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Bevolkingsdichtheid en arbeidsmogelijkheïd
• ^

•

Men houde rekening met de feiten
D e schrikbarende bevolkingsdichtheid van Neder-

land was voor ieder Nederlander niet eenig
economisch inzicht en met een warm hart voor zijn
volk, reeds lang een obsessie, i Negen millioen zielen,
die allen op een zoo bitter klein stukje grond voed-
sel, woning en kleeding moeten vinden, terwijl er
ieder jaar weer honderdduizend bij komen! Met 250
inwoners per vierkanten kilometer is Nederland een
der dichtstbevolkte landen van Europa. Het is wel
is waar een vruchtbaar land, maar een land zondeg
de voor zijn industrie noodige grondstoffen, zoodat
het een groot deel van zijn voornaamste bodem-
voortbrengselen moet uitvoeren om deze te ver-
krijgen. Men mag het keeren ,pf wenden zoo, men
Wil, maar als het Nederlandsche volk de laatste
honderd j aar -had 'moeten leven van zijn eigen arbeid
op zijn eigen grondgebied en van zijn eigen produc-
ten, was armoe troef geweest.

Gedurende lange jaren evenwel vulden de uit de
koloniën verkregen rijkdommen het tekort niet
alleen aan, maar stelden zij ons/volk zelfs in staat
tot een levenspeil, ver uitstekend boven 'dat van
andere volken. Tot de economische wereldcrisis van
1929 — 1939 een spaak Tn het wiel kwam steken! De
ontstellende werkloosheid van dien tijd moge name-
lijk een direct gevolg van die crisis zijn geweest —
zy was toch tegelijkertijd een symptoom, van de
geleidelijk veranderende verhoudingen in dé wereld,
zooals trouwens die crisis daarvan eveneens een
symptoom, vormde.

Nederlaiidsch-lndië had allang opgehouden, een
wingewest te zijn. De rijkdommen vloeiden niet meer
in een onafgebroken stroom van daar naar hier. Het
tijdperk, waarin volken konden leven van den arbeid
Van andere volken, spoedde ten einde. Meer en meer
raakte ieder volk voor zijn levensonderhoud op
e i g e n arbeid aangewezen. Terende op in het ver-
leden verworven rijkdommen kon Nederland zich
nog de weelde veroorloven, een kwart van het volk,
Permanent werkloos, te onderhouden, maar ziender-
oogen verdwenen die rijkdommen als in een bodem-
loozen put. De financieele toestand werd hier lang--
zaam aan even wanhopig als de economische voor-
uitzichten. -Als er geen oorlog en geen bezetting ge-
komen was, hadden de geweldige problemen, hieruit
•voortspruitend, toch óók op een bijzondere wijze
moeten worden opgelost. De tijd, dat het niet meer

' mogelijk zou zijn, de millioenen werkloozen met hun
Sezinnen jaar in, jaar uit te blijven onderhouden,
naderde toch met rassche schreden.

Zij, die hier voorheen de regeeringsverantwoorde-
üjkheid dr«egen, slaagden er niet ~in, dit levens-
Probleem van ons volk op te lossen. Wel werd een
druk gebruik gemaakt van het slagwoord ,, industria-
lisatie", maar aan de moeilijkheid om de daardoor
te verkrijgen industrieele producten af te zetten en
er de noodige grondstoffen voor te verkrijgen, werd
geen aandacht geschonken.- Men deed, alsof het
vanzelfsprekend was, dat aridere volken het onze
daarbij, waarschijnlijk om onze mooie oogen, vol-
ledig ter wille zouden zijn. Dat er een nauwe samen-
^erking binnen een veel grootere „levensruimte"
Voor noodig was — daarvoor toonde men geen flauw
begrip.

D e oorlog, de bezetting en de blokkade van
Nederland hebben eenerzijds de moeilijkheden,

waarvoor wij staan, vermenigvuldigd, anderzijds
echter de mogelijkheid om ze definitief op te lossen,
naderbij gebracht.

Scheepvaart, handel en visscherij zijn door de
Engelsche blokkade komen stil te liggen, waardoor
opnieuw bronnen van inkomsten zijn opgedroogd,
de werkloosheid is vergroot en invoer van allerlei
soorten levensmiddelen wordt belet. Meer nog dan
ooit tevoren is ons volk -"oor zijn levensonderhoud
thans op eigen arbeid aangewezen. De Duitsche be-
zettingsautoriteiten, hier het bestuur overnemend,
zijn daardoor komen te staan voor nóg grooter moei-
lijkheden dan de vorige regeering stond. Moeilijk-
heden van zoodanigen omvang; dat zij. als de nieuwe
regeering gelukkigerwijze niet tevens ook over -veel
grooter mogelijkheden beschikte, onoplosbaar zou-
den zijn. Zou ons volk in deze zware tijden geheel en
al op zicnzèlf zijn aangewezen, zonder hulp. dan
zou de ellende niet te overzien zijn. Zwarte armoede,
heel wat erger nog dan de toch al zeer voelbare
ontberingen van thans, zou het gevolg zijn.

De bezetting van ons land door Duitschland even-
wel heeft het Nederlandsche volk economisch tege-
lijkertijd verlost uit de beperking van zijn te enge
grenzen, waar binnen het dreigde te verstikken, en
het met al zijn vermogens ten volle ingeschakeld in,
een grooter levensruimte: de Europeesche lotsge-
meenschap. Hierdoor heeft het de levenskansen
gekregen, welke het zoo bitter en bitter noodig had.
De leuze der industrialisatie behoeft thans geen
leeg slagwoord meer te blijven — de verkrijging van
grondstoffen en de afzet der producten zijn in het
nieuwe, geordende Europa van na den oorlog, ver-
zekerd. Bij de groote behoef te^van dit Europa aan
geschoolden arbeid van alletleï soort is voor ons
volk de werkloosheid voorgoed van de baan. Het
groote-probleem van onze groote bevolking op een
te klein grondgebied is hiermee voor de toekomst
principieel opgelost. Europa biedt ons volk namelijk
alle mogelijkheden, welke het binnen zijn grenzen
vergeefs zoeken zal.

P r i n c i p i e e l opgelost — dat wil niet zeggen,
dat er practisch en op dit ooerenblik niet nog veel
'te wenschen zou overblijven! .,We leven nu éénmaal
in oorlogstijd en zijn onderworpen aan de versobe-
ring, die deze noodig maakt. Al staat ons volk nu
al. in oorlogstijd, een grooter levensgebied ter be-
schikking, dan wil dat toch nog niet zeggen, dat
dit levensgebied ons reeds thans alles kan bieden,
wat in vredestiid mogelijk zal zijn. Het ,,door-
draaien" van aardappelen en groenten en het dena-
tureeren of op andere wijze vernietigen daarvan is
iets, wat reeds thans ïoorsoed tot het verleden be-
hoort -- Europa kan steeds alles opnemen wat wij
het kunnen leveren. Onze visscherij echter, die straks
eveneens een- Euroceesch afzetgebied zal vinden,
ligt grootendeels stil: straks moge in onze havens
een groot deel van de voor Europa varende koop-
vaardijvloot binnenvallen, zullen onze haveninrich-
tingen, onze scheepswerven, onze bevrachtingskanto-
ren en dergelijke op volle toeren draaien -L thans^
ligt dat alles nog plat. Onze industrie, die straks
volorj van grondstoffen kan. worden voorzien, heeft
er thans niet voldoende, omdat vooreerst de oor-
logsindustrie ze nog noodig heeft; Vandaar, dat zoo-
lang de oorlog nog voortduurt, ons volk op een
andere wiize van do grootere levensruimte, die het
ter beschikking gekomen is, gebruik zajj moeten.
maken dan in vredestijd mogelijk wezen zaL

Toch moet ons volk, ook thans, l e v e n !
Om te kunnen leven, moet het a r b e i d e n !
Het strijdende Europa, wiens krachtigste zonen bij

rrüllioenen onder de wapenen staan, heeft ieder kor-

reltje arbeidskracht noodig. Het is natuurlijk met
bereid, ons om-niet van het noodige te voorzien. Het
eischt in ruil voor de levenszekerheid, die het ons —
zij het op den voet der oorlogseeonomie -- biedt,
terecht ook de arbeidskracht .op -van alle Neder-
landers.

D it zijn louter f e i t e n . Concrete, harde, onotii-.
stootelijke f e i t en ! Men kan twisten over de

vraag, of de oorzaken, die deze fejten als gevolgen
met zich brachten, goed of nuttig of aangenaam zijn
geweest, of niet. Men kan echter niet van meening
verschillen omtrent het b e s t a a n van deze feiten,
of over de conclusie, waartoe zij ons dwingen: dat
het Nederlandsche volk, wil het kunnen leven, hoe
sober dan ook, a r b e i d e n moet. En zoolang de
vrede ons den arbeid niet, thuis kan brengen, zullen
wij genoodzaakt zijn den arbeid te gaan opzoeken,
buiten de grenzen. Dat is een onontkoombare nood-
zakelijkheid.

Wellicht is zij voor velen minder prettig. Men zal
echter goed doen te bedenken, dat het — om een'
voorbeeld te noemen — voor de bemanningen van
onze koopvaardij- en visschersschepen ook niet zoo
bijster aangenaam is, weken, maanden soms, -ach-
tereen van huis te zijn. Daar moesten .zij, daar moes-
ten ook hun vrouwen en kinderen zich nu eenmaal
aan wennen. Als het straks weer vrede geworden
zal zijn, trekken zy opnieuw het zeegat uit. Nu het
nog oorlog is zijn het echter geen zeelieden, maar
metaalbewerkers en andere vakarbeiders, die door
de omstandigheden worden gedwongen, moeders
pappot voor _een'poos te verlaten. Wij herhalen —
dat moge voor een aantal der betrokkenen minder
aangenaam wezen — de feiten dwingen er nu een-
maal toe. Wie het probleem van het levensonderhoud
van ons volk op een andere, een betere wijze kan
oplossen, spreke!

D at het Nederlandsche Arbeidsfront deze onont-
koombare feiten niét ontwijkt, maar ze wel-

bewust aanvaardt en onder de oogen ziet, wil njiet
zeggen, dat het de bezwaren van vele vakarbeiders,
jong of oud, vrijgezel of gehuwd, die buiten de lands-
grenzen moeten gaan werken, niet laat wegen. Een
kwaadaardige, tegen het N.A.F, gerichte propaganda
beweert, dat de leden van het N.A.F, zich door hun
handteekening op - vragenformulier of aanmeldings-
biljet tegelijkertijd verplichten, in Duitschland te
gaan werken! Dat de mogelijkheid bestaat, dat de
leden op zeker oogenblik als-één man, gezien deze
zoogenaamd aangegane „verplichting", kunnen wor-
tlen opgecommandeerd om in Duitschland te werk te
worden gesteld!

Dat is tastbare onzin!
Wie zijn gezond verstand gebruikt, zal inzien, dat

de Duitsche autoriteiten, die hier nu eenmaal alle
macht uitoefenen, geen foefjes' noodig hebben,, als
zij bepaalde personen in Duitschland te werk willen
stellen. Dat kunnen zij waarlijk ook wel zónder de
handteekening der betrokkenen af! Eerder nog zou
men op de gedachte kunnen komen, dat de in het
N.A.F, georganiseerde* arbeiders, die derhalve toonen.
aan de vormgeving van den nieuwen tijd actief te
willen medewerken, daarom juist in Nederland ge-
houden worden!

Geen van beide is echter waar.
Uitzending naar Duitschland geschiedt op hiervan

geheel onafhankelijke gronden en geheel buiten
het N.A.F. om.

Wie zich door zulke lasterlijke praat van het
N.A.F, laat afhouden, moge bedenken, dat hij het,
mocht hij ooit naar Duitschland worden uitgezon-
den, dan juist te meer noodig heeft om zijn belangen
en die van zijn gezin te behartigen en hen bij
lijkheden te helpen.
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„Waarom zouden wederzijdsche ouders en groot-
ouders wel indirect verzekerd ^ijn, en waarom mijn
eigen kind, dat_nog nooit. ..een cent heeft kunnen
verdienen van zijn leven, niet. Daar klopt'iets' niet
naar mijn bescheiden meening", adus schrijft een
van onze lezers met betrekking, tot de Ziekenfonds-
verzekering

Ofschoon, wij binnen het kader van deze rubriek
de sociale vragen als regel willen bezien, uitgaande,
van de sociale verzekeringswetten, zooals deze thans
luiden, willen we een uitzondering maken. De hier-
boven weergegeven grief heeft ons namelijk reeds
meerdere malen bereikt. '

Het is daarom van belang de daarin vervatte
vraag: waarom in het eene geval wel verzekering
en in het andere niet, nader onder, oogen te zien. .

In de eerste plaats betreft het-hier een. principi-
eele dan wel een practische vraag.

Wij zijn van-meening, dat de vraag er een van
practischen aard is, hoewel de> principieele er mee
verbonden is.

Wie de sociale verzekering- goed wil begrijpen,
moet deze zien als een onderdeel van een 'groote
groep maatregelen, welke alle ten doel hebben te
bereiken, dat ieder lid van de volksgemeenschap
zich te allen tijd „geborgen" kan weten. Dat in
tijden van ziekte, ouderdom, in 't algemeen arbeids-
ongeschiktheid, de gemeenschap, én om zich zelfs
wil, én ook in het belang van het betreffende lid
van die gemeenschap, de 'zorgen helpt verlichten,
en de taak. die de arbeider buiten zijn schuld niet
kan vervullen, tot de hare maakt.

Dit dus is principieel, de taak waaraan de volks-
gemeenschap als geheel heeft mede te werken.
Althans dat is het baanbrekend inzicht van öè
thans wordende maatschappij.

Op'*het verwerkelijken van dit doel moet aller
kracht gericht zyn, waarbij we dan echter ten volle
rekening hebben te houden met de' jnogelijkheden
die de practijk ons biedt.

De practijk nu biedt de mogelijkheid van aan-
knooping aan verschillende maatregelen, zooals die
in het verledeft zijn ontstaan. Met name is dit het
geval i)ij de sociale verzekering.

Deze sociale verzekering nu is in vele opzi,ch,ten
begrensd en vertoont beperkingen, die in de toe-
komst niet zullen blijven bestaaan.

Een van de beperkingen is:b.v. dat deze verzeke-
ring hoofdzakelijk .gedacht is voor hen, die in loon-
dienst zijn, een andere, dat uitkeeringen nie.t meer
in overeenstemming waren'te achten met 'de tegen-
woordige omstandigheden.

Zoo is er meer. Niettemin, een voortbouwen op -
deze1 verzekeringen was 'de eenige weg om snel en
zeker iets té bereiken, en de meest ̂ dringende pro-
ble^nen van xeen groot deel van ons volk op te
lossen.

Deze oplossing' nu moest dus .gevonden worden
binnen het kader van een verzekering.

En een verzekering, die goed zal werken, .moet
duidelijke en scherp omschreven gfenzen hebben
met betrekking tot de vraag, wie verzekerd zijn.

Grenzen trekken nu, is een moeilijk werk, omdat
er altijd personen blijven, die buiten de grenzen
vallen, terwijl ze meenen er binnen te behooren.

Bij lederen nieuwen maatregel, hoe gunstig ook,
'treedt dit v-erschijnsel opnieuw op. Het is begrijpe-
lijk, echter niet geheel te'billijken..

Tenslotte gebeurt er niets _ anders dan dat een
bestaande onjuiste toestand scherper opvalt, door-
dat deze in andere gevallen is opgeheven. Dit nu
zal bij de sociale -verzekering het geval moeten zijn,
omdat'deze, wil onder de gegevenomstandigheden
iets bereikt wórden, uit moet gaafl van de hoewel
niet ideale, in vele opzichten bruikbare verzekering,
zooals die in het verleden tot' stand kwa"m.

Dit brerigt echter mee, dat binnen het kader van
deze verzekering ook niet alle voorzieningen kun-
nen worden getroffen, die op zich zelf genomen
zeker noodig zijn. Zoo- b.v. de ziekenfondsverzeke-
ring yoor. inwonende kinderen indien een bepaalde
leeftijd (in dit geval 15 jaar) overschreden is. ook
al zijn deze kinderen door bijzondere omstandig-
heden, hetzij dat zij nog 'leren, hetzij dat ze inva-
lide zijn, niet in staat voor zichzelf te zorgen. .

Principieel zijn wij van meening, dat de onder-
linge steun, dien de leden van de volksgeméenschap
elkaar hebben te vei'leenen in 'de toekomst voor
deze problemen, een weg zal moetert vinden.^ Ander-
zijds mogen wij niet uit het oog verliezen, dat" niet
alles in één dag bereikt kan worden. Ook niet door
middel van de sociale verzekering.

Ook thans vordert dit tijd, geduld en volle werk-
kraclxt.

Persberichten N.A.F.
Naar de Centrale Persdienst van het N.A.F, mede-

deelt komt het in de practijk nog voor, dat werk-
gevers weigeren aan werknemers de wettelrj'k voor-
geschreven ziekenfondscoupons over bepaalde loon-
perioden uit te reiken. De betreffende werknemers
geraken hierdoor in moeilijkheden, daar zij immers
aan den bode van het ziekenfonds niet gemakkelijk
kunnen aantoonen, dat zij verzekermgsplichtig
zijn volgens de Ziektewet en dat voor hen premie is
betaald, zoodat zij recht hebben op de voorzieningen
en verstrekkingen krachtens het Ziekenfondsen-
besluit.

De bestaande wettelijke regeling behelst op dit
punt nog geen straf- of boetebepalingen. Het N.A.F,
heeft te bevoegde plaatse aangedrongen op regeling
van*deze kwestie.

In voorkomende gevallen doet men het beste zich
te wenden tot één der bureau's voor rechtsbescher-
ming van het N.A.F.

De reductie op den boterprijs vooY houders van

iretkaarten vervalt.

Blijkens een persbericht heeft het Rijksbureau
voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd be-
sloten, aan de houders van vetkaarten geen
reductie meer op den boterprijs te verleenen.
Daar de margarineproductie tegelijkertijd wordt
stopgezet, beteekent deze maatregel een 'ver-
zwaarden druk juist op de lagere inkomens. De
sociaal- economische afdeeling van het N.A.F.
heeft zich terzake dan ook onmiddellijk tot de
bevoegde autoriteiten gewend.

' De 'provinciale leiders van den Sociaal -Economi-
scheh Dienst van het N- A.F. zijn thans mede belast
met de behandeling van alle zaken", de arbeidsbe-
middeling betreffend. Leden van het N.A.F., die met
moeilijkheden dienaangaande zitten, .kunnen zich
dus tot hen wenden.

De dienst werkverruiming van de sociaal-econo-
mische afdeeling van het N.A.F, deelt mede. dat
met ingang van 21 Mei tot en met 27 Mei de wsrk-
objecten, -waarheen de arbeiders per trein worden
gebracht, .zullen worden stilgelegd. De tewërkgestel-
den van die objecten ontvangen gedurende; die slui-
tingsperiode 8Qf,'r van het basisuurloori, plus de volle
woonplaatstoelage.

De tweede Pinksterda-g echter wordt hun tegen
basisuurloon uitbetaald.

Het N.A.F, heeft weten te bereiken, dat ten aan-
zien van het Besluit Loonbepaling Werkverruiming
de Gemeente Den Helder van de 4e klasse naar de
3e klasse is geplaatst. Het landelijke gedeelte van
Den Helder, hetwelk begrensd wordt door den over-
dekten verdedigingsweg, is van de 4e klasse naar
de 5e klasse geplaatst.

Verder is de Gemeente De Heer in de provincie
Limburg van de 6e naar de 5e klasse ingedeeld.

,Door deze herklassering is 'de woonplaatstoelage
voor de -tewerkgestelden iri de werkverruiming, die
in^de gemeenten Den Helder en De Heer wonen,
met 25 oent per dag verhoogd.

Adressen der Provinciale Bureau's van het
NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT

Groningen: Turf singel 75, Groningen.
Friesland: Nieuwekade 84, Leeuwarden.
Drente: Brink 28, Assen,
.pyerijsel: Nieuwe Haven 12, Zwolle.
Gelderland: Jansbuitensingel 17, Arnhem.
Utrecht: Maliebaan 14, Utrecht.
Noord-Holland: Kruisweg 74, Haarlem.
Zuid-Holland: Dr. Kuyperstraat 10, Den Haag.
Zeeland: Dam 13, Middelburg.
Noord-Brabant: Kerkstraat IGa, 's-Hertogen-

bosch.
Limburg: Stationsstraat 58a, Heerlen.
Amsterdam: Prins Hendrikkade 49-51.
Rotterdam: Heemraadssingel 163.

aas van der Kalk dacht er het zijne van.. „Ik
heb met niemand wat te schaften", placht

hij zich' uit te drukken, wanneer het gesprek
eens op de ;,Organisatie" kwam.' In zijn stuka-
doorsbedrij f zou hij het zoo o,ok wel redden —
„niks te maken met die bonden en dat gedoe!"
Wie of er bij hem werken wilde, al of niet geor-
ganiseerd, het was hem best, maar hij en hij
alleen^bleef de baas!

•Wat of Piet de Wit, bewoog-; voor dezen baas
te gaan werken, is een ander verhaal. In elk
geval, toen hij er negen weken gewerkt had voor
een loon van ƒ 9.60 per week, terwijl het con-
tractloon ƒ 21.60 bedroeg, kwam er herrie. Baas
Van der Kalk vond namelijk, dat hij bij een
kracht, die met zoo'n schijntje tevreden was, ook
wel kon -volstaan met een kwart, inplaats van
met een volle vacantiebon, zooals die in het
stukadoorsvak gebruikelijk is. Piet de Wit, die
veel nam, nam dit nu eens niet. Van het een
kwam het ander. De bond kwam er bij. Over en
weer werd gepraat en 'geschreven en het einde
van het liedje was, dat Van der Kalk, die van
geen toegeven had willen weten, voor den kan-
tonrechter moest .verschijnen. Wel beweerde hij
ook daar, dat hij bij zoo'n laag loon ook vol-
staan kon met een kwart loon, maar de rechter
was het.heelemaal niet met hem eens en ver-
oordeelde hem tot betaling van negen volle
vacantiebonnen, plus de kosten van. het geding.

Eigenlijk zou het sop de kool niet waard zijn,
de heele strijd ging tenslotte om een bedrag vari
ƒ4.50, wanneer niet de rechter bij zijn uitspraak
overwogen had, dat Van der Kalk .verplicht was,
volle bonnen te betalen, omdat dit in hét bouw-
en stukadóorsvak^in ons land nu eenmaal ge-
bruikelijk is. .Hij beriep zich daarbij" op de
billijkheid en het gebruik, zooals dit in, art. 1375
van het Burgerlijk Wetboek wordt bepaald, ook
iri die gevallen, wanneer aanspraken niet direct
steunen op een wetsbepaling.

Der zaak zelf was niet belangrijk. Zelfs niet
voor Piet de Wit, die mét z'n ƒ4.50 bonnen nog
lang geen man in bonus werd. De gronden
waarop de kantonrechter baas' Van der Kalk
veroordeelde echter wel. En zelfs wanneer wij
weten, dat het nog lang niet zeker is, dat alle
kantonrechters in een dergelijk geval tot een-
zelfde uitspraak komen, verheugend is deze
zeker, omdat, wanneer eenmaal één kantonrech-
ter lij k schaap over den dam is, er wel meer zul-
len volgen.

Daarjbij is het een waarschuwing aan werk-
gevers, die het met die vacantiebonnen nog niet
zoo nauw nemen. Want niet alleen, dat goed-
koop wel eens duurkoop zou kunnen wórden, bij
eenig nadenken zullen ook zij inzien, dat een
arbeider, die een jaar gewerkt heeft-, toch heusch
wel een paar aardige vacantiedagen mag heb-
ben. Na zoo'n vacantietljd zal hij zijn werk met
gröoter tevredenheid verrichten, dan wanneer
hij, omdat het er niet afkon, zijn vacantiedagen
in verveling door moest brengen. Hetgeen zeker
ook in- het belang van het werk en daarom dus
in het belang van den patroon is. Daarom zijn
die vacantiebonnen - - een spaarpotje voor de
-vrije dagen — tóch niet zoo gek als wel eens ge-
dacht wordt.

Piet de "Wit liep naar den rechter. Volkomen
terecht, zooals trouwens, uit het vonnis bleek.
Maar zou het niet beter zijn. — voor alle par-
tijen — wanneer het niet zoover komt? Geschil-
len tusschen arbeiders en patroons zullen er wel
altijd blijven. Menschen zijn nu eenmaal geen
engelen. Maar laten -ze-3an zoo'n 'geschil eens
voorleggen aan de betreffende afdeeling van het
N.A.F. Dan wordt er gewikt en gewogen. En
meestal wel een oplossing gevonden, waar beide
partijen bij gebaat zijn. Dat is tenslotte toch
de beste weg. Want niet alleen, dat de kan-
tonrechters nog wel ,wat anders te doen' hebben,
er is 'al genoeg strijd ia de wereld.
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De tweede van de reeks
van onze

Huisvlijttentoonstellingen
in het Van Abbe Museum

te Eindhoven

BU DE FOTO'S:

Boven rechts: Overzichtshoekje van de rijk van

mooie inzendingen voorziene tentoonstelling. •

Boven rechts: Reproductie van een geboetseerd

beeldje van een 18-jarigen kunstenaar, die

hoogstwaarschijnlijk in staat gesteld zal worden*

een studie in deze richting te vervolmaken. *

Onder rechts: Kinderspeelgoed; een houten

draaimolen, geheel gelijmd, vervaardigd van een

oude schoolbank.

Onder links: De burgemeester van Eindhoven,

dr. H. A. Pulles tijdens zijn openingsrede. Rechts

op de foto prof. dr. Goedewaagen en de Be-

auftragte varï den Rijkscommissaris, Thiel.

iiiimiiiiummiiimiiKtk

D e scheppingsdrang vormt de basis
voor de -cultureele prestaties van

een volk. Deze gedachte vormde één
van de kernpunten uit de rede, welke de
burgemeester van Eindhoven, dr. H. A,
Pulles, uitsprak ter gelegenheid van de
opening van de huisvlijttentoonstelling,
welke van 21—25 Mei in het Van Abbe*
ïïiuseum te Eindhoven gehouden wordt.
En deze expositie, de tweede uit de
reeks van negen, welke door „Vreugde
en Arbeid" in den "lande georganiseerd
wordt, droeg het bewijs van deze uit=
spraak overduidelijk in zich.
Er was veel werk van hoog gehalte te
bewonderen, werk, waarin de vervaar*
digers, zoo zij een eind in de goede
Richting gestuwd en gevormd zouden
kunnen worden, zonder twijfel goede
resultaten kunnen berejken.
Zoo werden wij o.a. bijzonder getroffen
door de inzending van een 18=jarigen
huisvlijtér, die op zeer kunstzinnige

•wijze eenige beeldjes had geboetseerd.
Hoogst waarschijnlijk zal hem nu de
kans geboden worden zijn studie in
deze richting voort te zetten.
Ook op het gebied van het kunstsmeed*
werk viel heel wat te bewonderen.
Een speciaal woord van hulde dient
hier npg gebracht te worden voor de
wijze, \vaarop deze tentoonstelling was
ingericht.

Medische

i

Onder de vele genoodigden merkten wij
op den secretarissgeneraal van het
departement van Volksvoorlichting en
Kynsten, prof. dr. T. Goedewaagen.
Verder waren .o.m. aanwezig de Beauf*
tragte van den Rijkscommissaris in
Noord*Brabant, . Hauptbereichsleiter
Thiel, de leider van het N.A.F., de heer
Woudenberg, en het hoofd van de,
afdeeling Beeldende Kunsten y^an het
departement, de heer Gerdes.

In verband met de noodzakelijke papierbezuini-
ging en cte daarmee gepaard gaande verkleining van
den omvang van ons blad kunnen de medische
vragen als regel daarin niet meer worden beant-
woord. Vragenstellefs ontvangen het antwoord voor-
taan per brie/, waarvoor zij postzeael voor antwoord
gelieven in te sluiten.

J. S. te A. uw vrees is. niet ongegrond; vandaar ook,
dat in den laatsten tijd telkens clinici waarschuwen tegen'
een te lang voortgezet dieet, dat uitsluitend ten doel heeft
om of maag te ontzien. Deze specialisten gaan dan ook
al spoedig over op .een dieet, dat geleidelijk aan meer en
meer cellulose bevat, in den vorm van volkorenbrood en
rauwe sla, waarbij zelfs ook kool en snijboonen worden
gegeven. De bedoeling hiervan is om de obstipatie (een
z.g. spastische obstipatie, die samen gaat met een bijzon-
der sterke ontwikkeling van coli-bacillen) te bestrijden.
Niemand minder dan prof. Eppinger uit Weenen n.l.
meent, dat de overstrooming van het lichaam met de stof-
wiss^tngsproducten van de coli-bacillen, die hiervan het
gevolg is, aanleiding geeft' tot een chronische ontsteking
van het maagslijmvlies. U kunt dus mogelijke tekorten van
het voorgeschreven rantsoen niet alleen met vitamine-
tabletten ondervangen. Bespreekt u uw bezwaren eens met
uw huisdokter.

Wat uw laatste vraag betreft, het gele melksap van. de
stinkende gouwe wordt wel, en ook met succes, als middel
tegen wratten aangewend.

A. V. te S. Tot mijn spijt kan ik zonder onderzoek over
de ontsteking aan uw pols niet oordeeleii.

L. S. te D. Uw zoon weegt thans ongeveer 11 pet. minder
dan bij zijn leeftijd en lengte behoort. Hij kan dus niet
voor extra-toewijzing in aanmerking komen.

•



EEN BLIK TERUG

Hoe het was in den, rorigen oorlog
' Aan de hand van een bittere ont-

boezeming vj.n den schrijver van
een ingezonden stuk, hadden we
het den vorigen keer over de be-
grippen geld en go_ederen( loon en.'
-prijs. Verhooging der loonen', zoo
zeiden "we, moet stijging der prij-
zen tengevolge hebben, en 'bij een

j gelijkblij venden goederenvoorraad
kan dat nooit een verbetering van
den toestand der werkers betee-
kenen.
We dachten hierbij terug aan den
vorigen oorlog, toen er geen prijs-
en loonstop was uitgevaardigd, toen
de prijzen met den dag stegen en
de loonsverhoogingen, door de
energieke actie der vakbeweging
bereikt, toch steeds achter de prijs-
stijging aanhuppelden. Dan is de
tegenwoordige toestand toch ver
daarboven te verkiezen.
Niemand zal niettemin beweren,
wij zelf het allerminst, dat de toe-
stand van de arbeiders en de met
hen gelijk te stellen Nederlandsche
werkers in den tegenwoordigen

• oorlogstoestand, ih dezen tijd van
schaarschte en duurte, rooskleurig
Is. Integendeel! De zorgen zij n groot
en steeds nijpender wordt de ont-
bering, veroorzaakt door de voort-
durend toenemende goederen-
schaarschte en de, bij gelijkblijvend
inkomen, stijgende prijzen.
De oorzaak hiervan, de oorlogs-"
toestand, is helaas machtiger dan
de Overheid, en zeer zeker mach-
tiger dan het Nederlandsche Ar-
beidsfront. Dit niet te willen zien
zou beteekenen, de oogen te sluiten
voor de nu eenmaal bestaande wer-
kelijkheid. Al doen Overheid en
Arbeidsfront beiden al het moge-
lijke om de gevolgen van den oor-
'idg voor den werker zooveel moge-
lijk te vermilderen, zij zijn niet in
staat, ze geheel te niet te doen.
Toch doen we goed, ons nog eens
voor oogen te stellen, .hoe het
tijdens den vorigen oorlog was!
Nederland was toen niet bezet' en
niet, zooals thans, hermetisch van
overzeesche grondstof gebieden af-
gesloten. Bovendien had het toen
zijn eigen Nederlandsche regeering,
onder de leiding der Koningin.
Desondanks was de toestand der
groote massa zonder eenigen twijfel
aanzienlijk slechter dan thans, wat
niet in de laatste plaats té wijten
was aan den onwil dier regeering,
ten behoeve der slechtstgesitueer-
den in het vrije bedrijfsleven in te
grijpen.
Als wij hiervan eenige voorbeelden
geven, is dit niet, om den toestand
van tegenwoordig minder ernstig
voor te stellen, maar alleen om te
laten zien, hoe, ondanks alles, de
belangen der minst draagkrachti-
gen thans toch heel wat meer dan
toen worden gediend. .

Wij laten hier, als onverdacht ge-
tuige, den bekenden ' vakvereeni-
gingsma'n Jan Oudegeest aan het
woord, die in zijn .werk: „De ,ge-
schiedenis der zelfstandige vak-
beweging in Nederland" (AmsJ^r-
dam 1932) eenige hoofdstukken
aan de oorlogscrisis 1914 tot 1920
wijdt (Pagina's 218—266).
Sommige verschijnselen .waren al
precies als thans! Men oordeele:

„In die Jaren, waarin In alle landen de
scherpste maatregelen moesten worden
genomen tegen karakteiiooze winstma-
kers, die het volk brandschatten en er '
niet tegen opzagen, het aan den honger
over te leveren..."

Andere dingen echter zijn nu
anders. \
„In die jaren vertoonde zich de" monstru-
ositeit van het kapitalisme hl zijn aller-,
gruwelijksten vorm, vierden .uitbuiting en
winstmakerij hoogtij en zouden de prole-
"tariërs zijn overgeleverd aan den schrik-
kelijksten honger en de - diepste ellende,
indien daar. niet in. een aantal landen de
arbeidersbeweging geweest ware, die
maatregelen van de regeeringen wist te
verkrijgen, waardoor' althans in den
grootsten nood werd voorzien,"

Thans heeft ^de Overheid van den
beginne af uit eigen beweging alle
noo,dige maatregelen getroffen, die
vroeger, zooals Oudegeest verder
zegt," door de arbeidersbeweging
„afgedwongen" moesten worden.
Thans behoefde niets te worden
a-f gedwongen, maar zoekt het N.A.F,
met dé Overheid/ samen in een-
drachtig overleg voortdurend naar
hetgeen mogelijk is.
Verderop in het aangehaalde werk
is nog sprake van
„De parasieten, de oorlogswinstmakers,
tie kettinghandeïaren en hoe men dit volk
verder wil noemen, die de gelegenheid
hadden het geheele volk te brandschat-
ten." . ^

.

Want
„De humane .en zachtere gevoelens, die
zich in den aanvang der oorlogsperiode.
hadden geopenbaard bij regeerders en
particulieren, stompten al af, toen de oor-
log een maand of vijf, zes geduurd had.
Het bleek maar al te duidelijk, dat, in-
dien de arbeiders niet zelf in beweging
kwamen, er niet veel van de zijde der
règeeering te verwachten was, omdat deze
de particuliere winstmakerij ten koste van
de arbeidersklasse niet wenschte tegen te
gaan. Men'was bereid om van de winsten
van den particulieren .handel den arbei-
ders een brok toe te werpen, maar men
was niet bereid die winsten zelf aan te
tasten, ten bate van een betere voedsel-
voorziening."

Hoe geheel anders is het thans!
Winstmakerij werd principieel door
de tegenwoordige regeering al
dadelijk tegengegaan, door het
stellen van maximumprijzen en
controle daarop; door de strengste
straffen bij overtredingen; door
voorheen ondenkbaar hooge winst-
belastingen e.d.
Oudegeest spreekt van
„De karakterloosheid van een groot aan-
tal handelaars en fabrikanten en van zoo
goed als alle huiseigenaren, die met een
ongekenden wihsthonger als aasgiei'en
neerstreken Op de gezinnen der arbeiders.
Pogingen tot loonsverlaging waren in den
aanvang van den oorlog en nog lang
daarna aan de orde van den dag. Dé
huren der woningen werden op de meest
brutale wijze opgedreven."
„Eiken dag — aldus een op 10 Augustus
1914 door het N.V.V. verzonden circulaire
— worden talrijke fabrieken en werk-
plaatsen gesloten en den arbeiders op kor-
ten termijn gedaan gegeven. Dat de werk-
gevers daarbij meermalen bijzonder hard
optreden, staat vast. Het gaat toch niet
aan, dat in dezen tijd, nu enkele jaren
van voorsrpoed achter den rug liggen, de
werkgevers hun arbeiders aan den dijk

•zetten en zich verder niet om heff bekom-
meren."

Ook dit is thans allemaal heel
anders! Weliswaar werden bij het
uitbreken van den oorlog in 1939 de
arbeiders bij massa's ontslagen, en
weigerde de toenmalige regeering
opnieuw, hiertegen maatregelen te
nemen, maar na de bezetting van
Nederland nam de Duitsche over-
heid maatregelen tegen ontslag,
tegen loonsverlaging en dergelijke.

Ook met de werkloosheidsvoorzie-
ning stond het er leelijk voor. De
kassen der arbeider^svakbeweging
waren door deze buitengewone om-
standigheden ontoereikend, zoodat

allerwegen steuncomité's moesten.
bijspringen. Pas veel later kwam er
een behoorlijke regeer ingssteun
aan de werkloosheidskassen tot
stand.
Over „particuliere winstmakerij"
gesproken:
„Uit de belastinggelden werden de levens-
middelenhandelaars tevreden gesteld,
doordat de - regeeryig tegen hooge prijzen
inkocht en tegen lage prijzen verkocht.
Men begrijpt dadelijk, dat dit een halve
maatregel was en er heel wat gecltiea-
neei-fl werd-, om deze verstrekking in zoo
gering mogelijke hoeveelheden te doen
plaats hebben. Daartoe werd nauwkeurig
onderzocht, of men wel werkelijk on- of
minvermogend was."

De arbeidersbeweging betoogde op
, 25 April 1915 dan ook voor:
Ie. „een zoodanige verlaging van den prijs
van'graan en meel, dat de prijs van brood
zoowel van gebuild als van ongebuild meel
•worde teruggebracht op het peil van begin
Augustus."
2e.~ De prijsverlaging- van andere voor-
name levensmiddelen.
3e. De uitkeering aan werkloozeri en de
gezinnen der 'gemobiliseerden zoodanig te
regelen, dat m het noodzakelijke levens-
onderhoud, met inbegrip van woninghuur,
kan worden voorzien.

De aandachtige lezer • zal opmer-
ken, dat nu van den beginne af aan
door de Overheid hierin is voor-
zien, zonder dat bftoogingen en
andere machtsüitingen behoefden
plaats te.vinden.

„Niettegenstaande allen ijver der ai-bel-
dersbeweging nam dan ook de nood met
den dag toe. In Mei 1915 was een nieuwe
interpellatie in de Kamer noodig. De
regeering weigerde meer te doen, vooral
ook, omdat de burgerlijke partijen
geenerlei steun aan de verlangens der
arbeiders wenschten te geven."

Hoe gelukkig'kunnen wij ons prij-
zen, dat er op het oogenblik geen
„burgerlijke partijen" meer be-
staan, die een billijke rantsoenee-
ring van den beschikbaren voor-
raad levensmiddelen, tegen nor-
male prijzen, in den weg staan!
Tóen echter was het zoo, dat.
„de nood onder de bevolking steeg met
het uur en de ondervoeding, vooral van
vrouwen en kinderen, hield er gelijken tred
mede. Op 8 en 9 November^ 1915 werd door
het N.V.V. een groot nóodcongres gehou-
den. Het was inmiddels zoo ver gekomen,
dat zuigelingen en zwakken geen melk
meer konden krijgen en dat zelfs de aard-
appelen bijna niet 'meer te verkrijgen
waren, om van de verstrekking van
'vleesch maar geheel te zwijgen. Wip niet
wilde smokkelen bleef in dien tijd soms
maanden verstoken van een behoorlijk
stukje vleesch. Zelfs in gezinnen, die niet
tot de slechtst>betaalden behoorden, richtte

' de ondervoeding schrikkelijke verwoestin-
gen aan, vooral onder de kinderen."

Het mag thans dan ook al niet
gemakkelijk zijn, zóó erg als toen
is het nu toch niet.
„De winter van 1915—1916 was bijzonder
hard voor de Nederlandsche arbeiders-
klasse. Er werd gebrek geleden, zooals er
bij menschenheugenis niet bekend was._
Niettegenstaande de eischen, door de
arbeidersbeweging gesteld, matig en be-
scheiden konden worden genoemd,
wenschten regeering en parlement niet
verder te gaan."

-Men ziet duidelijk het enorme ver-
schil met tegenwoordig, nu de re-
geering zich inspant, om uit eigen
beweging en in samenwerking met
het N.A.F., voor de Nederlandsche
werkers te doen, wat menschèn
mogelijk is.
Toen was dit niet zoo. De arbeiders-
beweging moest scherp tegen de
regeering optreden. Adres volgde op
adres, interpellatie op interpellatie.
„Den derden Juni 1916 werd besloten we-
der tot een interpellatie in de Kamer over
te gaan. Er was toen in de gezinnen der

arbeiders zoo volslagen gebrek, dat het
niet, langer te dulden was. Er was bijna
geen brood, -bijna geen groenten,' geen
meel, terwijl de aardappelen njet goed
genoeg voor varkensvoeder konden ge-
acht worden."

Groote demonstraties op 16 Juni
1916 zetten kracht bjj aan den
eisch der arbeiders tot stevig in-
grijpen der .regeering, en - - ein-
delijk! — volgde dan'ook een dis-
tributiewet! -Na twee jaar oorlog!
Na twee jaar van kettinghandel en,
oorlogswinst, van armoede en ge-
brek f Hierdoor
„was het mogeïijk, om in den winter van
1916—1917 althans de bitterste ellende
uit de woningen der arbeiders te houden.

Thans is dife van den beginne af
het streven geweest.
Van de distributiewet echter
„wisten de handelaars profijt te _trekken.
Want nu uit de belastinggelden dé levens-
middelen moesten worden opgekocht,
ontstond een enorme prijsverhooging. Voor
een niet gering deel zat deze prijsverhoo-
ging in de winstjacht der leveranciers, die,
indien de Overheid tot prijszetting over-
ging,- voorraden van de -markt lieten ver-
dwijnen."

De zwarte handel is er helaas thans
ook! Het stelsel van distributie
echter is totaal anders dan toen.
Pe overheid koopt geen levensmid-
delen meer tegen hooge prijzen,
daardoor oorlogswinstmaken be-
gunstigend, maar zij oefent op het
geheele bedrijfsleven zulk een in-
tensieve controle uit, dat zij "de ge-
heele prijsvorming beheerschen
kan. De overheid bepaalt zich tot
h»t geven van voorschriften en het
oefenen van controle, maar treedt
niet zelf als handelaar op.
„Alhoewel de regeering over voldoende
geld beschikte, moest wegens verminder-
den graanaanvoer in het laatst van
Maart 1917 het broodrantsoen van 4 ons
per dag teruggebracht worden tot 3 ons
per dag."

In Augustus 1917 evenwel .3»
„stond de invoer van brood, koren en
andere granen stop, doordat de Neder-
landsche schepen, die met Canadeesch en
Argentijnsch graan geladen waren in de
Amerikaansohe havens waren vastgehou-
den. Het broodTantsoen moest opnieuw
worden teruggebracht en thans tot onge-
veer 250" gram."
„De nood bleef: stijgen en in Maart 1918
werd het broodrantsoen teruggebracht op
200 gram."
We kunnen hiermee volstaan.
Dat de noodtoestand in dien tijd, -
ondanks de groote activiteit der
arbeidersbeweging, nog wel een
graadje erger was dan op het
oogenblik, is wel duidelijk: Het was
een onoverzienbare chaos, waarin
de arbeider- en de arbeidersvrouw
het nog heel wat moeilijker hadden
dan nu. We willen nog slechts nte-
moreeren, dat na het sluiten van
den wapenstilstand er op 3 Februari
1919 een vergadering werd gehou-
den van N.V.V. en S.D.A.P., waarbij
eischen werden gesteld, die in de
richting van een socialistischen
samenlevingsvorm gingen.
Daarvan is echter niets terecht ge-
komen!
Na den oorlog ging het kapitalisme
weer ongebreideld zijn gang, om
ons de groote crisis van 1929 en

xtenslotte den tegenwoordigen oor-
log te brengen.
Thans evenwel overheerscht reeds
tijdens den oorlog de gemeen-
schapsgQ,dachte en wordt reeds nu
de socialistische volksgemeenschap ,
gegrondvest, dié na den oorlog ons
volk een. betere woning Bij n zal, dan
de liberaal-kapitalistische maat-
schappij ooit kon zijn.



UIT DE WERELD VAN DEN ARBEID

„Vereenigt U", het orgaan van den
Nederlandschen Bond van Arbeiders
in het Landbouwbedrijf schrijft:

„Zonder eenig voorbehoud willen
wij toegeven, dat het tot stand komen
van collectieve arbeidsovereenkom-
sten dit voorjaar niet vlot verloopt
en dat het de hoogste tijd wordt to't
resultaat te komen. Niet alleen in
het belang van de arbeiders, doch

'Ook voor de bedrijven. De .gevolgen
van een „contractlooze" periode zijn
voor beide partijen, wannéér het
straks waf drukker wordt, niet te
Overzien."

De secretaris-generaal van het
departement van Sociale Zaken heeft
beslist, dat indien ingevolga het

• verbod om korter te werken dan
48 uur per week, in bepaalde gevallen
de normale, overeengekomen werktijd
voor kantoorbedienden en andere
werkers op maandloon wordt ver-
hoogd, de werkgever een verhou-
dingsgewijs hooger salaris moet uit-
betalen.

Het college van rijksbemiddelaars
heeft bezwaar gemaakt tegen de in
de collectieve arbeidsovereenkomst
voor het grafisch bedrijf opgenomen
loonsverhooging van 15 pet. Wel is
het college bereid, voorstellen te
overwegen, welke beoogen de laagst
bezoldigden te hulp te komen, doch
in verband met het loonpeil in
andere vakken meende het college

'het algemeen verzoek om loonsver-
hooging niet te kunnen inwilligen.

De collectieve arbeidsovereenkomst

zelf, ^ die alle arbeiders o.a. ten
minste negen dagen vacantie garan-
deert, werd goedgekeurd. ' a

Volgens besluit van den secretaris-
generaal van het departement van
Sociale Zaken blijven na de oprich-
ting van het Nèderlandsch Arbeids-
front -de' bepalingen der bestaande'
collectieve arbeidsovereenkomsten als
opgelegde regeling van kracht.

••' ~ • i
Per 4 Mei j.l. trad de opgelegde

regeling van loonen voor de vleesch-
waren en vleeschconserven-indüstrie

e van het college van rijksbemiddelaars
in werking, als,gevolg waarvan de in
uitzicht . gestelde loonsverhooging'
eindelijk is ingegaan.

In enkele belangrijke land- én
tuinbouwdistricten is overeenstem-
ming verkregen inzake de .loonen 'en
arbeidsvoorwaarden voor 1942—'43.
De contracten behoeven nog de goed-
keuring van het college van rijksbe-
middelaars. Voor de provincie Fries-
land werd één contract afgesloten
met zes verschillende -loongebieden,
waarin het weekloon voor vaste ar-
beiders varieert van ƒ 2^.50 tot ƒ 25.50.
Voor den tuinbouw in Noord-Holland
werd een loon overeengekomen voor
vaste arbeiders van ƒ 25.—; voor den
landbouw op Voorne, Putten en
Rozenburg, 35 tot 37 cent per uur.

In den ouderdom van .72 jaar over-
leed- op 7 Mei de oud-bondspen-
ningmeester van den Alg. NederL
Bouwarbeiders Bond, J. P. Kooistra.

Parlez vous Frangais ?
Sprechen Sie Deutsch?

Do you speak English?

JA!Deze vragen zult' U
.spoedig kunnen be-
antwoorden met
wanneer U besluit tot de aan-
schaffing van de STANDAARD-
WERKEN VOO B TALENSTUDIE
van den bekenden leraar F. C.

' GI-ÏSEN. Na bestudering van deze
UITSTEKENDE CL'KSUSSEN zult
ook U kunnen zeggen: •
„Dank' zij deze boeken. Kan ik
de Franse, Duitse -^ en Engelse
taal' tot in alle onderdelen vlot
lezen, spreken en schrijven!"
PRACHTIG PAPIER — GEHEEL

LINNEN BANDEN
Per .taal ƒ 3.40. — De gehele
serie «ƒ 10.20. — Desgewenst

betaalbaar met

SLECHTS f l.' per muiind.

Ook voor niulrr.s'Uiiinde boeken zult U zeker interesse hebben!
KRAMER'S WOORDENBOEKEN. Nog: in de oude solide uitvoering. Geheel linnen
banden. Frans—Duitg—Engels ƒ13.80. Per taal /4.6O
VAN GOOR'S DRIETALIO WOORDENBOEK, Frans—Dui
geheel linnen band ƒ 2.9O.
WISKUNDE VOOR IEDEREEN7 door Egmont Colerus. Met dit boek krijgt U de wis-
kunde als het ware spelenderwijs onder-de knie. 5e druk. peb. 'ƒ4.10.
MEETKUNDE VOOR IEDEREEN, eveneens door Egm. Colerus. Geb. ƒ 4.1O.
RECHTSE ENCVCLOPAEDIE. KechtskenrüS voor iedereen! Twee zware delen In
geheel linnen banden. Voorheen ƒ11.80. NU totaal slechts -ƒ6.20..
HEMEL EN' AARDE. Sterrenkunde voor iedereen, door den wereldbekenden sterren-
kundige Plamarion. Rijk geïll. In linnen band ƒ 3.65.
STUIPTREKKINGEN \. d. -WERELDREUS, eveneens van Plamarion. Over de aard-.
bevingen, vulkaanuitbarstingen, enz., door alle eeuwen. Rijk geïll. met zeldzame
foto's. In linnen band / 3.95.
HET UUR VAN AZIfi door Feber. Dit boek zal U een gedegen kijk 'geven op alles,
wat zich • op het ogenblik in het Verre Oosten afspeelt. Geb. ƒ 4.10.

-Duits—Engels, tezamen In één

BRIEFSTELLER EN RAADGEVER VOOR IEDEREEN. Bevat modellen en tal van
praetische raadgevingen voor Uw correspondentie, eenvoudige boekhouding,
het - stellen van requesten, over huur, verhuur, huwelijk, arbeidscontract,
enz., enz.' Bijna, 400 blz. Dit omvangrijke en veel- 01 C^TLITC f *» c/"i
zijdige boek kost thans keurig gebonden OLtCn l O f ./.DU

IMt de geheime archieven van het wereldbekende CANADESE POLITIECORPS.
1. Politie dor wildernis. 2. Gerechtigheid in de wildernis. Twee spannende adem-
benemende Belevenissen. Zojuist gereedgekomen. In 2 keurige banden, totaal ƒ 8.—.
CAMERA OBSCLIRA. Jubileum-editie. Geïll. door Jo Spier. In linnen band ƒ6.30.
KUNST ZIEN EN LEREN KENNEN. Pas verschenen. Dit boek leert U aan de hand
van talloze illustraties kunst zien en ervan genieten! In geheel linnen band ƒ b.50.
AL J>EZE BOEKEN DESGEWENST BETAALBAAR. MET f'l.— of meer per maand
bij peslell. van ten hooogsre ƒ 12.50, ƒ 2.— per maand bij ƒ 25.—, enz.
Franco verzending door ge-
keel Nederland. Bestellin-
gen uitsluitend te richten
aan:
Boekhandel II. NELISSEN,
Prinsengracht <;;7. A'dam.

Tel. 31 791.
Postrek. 60092.

Gem. Giro N 22G6.
Bij bet. p. giro of postw.

men. „Adv. -Arbeid"'.

BON
Ondergetekende wenst franco te ont-
vangen.: .....

Het verschuldigde ad ƒ /de Ie termijn ad
ƒ *) is door . mij verz./wordt door mij met
10 et. extra als rembours op de zeivling betaald*)
*) Doorslaan wat niet wordt verlangd.
Naam en beroep:
Adres: . . 96

{Roelof Citroen JUWELIER

AMSTERDAM
Kalverstraat l Telefoon 37668-
D E N H A A G
Hoogstraat 23 Telefoon 111757

Opgericht .1850 Eigen Atelier

koppen.

en op het werk maar
daarbuiten. Als goed vak-
en bewust, arbeider geeft U
Uw werk en Uw gezin Uw

j toewijding. Zorg daarom
dat Uw oude dag verzekerd is
en Uw gezin niet voor noode-
löoze zorgen kan komen te
staan. Sla spijkers met koppen
en sluit NU een passende levens-
verzekering bij „De Centrale"
Arbeiders Levensverzekering Mij.
Onze agent geeft U gaarne
alle gewenschte inlichtingen.

ENTPALE
Solide Coulant

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RUNSTRAAT 2$ OEN HAAG

ENSAID helpt U tijd. geld
en punten besparen!

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

Dames en meisjes

maakt nu thuis zelf uw kleding
Zendt onderstaande bon en 30 cent postz.
(4 x 1$ cent of 10 x 3 cents postzegels)
aan Ensaid-lnstltuut, Tolsteegsingel 54,
Utrecht, en wij. zenden U een mooi boek met
100 maten en modellen en 'n gratis apparaat
om U te laten zien hoe gemakkelijk U

speciale machtiging THUIS ZELF alle kleding kunt maken en
vermaken.

Deze zegels worden aan ons Doet» de. zegels tó een envelop met deze bon
^^elnV^Snden^oSÏ of plakt ze OP een briefkaart zoals hiernaast
vermeldt ..265". • Voorbeeld.

HM M.leden!
Hebt ge de vragenlijst van het

Nederlandsche Arbeidsfront
reeds ingeleverd?
Zoo neen, doet het dan dadelijk! Uw rechten
op werkloosheids- en andere ondersteLK i. ;en
gaan teloor, als ge hierin nalatig büift!

Denkt om Uw-gezinsbelang



Voor c/e vrouw

R

Smakelijke nagerechten,
van rabarber

abarber valt nu wat den prijs betreft binnen
ieders bereik; allicht tracteeren we dus onze

huisgenooten eens op een smakelijk „hapje-toe",
waarin rabarbermoes een rol speelt; de Pinkster-
dagen brengen daarvoor een goede gelegenheid.

Vroeger was de tractatie '„rijst met rabarber";
nu wi; echter niet; ever rijst beschikken, kunnen we
even goed — beter zelfs! — onze rabarber met gort
vermengen. Niet alleen smaakt dat uitstekend,

xfhaar ook zal ons gerecht in dezen vorm een hoo-
gere voedingswaarde hebben dan we met de bij ons
gebruikelijke geglansde rijst kunnen bereiken. Ik
zal het recept hier maar dadelijk laten volgen:

Gort met rabarber (4 personen).-
200 g. (2 ons) gort, 500 g. Cl pond) rabarberstelen,

"30 g. (2 af gestreken eetlepels) suiker, l theelepel
zuiver gemalen krijt.

Wasclx de gort en laat ze een dag en een nacht
(liever nog twee dagen en twee nachten) weeken
in viermaal zooveel water als gort (in dit geval
komt dit neer op 2i- kopje gort met l liter, water).

Breng de gort met het weekwater aan de kook
en laat ze zachtjes een uurtje doorkoken; voeg er
dan de gewasschen, ongeschilde, in kleine stukjes
gesneden rabarberstelen bij ,en laat die een kwar-
tier meekoken; meng er het krijt door en blijf
roeren ,tot het schuimen heeft opgehouden. Maak
het gerecht af met de suiker.

Gort met rabarber, in hooikist of in kranten bereid.
Begin met dé gort te behandelen, zooals dit in

het vorige recept is beschreven. Breng ze met het
weekwater 'aan de kook, leg er echter reeds na 20
minuten de stukjes rabarber op en laat die met de
gort nog 10 minuten koken. Zet de pan vlug in de
hooikist of pak ze op de bekende wijze in kranten;
laat ze gedurende 4 uur ingepakt staan. Roer dan
alles goed door elkaar met het krijt en voeg er de
snlker bij. _

Denk er 'aan, dat de pan die voor het gerecht
wordt gebruikt vooral niet te groot is: de gort met
de rabarber moet er eigenlijk maar juist ingaan,
met een klein randje-extra tegen het overkoken. En
neemt u niet te weinig kranten: op z'n minst acht
stuks, die kruisgewijs over elkaar worderi gelegd,
terwijl dan op de bovenste krant in 't midden een
paar - ineengef rommelde vellen worden gelegd bij
wijze van een kussentje. Daarop komt dan de heete
pan te staan, die zoo.vlug mogelijk met de opeen-
volgende vellen papier wordt omwikkeld, zóó, dat

de laatste krant naar onderen wordt omgeslagen en
de punten daarvan dus stevig onder de pan worden

.vastgehouden.
..Een gemakkelijke manier van „koken", als we op

één van de Pinksterdagen er met ons gezin op uit
trekken en dus weinig tijd kunnen geven aan het
middagmaal.,
. Een extra-ïekkere tractatie, die op zoo'n dag ook

maar weinig tijd vraagt, is:
»

Schuimvla van rabarber (4 personen).
250 g. (% pond) rabarberstelen, J 1. taptemelk, 2.

afgestreken' eetlepels regeeringsbloem, 3 afgestreken
eetlepels suiker, l theelepel zuiver gemalen krijt.

Begin enen dag van te voren met de voorbereiding
van dit gerecht.

Zet de gewasschen, ongeschilde, in stukjes*gesne-
den rabarber op met een klein scheut j e water en
laat ze vlug tot een stevig moes koken (ongeveer
10 minuten). Vermeng het moes goed met het
krijt en laat het dan op een koele plaats tot den
volgenden dag staan"

Roer de 2 lepels bloem met 2 lepels van de suiker
door elkaar en vorm er met een paar lepels van de
koude taptemelk een .volkomen glad papje van;
yerdun dit met nog een paar lepels koude melk,
tot het gemakkelijk vloeibaar is. Breng de rest van
de melk aan de kook, giet er roerende het aange-
mengde'meel in en laat dit onder voortdurend
roeren op een zacht vuur gaar worden .(5 a 10
minuten). Zet de op deze wijze verkregen dunne
saus ook tot den volgenden dag in de koelte.

Maak dien dag, even vóór ge aan tafel zult gaan,
het gerecht af. Klop daarvoor de melksaus met een
garde (eierklopper) tot een schuimige massa, die
aan den klopper blijft hangen (5 a 10 minuten
kloppen!); meng er dan, steeds kloppende, telkens
een lepel tegelijk, het koude rabarbermoes door en
maak ten slotte de vla op smaak af met nog l eet-
lepel suiker. .

ü kunt het ook nog anders doen.
U maakt dan het rabarbermoes den eersten dag al

af met zooveel suiker als voor den smaak noodig
is (waarschijnlijk iets méér1 dan l afgestreken eet-
lepel). U legt den volgenden dag het moes onder
in de vlaschaal, klopt dan de melksaus en leg die
er als een witten schuimkop bovenop. In dat ge-
val kunt u voor een grooter aantal personen best
toe met de aangegeven hoeveelheid „schuim"; u
kookt alleen maar een grootere portie rabarber-
moes, b.v. van één pond in plaats van £ pond.

CORRESPONDENTIE
Mevr. G. S.—V. te A. — Dezer dagen is een officl-
eele bekendmaking verschenen, volgens welke winke-
liers worden verplicht, de op speciale vergunningen
toegewezen hoeveelheid vitrage aan de vergun-
ninghouders te verkoopen. Tot nu toe trachtten de
Winkeliers steeds minder dan de op de vergun-
ningen vermelde hoeveelheid af ' te leveren. '

Mevr. Th. v. L. te Z. — Wij raden u aan de groene
japon donkerblauw te laten verven. Met een lichtere
kleur blauw loopt u de kans, dat de japon een
vaal-blauwe kleur krijgt.
Sommige ververijen nemen thans weer in beperk-
te mate te verven goederen aan. Natuurlijk kunt
u het kleedingstuk ook zélf verven, maar daaraa'n
is doorgaans veel risico verbonden.

Mevr. A. G.—S. te U. — Aangezien een groot deel der
sportkousen onder de plusteur schuil gaat, zoudt
u met de weinige wol, waarover u beschikt, kun-
nen volstaan door halve kousen te breien. Wanneer
u de beenen dan verlengt met stukken van oude
kousen, heeft uw zoontje weer een paar goed bruik-
bare en degelijke sportkousen!

Mevr. M. d. V. te E. — Uw klacht, dat er elec-
trische stroom op de pijp staat, is de moeite waard
onder de aandacht van den huiseigenaar te bren-
gen. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat het
quvel aan lekkage onder den vloer of anderszins is
te wijten. /

Mevr. L. v. d. B. te S. — De ruiten kunt u mooi
glimmend en schoon krijgen als u ze eerst met een
vochtig doekje en daarna met een prop kranten-
papier flink opwrijft.

Nog voorradige patronen
Wij laten hier een lijstje volgen van de

patronen, waar nog een beperkte voor-
raad van aanwezig is:

No. 9 Damesvest m. lange mou-
wen ƒ 0.30

„ 11 Bolero zonder mouwen „ 0.25
„ 12 Overal voor 14 jaar .-..., „ 0.40
„ 17 Meisjesjurk 10 jaar „ 0.35
„ 18 Plastron „ 0.25
„ 19 Tweebaansrpk , OJO
„ 20 ,Kindervestj% m. lange mou-

wen „ 0.25
„ 22 Meisjesmantel met hoed ... „ 0.50
„ 23 Heerenoveral r: ,... „ 0.50
„ 25 Overhemdblouse „ 0.35
„ 28 Heerenoverhemd „ 0.40
„ 29 Rijbroek (jongens)............ „ 0.40
„ 30 Gekleede blouse .....'. ,. „ 0.40
„ 33 Ijïlokrok „ 0.35
„ 34 Jongensblouse „ 0.40
„ 37 Broek (jongens) „ 0.35
„ 39 Trappelzak „ 0.30
„ 40 Capuchon m. strik óf kraag „ 0.25
„ 41 Baret ....- „ 0.25
„ 50 Hoedje .... „ 0.30
„ 51 Japon van tweeërlei stof ... „ 0.50
„ 52 Japon met schulpgarneering „ 0.55
„ 53 Kinderjurkje m. lange mou-

wen '„ 0.35
„ 54 Overgooier met blouse „ 0.60
„ 55 Broek^en vest jongens „ 0.60
„ 56 Jasje of mantel met capu-

chon » -->, 0.50
„ 57 Jurk voor bakvisch „ 0.50
„ 5* Heerensporthemd „ 0.40
„ 59 Lingeriegarnituur „0.85
„ 60 Blouse met pas en rok „ 0.60
„ 61 Frontje (heeren) „ 0.35

'„ 62 Windjak ,? 0.45

Deze patronen kunnen, zoolang de voor-
raad strekt, nog bij de redactie van „Ar-
beid" worden besteld.

D eze aardige zomerjurk kan voor onze
dochters, maar ook voor onszelf worden

gema'akt. Hebben we veel tijd te onzer be-
schikking, dan kunnen we er een aardigen
rand langs borduren — hebben we minder
tijd, dan kan een gekleurd galon dit borduur-
werk heel' goed vervangen.

Practisch is; dat we dit model van tweeër-
lei stof kunnen maken, waardoor we van een
oude zomerjurk heel gemakkelijk weer een
nieuwe kunnen fabriceeren. Het patroon, dat
we hierbij geven, kan geheel naar eigen fan-
tasie, rekening houdend met de stof, waar-
over we de beschikking hebben, worden ver-
anderd.

Het maken van deze japon is zóó eenvou-

dig, dat een ieder zich met succes eraan kan
wagen.

Het ingerimpelde middenstuk kan met een
hoofdje of met een geborduurd randje wor-
den afgewerkt.

De verschillende deelen van- het uitgewerk-
te patroon stellen het volgende voor:

Fig. l voorpand blouse; fig. 2 achterpand
blouse; fig. 3 mouw; fig. 4 middenstuk;

. fig. 5 voorpand rok; fig. 6 achterpand rok;
fig. 7 ceintuur.
' Patronen kunnen tegen 50 cents aan post-
zegels worden besteld bij de Redactie van
„Arbeid", Postbus ICO, Amsterdam-C.

De postzegels kunnen op de adres-zijde van
een briefkaart worden btfgeplakt. Bij de be-
stelling vermelden: Patroon No. 62.
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Troelstra-Oorden
Zooals reeds in het vorig nummer van

,;ArbeicT' bekend is gemaakt, is liot
Troelstra-Oord te Egmond a/Zee wegens
onvoorziene omstandigheden voor onr
bepaaldën tijd gesloten.

Tlians kan worden meegedeeld, dat in
de plaats hiervan is opengesteld ,het '
Gebouw ..Morgenrood" te Oisterwijk.

De logieskosten voor dil gebouw zijn
gelijk aan die voor de Troelstra-Oorden.

Voor de maand Juni en. de week van
4—11 Juli is ..Morgerffood" echter reeds
volgeboekt.

Logiesaanvragen voor de maanden Juli,
Augustus en September gelieve men
rechtstreeks te zenden aan: Vacantie-
huis „Morgenrood." te Oisterwijk (Nrd-
Brabant).

Het Troelstra-Oord te Beekbergen is
eveneens beschikbaar voor logies, doch
is vóór de volgende data reeds volge-
boekt: 23—30 Mei en 13—25 Juli.

Natuurvriendenhuizen
De navolgende Natuurvriendenhuizen

zijn — zooals reeds gemeld — in de
maanden Mei en Juni niet beschikbaar.
,..De Hondsrug" — Noord-Laren (corr.-
. adres W. Vrieze, Heerestraat 33a. Gron.)
,,Hunehuis" ~— Havelte (corr.adres- A.
Konstapel,, Bankastr. 16 Meppel).
„Krikkenhaar" -- Borne (Almelo) (eorr.
adres ..Krikkenhaar" te Borne).
,,Den Brummel" — Bennekom (corr.-
adres „Den Brummel" Bennekom)
„Ons Honk" -- Lage Vuursche (corr.-
adres G. de Jong. Hendr. Smidtstr. 44
Hilversum).

Aanvragen voor deze huizen voor de
maanden Juli. Augustus en September
kunnen echter worden Ingezonden aan
de bovenvermelde correspond.-adresseii.

I>K>' I IAACi .
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 20 t/m 128 Juni a.s.
aangekondigde tentoonstelling wordt,
daarom tot nader order uitgesteld.

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

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

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

De deelnemcrsprijs bedraagt 1O cent
Per persoon

Alle verder gewenschte inlichtingen
worden verstrekt door het Vreugde en
Ai•beid-Inlichtingenkantoor op hetLeid-
scheplein en het Stedelijk Bureau van
het Nederlandsche Arbeidsfront. Prins
Hendrikkade 49.

Boottochten vanuit
Rotterdam

Op 31 Mei a.s. wordt vanuit Rotter-
dam wederom een boottocht georgani-
seerd naar Gorinchem, met bezichtigmg
van Oud-Gorinchem en omgeving en
het Slot Loevestein. .qnder deskundige
leiding.

De deelnemersprijs bedraagt ƒ 1.25
voor volwassenen en 75 cent voor kin-
deren t/m 13 jaar onder geleide.

Aan boord wordt voor verschillende
attracties, muziek, spel, zang en clans
zorggedragen.

Voor de leden uit de nabijgelegen
Plaatsen bestaat de gelegenheid om op
te stappen bij Kralingsche. Veer om
9.20 uur: bij .Bolnes om 9.30 uur; bij
Slikkerveer om 9.40 uur; bij Krimpen
a.d. Lek om 9.50 uur: bij Kinderdijk
om 9.56 uui' en bij Alblasserdam om' 10
uur v.m.

Kaarten zijn in voorverkoop bij de
bekende adressen en Heemraadssingel
163 verkrijgbaar.

ONTWIKKELING
Afzwerhfeest te Den Haag

Op 3 . Juni a.s. wordt om 8-uur n..m.
in het Boschbad te Den Haag wederom
«en afzwemfeest gehouden, waaraan en-

feele bekende zwemmers hun medewer-"
king verleenen. v

Belangstellenden ^hebben tegen het
gebruikelijke tarief van 10 cent voor
kinderen t/m 13 jaar en werkloozen en
15 cent? voor volwassenen eveneens toe-
gang. '-

Zwemmen
In verschillende plaatsen va-n ons

land worden wekelijks goedkoope zwem-
avonden georganiseerd voor de leden
van het Nederlandsche Arbeidsfront en
hun huisgenooten.

In alle baden is een zweminstructeur f
aanwezig voor het geven van gratis
zwemonderricht aan diegenen, die de
zwemkunst nog niet of niet geheel
machtig zijn.
Alle nadere inlichtingen worden door de
plaatselijke kantoren van het N.A.F.
verstrekt.

De regeling in de navolgende plaatsen
is als volgt:
ALKMAAR.

Alkmaarsche Overdekte Bad- en
Zweminrichting: lederen Donderdag-
avond van 7.30—8.30 .uur.

Toegangsprijs resp. .10 en 15 cent.
AMERSFOORT.

Sportfondsenbad, Bisschopsweg: lede-
ren Dinsdagavond van 6.30—7.30 uur
voor kinderen t/m IS'jaar en begelei-
'ders en van 7.30—8.30 uur personen
boven 14 jaar. ' , -

De toegangsprijs bedraagt resp. 10 en
15 cent: introducé's betalen resp. 15 en
20 cent.
AMSTERDAM.
lederen Dinsdagavond:

Spor'tfondsenbad-Oost: van 18—19
uur eerste groep kinderen tjn. 13 jaar
en hegeleiders; van 19—20 uur idem,
tweede groep en van 20—21 uur perso-
nen boven 13 jaar.

Sportfondsenbad-West: van. 19—20
uur kinderen tjn. 13 jaar en begelei-

ders; vt,n. 20—21 uur eerste groep per-
sonen boven 13 jaar; van 21—22 uur

, tweede groep idem.
lederen Donderdagavond:

Zuiderbad: van 19—2O _uur kinderen
t.m. 13 jaar en begeleiders;, van 20—21
uur • eerste groep personen boven 13
jaar; en van 21—22 uur idem tweede
groep.

Nadere inlichtingen bij V. en A. Leid-
scheplein en Pins Hendrikkade 49—51.
AMilDOOKN.

Sportfondsenbad. Binnenweg 3: .lede-
ren Donderdagavond van 7.30—8.30 uur.

«Toegangsprijs resp. 10 en 15 cent.
Zwemkaarten zijn te. verkrijgen bij '

Hoofdstraat 178.
Nadrukkelijk wordt erop gewezen,

. dat toegangsbewijzen uitsluitend ver-
^ krijgbaar zijn bij laatstgenoemd adres

en niet aan de kassa van het zwembad.
De zwemtegelinjï in andere' plaatsen

worden in het volgend nummer van
„Arbeid" nog nader bekend gemankt.

te Den Haag
Op Zondag 31 Mei a.s. wordt om 10.30

uur -v.m. in liet Asta Theater vertoond
de" Tobis-film „Serenade" met Hilcle
Krahl, regie van Willy Forst en muziek
van Peter Kreuder. (Toegang boven 14
jaar!). Tevens massazang o.l.v. Cor
Steyn.

Toegangskaarten a 35 cent per per-
soon en 10 cent voor werkloozen ver-
krijgbaar bij: Inlich tingenbureau a.d.
Horweg, Dr. Kuiperstraat 10, de overige
bekende adressen en voor zoover voor-
radig 's morgens aan de zaal.

/

Cultureele films te Hilversum
Voor de cultureele films, die — zooals

bekend. — op Zondagochtenden door de
bioscoop-ondernemingen te Hilversum
worden gehouden, is een beperkt aan-
tal vrijkaarten beschikbaar voor de le-
den van het Nederlandsche, Arbeidsfront.

Deze toegangsbewijzen ?4j.n een half
uur voor den aanvang der voorstellin-
gen verkrijgbaar bij de cassa's der bios-
copen op vertoon van .lidmnatschapsbe-
wijs van het Nederlandsche Arbeids-
front.

BOEKHANDEL G. J. GRAAUW - KEIZERSGR. 168 - AMSTERDAM (C.)
^_ Postgiro 48605-

Een aantrekkelijke serie van 6 spannende romans

DE DISTELREEKS
BETAALBAAR MET ƒ 2.- PER MAAND

Ff

formaat 21 x 13i c.M.

Dit is een serie waarvan d,e boeken niet alleen keu-
rig zijn gebonden, maar waarvan 'ook, de inhoud
een ieder zal bekoren. InTmers het zijn uilen wer-
ken van eerste klas auteurs, bovendien is de prijs
zo laag gesteld, dat zeker een ieder zich deze
prachtige serie kan aanschaffen.

PRIJS
PER DEEL
SLECHTS

f3.05
A. DEN DOOLAARD, De grote Verwildering 325 blz.
A. M. DE JONG, Mustapha, de tragedie van het Geweten 315 blz.
DQLA DE JONG, Dans om het hart '. 222 biz.
GRETA VÖLLEWENS—ZEYLEMAKER, De eeuwige .Vraag 276 blz.
JOSINE REULING, De heilige van St. Jean 315 blz.
L. ALTHOFF, Honderd Zonnen in de Zomer ; 201 blz..

Onze voorraad is maar -klein, omgaande bestelling is vooral
gewenst. Velen zullen wij ongetwijfeld moeten teleurstel-
len, daarom vestigen wij er de aandacht op, dat alle

\ bestellingen in. volgorde van binnenkomst worden uitge-
voerd; zij die dus het eerst .bestellen hebben de meeste

• kans, dat wij de ' order kunnen uitvoeren.

HET IS EEN PRACHTSEiiEü HAAST U M
A. - ^BKSTEIJJILJKT - »
Ondergetekentie wenst franco té ontvangen van Boeküandel G. J: GRAAÜW,
Keizersgracht 168. Amsterdam-C.. Telefoon 44505, Posf.giro 486O&. Gem. Giro G 2v)21:

v (j Uil) . „UK DISTEL REEKS", f J8.30, keurig gebonden

en wenst het bedrag te oetalen in maandelijkse termijnen van ƒ

Naam: .- „.. Volledig' adres:

OntwikkeiuwMENSGHELIJKE
eigenschappen MEER ZIJN

Er bestaat een oeproelae memode,
door welke D in l & 2 laar een tot;, .il
ander degelijker en «njccesriiker
menscfi Kunt worderi!
Wie In dezen tijd wil slagen, diens
eigenschappen moeten alle zoo Hoog'
mogelijk zijn ontwikkeld Die moet
zijn aandacht wilskracht en zintuigen
.onder alle omstandigheden tot -zijn
dienst hebben Hij moet sterk zijn in
alles, vooral in tegenspoed; tiij moet
overvloeien van oorspronkelijke ideeën,
vlug en flink kunnen besluiten Hi]
mag geen zenuwachtigneid Of vrees
Rennen Hij moet zijn gedachten be-
heerschen en zelfvertrouwen hebben.
Kortflrn hu moet een

. PERSOONLIJKHEID
zijn. die zien overal thuis voelt, onder
alle omstandigheden leiding kan geven

'en tegen iederppn •grppst^jiii' i<= opge-
wassen

DALMEIJER'S CURSUSSEN
IN TOEGEPASTE PSYCHO-

LOGIE LEEREN U DIT!
Deze onaerrlchten U -namelijk, noe
Uw kennis Uw arbeid^. Uw eigenschap-
pen. Uw zaak. Uw goederen MEER
PRODI'CTIFF tF M A K E N

Aan iedereen, die zijn ot naar toestand
wenscht te verbeteren, teneinde ben
in staat te stellen MEER KALMTE te
genieten, méér at te doen in minder
tijd, dus MEER VRIJEN TUD te
krijgen, grooter uithoudingsvermogen,
meer voldoening en vreugde des levens,
om aldus een in alle opzichten sroo-
ter levensgeluk en, ondanks de om-,
standighedcn en persoonlijke remmm-j
gen, desgewenscht een hoogere positie'
te bereiken — doen wij t aanbod, zon-
der ëenige verplichting, eenige leer-
dame en zéér belangwekkende brochm'
res te zenden, die D dep wee wijzen
tot deze dingen

Langb atr innen uitknippen .»ro o—42
Na invulling 'liefst met 15 cl. ra oost-
zeeels, zenden aan "net bureau van
DALMEIJER'S CURSUSSEN, AtUj
ARB fi Ki ' iuns innewes 182. A'dam-Z;

j^% jiP& Bk H Vom soste"•MP MFUP ooze n'azen-
Tfc »^ M T V-, -ling van da"

9B8ËT ^tfr B ^B orochui'es
ovej ae Bsvcnoio^iscne metnoden tot
ontwikKelmu dei - PERSOONLIJK-
HEID er ten wee naar

SUCCES EN GELUK
.Naam en volledis üdres in uklotters
f^nnirnot-ri yiinnen ook nn hnei ije-

t-nnip-n U rilt hlna met wilt



Babbeltje ~~\
l van Oom Niek
M'n beste neven en nichten,

„Hoe lang duurt het altijd, oom Niek,
voor je antwoord op een briefje
krijgt?"

Er zijn een hele boel vragen, die
telkens weer terug komen en boven-
genoemde is er een van. Ik antwoord
altijd: twee weken ongeveer. Korter
kan ook niet. Maar uitzonderin-
gen bevestigen de regel en zo kan het
wel gebeuren, dat m'n neven en nich-
ten nóg langer op hun antwoord
moeten wachten, doordat er geen
ruimte voor Het Woordje Terug was.
De antwoorden blijven dan, zoals
men dat op de zetjerij noemt: over-
staan en het duurt weer een'week
langer, voor m'n dierbare neven en
jnichten het antwoord van Oom Niek
kunnen lezen. Maar nu houd ik op-
ruiming en daarom begin ik thans
dadelijk aan rie

Beantwoording van /m/n brieven
En dan* vind ik het prettig, dat ik
jullie een complimentje kan geven.
Misschien herinneren jullie je nog
wel, dat ïk een tijdje geleden ver-
zocht, eens een kaart te willen sturen
aan Truusje Kroonen in het Zuider-
ziekenhuis, zaal 10, Rotterdam. „Ge-
looft u maar. dat uw neefjes en
nichtjes toen aan het schrijven zijn
gegaan", deelt Truusje mij nu mede.
„Ik heb al zo'n^ hoop kaarten ont-
Tangen — U moet ze er maar har-
telijk voor bedanken, want ik kan ze
niet allemaal terug schrijven." Dat
doe ik nu bij deze. Voor de jongens
en meisjes, die hebben geschreven,
vertel ik nu nog, dat Riek al heel
blij is, dat ze als het mooi weer -is,
buiten op een krib mag liggen en dat
ze heen en terug naar haar krib mag
lopen. Ze moet het lopen weer zb'n
beetje leer en Ik zou haast zeg-
gen: neven en nichten met gezonde
benen die moesten Truusje nóg
maar eens "een kaart sturen en er
dan de hartelijke groeten van oom
Niek bij doen!

Ik ben nu wel genoodzaakt, met de
beantwoording der briefjes te stoppen
om 'geen moeilijkheden te krijgen met
m'n tekenaars. Die zouden groot ge-
lijk hebben, als ze zouden zeggen: dat
Is me ook wat moois — nu staan
we er wéér niet in. Stil maar: dade-
lijk komen d'e prijswinnaars. Onze

.tekenaar, de heer Lutz, heeft mij,
keurig genummerd, de tekeningen
teruggestuurd van de jongens en
meisjes, die een prijs verdienen. Daar
had Oom Niek het dus gemakkelijk
mee. Eeh moeilijkheid' was evenwel,
dat ik zes prijswinnertjes kreeg en" -
dat ik eigenlijk maar over drie hoofd-
prijzen de beschikking had. Waar
moest ik nu met de troostprijzen
beginnen?

Ik ging ermee naar den hoofdredac-
teur en die nam dadelijk de beslis-
sing, welke ik verwachtte. Hij keek
naaj de tekeningen en zei:

Alle zes een hoofdprijs
Hier komen de gelukkige tekenaars,
in de volgorde zoals de heer Lutz ze
aangaf:
1. Jan Hendrik Bronolte, j., 12 j.,

Blankensteinkade la, Veendam;
2. G: Kok. j., 14,j., Walh'ofstraat 121,

Enschede;
3. Henk Brouwer, j.,'14 j., Bosscha-

straat 64, Delft;
4. Tjeerd Wijnen, j., 12 j., Sikkelstraat

l bov., Amsterdam-Oost;
5. Klaas van 't Hoeft, j.. 11 j.. Nieuwe

Maasstraat 23B, Schiedam;

6. Arie Bakker, j., 13 j., Graaf Floris-
straat 14, Schiedam.

Uit het bovenstaande blijkt wel, dat
de neven het er 100 procent beter
hebben afgebracht dan de nichten.
De gelukkige tekenaars mijn com-
pliment!

Nu komen we aan d«
>

Oplossing der raadsels

uit het n-ummer van 8 Mei. Die was
voor het eerste raadsel: Eigen haard
Is goud waard en het invulraadsel
moest er zó uitzien:

* Nu het raadsel, dat wat gemakke-
lijker, is:
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een hoge stand en op de vierde een
deel van een bloem. Zowel van boven
naar beneden als van links naar
rechts zijn dezelfde woorden te lezen.
(Ingezonden 'door Hendrik Nienhuia,
Groningerstraat 170, Assen.)

Oplossingen zo spoedig mogelijk. In
elk geval vóór 11 Juni 1942 aan Oont
Niek, Postbus 100, Amsterdam-C.

Bovenstaande figuur zo in te vul-
len, dat op de kruisjes de naam van
een weekdier komt te staan. Op de
tweede regel zetten we een deel van
een kast of een tafel, opv de derde

Corresponderen willen: .
Dik Vuijk, j., 15 j., Prins Mau-

ritsstraat 16b, Hillegersberg, Rot-
terdam (in stenografie); Gré Post-
ma' m., 15 j., Dennendaal 13, Rot-
ter dam-Zuid; Adriana Buis, m.,
14 j., Akerdijk 242, Badtioevedorp
(liefst uit Groningen of. Fries-
land); Riet van der Mooren, m.,
13 j., Stationsweg 28, Culemborg;
Pieterke Wit, m., 11 j., Wigbolt
Ripperdastraat 11, Winsum, Gr.

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
De spoedbestelling • Een grappige film. • Beeld van Jan Lutz

Regie en tekst N. J. P. Smith

De hoofdprijzen

zijn toegekend aan: Simon Möller,
j., 12 j., 1ste Middellandstraat 65e,
Rotterdam-West en aan A. Koster, m.,
14 j., Bennekomstraat 73, Den Haag.
Troostprijzen kregen: Theo Elder-
horst, j., 14 j., 1ste Wandeloord-
dwarsstraat 34a, Rotterdam ̂ Noord;
Fienie Sienot, m., 9 j., Eeksterveen-
sekanaal G 94, Gieten.

Onze nieuwe raadsels

zijn invulraadsels. Ik geef een moei-
lijk én een gemakkelijk op. Het moei-
lijke eerst. Wie alleen het gemakke-
lijke kan vinden, mag dat ook opzen-
den. Jullie kennen de leus: één goede
oplossing, één kans — twee goede op-
lossingen, twéé kansen op een hoofd-
prijs. Jullie weten óók, dat Reg en
Ron met plezier de briefjes uit de
goede oplossingenberg te voorschijn
halen. Laat ditmaal de. berg eens flink
hoog zijn.

Hier volg*dan het moeilijke raadsel,
dat voor ons werd gemaakt door
Nelly Dijkstra, Ch. de Bourbonstraat
3'. Amsterdam-West:

Fijn gaat-ie. Opzij jij — ift heb haast.
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1. ]
1

2. i
3. 1
4. c
5.
6.
7.

Ie letter van
iet alfabet
roertuig
Gedingstuk
lier
lessen
zomersport
meisjesnaam

\
8. vogel
9. kan

10. venster
11. lokmiddel .

' 12. onderdeel van
een wagen

13. 14e letter van
het alfabet

Eigen schuld... Jammer van die fiets.

l

2

3

4

5

6

7

• 8

9

10

11

12

13

De eerste letters — van l tot 13 — Moet toch oj> tijd komenJ,
vormen een bekende naam. /

Daar zit-ie
stelling...

nou. Maar die spoedbe-

„Dat is gauw gedaan... hier, een
appelbol voor jou."

8


