoende
stroom levert' om, 'via de electrische draden E!'en'P.' , '
de electrische schel bij het hoofdeinde van het bed in
werking te stellen.
Dat is misschien genoeg om mijn vriend-in-nood wakker
te maken. Mocht dit niet het geval zijn, dan is er nog
een ander zeer radicaal hulpmiddel. De electrische stroom
. gaat namelijk door de draden G. en H naar de draad-

klos J. De v/eekijzeren staaf, die zich in deze klos
bevindt, wordt dan magnetisch en trekt het ijzeren
plaatje K naar links. Het gevolg is. dat de staaf L, die
aan de bovenkant draaibaar is bevestigd aan de dwars-
stang, verplaatst wordt en wel zo, dat hij vrij komt van
het plankje M. Dit plankje is met het scharnier N zo
vastgemaakt, dat het naai- beneden draaibaar is. En die
draaiende beweging vindt plaats, wanneer het steuntje
L verdwijnt.
Het plankje M slaat naar beneden, het water-reservoir
P. dat steeds tot' de rand gevuld dient te zijn, kanfelt
irite *n stort zijn inhoud over het hoofd van den slaper.
Die dan. zonder voorbehoud, oogenblikkelijk klaar wak-
ker is.... ' -

De beunhaas
S cheepvaart en visscherij hebben ons heel wat bij-

zondere • uitdrukkingen en gezegden geleverd. Kort
geleden werd besproken: „De prikken levend, houden",
een gezegde, dat zonder twijfel van de visscherij afkom-
stig is. .Ook het woord Beunhaas zou zijn uitdrukking
vinden in het visscherijbedrijf. Een beunhaas -is — we
weten dajt allen wel — een uitdrükkifig voor iemand, die
een beroep uitoefent of een titel voert, die niet a}s
bonafide wordt erkend. Beunhazen is knoeien, onder-
kruipen of op allerlei werk azen.
Over de waarschijnlijke herkomst van dit woord lazen
we eens de navolgende verklaring, welke ons zeer aan-
nemelijk voorkomt. In de schepen die de beugvaart uit-
oefenden, bevond zich een bun of beun, een door gaten
met het water verbonden ruimte, waarin de gevangen
visch levend kon worden gehouden.
Wanneer het beugschip aan de markt kwam werd de
visch met aan lange stokken gebonden schepnetten uit
de beun geschept. Enkele visschen wisten toch altijd
aan het net te~ ontsnappen en bleven in de beun rond-
zwemmen. Vele jaren geleden werd de beugvisscherij
druk beoefend en was het de gewoonte, dat de schipper
de in de beun achtergebleven visch „in de roes" ver-
kocht. De koopers waren steeds lieden, die niet tot de
bonafide vischkoopers behoorden, doch er hun beroep'
van maakten die z.g „schipperszoodjes" op te- koopen.
Zij moesten echter zelf trachten de in de beun achter-
gebleven visch te ^bemachtigen. Hiervoor mochten zij ge-
bruik maken van* het schepnet, waarmede de matroaen
getracht hadden zooveel mogelijk uit de beun te halen,
maar het beste gelukte dit nog door een vischhoek-met
aas in de beun te laten zakken. In zoo'n beun was
natuurlijk geen voe'dsel meer te vinden en dé hongerige

'visch beet in' het verlokkende aasje.
De beoefenaars van deze kunst verwierven den naam van
„beunazer"; waaruit geleidelijk de naam „beunhaas" zou
zijn ontstaan.
De' h, die tusschen de twee lettergrepen voorkomt is een
heel begrijpelijke toevoeging. B.v. in Vlaardingen laten
velen de h weg in de woorden, waarin die letter voor-
komt en laten een h horen in woorden, waarin die letter
niet voorkomt, b.v. een -ondje in een -onkje" — 't was
ftaarde donker.
't Blijft natuurlijk in vele gevallen gissen, waar de een

• of andere uitdrukking vandaan komt. Toch lijkt ons
bovenstaande verklaring zeer aannemelijk.

Zijn biezen pakken
Als ge van iemand hoort zeggen, dat hij zijn biezen
gepakt heeft, of wel. dat het tijd wordt voor hem, om
zijn biezen maar te pakken, dan zal niemand twijfelen
aan de beteekenis van die uitdrukking. Men wil immers
te kennen geven, dat de betrokkene of juist op tijd

'vertrokken is. of dat hij maar goed zal doen, zoo vlug
mogelijk van het tooneel te verdwijnen. Als de uitdruk-

king „zijn biezen pakken" gebezigd wordt, is dit nimmer
in gunstigen zin. Waaraan dat moet worden toegeschre-
ven, kunnen we den lezer niet vertellen, want zelfs
Harrëbomée, „die zoovele zegswijzen en uitdrukkingen
in onze taal verklaard en toegelicht heeft, geeft hiervan
geen /verdere uitlegging. Maar vraagt de belangstellende
lezer van deze rubriek, wat in de uitdrukking „zijn bie-
,zen pakken" het woord biezen beteekent, dan kunnen
we hem wel verder helpen. Men weet, dat biezen veel
gebezigd werden voor het vlechten van matwerk, waarin
iets gepakt moet worden. Men denke maar aan vijgen.- _,
matten, de omhulsels, waarin vijgen verpakt en verzon-
den worden en waarnaar ook weer de vroeger zoo ge-
wilde zomerhoeden, van biezen gevlochten, genoemd
werden. Ook deden biezen veel dienst als. bindwerk. maar
bovendien gebruikte men biezen matten, om er iets in te
pakken. De ouderwetsche reismanden waren eveneens van
biezen vervaardigd. Wie dus zijn biezen pakt. doet het-
zelfde als hij. die thans zegt: „Ik ga mijn koffer pak-
ken", dat is: „ik pak al het mijne bijeen en ga mijn
dienst of mijn woonplaats verlaten.'' In den loop der
tijden heeft „zijn biezen pakken" echter een minder
gunstige beteekenis gekregen en werd het op één lijn
gesteld met „de plaat poetsen"/.,er vandoor gaan". ..met
de Noorderzon vertrekken", enz. Ten tijde van Potgieter
was de uitdrukking ook bekend en óók reeds in ongun-
stigen zin, want wij lezen in zijn ,,Proza", op pagina 415:

en de zaakwaarnemer mogt zijn biezen pakken van
spijt, dat het proces over de schaking evenzeer verijdeld
was, als het contract voor de echtvereeniging onwaar-
schijnlijk werd. Huibert noch Machteld bekreunden er
zich er om.

Om te lachen of oni te huilen?*
Bi] een groote instelling te Amsterdam, met eenige hon-
derden personeelleden, heeft men een personeelchef. Die
personeelchef heeft een assistent-plaatsvervanger.
Dat is allemaal heel gewoon.
Niet gewoon echter is de naam, welke deze functionarissen
dragen! '
U raadt het schoons in geen tienen:
Daarom vertellen wij het u ook.
TDe personeelchef heeft 'den veelzeggenden titel: CHEF
LEVENDE EN DOODE HAVE. Zijn plaatsvervanger heet:
chef doode have.
De doode have: dat zijn de ka«en en tafels en kantoor-
machines enz.
Onder „levende have" verstaat men in dit bedrijf de
daarin werkende menschen! ^_
Het doet denken aan den slaventijd!
Het moet toch^'el een fossiel zijn geweest, die zoo'n naam
heeft kunnen uitdenken.
In elk geval past hij niet meer in dezen tijd
In een bedrijf werkende menschen vormen geen veestapel!
Dat de bedrijfsleiding dezen naam ras opberge in het
rariteitenmuseum van. het kapitalistisch.verleden!

::

Dam-mbriek
Voor beginnende dammers
Tot nog toe waren er in onze maan-

delijksche "oplosserswedstrijden twee
klassen nl. A en B, waarvan A de
moeilijkste vraagstukken bevatte,
voor deelnemers, die op dit gebied al
heel wat ervaring hebben, en waarbij
klasse B eigenlijk een dubbele taak
had. Deze laatste moest, problemen
bevatten vóór dammers, die zich aan
de moeilijkste vraagstukken nog niet
waagden, maar toch al een en ander
In hun mars hadden. Maar klasse B
moest tevens de noodige oefenstof
geven voor beginnende dammers.

Voor de beginnelingen en ook voor
hen, die vroeger wel speelden, doch
later niet veel oefening meer hebben
gehad, is nu de klasse -C ingesteld. In
den nieuwen wedstrijd in Juni vangen
wij dus aan met een wedstrijd in drie
klassen.

Sommige deelnemers vroegen ons,
eenige eindspelen te plaatsen. Men
bedenke echter, dat het oplossen v&n
eindspelen veel cijt'erwerk met zicö
meebrengt en daar houden de meestt
oplossers niet van. Als'er voldoende
belangstelling is * voor het oplossen
van eindstanden, heeft de damredac-
teur er niet ' het minste bezwaar
tegen. Het is dus afwachten, hoe de
oplossers daar over denken. Men
houde er rekening mee, dat één en-
kele variant, die men bij de oplossing
vergat te vermelden een punt kan
kosten, terwijl men bij een probleem

meestal wel weet of men de oplossing
heeft of niet.

.Voor de beginnelingen, die aan.
den spoedig volgenden nieuwen wed-
strijd willen meedoen, volgt hier nog
een en ander over het reglement.

Damslag gaat nooit voor, men moet
alleen den slag nemen, die het grootste
aantal stukken oplevert. Dus onver-
schillig of dit aantal uit dammen of
schijven bestaat. Ook schrijft het
damreglement voor, dat men maar
éénmaal over hetzelfde stuk mag
slaan en dat de stukken pas van het
bord mogen worden genomen, nadat
de slag g e h e e l is u i t g e v o e r d .
(Öus niet stuk voor stuk wegnemen.
Dit maakt een groot veïschil uit,
zooals spoedig uit de vraagstukken
zal blijken).

Klasse A
Not. 7.

t P. Sonier, Parijs.

Zwart

•n
fj
—i

in~H

?,

Wit

Zwart: 2- sch. op 32 en 35. Dam
op 11.

Wit: 5 sch. op 9, 10, 40. 44 en 49.

No 8.
M. Korff, Amsterdam.

Zwart

Wit
Zwart: 12 sch, op l, 5, 6, 10, 13, 17,

18. 22, 23, 27, 32 en 38.
Wit: 11 sch. op 11, 14, 25, 26, 30, 34,

39, 44, 48, 49 en 50.

Klasse B
No. '7. '

J. Visser Jr., Apeldoorn.

. Zwart

Wit
Zwart: 11 sch. op 4. 10, 11, 12, 13,

19. 21, 22, 25, 27 en 31.
Wit: 11 sch. op 15, 24, 29, 32, 34, 35,

38, 39, 42, 43 en 49.

No. 8.
J. Visser Jr., Apeldoorn.

- Zwart

Wit
Zwart: 9 sch. op 6, 7. 8, 16, 18, 19,

28. 29 en 30.
Wit: 9 sch. op 26, 31, 37, 38, 40, 42,

44, 45 en 48.
Voor alle vraagstukken geldt: „Wit

begint en wint."
Oplossingen worden ingewacht tot

uiterlijk 15 Juni.
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