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Hoe het N AF. orde schept
Een voorwaarde tot
sociale gerechtigheid
Op alle gebieden van het economische, sociale,

cultur-eele en politieke leven van ons volk
wordt ijverig geordend. Dat wil zeggen, dat aller-
wegen de wanorde van het liberale kapitalisme
in sociale orde wordt herschapen. Wil er ooit
sprake kunnen zijn van het scheppen van sociale
gerechtigheid, dan zal eerst orde de plaats moe-
ten innemen van de wanorde van voorheen. Uit
wanorde namelijk spruit willekeur voort, en
willekeur is onrecht. Recht kan slechts berusten
op de meest volmaakte orde.

De stichting van het Nederlandsche Arbeids-
front beteekent het vervangen van wanorde door
orde op het, gebied van de organisatie van den
nationalen arbeid.

De meeste arbeiders, ook zij, die bewust het
socialisme nastreefden, die dus oog hadden voor
de noodzakelijkheid om den chaotischen war-
winkel van liberalisme en kapitalisme door een
planmatigen opbouw te vervangen, hebben
eigenlijk nooit oog gehad voor de schromelijke
wanorde op hun eigen terrein, dat der vakorga-
nisatie.

En het was toch werkelijk een warboel!
Er bestonden enkele tientallen verschillende

vakbonden, voor ieder beroep afzonderlijk, ieder
met zijn eigen reglementen, zijn eigen contribu-
tieschalen, zijn eigen organisatorisch apparaat,
met verschillende rechten voor hun leden, en
geheel onafhankelijk van elkaar. Er was wel een
N.V.V., maar dat was geen autonoom lichaam,
waaraan de afzonderlijke vakbonden onder-
geschikt waren. Het was slechts een federatie en
als zoodanig eigenlijk aan de vakbonden onder-
worpen.

Dit heele apparaat vond in iedere plaats zijn
weerspiegeling in dertientallen vakbondsafdee-
lingen met het plaatselijke, eveneens federatieve,
verband der bestuurdersbonden.

Alsof zulk een vergaande splitsing van de
organisatie der werkers naar hun beroepen nog
niet genoeg was, vond er ook 'nog een splitsing
naar de gezindten plaats! De socialistische
arbeiders mochten hun N.V.V. hebben, de katho-
lieke hadden hun(Roomsch Katholiek Werklie-
den Verbond, de protestantsch Christelijke hun
Christelijk Nationaal Vakverbond, de „neutrale"
hun neutraal Vakverbond. Dit waren ook al weer
federaties van geheel onafhankelijke vakbonden
met eigen reglementen, eigen rechten en plich-
ten der leden en allemaal ook weer met plaatse-
lijke afdeelingen en haar nasleep.

De socialistische arbeiders, die het b.v. erg
vonden, dat in een straat vier melkslijters, zes
bakkers en acht groenteboeren rondreden, dach-
ten er niet aan, dat in diezelfde straat meerdere
tientallen vakbondsbóden (in een groote stad
konden dat er wel tachtig en zelfs nóg meer
zij n!), contributies voor „de vakbeweging" • op-
haalden.

Welk een chaos! Welk een energieverspilling!

E en andere kant van dezen toestand van wan-
orde was nog erns£ig«r.

Bij geschillen van een ondernemer met leden
van zijn personeel kwam voor den eenen arbei-
der deze, voor den -anderen arbeider die be-
stuurder zijn kantoor binnenstappen, voor ieder
beroep een andere en voor iedere gezindte wéér
een andere. Meestal onbezoldigde afdeelings-
bestuurders, die elders werkten en dan •zijn
eigen bedrijf niet kenden ofwel in zijn eigen
bedrijf werkzaam waren en dan niet vrij tegen-
over hem stonden.

Komaan, waarde lezer, tel zelf eens op, met
hoeveel verschillende vakbonden en bestuurders
de leider van een bedrijf, waarin arbeiders /an
verschillende categorieën werkzaam waren, wel
te maken had!

En iedere vakbondsbestuurder preekte slechts
-voor eigen parochie, bemoeid» zich slechts met
het eigen vak en de eigen leden. Het gevolg? Dat
de algemeene belangen van de werkers als be-
drijfsgenooten nooit aan bod konden komen. Er
was niemand onder al die verschillende onder-"
handelaars, die het bedrijf kon zien als een
geheel van werkers, die vele belangen gemeen
hadden, welke alleen in en door het bedrijf als
eenheid behartigd konden worden.

Hier en daar werden speciaal daarvoor dan
ook zoogenaamde „kernen", geschapen. Deze
echter vermeerderden het aantal organisaties
opnieuw en mochten zich weer niet bemoeien
met de dingen, die de vakbonden voor zich had-
den gereserveerd. Overigens zijn zulke „kernen"
hoogst zeldzaam gebleven.

Het bedrijf als eenheid, als arbeidsgemeen-
schap van werkers, bleef bij den arbeid der
vroegere vakbonden buiten spel. En dat een be-
drijf een cel is van het economisch leven der
natie, en als zoodanig speciale aandacht en zorg
verdient, daarvoor hadden zij heelemaal geen
oog.*

Wij doen hier niemand verwijten. De toestand.
was nu eenmaal historisch zoo gegroeid. Objec-
tief oordeelend zal een ieder achter moeten
erkennen, dat op zulk een verwarring nimmer
een werkelijke sociale orde gegrondvest had
kunnen worden.

Tevens Is het duidelijk, dat het onmogelijk
was, van binnen uit de noodigë reorganisaties
tot stand te doen komen. Alvorens de tallooze
besturen, volkomen autonoom als zij waren,
onder één hoedje gevangen zouden z i jn . . . nu,
wie dit voor een bepaalde zaak wel eens heeft
geprobeerd, weet daarvan mee te praten!

Een kracht -dan buiten af zou tot de zoo nood-
zakelijke hervorming den stoot moeten geven.

D ie kracht is opgetreden. Di€ stoot is gegeven.
Die ordenende werkzaamheid is begonnen.

Eerst werd het N.V.V. onder een commissaris
gesteld, die als centrale figuur alle bevoegdheden
der vele en veelhoofdige besturen in zich ver-
eenigde. Dat beteekehde centralisatie in het
N.V.V. De vakbonden hielden op, autonome, van
elkaar en van het N.V.V. onafhankelijke, licha-
men te zijn.

De tweede stoot was de opheffing der neutrale
en confessioneele vakbonden met hun landelijke
centrales en hun overheveling in het N/V.V.

Als derde stoot volgde de overgang van het
N.V.V. in het Nederlandsche Arbeidsfront.

Dat beteekent o.a.:
Eén reglement voor alle werkers, met gelijke

rechten en plichten voor ieder, in plaats van de
vele verschillen van vroeger. Dus ook:

eenzelfde contributie brj eenzelfde loon voor
alle vakken.

Eén bode voor het "N.A.F. in één wijk.
Eén plaatselijk kantoor van het N.A.F., in

plaats van de tientallen vakbondsafdeelingen
van voorheen.

Eén sociaal voorman van het N.A.F, in elk
bedrijf, in plaats van de tallooze vakbondsafdee-
lingsbestuurders.

Juist dié arbeiders, die zich altijd socialisten
hebben genoemd, moeten wel oog hebben voor
de strakke lijn, die hier getrokken, voor den
streng logischen bouw, die hier tot ^tand ge-
komen is.

„Maar heeft deze nieuwe ordening, hoe fraai
ook, directe, gunstige, gevolgen voor mij?", zal
de arbeider, terecht, vragen.

Dat heeft zij inderdaad!
In de eerste plaats zijn voor de meeste catego-

rieën de contributies lager dan vroeger en zijn
zij eerlijker naar draagkracht bepaald.

In de tweede plaats verkrijgen thans alle
leden.de rechten, die voorheen slechts enkele
groepen voor zich zelf hadden geschapen, terwijl
er nog nieuwe rechten zijn bijgekomen. Men zie
hiervoor nog eens de opgave elders in dit
nummer.

In de derde plaats zijn de vermogens van alle
vakbonden samengevoegd en, onder controle
van de Overheid, onder het centraal gezag van"
het N.A.F, geplaatst, waardoor zij in het directe
belang der leden kunnen worden aangewend
in plaats van onder het beheer van tientallen
verschillende colleges ongebruikt te moeten
blijven. Men denke in dit verband b.y. eens aan
„Vreugde en Arbeid".

In de vierde plaats, zal de sociale voorman van
het N.A.F., die in deze fjinctie de belangen van
alle werkers van het bedrijf, in den meest uit-
gebreiden zin, zal behartigen, wettelijke bescher-
ming genieten. Het zal spoedig blijken, dat dit
voor de behartiging van de dagelijksche belan-
gen der werkers voor hen wel de grootste directe
beteekenis heeft. Men leze hierover ook het uit-
treksel uit een tijdschrift-artikel van Wouden-
berg, dat wij elders in dit nummer opnemen.

In het bestek van dit artikel kan het onder-
werp natuurlijk niet geheel worden uitgeput. In
de volgende nummers van ons blad zullen wij op
de verschillende onderdeden van den arbeid, de
inrichting en de werkwijze van het N.A.F, van-
zelfsprekend dan ook regelmatig terugkomen.

Laat ons thans echter reeds constateeren, dat
de oprichting van het Nederlandsche Arbeids-
front voor de toekomst van alle werkers en van
ons volk als geheel deze groote beteekenis heeft:

op het gebied der organisatie van den arbeid,
DIE orde te scheppen, waaruit alléén de sociale
nerechtigheid, waarnaar iedere werker ver-
langt, geboren wordt.



f S O C I A L E K R O N I E K
UIT DE WERELD VAN DEN ARBEID

Reckten van de Krankenkasse en.
wat er mee samenhangt

H et meest voor de hand liggende recht dat de
indirect verzekerden bij de Krankenkasse. dat

zijn dus de in Nederland wonende huisgenooten van
in Diiitschland werkende arbeiders hebben, is de
aanspraak op, geneeskundige hulp van een huis-
dokt&r.

Gedurende 26 weken kan voor één en hetzelfde
ziektegeval behandeling worden verleend. Dit ..per
geval" is een gunstige' bepaling. Stel b.v.. dat
iemand op l Januari ziek wordt en tot l April ziek
blijft, dan begint, wanneer hij op l Mei opnieuw
ziek wordt, een nieuw tijdvak. van 26 weken te
tellen.

Zooals in ons vorig nummer reeds werd vermeld,
moet de patiënt — spoedgevallen natuurlijk uitge-
zonderd — zich eerst in het bezit stellen van een
,,ziekte-briefje", dat verkrijgbaar is op de gemeen-
tesecretarie van de woon- of verblijfplaats.

Specialistische hulp kan eveneens gedurende 26
weken genoten worden. Als regel zal het verwijzen
naar een specialist door den huisdokter geschieden-
Deze kan daartoe een verwijzingsbriefje meegeven
aan den patiënt. Een nieuw ..ziektebriefje" is dan
niet meer noodig. overigens is het begrip. „geval"
precies zoo op te vatten als hierboven werd uiteen-
gezet.

Tandheelkundige hulp kan als regel eveneens ge-
durende 26 weken op dienzelfden voet genoten wor-
den.

Wie deze hulp in wil roepen, moet in het bezit van
een ziekenbriefje zijn, en zich, omdat niet alle tand-
artsen voor de Krankenkasse werkzaam zijn. op de
hoogte stellen, bij welken tandarts hij terecht kan.

Een lijst, welke de namen van alle aangesloten
tandartsen bevat, ligt daartoe ter inzage op de Se-
cretarie, waar het ziektebriefje wordt gehaald.

De' hulp, waarop de patiënt aanspraak maakt, om-
vat niet alleen de eenvoudige behandeling als trek-
ken van tanden en kiezen en het verwijderen van
tandsteen, doch ook operatieve- en zenuwbehande-
ling, evenals hulp bij kaakbreuk en röntgenonder-
zoek.

Tandvernieuwing en kunstgebit komen niet voor-

Een wet tot regeling van den

nationalen arbeid te wachten

Ia een te Amsterdam gehouden vergadering
leeft de leider van het Nederlandsen Arbeids-

front de belangrijke mededeeling gedaan, dat
binnenkort een wet tot regeling van den natïo-
nalen arbeid zal worden afgekondigd. In deze
wet zullen de rechten en plichten van alle be-
trokkenen worden omschreven.

In de plaats van het tegenwoordige College van
Rijksbemiddelaars zullen Gevolmachtigden van
den Arbeid worden benoemd, die de loonovereen-
komsten bindend zullen regelen.

rekening van de Krankenkasse en moeten dus door
den patiënt zelf bekostigd worden.

Geneesmiddelen worden eveneens gedurende 26
weken verstrekt. Het een ge. wat op dit punt van
belang is om te weten, is. dat voor elk recept door
den patiënt t' 0.15 beta-ald moet worden, waarbij op-'
gemerkt wordt, dat voor een recept.-dat meerdere
geneesmiddelen voorschrijft, slechts één keer f 0.15
ver-scliuldigd is.

Oogheelkundige hulp, uiteraard een vorm van spe-
cialistische hulp, komt. wat de voorschriften betreft,
hiermee ook geheel overeen Evenals voor de andere
hulp, is ook hier een ziektebriefle noodig. Dit geldt
zoowel voor het inroepen van doktershulp, als voor
hulp van een opticien Wanneer deze hulp zonder
bemiddeling van den oogarts wordt ingeroepen, b.v.
bij reparatie aan een bril. onafhankelijk van de vér- -
strekkingen van brillen en dergelijke, bedraagt de
duur van de behandeling per geval 26 weken.

Wanneer door een patiënt een montuur_verlangd
wordt, dat afwijkt van het standaardtype, moet,
zooals begrijpelijk is, worden bijbetaald, echter moet
door den opticien het standaardtype geleverd wor-
den, indien hier uitdrukkelijk om wordt gevraagd.

Hulp van een vroedvrouw komt, voorzoover het in-
direct verzekerden betreft, toe aan de echtgenoote.
dochters in het huisgezin, waarvan het onderhoud
geheel of ten deele voor rekening van de verzekerde
komt, en zusters van den verzekerde, idie met de
leiding van het huishouden zijn belast, ter vervan-
ging van de echtgenoote.

Aanspraak bestaat op hulp bij de bevalling, en
gedurende den gewonen duur van de kraamcontröle,
dat is 9 dagen. Huishoudelijke hulp wordt niet ver-
leend.

Wie de' hulp van de vroedvrouw inroept, moet
eveneens zorgen, in het bezit van een „ziektebriefje"
te zijn. Hulp door een dokter, wordt verleend mits
deze hulp door de vroedvrouw noodig wordt geacht,

Ziekenjiuisverpleging gedurende 13 weken ge-
schiedt geheel kosteloos in de derde klasse en zoo
noodig het vervoer per auto van en naar het zieken-
huis. Wordt opname in een hoogere klasse verlangd,
dan kan dit, mits de patiënt het verschil in liggeld
zelf bekostigt.

Tenslotte rest dan nog te vermelden, dat levering
van prothesen, zooals breukbanden, buikbanden,
elastieke kousen eji dergelijke, steunzoolen en ban-
dages tot bepaalde maximumbedragen eveneens
voor rekening van de Krankenkasse worden ver-
strekt.

Uitkeering bij overlijden wordt als een geheel
afzonderlijke uitkeering verleend. Deze bedraagt
ƒ 40.— bij overlijden van echtgenooten, ouders en
zusters, de laatsten. indien zij overigens als indirect
verzekerden zijn aan te merken. Bij overlijden van
een kind ƒ 20.—.

Dé bedragen worden ter hand gesteld aan den be-
grafenisondernemer

Wanneer wij aan het eind-van onze opsomming
de rechten van de indirect verzekerden overzien, dan
meenen wij, dat het' niet te veel gezegd is. wanneer
wij beweren, dat de gezinnen van hen. die in Duitscn-
land werken, in geval van ziekte ruimschoots ver-
zekerd mogen heeten.

In no. 5 van het maandblad „Vreugde en Arbeid", uitge-
geven door de V., en A.- vriendenkring van het N.A.F.-
district A'dam, waarvan een ieder lid kan worden tegen
de zeer lage contributie van 50 et. per jaar, lezen wij een
actueel artikel over het onderwerp: „Meisjes en vrouwen
in hun werk".
Met een paar aardige voorbeelden bewijst de schrijver
hier, dat juist vcior het -meisje en de vrouw „V. en A." een
grootsche taak te verrichten heeft,
Door aanleg en roeping gaat de vrouw -niet zoo in haar
werk op als de man en daarom moet, „Vreugde en Ar-
beid" onafscheidelijk aan de werkende vrouw verbonden
zijn. als middel, om den meestal slechts tijdelijken werk-
kring tot een aangenamen tg maken

„Textiel en Kleeding" maakt melding van het feit. dat de
Wit's textielnijverheid N. V. en de. N.V. Helmondscbe tex-
tielmij*. te Helmond 'een " school gaan exploiteeren ten-
einde de vakbekwaamheid van haar arbeiders op te
voeren.

.''D

„Vereenigt U" bericht over een nieuwe loonregeling voor
het landbouw- en tuinbouwbedrijf in de provincie Zeelarrd.
Zoo werd inzake een aantal algemeene bepalingen be-
treffende plichten van werkgever en werknemer — reeds
bekend uit het, concept-mantelcontract — overeenstem-
ming bereikt.

*> ;
G. Engel schrijft in de „Sigarenmaker" naar aajilelding
van de distribuite voor tabaksartikelen -een interessant
artikel over onze rookerij. Aan de hand van officieele cij-
fers bewijst hij, dat er voor eenige maanden ongeveer
75% van het aantal sigaren gemaakt werd in de prijs-
klasse van 5 — 10 et Nu was het -'een zeldzaamneid om
deze in den winkel te verkrijgen. Meestal werden ze tegen
3 of 4 maal den officieelen prijs verkocht en Kon de
arbeider ze dus niet betalen.
De distributie, zoo besluit hij, biedt den rookers uit den
arbeiderskring tenminste een kans om hun rookerij. niet
al te duur te bemachtigen.

G. G. T. Sormani bespreekt in „De Transportarbeider**
een werkje van mr. P. E. J. v. d. Valk, een der secreta-
rissen Van het College van Rijksbemiddelaars, getiteld
„Duitsch Arbeidsrecht". Zoo zegt hij:
Het wezen van het nieuwe arbeidsrecht en zijn taak
wordt in enkele der volgende zinnen van de inleiding
juist weergegeven.
„Volksgemeenschap, doelbewuste feitelijke verbondenheid
van allen, die tot eenzelfde volk behooren, blijven leeg
begrip en ijdel woord, indien z^j niet gedragen worden
-door de idee der sociale Gerechtigheid. Geen werkelijke ,
gemeenschap is' bestaanbaar, indien niet het reeb i vaar-
dig handelen tot eerste voorwaarde wordt gesteld ten
aanzien -van die verhoudingen, welke — als de arbeids-
verhouding — dagelijks opnieuw beleefd, ieder der vojks-
genooten zijn wezenlijke verbondenheid met den ander
doet beseffen..

Bedrijven, waarin eert sociaal voorman van het
N.A.F, zal -worden benoemd.

In afwijking j)an hetgeen in ons vorig num-
mer werd vermeld, zal een sociaal voorman
van het NA.F. worden benoemd in alle bedrij-
ven, die tenminste 5 (dus niet 20) arbeiders
tellen.
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„Wat. je ver haalt smaakt lekker", dacht vermoe-
delijk de maatschappij Jh het Zuiden van ons land
en zij liet een aantal arbeiders 'in het Noorden zor-
gen voor hout, dat zij — teeken des tijds! - - voor
haar gasgeneratoren noodig had.

Nu zit er in zoo'n karweitje, dat weet iedereen,
" geen „levenspositie". En dat die arbeiders, toen na

ruim drie weken het werk klaar was. gedaan kre-
gen, zal niemand verwonderen.

Er was echter een „maar" bij.
De maatschappij had namelijk ontslagen, voordat

zij de toestemming van de Arbeidsinspectie had ont-
vangen. Men weet, dat het N.V.V., de organisatie
waaruit nu het N.A.F, gegroeid is, reeds kort nadat
•fle „nieuwe tijd" zijn intree had gedaan, bereikte,
dat geen arbeider, tenzij de werkperiode korter dan
drie weken was, mag worden ontslagen zonder deze
tóestemming. De arbeiders wisten dat en toen zij
hoorden, dat zij per 28 April ontslagen waren, ter-
wijl de vergunning eerst per 7 Juni inging, verzoch-
ten zij het Bureau voor Rechtsbescherming, dit eens
voor ze op te knappen. Waarop ons Bureau er
prompt zijn schouders onder zette.

Maar ook de maatschappij, die ..nattigheid" voel-
de en bang werd, dat het wel eens dure houtjes
zouden kunnen worden, nam maatregelen en wend-
ö" zich opnieuw tot de Arbpidsinspectie.

• Daarmee was het lieve leven gaande!
Want terwijl de arbeiders, die zich ook nog tot de

Arbeidsinspectie gewend hadden, van deze instan-

tie een brief kregen waarin stond, dat zij, gezien
dit voortijdige en das onrechtmatige ontslag, recht
hadden op schadeloosstelling.- deelde diezelfde In-
spectie de maatschappij mede. dat een nieuwe ver-
gunning — die ontslag per 26 April toestond! ^- was
afgegeven.

Daar stonden nu aan den eenen kant de arbei-
ders met hun recht op schadeloosstelling, aan den
anderen kant de onderneming met haar reeds op
26 April ingaande ontslagvergunning

Nu is- ons Bureau voor Rechtsbescherming geen
advocaat van kwade zaken, die erop uit is, het ge-
ding zoo lang mogelijk te rekken om er zooveel
mogelijk aan te verdienen. Neen, dit Toureau ver-
leent zijn diensten kosteloos aan alle aangeslotenen
bij het N.A.F, en zoekt alleen naar het recht. Geen
zoeken naar spijkers op laag water, geen probeeren
om met listig gevonden wetsartikelen de tegenpartij
om de ooren te slaan. Het is te doen om een rede-
lijke oplossing, waarbij naar beide kanten billijkheid
wordt betracht.

Zoo ook hier.
Het geval hier geheel uit te spinnen is niet moge-

lijk. Wij volstaan met te zeggen, dat er, behalve de
talrijke telefoontjes.' besprekingen en bezoeken,
waarvan het aantal niet meer' valt vast te stellen,
die plaats gehad hebben, alleen in ons doss'er al'
ruim zestig brieven daarover zitten.

Het was wikken en wegen.
De maatschappij had onrechtmatig ontslagen.

r Aangenomen — maar — en dat konden de arbeiders
óók weten — het werk was afgetoopen. er viel niets
meer voor ze te doen. Bovendien, was dit s'echts een
paar dagen eerder het" geval srpweest. een ontslag
zonder vergunning ware mogelijk geweest, en toen

ze werkten hadden ze een behoorlijk loon ont-
vangen.

Natuurlijk, de arbeiders waren gedupeerd.
Maar is het in overeenstemming met het rechts-

gevoel, wanneer dan de maatschappij, die door
allerlei omstandigheden de fout beging de vergun-,
ning te laat aan te vragen, gedwongen wordt, loon
te betalen voor werk, dat niet verricht wordt en,
omdat het al gereed is, ook niet verricht kan wor-
den? Allicht, dat die arbeiders zich sterk voelden
met een brief van de Arbeidsinspectie, waarin stond,
dat zij recht op schadeloosstelling hadden. Maar
waarom" lieten zij zich — al dan niet met nog een
achteraf betaling van loon in het vooruitzicht —
met als werkzoekenden insehrijven bij het Gewste-
njk Arbeidsbureau? Het spreekt vanzelf, dat de
rechten van iedereen beschermd behooren te wor-
den. Maar de rechten der gemeenschap mogen
daarbij pok niet vergeten worden. En die is er niet
bij gebaat, dat iemand, wie het ook is. loon ont-
vangt voor arbeid, die niet verricht werd......

Zoo werd het van alle kanten bekeken. Met tot
resultaat, dat in plaats van eeri ellenlange strafver-
volging met de heele rompslomp van rechters, advo-
caten, deurwaarders en wat al niet. de zaak in der
minne geschikt werd. 'D,e maatschappij betaalde
een schadeloosstelling, kleiner dan aanvankelijk
werd verlangd - - de houtjes werden dus niet te
duur!, en de arbeiders, die intussche.n ander werK
gevonden hadden, kregen een pleister op de wonde-

Nu b'ijft het mogelijk, dat de „echte liefhebber"
van processen en wat dies meer zij, zich bekocht
voelt, maar ons Bureau voor Rechtsbescherming-
dat wel weet. dat de soep niet zoo heet eegeteö
wordt, als zij wordt opgedaan, is in zijn nopjes!



VLAGGETJES- EN BUIS JESBAG
Oude gewoonten en gebruiken

in het haringvisscherijbedrijf
't Is teest, 't is feest. Ziet vlag

en wimpel zwieren.
Zij waaien reeds al fladderend

noordwaarts op.
Ziet d'achtVre Maas in de

ochtendglanzen tieren,
• Zij toeft de vloot op 't statig

wassend sop.
(Dr. Niermeijer „J?en
oude

W illem Beukelszoon, de man die het
haringkaken uitvond, is te Bier-

vliet in -Zeeuwsch-Vlaanderen geboren
en gestorven. Zijn geboortedatum is
Wet bekend, terwijl 1397 wordt aa'n-
genomen als het jaar van overlijden.
Zoo algemeen is men het daar echter
ook niet over eens, want kort geleden
lazen we nog in een artikel, dat hij
Waarschijnlijk in 1347 of 1349 gestor-1

ven was. Hoe dan ook, aan zijn uit-
• vinding is het ie danken, dat de

haringvisscherij, ook wel „groote
Visscherij" genoemd, een , enorme
vlucht nam. zoodat zij later met recht '
öe goudmijn van Nederland genoemd
kon worden, ('s Lands principale

- goudmijn).
Prof Fruin, bekend Nederlandsch

geschiedkundige uit de vorige eeuw,
toerkt in een van zijn boeken op, dat
misschien geen uitvinding voor ons
land zulke heilrijke gevolgen heeft
gehad, als die yan net eenvoudige
haringkaken Een voedsel, dat anders
Spoedig bederven zou en niet ver-
zonden kon worden, werd door die
bewerking verduurzaamd, een voor-
werp van handel. Het is misschien
Wel zoo. dat door de groote ontwik-
keling van de haringvisscherij uit ons
land een der belangrijkste zeevarende
Volken is gegroeid. Immers het weg-
breng^ der gekaakte haring en net
halen van zout, dat voor het kaken
weer noodig was. bracht ons volk als
Vanzelf tot de "rachtvaart. En noem-
den de Nederlanders van de zestiende
en zeventiende eeuw zich niet de
Vrachtvaarders van Europa? De ha-
ringvisscherij heeft daar o.i. een zeer
beslissenden invloed op gehad.

„Klein is het land en toch heeft
het rneer zeelieden en visschers, dan
Engeland, Schotland en Frankrijk te-
zamen" schreef in 1614 spijtig een
Zekere Engelschman, Tobias Gentle-
man. Hij wees er verdfcr op. dat de
bloeiende visscherij de Hollanders ook
militair weerbaar maakte. „Want door
fle visscherij verkrijgen zij volk en
schepen om hun - land in geval van
Uood te verdedigen. De Hollandsche
Visschers dreven in die dagen zelfs den
spot met de onkunde, nalatigheid en
Zorgeloosheid der Engelschen en rie-
Pen hun visschers toe, dat deze hun
°Ude schoenen mochten dragen..

Vlaardingen, dat geheel leefde van
de haringvisscherij, profiteerde in
ftiet geringe mate van de uitvinding

. Van het "haringkaken
Er is wellicht geen bedrijf aan te

Wijzen, waaraan Zoovele merkwaar-
dige herinneringen verbonden zijn als'
aan de haringvisscherij. Hoe kan het

ook anders in een bedrijf, dat reeds
zoovele eeuwen oud is en dat toch
aan zichzelf zoo gelijk is gebleven.
Want al zijn de houten schepen ver-
vangen door ijzeren en al is in de
plaats van het zeil de motor of
stoommachine gekomen, het hand-
werk in den loop der eeuwen weinig
veranderd.

De Noordzeeharïngvisscherij is een
typisch seizoenbedrijf. Het kan alleen
van omstreeks Mei tot het eind van
het jaar worden uitgeoefend. Dit
houdt verband met den trek der ha-
ring. Tot het midden der vorige eeuw
was het b.v. verboden vóór 24 Juni of
n^ l Januari het bedrijf uit te oefe-
nen. Deze regeling had tot doel cien
aanvoer van r1" allereerste en min-
derwaardige kwaliteiten te verhinde-
ren.

Vlaggetjesdag.
De lentemaanden worden altijd

gebruikt om de vloot te kalefate-
ren. Zoo -omstreeks den loden Juni
lagen in vroeger jaren alle schepen
in de Vlaardingschè, haven gereed om
voor hun aanval op de reusachtige
haringscholen in de rijke Noordzee
te starten. Voor 15 Juni (Buisjesdag)
mocht men niet uitvaren en voor den
nacht van St: Jan, 24 Juni, was het
verboden de visscherij te beginnen.
Wat was dat een prachtig gezieht!
Alle schepen lagen prachtig gericht
naast elkander aan beide zijden van
de Oude Haven, zoodat het kluifhout
over den'wal heenstak. Wat zag alles
er dan netjes 'ut! De schepen waren
veelal in helle, frissche kleuren ge-
schilderd of zooals het touwwerk op-
nieuw geteerd, het dek zoo Oeschrobd.
dat men er wel van ~kon eten en de
zeilen en fokken gereed om te worden
geheschen. Tot in de puntjes verzorgd.
Wat werd er in die dagen van dit alles
een, werk gemaakt! Dan kwam de
Zondag voor 15 Juni, het hoogtepunt
van de voorbereiding, de z.g. Vlagge-
'tjesdag.'Op dezen voor Vlaardingen
zoo bijzonderen dag werden mast en
steng met kleurige vlaggen getooid.
Wat was het dan' druk langs den
havenkant. De Vlaardingsche bevol-
king en talrijke bewoners van de om-
liggende plaatsen, zooals Schiedam,
Delfshaven. Rotterdam. Delft, Maas-
sluis enz. kwamen naar Vlaardingen
om van dit kleurrijke schouwspel te
genieten. Op het achterdek van de
schepen was veelal een zonnetent op-
gesteld, waaronder de reeder met zijn
familie thee zat te drinken. Vlagge-
tjesdag was bovenal dé p r o n k d a g
van de Vlaardingsche visschersvloot.
De mannen, die gingen kijken, moes-
ten zich hun rookertjes ontzeggen.
Want één vonk in 't droge vischwant
kon brand tengevolge hebben. Stille
wachts en politie letten zeer streng
op de overtreding van dit verbod.

Op denzeltden dag waren de kerken
tot de allerlaatste plaats toe bezet.

•Het diep geloovige en vrome vis-
schersvolk smeekte den zegen af van
den Allerhoogste voor het welslagen
van de visscnerij op de onmetelijke,
ondoorgrondelijke zeeën en bad om
een behouden teelt

Een behouden teelt dat werd
het niet voor hen, die bleven!

Buisjesdag

vaart de Vlaardingsche
haven binnen.
(Naar een oude teekening)

Vol ongeduld wachtte men dan op
den loden Juni, den z.g. Buisjesdag,
hoogtijdag van het oude Vlaardingen.
Dat was de dag, waarop de stoere vis-
schers gevolg konden geven aan nuri
diep verlangen naar de zee. Be zin
van hun leven was toch op zee te
zwerven, voortgedreven in- God's
hand door de kraoht°n van den wind
en met grooten buit aan gezond voed-
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sel huiswaarts te keeren. Zoo deden
ze. zoo hadden hun vaders gearbeid,
zoo was het gegaan van geslacht op
geslacht.

Zwem met gansche legerscharen
Zilvren haring in ons net.
Dat in weemelende baren
Dag en nagt wordt uitgezet;
Zwem den zeven linde boomen
Troépsgewijze in hunnei mond,
Jagers zullen vliegend komen.
Kom.' Verlangde morgenstond

aldus luidde één der coupletten van
den Buiszang, die gezongen werd in
den hierboven vermelden kerkdienst
na het z.g. Buisgebed.

Op Buisjesdag gingen de visschers,
vergezeld van hup familie, verloofden
en kennissen naar hun schip. Na een
innig afscheid, werden de buizen, de
een na de ander van de touwen los-
gemaakt, en naar buiten getrokken.
De zeilen werden geheschen en op
hoop van zegen werd de groote reis
naar de vischgronden aanvaard. Van
het Havenhoofd riep en wuifde een
talrijke menigte den vertrekkenden
vaarwel toe.

Onder de uitvarende schepen be-
vonden zich ook de z.g. Jagers. Dat
waren snelle vaartuigen, meestal
'hoekers, die niet vischten, maar de
gevangen haring overnamen om deze
zoo spoedig mogelijk in Vlaardingen
aan wal te brengen. De jagers voerden
op den grooten mast een blauwe vlag
met een wit veld, de z.g. Jaagvlag.
Deze jagerij diende om den aanvoer
van de eerste haring te regelen en
om van de hooge prijzen, die in (iet
begin van het seizoen > werden ge-
maakt, te kunnen-profiteeren.

Thuiszeilende Haringjager (18e eeuw)
(Overgenomen uit „De Nederlander")

De schepen, die met Buisjesdag
waren vertrokken, mochten hun net-
ten niet ter visscherij in zee, werpen
voor den nacht van 24 op 25 Juni.
Voordat zij vertrokken, moesten de
schippers dit op plechtige wijze be-

loven. En wee hun, die zich hieraan
niet hielden!

De gansche bevolking leefde met de
haringvisscherij mede. 't Is dan ook
wel te begrijpen, dat de avond van
24 Juni een bijzondere beteekenis had,
niet alleen voor de mannen op zee,
doch ook voor hen, die thuis de komst
van de eerste haring niet groote
spanning afwachtten. „Vanavond
wordt er met visschen begonnen".
„Vanavond st^aan de schepen aan hun
want", waren op 24 Juni gangbare
gezegden in alle kringen der bevol-
king, waarbij dan tevens goede wen-
schen werden geuit voor een overJ
vloedige vangst.

Enkele dagen voor St. Jan werd de
vlag op den toren geheschen, het tee-
ken, dat de eerste jager in aantocht
was. De torenkijker of wel de bom-
broodswinder had spiedend door z'n
kijker aan den gezichtseïnder den eer-
sten jager ontdekt. Dan was het feest
in Vlaardingen! f De eerste Hollandsche
Nieuwe was in 't land.

De buizen zijn binnen
Met haring zo vet
Hoevelen beminnen
Dat edel banket.

aldus luidde een oud kuiperslied.
De arbeid aan den vasten wal, in de

vele nevenbedrijven. kon beginnen. In
de haringpakkerijen, de zojitpakhui-

' zen, de kuiperijen, de rookerijen, op
de boetzolders, langs den havenkant
en op de binnenplaatsen klonk het
lied van den arbeid.

Na afloop van het visscherij seizoen
werd in de maand December weer iri
een speciaal'daarvoor bestemde gods-
dienstoefening op indrukwekkende
wijze God dank gebracht voor de 4
zegeningen van de overvloedige
vangst en het eenvoudig visschersbe-
staan.

Laat ons vlaggen, zeilen, kielen
Biddende aan het vasteland
Met de netten en de zielen
Geven in die groote hand.
Die de donderende winden
Kluistert door haar hoogen wü
Die den Oceaan kan binden
Houdt ook andere golven stil.

Zco was het haringvisscherijbedrijf
de eeuwen heen vol van bijzondere
gewoonten en gebruiken.

Zoo leefde de bevolking onzer vis-
schersplaatsen méé met het wel en
wee van dit oer-Hollandsche bedrijf.
Vlaggetjes- en Buisjesdag mogen
reeds, lang tot het verleden behooren, .
de stoere Hollandsche visschers ziin
ook van dezen tijd. Zij hunkeren naar
het oogenblik, waarop zij weer de zee
van Noorderbreedte tot Westerlengte
kunnen bevaren- om ons het gezonde
zeebanket volop te kunnen verschaf-
fen.

Moge dan hun arbeid beloond wor-
den met een mensonwaardig bestaan!

Dat is alles wat zij vragen!



De „Sociale Voorman*' van het N AF.
in de bedrijven

Fen nieuw begrip
I n het hoofdartikel in dit nummer wordt gespro-

ken over de bijzondere beteekenis van den arbeid
van den „Socialen voorman" van het N.A.F. Wij
kunnen deze niet beter illustreeren dan rnet een
uittreksel uit hetgeen Woudenberg hierover schrijft
in het tijdschrift „De Nederlandsche Volkshuis-
houding".

„In ieder bedrijf of onderneming", aldus Woudenberg,
„zal een lid van het Nederlandsche Arbeidsfront als offi-
cieel gevolmachtigde met den naam van ..sociaal voor-
man" worden benoemd. De keuze hiervan mag niet
overhaast geschieden Hij moet in de eerste plaats een
bekwaam vakman zijn. die als zoodanig zoowel dooi-1 de
bedrijfsleiding als door zijn mede-bedrij f sgenooten wordt
erkend en die daardoor een natuurlijk gezag heeft. Daar-
naast moet ook zijn persoonlijkheid het volledige ver-
trouwen van alle ,bedrijfsgenooten kunnen wekken Dit
zijn de eenige criteria, welke bij de benoeming der sociale
voormannen van het N.A.F, in de bedrijven zullen gelden.
Hoewel een benoeming niet kan plaats vinden, als de
ideologie van het N.A F. niet leven(Jj i? bij de betrokke-
nen, blijft de politiek er toch geheel buiterr

.Hun aanstelling geschiedt door mij persoonlijk.
Is het bedrijf zeer-groot, dan kan de sociale voorman

van het N.A.F voor de verschillende onderdeelen Van zijn
taak nog andere leden als zijn medewerkers aanstellen.
Voor de vakopleiding in het bedrijf: voor ontspannings-
bijeenkomsten: voor ontwikkelingscursussen: voor spe-
ciale zorg voor vrouwelijk personeel: voor warm& maal-
tijden in het bedrijf; voor de afdeeling „Vreugde en Ar-
beid": eventueel ook weer gesplitst in de verschillende
onderdeelen: enz. enz. kunnen in groote bedrijven ver-
schillende personen worden benoemd.

— Rechten voor leden—,

van het N AF.
Werkloosheidsverzekering.
Rechtsbescherming.
Ondersteuning in geval van nood.
Ondersteuning bij huwelijk van
vrouwelijke leden
Overlijdènsuitkeering.
Ouderdoms- en invaliditeits-
ondersteuning
Tuberculose-ondersteuning «
„Vreugde en Arbeid"
Gratis vaktijdschriften

Laat ik hiei nadrukkelijk vastleggen, dat al deze men-
schen hun arbeid geheel öelangeloos verrichten dus niet
worden .vrijgesteld". Dit heeft daarom zoo'n groote be-
teekenis omdat zij het bedrijf, waarin zij werken, daar-
door volledig kennen hetgeen vroeger, bij de ietwat
bureaucratische organisatie en werkwijze der voormalige
vakbonden, t.a.v hun functionarissen wel wat te wen-
scher moest overlaten Juist de betrekkelijke kleinig-
heden, die voor den geest in het bedrijf en vooi de
arbeidsvreugde van den werker van zooveel beteekenis
kunnen zijn. moesten voorheen bij de „groote dingen"'
als de loonbepaling. de afsluiting van collectieve con-
tracten. ed„ wel wegvallen

Tharfe evenwel komen deze „kleine" dingen ook tot
hun recht. Zij komen zelfs het eerst aan bod. 'De sociale
voorman van het N.A.F in het bedfijf' behandelt ze
zelfstandig met de betrokkenen en met de bedrijfsleiding
en brengt ze zoo mogelijk tot een allen bevredigende
oplossing. Weet hij er geen weg mee, of raken ze zaken
van algremeenen aard dan maakt hij deze aangelegen-
heden aanhangig bij het plaatselijk bureau van het
N.A F., dat op zijn beurt ook weer zooveel mogelijk zelf

-alles afdoet. Aldus komen alleen de belangrijkste zaken
bil den provincialen vertegenwoordiger en de allerbe-
laneriikste bij het hoofdkantoor van het N.A.F, terecht.

Dezer dagen had een miiner medewerkers een gesprek
met een paar fabrieksarbeiders. Een hunner, een smid.
deelde mede. dat de drie in het tweehonderd man tel-
lend? beo/rijf werkende smeden die precies denzelfden
arbeid verrichten, toch alle drie een verschillend loon
hebben. Dit loon blijft dan bovendien nog bij de plaat-
selijke loonen in de metaalindustrie ten achter Vele
malen, vertelde men. had men hier met een hoofdbe-
stuurder van den vakbond over gesproken ,maar deze
verklaarde, zich met deze ..kleine dingen" niet te kunnen
bezighouden." Dit is alleszins begrijpelijk. Hier en daar
zou hij ook in zulke dingen misschien iets kunnen be-
reiken: in andere gevallen zal een plaatselijk bestuurder
succes kunnen hebben, maar dit hangt min of meer van
net toeval af

De door deze drie arbeiders als een misstand gevoelde
toestand was echter jarenlang onveranderd gebleven Dat
zulks niet zonder invloed op hun algemeene geestesge-
steldheid hun arbeidsvreugde en hun werklust kan
blijven, behoeft geen verder betoog.

In dit bedrijf komt thans een sociaal voorman van
het N.A.F Eijn positie is wettelijk beschermd. Hij is
nauwkeurig op de hooete van den dagelijkschen gang
der werkzaamheden in het bedrijf, hij kent de betrok-
Kenen hij kan dus met kennis van zaken oordeelen. De
bedrijfsleiding kan hem niet met een kluitje in het riet
sturen Hij heeft ook geen .belangrijker" dingen aan
het hoofd: het regelen van dit soort aangelegenheden
is voor hém juist het belangrijkste! Ziehier aan dit voor-
beeld uit de practijk spd^monstreerd, van welk een
enorme beteekenis de arbrid van den socialen voorman
van het N.A.F, in het bedrijf zal worden."

In het dagblad „Het Volk" lezen we .over. het-
zelfde onderwerp: ,

„Afgezien van het groote principieele verschil met den
ouden toestand — dat. nu werkgevers en werknemers in
één organisatie vereenigd zijn. er eindelijk een werke-

Wij ontvingen.. immuun»1"!!

„Werkend Volk", een nieuw blad, welks naam
geen twijfel overlaat omtrent zijn doelstelling.
Jiet verschijnt om de veertien dagen en bevat
een keur van reportages en beschouwingen over
arbeidstoestanden en -voorwaarden in vele
landen^ inlichtingen over arbeidsproblemen,
artikelen over sport, kunst en cultuur, van de
hand van de beste Nederlandsche journalisten,
alles rijk geïllustreerd met voortreffelijke foto's
en teekeningen.

In dit nummer o.a.: „Wereld van arbeid of
wereld van goud", door Hendrik Lindt; „Weer
sullen de visschers gaan trekken", door Klaas
Smelik; „Nederlandsche arbeiders in Duitsch-
land vertellen " door den Berlijnschen cor-
respondent van „Werkend Volk" „Meesters
van den Arbeid", door Max Wolters.

„Werkend Volk^van en voor de Nederland-
sche arbeiders hier en buiten de grenzen, zal
ongetwijfeld zijn weg wel weten te vinden en
het zal er toe bijdragen den opbouw voor een
nieuwe volksgemeenschap te stimuleeren,
waarin klassestrijd en -haat ontbreken en
waarin de arbeid en de arbeider de fundamen-
ten zullen vormen.

„Werkend Volk" is verkrijgbaar aan alle
kiosken. Prijs per nummer f 0.15. Abonnemen-
ten f 1.95 per half jaar franco per post, aan te
vragen bij de administratie Vondelstraat 7b.
A'dam (W.).
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lijke socialistische ordening kan ontstaan, is het voor-
naamste nieuwe beginsel: het betreden door het N.A.F,
van de bedrijven.

Een oude. maar nooit behoorlijk verwezenlijkte droom
van den socialistischen arbeider is daarmede in vervul-
ling gegaan.

Er is geen klassestrijd meer, er zijn geen vakbonden
meer, de socialistische vojksgemeenschap heeft de zorg
voor de rechten van den arbeid overgenomen en haar
orgaan daartoe is het Nederlandsohe Arbeidsfront.

Er mag geen tegenstelling meer zijn in de bedrijven
tusschen werkgevei en werknemer — beiden werken in
dienst der volksproductie. Maar er kan oneenigheid be-
staan over toestanden in het bedrijf, over uitlegging van
bepalingen, er kunnen — en er zullen den eersten tijd
zeker! -- kwaadwillige ondernemers zijn. die weigeren
de 'rechten van den arbeid te erkennen er kunnen ook
werknemers zijn die geen oog hebben voor de belangen
van het bedrijf De rechten van den arbeid, de vlotte
en geruischlooza loop van zaken in het bedrijf, de sociale
en hygiënische belangen van de werkers, de goede geest
der bedrijfsgemeenschap, dat alles moet verdedigd en
voorgestaan worden door het oog en den arm van het
N.A.F, in het bedrijf, den socialen voorman.

Maar hij is een andere figuur dan de vrijgestelde van
vroeger — hoezeer deze ook vaak eerlijk zijn plicht heeft
gedaan. Hij is geen ambtenaar, geen door het N.A.F-
bezoldigde. Hi.i moet leven uit en in het bedrijf, hij moet
een der besten zijn onder de besten, zoowel als werker
als lid der bedrijfsgemeenschap, en op grond daar-
van wordt hij de eer waardig gekeurd, zonder afzonder-
lijke bezoldiging, maar met den steun van het Arbeids-
front achter zich. te kunnen werken voor de eer. de
sociale positie en het levensgeluk van den werker."

{Roelof Citroen JUWELIER
AMSTERDAM
Ka]verstraat l Telefoon 37658
D E N H A A G
Hoogstraat 23 Teletoon 111757

Opgericht 1850 Eigen Atelier
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De contributie van hef N.A.F. en het gemeenschapsgevoel der werkers
Is geVblg van. het feit, dat de verschillende
vakbonden de contributies voor hun leden

geheel onafhankelijk van .elkaar vaststelden,
j bestonden te dien opzichte groote onbillijkheden.

.- In het algemeen kan men'zeggen, dat de vak-
organisaties, die de bestbetaalde beroepen orga-
niseerden, de laagste contributies hieven, en om-
gekeerd! Zij, die een gewaarborgde positie had-

, den, zooals ambtenaren, spoorwegpersoneel en
dergelijke, betaalden bij gelijk loon in 't alge-
meen niet onaanzienlijk lagere contributies dan
arbeiders, wier levensomstandigheden veel on-
zekerder waren, terwijl zij bovendien dan nog
v-an de betaling van werkloosheidspremie zijn
vrijgesteld.

Bij het Nederlandsch Arbeidsfront betaalt men
volgens zijn loon, zoodat allen, die een gelijk
loon verdienen, ook precies dezelfde contributie
betalen, ongeacht hun beroep. Bovendien genie-
ten alle leden van het N.A.F, precies dezelfde
•rechten. Het is dus niet meer zoo, dat dé ver-
schillende beroepscategorieën ook verschillende

rechten hebben. Bij het N.A.F, alzoo gelijke
rechten en plichten voor iedereen.

Iedereen zal dat billijk achten.
Het gevolg is echter, dat — terwijl de contri-

butie voor de meeste categorieën thans l a g e r
kon worden gesteld dan tot dusver, — enkele be-
roepsgroepen iets méér moeten gaan betalen. De
stand van zaken is ongeveer als volgt.

De contributie wordt v e r l a a g d voor
Bouwarbeiders; Diamantbewerkers; Fabrieks-

arbeiders; Hotel- en Restaurantperson.ee!; Huis-
personeel; Kappers; Textielarbeiders; losse ar-
beiders; Typografen (behalve voor'loonen boven
ƒ48.—); Metaalbewerkers; Meubelmakers; Töon-
kunstenaars; Sigarenmakers; Technici (op
enkele klassen na).

De contributie wordt iets v e r h o o g d voor
Handels- en Kantoorbedienden; Kappers

(hoogere klassen); Vaste landarbeiders; Toon-1

kunstenaars (de hoogere loonen); Overheids-
dienaren; Transportarbeiders; Spoor- en Tram-
wegpersoneel; Onderwijzers; Arb. in voedings-

en genotmiddelenbedrij ven en enkele kleinere
groepen.

Wie tot de tweede categorie behoort, moge be-
denken, dat hij, bij zijn arbeidskameraden der
eerste groep vergeleken, langen tijd bevoorrecht
is geweest.' Hij neme tevens in aanmerking, dat
hij voor de thans ietwat verhoogde contributie
ook een grooter aantal rechten geniet, dan hij
voorheen bezat.

Wie, behoorende tot de categorie, voor welke
de contributie omhoog gaat, thans als lid mocht
bedanken, laadt de sterke verdenking op zich,
gebrek aan solidariteits- en gemeenschapsgevoel
te bezitten, door nog niet eens contributie te
willen betalen, die lager is dan den meesten'
zijner mede-arbeiders reeds jaren lang was op-
gelegd! Dit zou een smet werpen op de reputatie
van de betrokken groep, die niet licht zou kun-
nen worden uitgewischt! Dat bovendien hier-
mede in de toekomst rekening zou worden ge-
houden, is vanzelfsprekend,

Het is zaak, dat de betrokkenen dit nauw-
gezet overwegen.

Vreugde en Arbeid-agenda
Reizen en vacantie

Van 3 tot 8 en van 24 tot 29 Augustus
a.s. wordt vanui t ICnsclii-dc een 6-daagsche
reis naar Valkenburg georganiseerd.
Deelnemersprijs ƒ 35.— per persoon, al-
los inbegrepen. Op het programma staat
o.a een wandeling door Valkenburg;
bezoek aan de Gemeentegrot; waiid0-
ling naar Daellemerberg. bezoek a ju
Openlucht-theater en Wilhelminatorèii; -
Geulwandeling; bezoek aan Steenkolen-
m i j n enz., enz. Leden en met-loden van
het N.A.F, kunnen zich ten spoedigste
opgeven: Molenstraat 46, Enschede.

lroelstra-Oorden
Egmond a. Zee: voor onbepaalden tijd

gefloten.
Bee'.cbergen: Volgeboekt van 27 Juni- —

11 Juli en van 18 Juli—l Augustus.
Voor de overige weken zim nog plaateen
beschikbaar

óf houw ..Morgenrood" te Oisterwijk:
logieskosten gelijk aan, die der Troel-
str,i-Oordtnt Volgeboekt: van 4 tot 11
Juli en van l tot 8 Augustus. (Logies-,
aanvragen voor de overige weken aan:
Vacantiehuis ..Morgenrood" te Oistec-
wijk in Noord-Brabant.)

•s Natuurvriendenhuizen
Tot 28 Juni a.s. niet beschikbaar:

aanvragen voor logies voor de maanrteu
Juh en Augustus te zenden aan de be-
kende correspondentie-adressen.

Oproep!
De afdeehng Reizen en Vacantie

v A n ..Vreugde en Arbeid". d:e 7ic!i
in het bijzonder bezighoudt met
hei organiseeren, van bedrijfsult-
stapjes en grootere reizen in be-
drijfsverband, zou gaarne een
opgave ontvangen van die be-
drijven, die over een eigen vacan-
tie-oord beschikken

Aangezien vele andere bedrijven
eveneens over een dergelijk oord
zouden willen .beschikken, doch
in verband met de huidige om-
standigheden hierin niet kunnen
slagen, is het wellicht mogelijk
een van de bestaande bedrijfs-
vacarftie-oorden gebruik te laten
maken op tijdstippen, waarop het
desbetreffende bedrijf er geen
gebruik van maakt.

Een ieder, die hierover inlich-
tingen kan verstrekken wordt ver-
zocht, zich in verbinding te stel-
len met het Centraal Bureau vau
Vreugde en Arbeid, Amstel 224 te
Amsterdam.

Boottocht vanuit Rotterdam
.Zondag 14 Juni a.s.: boottocht naar

Gorinchem. met bezoek aan het Slot
I.oevestein. Vertrek om 9 uur v.m van
Oosterkade (b. h Maasstation). einde
lijn 4 1 . Prijs per ^volwassene f 1.25. per
kind t 'm 13 jaar f0.75 (indien met
begeleider). Muziek en diverse attrac-
ties aan boord: bezichtiging onder des-
kundige leiding van Oud-Gorinchem en
cnigeving met het Slot Loevesteln Leden
uit nabijgelegen plaatsen kunnen onder-
weg opstappen.

Kaarten in voorverkoop bij de be-
kende adressen. Heemraadssingel 163 en
's morgens aan de boot.

Boottocht vanuit Amsterdam
Op 5 Juli a.s over het IJselnieer.

o.a. naar het plaatsje Hoorn; buffe t en
muziek aan boord. Deelnemersprijs: 30
cent voor kinderen t/m 10 jaav en
/ 1.25 voor overigen. Aanmelding: t/m
20 Juni bij Prins Hendrikkade 49 en'
V. & A... Leidscheplein

Kwartier van den Arbeid
Zaterdag 13 Juni a.s. van 18.15—18.30

«mr over Hilversum I (415.5 m.!.
Onderwerp- „Wat doet Vreugde en Ar-
beid op het gebied van de vpcantie-
besteding voor den Nederlandschen wer-
ker?"

Volksontwikkeling
Excursie v a n u i t Ari i l ie in .

Zonaag 21 Juni: naar het Openlucht-
museum.

Zondag 5 Juli: wandeling door Warns-
bom en Mariëndal.

Nadere inlichtingen en aanmeldingen,
bij Jansbuiterisingel 17.

.ONTWIKKELING
Notuutbad te Emmen

De leden van net IN .A.F. hebben reduc-
tie op den toeganss- en abonuemeais-
prijs voor dit bad.

Belangstellenden gelieven zich aan te
melden ,bij het plaatselijk N.A.P.-kan-

• toor te Emmen. Kerkhbflaau 7.

Zwemmeni
In een groot aantal plaatsen van ons

land worden wekelijks goedkoope zweni-
a vonden georganiseerd voor de leden van
het Nederlandsche Arbeidsfront en tuin
huisgenooten In alle baden is een zwem-
instructeur aanwezig voor het- geven van
gratis zwemonderricht aan .diegenen, die
de zwemkunst nog niet of niet geheel
machtig zijn

Een ieder dient in het bezit te zi jn
van een speciale zwemkaart, welke op
vertoon van lidmaatscliapsbewijs bij de
plaatselijke N.A.F.-kantoren verkrijg-
baar is

Nadere inlichtingen bij de plaatselijke
kantoren van het N.A.F.

ALKMAAR.
Alkmaarsche Overdekte .Bad- eii
Zwemmrichting: lederen Donderdag-
avond van 7.30—8.30 uur

Toegangsprijs resp. 10 en 15 cent

AMERSFOORT.
Spórtfondsentaad, Bisschopsweg: lede-

ren Dinsdagavond van 6.3O—7.30 uur
voor kinderen t/m 13 jaar en begele.-
ders; van 7.30—8.30 uur voor volwus*'.— -
nen. Toegangsprijs resp 10 en 15 cent.

AMXT|.;iJI»AM.
- It'tU'RMi DinstfatfavoiMli

Sportfondsenbad-Oost: van 18—19
uur eerste groep kinderen t/m 13 jaar
en begeleiders, van 19—20 uur idem
tweede groep en van 2O—21 uur perso-
nen .boven 13 jaar.

Spor.tfondsenbad-West van 19—2O
uur, kinderen ,t/m 13 jaar én begelei-

ders: van 20 — 21 uur eerste groep per-
sonen boven 13 jaar. van 21 — 2*2 uur
tweede groep idem.

loiK-ivii Dmidi-rilasavoiitl :
Zulderbad: van 19— 2O uur kinderen

t/m 13 jaar en begeleiders: van 2O — 21
uur eerste groep personen boven 13
Jaar: en van 21 — 22 uur idem tweede
groep.

Toegangsprijs resp. 10 en 15 cent.

APELDOORN.
Sportfondsenbaü. Binnenweg '3: lede-

ren Donderdagavond van 7.3.0 — 8.3O uur.
Toegangsprijs resp 10 en 15 cent.

Zwemkaarten verkrijgbaar bij Hoofd-
straat 178. Nadrukkelijk wordt N erop
geweien, dat toegangsbewijzen uitslui-
tend verkrijgbaar zijn bij laatstgenoemd
adres en nipt aan de kassa van net
zwembad.

ARNHEM.
Sportfondsenbad. lelderen Zaterdag-

avond van 6- — 7 uur Toegangsprijs resp.
12} en Ui cent en 15 en 2'0 cent vopr
u'.troducé's Zwemk'aarten verkrijgbaar
bij Jansbuitensingel 17. van 9 — 12 en
van l .30 — 5.30 uur.

D KI J T.
Sportfondsenbad: iederen Dinsdag-

avond van 7 — 8 uur Toegangsprijs fesp.
121 en 17A cent plr persoon. f

DORDRECHT.
Sportfondsenbad: lederen Woensdag-

avond van 7.30 — 8.30 uur voor kinde-
ren en. volwassenen. Toegangsprijs resp.
10 -en 15 cent.

EINDHOVEN.
Sportfondsenbad: lederen Dinsdag-

avond van 7 — 8 uur voor meisjes en
vrouwen en van 8 — 9 uur voor mannen
en jongens.

Toegangsprijs resp. Jp en 15 cent m-
troducé's betalen resp 15 en 2O cent.

GOtlUA.
Spaardei'sbad: lederen Donderdag-

avond van 6 — 7 uur voor kinderen t/ni
13 jaar en van 7—8 uur voor persouun.
boven 13 jaar.

•S-<;I{.VVKNU.\GK. .
Boschbad. Amalta van Soltnsstraat:

lederen Woensdagavond van 6 — 7 uur
voor kinderen en van 7 — 8 uur voor vol-
wassenen.

Toegangsprijs resp. 10 en 15 cent; 111-
.troducé's betalen 2O cent.

GRONINGEN.
Noorderuad Oosterhamrikkade 66:

lederen Dinsdagavond van 6 — l uur
voor meisjes van 18 jaar; van 7 — 8 uur
voor jongens tot 18 jaar; van 8 -̂9 uur
dames en heeren vanaf 18 jaar. lederen.
Woensdagavond van 7 — 8 uur uitslui-
tend voor dames

Toegangsprijs resp 12j en 17i cent.
Kaarten zijn in voorverkoop Zater-

dagsmiddags van 2 — 5 uur verkrijgbaar
bij den heer Dainler. Heymanslaan 6.

3portloiidsenbad : vanaf 19 Mei wordt
in twee ploegen gezwommen en wei v;m
6 — 7 uur dooi kinderen t/m 13 jaar t-u
van 7 — 3 uur door volwassenen.

I,I:MI VVAIJDKN.
Overdekte Bad- en Zwemmnchïmg:

lederen Woensdagavond van 5.30 — 6.30
uur, Kinderen van 6 — 10 jaar; van 6.30
— ,7.30 uur. kinderen van 10 — 13 jaar;
van 7.3O — 8.30 uur. Kinderen van 13--IS
jaar en van 8.30 — 9.30 uur , personen
van )6 jaar en ouder. Toegangsprijs
rest). 124 en 17J cent.

KOITi ; l ! I>AM.
Oostelijk . Zwembad: lederen Maan-

dagavond in drie ploegen, n.l. om 8 uur,

8.30 uur en 9 uur.
Sportfondsenbad: lederen Maandag-

avond m drie ploegen, n.l. om 8 uur,
8.30 uur en 9 uur.

Toegangsprijs resp 10 en 15 cent.

SCHIÉ0AM.
Sportfondsenbad: iederen Maandag-

avond van 6.55—7.45 uur.
Toegangsprijs resp. 10 en 15 cent.

UTRECHT.
Zwembad O.Z.E.B.I.. Biltstraat 4:

lederen Donderdagavond van 6.30—7.30
uur voor kinderen t/m 13 jaar en be-
geleiders en van 7.30—'8.30 uur uitsluP
tend voor personen boven 13 jaar.

Ieder dient, in het bezit te ziin van-
een zwemnLa.art. die gratis verkrijgbaar
is bij Maliebaan 14

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

UMtUDEN.
Velserbad: lederen Woensdagavond

van -7—8 uur voor kinderen en lede-
ren Vrijdagavond van 9—10 uur voor
volwassenen.

Toegangsprijs resp 10-en 15 cent.

Z A A N D A M '
Sportfondsenbad „Zaanland": iede-

ren Dinsdagavond van 7—8 uur
Toegangsprijs resp 10 en-15 cent.
Ieder dient in, het bezit te zijn van

een zwemkaart, die op vertoon van lid-
maatsc-hapsbewijs verkri jgbaar is bij Sict
plaatselijk kantoor van het Nederlaad-
sche Arbeiüsfrquit, Havenstraat 24.

Jiu-jitsu
l io l t rn lum: Hier wordt een nieuwe 4-

maaudelijkso.he cursus jïu-jitsu "opge-
richt, welke opleidt tot Vaardigheidscli-
ploma -C en waaraan 12 personen kun-
nen deelneHien Cursusgeld bedraagt
ƒ 6.50 per persoon voor den ^eheelen
cursus. Nadere Inlichtingen: Heemraads-
Bingel 163.

Groniniren: In verband met de groote
belangstelling wordt een tweede j iu-
jitsu-cursus opgericht. Aanmelding:
Provinciaal Bureau. Turfsingel 75.

Paardensport
De leden van het Nederlandsche Ar-

beidsfront hebben tegen verminderde
prijzen toegang tot de renbaan Mere-
velrl te Utrecht. De toegangsprijs tweede
rang. welke ƒ 1.— bedraagt, is voor
N.A.P.-leden op 50 cerrt gesteld. Dezen
kunnen dan tevens gebruikmaken van
den- Totalisator.

Belangstellenden dienen van tevoren
bij het Provinciaal Bureau van het N.
A.F.. Maliebaan 14 te Utrecht, een be-
wijs te halen, waarop zij aan de kass»

-de bovengenoemde reductie pp de toe-
gangsprijzen verkrijgen

Deze. reducuetarieven zijn o.a. geldig
voor den wedstrijd op 20 Juni, 12 en 25
Juli. 6 en 19 September. 11 October en
8 en 29 November

Alle nadere inlichtingen worden op
Maliebaan 14 te Utrecht verstrekt.

Cursus te Haarlem
Aan den cursus „Veoraardigen van

eigen kleeding en patroonteekenen". die
's Maandagsavonds in de St. Bavo.
Smedestraat te Haarlem. gehouden
wordt, kunnen nog eeiiige personen deel-
nemen. Het Cursusgeld bedraagt slechts
30 cent per avond.

Kxfi irs ir te Amsterdam.
Zondag 21 Juni a.s., 1O uur v.m„

excursie naar Jraiikendael, in de Water-
graafsmeer, waar df- Stadskweekerij oe-
zichtigd zal worden Aanmeldingen t/m
17 Juni a.s.: Prins Hendrikkade 49 en
V. & A.. Leidscheplein.. Deeluemersprijs
15 cent p.p.



De zomer nadert en daarmee de
geschikte tijd voor het openlucht^
tooneel. Overal in ons tand zullen
weer troepjes tooneelspelers of
dilettanten, met angstige blikken
naar den barometer, hun voorstel'
lingen tegemoet "zien, overal zal
weer geprobeerd worden menschen
te lokken naar tooneel in Gods
vrije natuur.
Wat is de beteekenis van dat

'tooneel in de open lucht? Heeft het
bijzondere rechten op onze belang-
stelling? Of moeten we hei maar
als een goedkoope publieke . ver-
makelijkheid beschouwen? Een
soort uitspanning, die plaatselijke
V. V. V.'s wel eens aanmoedigen en
die aan vacantiegangers of men--
schen mei den zomer in het hoofd
een tijdelijk doel geeft. Zoo'n voor-
stelling in de open lucht vult in elk
geval min of meer prettig een mid-
dag of een avond en men blijft toch'
buiten!

M een niet, dat ons land slechts weinig open-
lucht-theaters heeft! Behalve de tientallen

plekjes in bosschen en op heiden, in duinen en op
stille pleintjes, die in een handomdraai met wat
gehuurde houten tribunes geschikt zijn te ma-
ken, zijn er in ons land meer dan dertig goed
aangelegde openluchttheaters, met zitplaatsen
van zoden, van hout of beton! Vooral de laatste
tien jaren zijn, voor een groot deel in werkver-
schaffing, vele prachtige openluchtschouwburgen
aangelegd.

Maar wat gebeurt er nu met ,clie inrichtingen?
Men moet constateeren, dat hun gebruik vol-
komen aan het particulier initiatief en aan het
toeval is overgelaten. Er zou hier werk zijn voor
de helpende en steunende hand van de over-
heid! 'Zoo goed als de gewone schouwburgen en
het tooneel, dat daar gespeeld wordt, verdient
het openluchttooneel in goede banen gestuwd te
worden.

Het oudste openluchttheater van ons land
.— en nog altijd een van de mooiste -- is dat
van Valkenburg. Het is schitterend gelegen in
een kom tusschen de rotsen. De spelers kunnen
gebruik maken van verschillende plateaus en
van grotten achter en boven het groote speel-
vlak, zoodat er allerlei verrassende „opkomsten"
mogelijk zijn en zoodat het toneel zich gemak-
kelijk, zooals dat by Shakespeare bijv. moet, van
het eene land naar het andere of van de eene
plek in een stad naar een andere, kan verplaat-
sen. De spelers 'voor de volgende scène komen
eenvoudig op een ander platform op en verdwij-
nen weer in een andere rotsspleet. Het publiek'
zit tusschen prachtige boomeh en kijkt met
belangstelling naar den dichtbegroeiden, s'teilen
achtergrond van de speelvlakken, waarbij het
's avonds geniet van de fantastische belichting,
want als de schijnwerpers onder en achter de
boomenihun lichtbundels tegen het gebladerte
werpen, dan staan de boomen als groene vlam-
men tegen den zwarten nacht.

En druk bespeeld theater is ook dat van
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Oisterwijk, aan bezoekers van „Morgenrood"
welbekend. De groote speelruimte wordt hier aan
den achterkant afgesloten door hel en bosch. Het
is mogelijk dat spelers hier in geheele optochten
van alle zijden opkomen. Men zag er bijv., bij
, Don Quichot op de bruiloft van Kamacho" den
edelen ridder en zijn_ dikken schildknaap op
Rossinante en Graauwtje tusschen de dennen

BIJ DE FOTO'S.

In 1937 gaf men op de OfrooJe Marlet te
Breda een openluchtvoor'stelling van een
middeleeuwsch mysterie-snel (Foto's
boven.)
In 1941 gaf Adriaan Hooykaas met zijn
Ghesellen van den Spele een serie open-
luchtvoorstellingen in den stillen Klooster-
hof van den Utrechtschen Dom. Vol
aandacht volgt men hier de middeleeuw-
sche spelen Lanseloot van Denemarken en
Elckerlyc (Iedereen). '
In het openluchttheater te Oisterwijk gaf
men o.a. in 1937 "een „filmspel van Sint
Franciscus", van Felix Timmermans. Men
ziet Franciscus te paard te midden van
zijn pretmakende gezellen.
Onder nog een~ aparte opname uit de
Lanseloot met dezen middeleeuwschen rid-
der en de schoone Sanderyn
(Foto's Archief AP Polygbon en De Keijzer)

verschijnen,» evenals den heelen bruiloftsstoet
van den dikken boer Kamacho. Maar men zag
hier ook bij het „Filmspel van het leven van Sint
Franciscus" -heele optochten als uit de verte
naderen.

Zulke openluchttheaters als Oisterwijk lenen
zich bijzonder voor groete medewerking: het
gansene dorp kan bij wijze van spreken mee-
spelen, de meeste andere theaters hebben rond-
om een veilige omslotenheid, hoewel vele ge-
lukkig toch op zij groote toegangen hebben, zoo-
dat de regisseur met eenige handigheid toch
groote groepen en koren in zijn spel kan laten
optreden.

Het zelfde voordeel hebben de groote stadions,
maar doordat de afstanden daar zoo groot zijn,
raakt men vaak in moeilijkheden met het tijdig
„wegwerken" van de groote massa's, die men
ten tooheele kan voeren Ook al zet men daar de
„spelers" op fietsen of paarden, zij zijn vaak
nog lang niet vlug genoeg uit het gezichtsveld
weg, zoodat in de stadions dan vaak weer allerlei
afscheidingen en schermen gebouwd moeten
worden, waarachter de spelers zich kunnen
terugtrekken, als zij niet „op" moeten zijn.

P laatsen die zich in het bijzonder voor open-
luchtvoorstellingen leenen, zijn oude ge-

bouwen aan stille pleintjes. Met wat handig-
heid zijn, poorten en ramen heel goed als
achtergrond te gebruiken en het „decor" in zulk
een openluchttheater heeft dan zooiets „echts"
en zulk een sterke sfeer, dat geen enkele
schouwburg daartegen op kan.

Zoo voerde men in 1923 voor de kerk te Deift
het „Torenspél" van Herman Teirlinck, onder
regie van Johan de Meester op, zoo speelde men
er later „Jan Klaassen" (1938), zoo speelde
Albert van Dalsum in 1933 „Marieken van
Nieumeghen" op de Markt-te Nijmegen en zoo
regisseerde de Vlaamsche tooneelleider A"nton
vari de Velde in 1939 het „Heilige Bloedspel" op
de markt in Brugge tegen den 'praphtigen .ach-
tergrond en bovenop het eeuwenoude Belfoort.
Op alle transen stonden spelers en koreja, hin-
gen vlaggen en doeken, speelde het licht zijn
spel, zoodat de toren van onder tot boven in een
zee van wisselende kleuren baadde, al naar de
stemming van het spel dat eischte,' rood of
geel, blauw of wit.

Deze openluchtspeien in het hart van de
groote steden, moet men niet oveY het hoofd
zien. Zij bieden rijke mogelijkheden, juist omdat
zij zich zoo eng kunnen aansluiten bij de tradi-
ties van de plaats, waar zij gespeeld worden.

Is het bijvoorbeeld niet bijzonder zinrijk, dat
het spel van Marieken van Nijmegen ook werke-
lijk in Nijmegen gespeeld wordt? Dat men voor

• een torenspel een toren kan gebruiken en dat,
men voor een spel van het Heilige Bloed het
plein kan gebruiken,1 waar elk jaar met Pink-
steren een Heilige Bloed-processie langs trekt?

Zoo was het ook niet zonder reden, dat de
regisseur Adriaan Hooykaas verleden jaar en-
kele prachtige voorstellingen van Middeleeuw-
sche spelen, van „Lanseloot van Denemarken"
en van „Elckerlyc (Iedereen) in den-stillen Kloos-
terhof van den Dom in Utrecht gaf en dat hij
eens een voorstelling van Bredero's „Moortje"
in de open lucht op de Amsterdamsche Nieuw-
markt wilde geven. Het spel van den Amster-
dammer Bredero, die tusschen het volk leefde,
opnieuw onder het Amsterdamsche volk ge--
bracht, op het plein zelf, waar de dichter zoo



F t EST VOORUITZICHT
door Aug* Mook

In bruising van enthousiasme was hij
het kamertje-vol-knussigheid binnengestormd;
„Moeder!" en hij had 't uitgekraaid als 'n kind
üat van school komt en een goede beurt heeft
gemaakt, had 't verbluft ouwetje met 'n vaart
Van één-twee-drie van den grond getild, hoog-
op tusschen -zijn armen-vol-kracht-en-vol-
sterkte: „Moeder! Volgende week 'n Zaterdag...
üan hebbe 'me een móórdfeest op 't fabriek...
en dan ga jij ook mee! Jij!"

Buiten adem van 't hollen, van 't aan één
stuk draven van de fabriek naar huis met de
Tijding, met het Nieuws van 't Feest, had hij
haar dan laten zakken: stond 't vrouwtje, be-
duusd van schrik om 't onverwachte te sidder -
wankelen midden in 'r hokkie van drie bij drie
meter met de meubeltj es-van-vuren, 'tpot-
kacheltje en de potten met de felkleurige gera-
niums voor de kleine ramen: keek ze 'm aan
met haar kleine zorgoogjes in de hulpbehoe-
vendheid van haar altijd-alleen-zijn in levens-
avond. In struische kereligheid stond die knul
van 'r dan daar, wijduit zijn beenen, vierkantig
zijn knuisten gebonkt in zijn zijden, daverkolde
hij verder in jachting van woorden:

„Volgende week... een heele fuif met alle lui
van 't fabriek: de baas komt... en de chef... en
alle jongens en meiden... en we magge' mee-
neme' wie me maar wille!... en dan ga jij mee
en Toos ook... jullie allebei..."

Dan stokte zijn stem, moest ie even op adem
komen om lucht te happen: ging dan weer
verder: „D'er komt een heele bende met
muziek... en akkerebate'... en we krijgen alle-
maal koffie met koek... de vrouwen chocola...
en de kerels sigaren... En allemaal voor noppes
moeder! Allemaal voor noppes... Van den
baas..."

„Van den baas?" informeerde dan met 'n
stem vol. benepenheid, vol ongeloof om die nooit
gehoorde, nooit geziene overdaad van bazenkant
het oude menschje. „Van... den... baas?" maar
met davering-van-levensvreugd Werd zij alweer
in de rede gevallen: „Ja ouwetje, van den baas!
Die fuift... en van „Vreugde en Arbeid", je weet
wel van.'t Arbeidsfront!" en wéér wé*rd zij van
den grond getjoept, werd ze'in dwaze doldries-
tigheid de kamer rondgetold, tot ze tegensput-
terde en spartelde: „Toe... laat me nou! Je
bent zoo druk... je maakt me hoofdpijn... laat
me nou..." Dan zette hij haar neer, graaide 'ie
met.zijn tien vingers door zijn warrelharen,
keek hij haar aan met z'n groote jongensoogen;
dan, opeens rustig, bedaard na de eerste uit-
leving'van z'n vreugd:

„Nu moeder-, reken d'r op... Volgende week
Zaterdag... we zien mekaar nog wel voor
't zoo ver is! Ik ga nu naar Toos... kijken wat
die zal zeggen..." was hij weggehold naar zijn
vrouw, zijn Toos, net zooals hij was gekomen:

'in overvloeiing van brooddronkenheid...
En nou was 't:haast zoo ver: was 't „volgende

week": morgen geworden: zat zij onder de sui-
zing van 't goudgele gaslicht gebog'én over haar
ouwe jurk van zwart cheviot... vertikte de
Friesche klok tegen den wand in 't duister, de
seconden van dé laatste uren van den dag vóór
't feest... Peh! Was me dat een bedoening ge-
weest de laatste dagen? Had ze 't ooit zóó druk
gehad? Tjonge tjonge... enne... hadde' de buur-
vrouwe ooit zóó veel te klessen gehad? Ze had-
den allemaal paf gestaan! Paf, toen ze 't ver-
teld had: Die opoe Tjabes! Mènsch, mensen...
die mocht met haar zoon mee naar 't feest op
't fabriek en die zou dan bij den baas in de-
zelfde zaal magge' zitten... Zóó maar... of 't net
maar niks was... en koffie drinken... en koek
eten... voor noppes... Wie had dat ooit gehoord?
Wie had dat ooit durven droomen?

„Nu mensch", had de juffrouw van den bak-
ker gezegd: „Dat .jij ook 's wat heb". En ze had
er meteen in volkomen begrijpen van het zorg-
leventje van buurvrouw aan toegevoegd. „Hoe
lang is je man nou al dood opoe Tjataes...?"
„Dat wordt nou. met kerssemis zeker al driejaar
niet?" had de melkboer die er bij stond, ge-
antwoord inplaats van de gevraagde en er had
ia koor een „Och mensch-mensch, waar blijft
de tijd?" gekl9nken, waarna de juffrouw uit den
komenijswinkel er meteen op had laten volgen
dat ze den ouwen Tjabes nog zóó voor zich kon
halen 't Was tot op den laatsten dag zoo'n
echt kwieke man hè?" en opoe Tjabes d'r oogen
hadden vèrweggestaard, langs de menschen...
en voorbij allen om haar heen... „'tWas zoo'n
echt kwieke man hè?" en ze zag 'm opeens
weer voor zich: zooals tóén... d'er ouwe Jaap:
hoe die lederen morgen naar ziin fabriek ging:
naar zijn fabriek zobals hij altiid zei, ook al
was hij maar 'n gewone stoker. Ze zag weer
z'n even gebogen rug, z'n gezicht vol zorg. maar
toch altijd monter, altijd vol levensdurf. vol
moed! Arbeid... dat was zijn'tweede ik. Alti.ld
was hij vlot en actief geweest: stond hij klaar
als hij geroepen werd. zonder te morren, zonder
te kankeren. En 't hinderde niet wie er kwanv
of het de knechten waren of de bazen: 't was
altiid Tjabes-vóór en Tjabes-na! Hij had ge-
werkt: in de fabriek. . . e n hu had gewerkt: in
zijn Bond! Als 'n paard! Wat was hij er niet
op uitgetrokken na 't werk, wanneer hij soms
bek en bek af was: met plakploegen en met
ploegen van huisbezoekers; er was 'm. nooit iets
te veel en 't kon hem nooit wat schelen: nooit
zou hij zich zelf ontzien... En tóch hadden ze
'm af en toe voor „onderkruiper" gescholden!
Voor verrader! En dat was hij niet! Nooit!
Nooit geweest bok! Bij God niet. Opoe Tjabes
kon 't getuigen: onderkruipen... dat was: je
arbeidskameraden afvallen... en dat had oude

Jaap Tjabes nooit gedaan! Maar zooals de bazen
wei 's ongelijk hadden, hadden de jo.?-2 -ri.= 't
ook wel eens! 'Nét zoo goed! En dat wild; r ze
niet altijd weten. En als ze dat dan te hooren
kregen van hem, zette 't soms kwaad bloed:
„Wij hebben andere belangen dan zullie" had-
den ze dan gezegd en ze hadden tegenover
elkander gestaan, waren onder elkaar verdeeld
geweest, „'t Is niet waar", zei ouwe Jaap dan
altijd weer... als 't den baas goed gaat, gaat
't ons ook beter... Alleen... de baas wil mee-
werking van ons en geen tegenwerking Jullie
met dien verdomden klassenstrijd..." en dan
waren er moeilijke dagen geweest thuis' was
Jaap meer weg geweest dan anders... naar ver-
gaderingen met de jongens, naar besprekingen
met de bazen... kwam hij meestal'met een bleek
gezicht thuis! Ja! óók van vermoeidheid, maar
dat niet alleen... ook van woede! opgekropte
woede! om de koppigheid, de eigenwijsheid van
zijn eigen kameraden...

„Dat had je man nou toch nog 's moeten
meemaken opoe Tjabes", had juffrouw Van der
Schaaf van den overkani 'r in haar herinne-
ringen gestoord, maar er had iets van giftig-
heid in haar stem geklonken. „Die kon 't toch .
altijd al zoo best met de groote Heeren vinden.
Hij za.t altijd op 't privékantoor heb ik wel
's gehoord", maar in felle verontwaardiging had
de melkboer de insinuatie den nek omgedraaid!
Wat verbeeldde die,, madam zich wel? Had hij
meer dan drie-en-twintig jaar lang iederen dag
melk bij Tjabes gebracht of zij?

„Bij de bazen op 't'privé? Mensch, ik kan je
dit wel zeggen: als Tjabes er niet was geweest,
dan was die heele fabriek al lang naar de
haaien geweest! Die ouwe Tjabes! Die was zijn
tijd vér vooruit! Hij wist wat den arbeider toe-
kwam... maar liij wist ook wat den bazen toe-
kwam! Rechten... «n plichten. Mensch! van
weerskanten! Wat ze nou in dat Arbeidsf ront
van Woudenberg vertellen is allemaal mooi...
maar dat moest al lang zoo wezen! Dat moesten
ze allemaal al lang begrepen hebben... dan stond
de wereld er he«l~wat beter voor! Daar!" En
nijdig speekte de melkboer een straal bruin sap
over zijn schouder in-de goot... zwegen de buur-
vrouwen... voelden ze zich allemaal schuldig...

En nou was 't de laatste avond... de laatste
avond vóór 't Feest...

Voor opoe Tjabes d'r zorg-oogen, starend in
't zwart van haar beste jurk, die zij 't laatst
had gedragen toen ouwe Jaap van haar werd
weggedragen, verebden de beelden in 'n welling
van tranen...

Als de klok twaalf sloeg... twaalf pingelende
slagen... lei at zuchtend haar werk neer... die
laatste paar draadjes... die laatste twee druk-
kertjes... kwamen morgen wel... Lei ze zuch-
tend haar werk neer... doorstroomde haar in
bevende siddering 't besef van 't komen van
den Nieuwen Tijd... waarvoor haar Jaap, haar
ouwe Jaap, haar eigen kerel ééns had meege-
vochten... Dien zij nu mocht beleven... Trots
haar méér dan zestig jaren... Later... in de
warmte van haar bed droomde ze dan van 't
komende Feest... 'tFeest van de Fabriek...
't Feest van 't Arbeidsf ront... 't Feest van
„Vreugde en Arbeid"...

graag slenterde om te luisteren naar' de hartige
taal va'n zijn mede-Amsterdammers!

Hiermee komen wij tot het grootste voordeel,
dat het openluchttoonee] ons kan brengen. In
den winter moet het tooneel zich in ons land,
alleen al vanwege de temperatuur, opsluiten
binnen de wanden van den overdekten schouw-
burg. Maar het sluit zich daarmee tegelijk op
binnen den kring van een eng, een al te eng
publiek. Die begrenzing en beperking moeten
doorbroken worden. -Het tooneel moet duidelijk,
Voor ieder zichtbaar, weer een aangelegenheid
fan de geheele gemeenschap worden Dat kan
niet gemakkelijker bereikt worden, dan door het
midden in die gemeenschap te brengen. In de
stadions, in de bosschen en parken .en op de
pleinen, waar die gemeenschap leeft en be-
weegt. Men moet niet altijd spelen in een

"schouwburg, die van alle kanten dicht is en die
oen gewonen mensch al te veel slechts een tem-
Pel voor ingewijden lijkt. Men moet spelen onder
oen blooten hemel in het hart van de stad of in
een lommerrijk plantsoen, midden onder de

' menschen, zoodat,de tooneelgebeurtenis een ge-
beurtenis van de heeie stad of omgeving is. •

D at is de groote kans van het tooneel in de
openlucht. Het is dus méér dan de gelegen-

heid voorwin de zon heetgestoofde vacantlegan-
gers, die in een toeristenplaatsje uitgekeken zijn
en die niet eiken middag of "avond een nieuwen
wandeltocht kunnen of willen maken. En het is
ook méér dan de gelegenheid voor tooneelspe-
lers, die meestal zomers tot nog toe, schande-
lijk genoeg, geen engagement hadden, om met
een paar goedkoope voorstellingen nog wat geld
te verdienen, ('t Werd meestal niet uit weelde

•gespeeld, dat opénluchttooneel.)
Hier is een gelegenheid voor de overheid om

flink en leidinggevend in te grijpen. Hier kan
zij, door het initiatief van tooneelleiders te
steunen, bereiken, dat ons dezen zomer goed en
waardig tooneel wordt geboden.

Juist in dezen zomer, nu het reizen en trek-
ken aan beperkingen is gebonden, kan dat van
ontzaglijk belang zijn. Geef elke stad, geef elk
natuurlijk centrum, zooveel mogelijk'attracties!
Dan behoeven de menschen niet ver te reizen
om de schoonheid te vinSen, wanf zij is dan
vlak bij huis. Zoo kan het openluchttoonee] in
dezen oorlogszomer een goede propaganda zijn

voor het tooneel in het algemeen en bovendien
de uiting van een groeiend gemeenschapsgevoel.

De steden moeten hun parken en pleinen
maken tot schouwtooneelen. Soms vrijwel ver-
waarloosde openluchttheaters in de onmiddel-
lijke nabijheid van de groote steden — wij den-
ken bijv. aan het prachtige „Frankendaal" in
de hoofdstad — kunnen weer in gebruik geno-
men worden. Maar vooral vergete men niet te
spelen op de pleinen,, vooral vergete men niet,
dat de steden een hart hebben e'n dat het hart
ook 's zomers moet kloppen. Dat er wat te zien
moet zijn en dat er wat op te bouwen valt. Voor-
al een gemeenschap, die zich bezint op de eigen
en onvervreemdbare waarden, heeft een taak
jegens het tooneel en jegens d.e gemeenschap,
dié zich het schoonst vervullen laat, waar too-
neel en gemeenschap elkaar ongedwongen ont-
moeten: in de open lucht. Niet slechts terwille
van de dramatische kun^st. maar vooral ook ter-
wille van den opbouw van die gemeenschap, die
nimmer duidel i jker tot uitdrukking komt, dan
wanneer zij zich verzamelt rond etn gemeen-

. schappelijk beleefd schouwspel.
M. WOLTERS.



Woningruil-bureau voor onze lezers

• HDER DE LOUPE

Kringetjes-spuwers

D e middag is warm en zat over de stad komen
vallen en staat nu in straten en sloppen, boven

pleinen en grachten melk-bleek te trillen. Zoo is
dus de zomer; dit staat ons nog gedurende vele
maanden te wachten Hoe lang is het al weer geleden,
dat de straten met een ondoorkoombafe laag sneeuw
bedekt waren? Maar kom. het is te voorbarig om
bij een jonggeborene reeds over den dood té gaan
praten en daarom hangt er op dezen eersten warmen
middag een sectie jongelingen over de leuning van
een onzer mooie stadsbruggen en kijkt naar . . . Ja,
waar kijken deze jongelieden, kennelijk studenten,
zoo ingespannen naar?

Langs de boorden van de gracht staan grinnikend
i— het moet dus leuk zijn — enkele toeschouwers.

In het groene grachtwater gaat kalm en ook wel
stot'g pen eendenvloot. De studenten spelen bom-
nnenwerpertje en vallen de vloot met bommen aan.
Bommen die met eenig gereutel in 'oorlogstempo
binnensmonds worden vervaardigd. .

De ommestandefs. die blijkbaar ook niets gewich-
tigers te doen hebben, grinniken zooiets van5 Die
lollige studentjes toch! Welke spelbreker zou dan
durven beweren, dat er toch waarempel wel belang-
rijker dingen te doen zijn in «en tijd als deze en
vooral voor studentjes?

De warmte zal de menschen van het grachtje
verderop, niet zoo'n, deftige gracht als deze, met z'n
hooge voorname huizen maar ,toch wel knusser,
vanavond uit hun woningen lokken De kerels gaan
dan op het bruggetje, het grappige hooge brug-
getje, staan en hangen over de leuning, zooals vader
en grootvader dat hebben gedaan — dat praat beter.

M-aar de toeschouwers van vanmiddag echter zou-
den hier niet van lollige mannen gesproken hebben,
maar met een opgetrokken neus van: „Kringetjes-
spuwers . .." en kom nu gauw mee. George. uit
deze nare. ordinaire buurt!'!'

;En die mannen van het grachtje, die vroeger aan
de lieren in de havens stonden ^p de schatten uit
de buiken, van de zeeschepen losmaakten, die maken
een kuiert j e naar de Prins Hendrikkade en leunen
daar over een steenen muurtje en kijken lang naar
de leege havens en spuwen daarbij, in gedachten
verzonken, zoo nu en dan zuchtend, in het brakke
IJ-water.

Ook dat zijn „maar" Kringetjesspuwers
Peter van Sandevoerde.

Voor de propaganda
Onderstaande biljetten zijn gratis verkrijg-

baar bij de afdeeling propaganda van het N.A.F.,
P. C. Hooftstraat 180.

Op te hangen in bedrijven, winkels e.d. Het
adres van het plaatselijk kantoor of-van een der
propagandisten moet worden ingevuld.
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De volgende aanbiedingen zijn ingekomen:
Aangeboden
woning te:

Rot+erdam-West
Rotterdam .- . ,
Den Haag ',
Maass'uis
Gouda
Amsterdam-C. -
Den Haag
Den Haag
Voorburg

Den Haag
Rotterdam (Bergp.) .....

Rotterdam"
Amsterdam-Zuid

Haarlem
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Castricum
Amsterdam-West
Amsterdam-West ....
Amterdam-Oost

Rotterdam -
Zeelst ...,

Den Haag
Amsterdam

.Beverwijk
Tilburg

Den Haag (Zuiderp.) ..
Amsterdam-West

Den Haag
Amersfoort
Nieuwenhoorn
Utrecht

Rotterdam-Zuid ....

Amsterdam
Den Haag
Amsterdam
Schiedam
Amsterdam

Den Haag' (Bezuidenh.)
Groningen (Oranjeb.)
Utrecht
Deventer

Heerenveen
Rotterdam
Amste.rdam-West

Haarlem-Noord
Amsterdam
Den Haag
Voorburg (Z.H.)
Zutphen „
Den Haag r.
Amsterdam-Z
Den Haag , .-*

Meppel ...:...
Den naag
Amsterdam-Oost

Amsterdam-Zuid
Zaandam
Rotterdam
Amsterdam-Zuid ...
Utrecht. '..
Utrecht ,

Den Haag
Groningen (.Helpman) ..
'Schiedam
Amsterdam-West

Amsterdam-Oost .'.

Den Haag (Zuiderpark)
Amsterdam-Oost

Rotterdam
Breda
Amsterdam-C.
Zeist

Raambiljet voor plaatselijke kantoren en pro-
pagandisten.

74 Winterswijk
75 Rotterdam

Huurprijs In ruil voor
woning te:

ƒ 37.50 p.m. Zwol'e of omg ,-
ƒ30.— p.m.x Den Haag of Scheveninaen

ƒ 45.— p.m. Amsterdam-Zuid
ƒ30.— p.m. 's Grave'nzandë of Naaldwijk ...
ƒ 4.75 p.w. Rotterdam (Kra. of O.)
ƒ 4.— p.w. Arnsterdam-Z. of C. ,
ƒ 5.32 p.w. Amsterdam O. of Z.
,ƒ 35.— p.m. Den Haag omtrek Hoefkade ...
ƒ 6.25 p.w. Den Haag
ƒ28-.— p.m. Rotterdam •. .-
ƒ 6.50 p.w. Utrecht of omtrek
ƒ 29.50 p.m. Rotterdam buitenk
j 6.25 p.w. Amsterdam-Nw. Zuid

ƒ30.— p.m. Amsterdam
ƒ 5.45 p.w. Amsterdam

ƒ37.50p.m. Dordrecht
ƒ30.— p.m. • Badhoevedorp
ƒ32.— p.m. Haarlem-C, of N
ƒ 4.50 p.w. Hengelo (O.)
ƒ 6.25 p.w. Amsterdam

ƒ30.— p.m. HÜIeqersberg of Schiebroek ...

ƒ 4.50 p.w. Eindhoven
ƒ 5.50 p.w. Den Haag
ƒ 5.25 p.w. Amsterdam ^
ƒ28.— p.m. Arnhem
ƒ 5.25 p.w. Eindhoven
ƒ 6.50 p.w. Den Haag i
ƒ 6.25 p.w. Amsterdam
ƒ 5.— p.w. Den Haag .'...
ƒ 5.— p.w. Amersfoort (Soesterkwartier) ...

Zwartewaal
Utrecht '

ƒ 6.— p.w. Veluwe, Achterhoek <
ƒ. 6.25 p.w. Arnhem of omg
ƒ 6.05 p.w. Den Haag (Laakkwartier)
ƒ 3.50 p.w. Amsterdam-Zuid

ƒ26;—p.m. Rotterdam-N ..:....:..

ƒ 6.50 p.w. Lelden '.
ƒ36. l O p.m. Voorschoten, Lelden

Groningen (Grunob.)
ƒ 5.— p.w.. Utrecht
ƒ 4.— p.w. Winterswijk
^I0.— p.w. Leeuwarden
ƒ 5.25 p.w. Rotterdam (Blijdorp)
ƒ 30.22 p.m. Amsterdam

ƒ 5.— p.w. Den Haag
ƒ37.— p.m. Rijswijk of Voorburg
ƒ 4.25 p.w. Den Haag-Centrum
ƒ30.— p.m: Nijmegen ". ....
f 5.50 p.w. Arnhem, Velp of Ede
ƒ40.— p.m. Haarlem
ƒ35.— p.m. Amsterdam-Z.
ƒ 4.25 p.w. Den Haag-C, of Laakkwartier ...

ƒ 4.50 p.w. Leeuwarden

ƒ35.—p.m. Utrecht-C
ƒ 25.—p.m. Amersfoort of omtrek
ƒ 37.50 p.m. Den Haag of omgeving
ƒ 8.—p.w, Utrecht . . . :
ƒ ,5.25 p.w. Rotterdam (Westzeedijk)
ƒ 7.85 p.w. Amsterdam of omtrek
ƒ 2 1.50 p.m. Amsterdam (Betondorp) ,
ƒ22.— p.m. Utrecht-Centrum

ƒ 5.50 p.w. Utrecht nieuwbouw
ƒ 34.77 p.m. Amsterdam, buitenk

.. 5.50 p.w. Rotterdam een der randgem. ...
ƒ 5.— p.w. Amsterdam-West ".
ƒ 40.— p.m. Den Haag, Bez.hout of Voorburg
ƒ29.— p.m. Amsterdam
ƒ27.— p.m. Amsterdam-West ....

Amsterdam

ƒ 27.10 p.m. Brie'le of omg. Rotterdam...
ƒ 4.50 p.w. Amsterdam-Zuid
ƒ 28.— p.m. Leidschendam, Rijswijk, Voorburg

of Veur
Enschede of omgeving

ƒ 6.70 p.w. Leiden of dir. omgev ,

Huurprijs

ƒ40.—p.m.
ƒ 35.— p.m.
ƒ 55.—p.m.
ƒ 30.—p.m.
ƒ 5.25 p.w.
ƒ40.— p.m.
ƒ 8.—p.w.
ƒ 30.—p.m.
ƒ 32.— p.m.
ƒ 30.—p.m.
ƒ30.— p.m.
ƒ 7.— p.w.
ƒ 35.— p.m.
ƒ32.—p.m.
ƒ 7.75 p.w.
ƒ 42.50 p.m.
ƒ35.—p.m.
ƒ32.—p.m.
ƒ 6.— p.w.

7.— p.w.
7.— p.w.
6.— p.w.
7.— p.w.
7.— p.w.

ƒ 30.— p.m.
ƒ 38.—p.m.
ƒ32.— p.m.
ƒ 5.— p.w.
ƒ40.—p.m.
ƒ 4.50 p.w.

ƒ 6,
ƒ27,
ƒ35,
ƒ 7,

p.w.
p.m,
p.m.
p.w.

ƒ30.—p.m.
ƒ 6.50 p.w.
ƒ 30.—p.m.
ƒ550.—p.j.
ƒ 7.— p.w.
ƒ 5.— p.w.
ƒ 8.—p.w.
ƒ 7.— p.w,
ƒ 45.— p.m.
ƒ 7.— p.w.
ƒ 30 —p.m.
ƒ 30.— p.m.
ƒ 35.— p.m.
ƒ 6.— p.w.
ƒ 45.— p.m.
ƒ 50.— p.m.
ƒ 7.—p.w.,
ƒ 6.— p.w.
ƒ.30.—p.m.
ƒ 30.— p.m.
ƒ 40.—p.m.
ƒ 7.— p.w.
ƒ 5.50 p.w.
ƒ 28.—p.m.
ƒ 30.—p.m.
ƒ 50.—p.m.
ƒ 6.50 p.w.
ƒ40.—p.m.
ƒ35.—p.m.
ƒ 7.— p.w.
f_40.— p.m.
f32.50 p.m.,
ƒ27.—p.m.

ƒ 4.50 p.w.
ƒ 6.— p.w.

ƒ28.— p.m.
ƒ _6.— p.w.
ƒ 6.50 p.w.



VOOR DE VROUW

Het voedselvraagstuk heeft op het oogenblik,
meer dan welk ander vraagstuk ook. de belang-
stelling van de huisvrouwen. Voor de een nïag dit
probleem gemakkelijker zijn op te lossen dan voor
den ander — iedere vrouw, aan wie de verzorging
der .maaltijden is toevertrouwd, ziet zich telkens
voor moeilijkheden geplaatst.

Zouden de lezeressen van „Arbeid" elkaar niet
een handje kunnen helpen, teneinde deze moeilijk-
heden zoo goed mogelijk het hoofd te bieden? Na-
tuurlijk kunnen zij dat, want zoo goed als er altijd
een baas beven baas is, is de eene huisvrouw han-
diger dan dé andere.

Om nu de minder ervaren huisvrouwen van de
ondervinding van haar „geroutineerde" zusters te
laten profiteeren, zullen wij eenmaal in de maand
onze lezeressen in deze rubriek aan het woord
laten Voor haar recepten en wenken, welke wor-
den geplaatst, stellen wij twee prijzen van ƒ2.50
en vijf van /1.00 beschikbaar.

Allen dus aan het werk!
Deze week bepalen we ons tot het beantwoorden

van eenige brieven, waar ook anderen haar voor-
deel mee kunnen doen.

Pikante kalf slap jes.
Nu wjj vrijwel alleen kalfsvleesch van onzen

slager krijgen, zou ik dat wel eens graag op een
andere manier willen klaar maken. Kunt u mij
daar een recept voor geven? Aldus een vraag van
een inzendster uit R.

In ons blad van 24 April heeft over de bereiding
van kalfsvleesch reeds een artikel gestaan. Nog
meer variatie in de bereiding van kalfsvleesch kun-
nen we brengen door het wat pikanter te geven.
Daartoe volgen we .de gewone bereidingswijze, maar
doen er een scheutje azijn, een paar laurierblaadjes,
wat thijm. een half fijn gesnipperd uitje en een
snuifje peper bij
Geen eieren — toch schuim.

Mevr. J. H. K.—B. te U. schrijft ons het vol-
gende:

„Met belangstelling heb ik uw recepten over het
bereiden van rabarber gelezen, doch over „Albu-
mona" heb ik daar niets bij gevonden.

Voor mijn gezin, bestaande uit drie personen,
gebruik ik l kg. rabarber, smelt dit met heel wei-
nig water en laat het dan koud worden. Dan neem
ik twee lepels „Albumona" en drie pakjes vanille-
suiker (welke nog zonder bon te koop zijn) en klop
dit tot schuim ' Vervolgens doe ik de rabarber op
bordjes en doe er dan wat schuim over. Toevoe-
ging van suiker is dan geheel overbodig"

Hoewel het niet onze gewoonte is voor een be-
paald product reclame te maken, willen wij voor
het onderhavige een uitzondering 'maken.

Zóo'n leuk sportief jasje — wie zou dat niet
graag voor haar dochter of voor zichzelf willen
bezitten?

Het is ni&t moeilijk te maken. Heeft men een
ouden jekker of jas dan kunnen we ..daar heel
goed dit jasje uit vervaardigen .Hebben we dikke
stof, dan is er geen voering voor noodig. Dunnere
stof kan als het jasje alleen in den zomer dienst
doet, desnoods zonder voering worden gedragen.

De capuchon vormt een aardig geheel met het
jasje en beschermt ons tegen regen en wind De
verticale zakjes kunnen eventueel ook door op-

gestikte zakjes worden vervangen:
Het uitgewerkte patroon is berekend op maat 44.
Figuur l is het voorpand; fig 2 zijstuk van het

voorpand: fig 3 rugstuk; fig 4 rugpand; fig 5
bovenmouw: fig. 6 ondermomv; fig. 7 capuchon:
fig. 8 kraag; fig. 9 ceintuur: fig. 10 sakklep

Patronen in alle maten kunnen bij de redactie
van „Arbeid", postbus 100. Amsterdam (C.) wor-
den besteld tegen f 0.55 aan postzegels, te ptak
ken op de adreszijde van een briefkaart met ver-
melding van: Patroon N o 64.

In ons gezin gebruiken wij zelf „Albumona" voor
vele doeleinden. Óók op de rabarber. Zoo gaven wij
met een verjaardagsfeestje in plaats van limonade
of bowl de rabarber in glazen opgediend en gegar-
neerd met kunsteiwit.

Een heerlijk toetje voor een feestelijke gelegen-
heid verkrijgt men op de volgende manier:

Vier af gestreken eetlepels „Albumona". l-\ d.l.
lauw-warm water, twee afgestreken eetlepels suiker,
een afgestreken theelepel vanillesuiker en een paar
lepels jam of wat essence.

„Albumona" en suiker met lauw-warm water
vermengen en plm. een half uur laten staan. Hier-
na het mengsel kloppende verwarmen tot een lauw-
warme temperatuur (gedurende ongeveer vijf minu-
ten) en ten slotte kloppen tot het schuim de ver-
eischte dikte heeft. Er daarna luchtig de jarn door-
roeren.

Bruine boonen met en zonder velletjes.
Mevr. S. v. D. te S. vraagt ons of er een andere

manier bestaat om de velletjes van de buine boo-
nen te verwijderen.

Voor kleine kinderen, die geen velletjes mogen
eten. zijn pakken gepelde boonen in den handel.
Deze pakken zijn echter in verhouding tot den ge-
wonen boonenprijs vrij duur. Het voordeel is even-
wel, dat alles te gebruiken is.

Voor grooteren zouden wij de boonen maar met
de velletjes geven. Door het zeven gaat er altijd
nog veel van de voedingswaarde verloren.

No. Aangeboden
. woning te:

76 Amsterdam-Noord -rr.-.-s-r-»

Huurprijs

ƒ 6.40 p.w.

In ruil voor
woning te:

Den Haag, Laakkwartier, Bezuiden-

Huurprijs

hout of SS station * ƒ 6.75 p.w.
77 Rotterdam-N .-..-.- ƒ 5.40 p.w. Amsterdam, buitenkant ,. .ƒ30.— p.m.
78 Rotterdam-Oost - ƒ 5.50 p.w. Rotterdam, Overmaas of Ctr. .,-, ƒ 5.50 p.w.
79 Zandvoort-Centr. ....-.-. ƒ 7.— p.w. Santpoort, Driehuis-Velsen ; "ƒ 6.50 p.w.
80 Den Haag -.T.~...... ƒ 4.50 p.w. Den Haag, omtr. Polderkade

of Zuiderpark fc 5.50 p.w?
81 Amsterdam TÏTVJT--.-.-r:....... ƒ30.— p.m. Hilleqersberg, Bergpolder

'of Blijdorp .._,_..................'....... ._*vx«s ƒ32.— p.m.

Opname in deze lijst geschiedt kosteloos.

Men gelieve te vermelden:

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

én andere ruimten; e. hoeveel huur men er eventueel nog aan heeft.
Voorts: 0. plaats of buutf waar men een woning zoekt; b. maximum-huurprijs, dien

men betalen wil.

Postzegel voor antwoord in te sluiten.

Belanghebbenden kunnen eveneens kosteloos naam en adres van bovenvermelde ruil-aanbiedin-

gen en verdere bij ons bekende gegevens bekomen, indien postzegel voor antwoord wordt
ingesloten.

Brieven steeds te richten aan het Bureau voor Woningruil van „Arbeid", Postbus 200, A'dam.

C O R R E S P O N D E N T I E
Mevr v. S. te A. Suède mag niet met zeep Worden

gereinigd. Wanneer u een pannetje met water aan den
kook brengt en de stoom flink op ae schoentjes laat
inwerken, zullen ze al aardig opknappen Met een
suède-borsteltje kunnen de schoenen dan voorzichtig
worden geborsteld

Mevr. P.—v. R te Z Ketelsteen, dat in een electrisch
keteltje zit, kunt u het best door een vakman laten
verwijderen.

Den heer Sch. te H Rubber lost in benzine of tetra
op. Benzine is niet meer te krijgen. In enkele winkels
is echter nog wel tetra voorradig. Om de rubbet geheel
op te lossen heeft u echter een groote hoeveelheid tetra
noodig. Vraagt u eens inlichtingen bij een chemische
wasscherij. Die kan u wellicht helpen.

Mevr. S. de L te H Schrijft u eens naar .de fabriek
waar uw rubberjas werd vervaardigd. Het is ons bekend,
dat dergelijke fabrieken ook reparatlewerk aannemen.
Daar zal men dus ook wel een nieuwe kraag op uw
gummijas kunnen zetten.

Mevr. G.—v. M te A. Door gebrek aan plaatsruimte
kon de „Onhandige Huisvrouw"' niet eerder worden ge-
plaatst. We gaan zeker door. al is het misschien met
grootere tusschenruimte.. een „Onhandige Huisvrouw" te
plaatsen, daar wij ervan overtuigd zijn dat met u nog
•vele andere lezeressen deze prijsvrarag waardeeren.

Afevr. D. v B. te D De pijptrullen. kunt u op de vol-
gende, manier maken:- Het haar in zooveel plukjes ver-
deelen als u pijpkrullen wilt hebben Dan vai oude
lapjes dunne reepjes maken. Het lapje boven aan het
plukje haar vastmaken, zoodat het langste gedeelte blijft
hangen. Hier het haar omwikkelen, het vervolgens langs
het lapje naar boven schuiven en er een papillot van.
draaien.

di sc h e en
C. H. v. B. te Sch.'— Niet volledig onderteefcende vragen

kunnen niet in .behandeling worden genomen.
T. v. O. te D. — Het drinken van „eenige glazen water"

tijdens of na het middagmaal verdient over het algemeen
geen aanbeveling, vooral niet bij de tegenwoordige samen-
stelling van ons rantsoen, ciat volumineuzer en du? vocht-
rijker is dan vroeger. Tracht u in overleg met •>« huis-
dokter eens de oorzaak van uw dorst op te sporen'

S. B. te G. — Dat het drinken van thee van oepaaide
kruiden, zooals de door u gebruikte Daong R,amoedjong,
het uitdrijven van niersteenen kar bevorderen. npti ik ge-
heel met u eens. Dat een groote steen erdoor zo» Kun-
nen worden versplinterd is niet waarschijnlijk en zoover
mij bekend ook nog niet (röntgenologisch) vastgesteld.
Intusschen hartelijk dank voor de mededeelmg van uw
gunstige ervaringen. Onthoudt ü zich in dezen tijd yan
jonge groenten vooral van soiiiazie postelein, rabarber en
snijbiet. die een hoog oxaalzuurgenalte bezitten. Raap-
stelen, .andijvie sla. bloemKoo) en worteltjes, komkommer
en tomaat kunt u veilig gebruiken

G. J. v. R. te H. — Vergiftiging met nicotine veroor-
zaakt misselijkheid, braken, speekselvloed en ^omtnds
diarrhee. Tevens duizelingen. Koud zweet, hartkloppingen,
lang aanhoudende hoofdpijn en slaperigheid De ooi* is
eerst verlangzaamd, later snel en onregelmatig Onder
spiertrekkingen, benauwdheid en verlamming van de
ademhaling kan tenslotte de dood intreden. Irf pmsMge
gevallen wordt de maag gespoeld dierlijke kool gegeven
en gelaxeerd. Tegen de ver'amming van de ademhaling
kunstmatige ademhaling. Nicotine is een vergil voor de
zenuwen, dat bovendien ab- zweep voor de schildklier
werkt. Daardoor kan een p;ikele cigaret opwekkend wer-
ken, maar ontstaat bij daarvoor savoelige menschen door
veel rooken een „vergiftigingstoestand" die het gevolg is
van de ziekelijk aangezette schildklierwerking:. hartklop*
pingen, verhoogde bloeddruk, trillen van de handen en
diarrhee.



Babbeltje
L__van Oom Niek
M'n beste neven en nichten,

We hebben deze week feest gehad:
een van mijn grote zoons én een
grote dochter waren geslaagd voor
het eindexamen van hun school: Dat
was zeker een reden om feest te vie-
ren en we hebben dan ook, in ge-

- paste vreugde, de bloemetjes buiten
gezet. Reg en Ron, die pas vijf en
drie jaar zijn en_die dus met examens
en zo nog niemendal hebben te ma-
ken, vonden het prachtig, dat ze
limonade kregen en dat tante Cor
voor een koekje, voor ijs en voor een
klein gebakje had gezorgd. „Wat heb-
ben wij een hoop geslagen jongens, hè
mam?" zei Ronnie, terwijl nij van
zijn koekje knabbelde. Je merkt wel,
dat Ron z'n grote zus voor het ge-
mak ook maar tot jongen bevorderde

-«en dat hij er nog niet veel van be-
grijpt, wat het zeggen wil, als iemand
voor een examen is geslaagd. Vóór we
evenwel aan het feest toe waren, heb-
ben we een paar vervelende dagen
gehad. Want de grote zoon en de
grote dochter werden, hoe meer de
dag van het examen naderde, steeds
zenuwachtiger. Ze beweerden, dat ze
niets meer wisten — dat ze er vast
en zeker niet zouden komen en of
Oom Niek nu al zei. dat ze zich niet
zo van streek moesten maken, om-
dat ze toch flink hadden gewerkt —
of ik al beweerde, dat die examina-
toren geen menseneters waren —
het hielp allemaal niets.~Ja. ze maak-,
ten zich nog kwaad op- hun vader,
omdat die ,,lekker praten had, omdat
hij toch niet onder het- mes hoefde."
De grote zoon kon uit angst voor het
examen een halve nacht niet slapen
en de grote dochter was misselijk
van zenuwachtig-heid en kon geen
stukje brood door de keel krijgen.

Nu ze. geslaagd zijn. laèhen ze er
zelf oln, dat ze zó erg van streek
waren. Het is allemaal heel erg mee-

,. gevallen en daarom vertel ik dat nu
voor m'n oudere neven en nichten,
die misschien ook voor examens of
voor repetities zitten te zweten en «r
zich onnodig bezorgd over maken.
Dat moet je niet doen! Als je goed je
best hebt gedaan, hoef je niet bang
te zijn, dat je voor een examen niet
slaagt. Wie dan onnodig zenuwachtig
is, bederft meer, dan jongens of meis-

• jes, die kalm blijven. Laten we dan
thans, in alle kalmte aan de nieuwe
raadsels gaan. Ik hoef je zeker niet
te vertellen, dat Oom Niek óók
geen menseneter is..

Een eenvoudig kruiswoordraadsel
werd voor ons gemaakt door Anniè
Wachter, m., 10 j.. Meubelstraat 21B,
Rotterdam. Hier is de figuur:

De omschrijvingen luiden: Horizon-
taal: 1. een wapen; 2. zout, (Fr) of,
voor kinderen die geen Frans ken-
nen' gevangenisvertrek (c wordt s);

8 en 9. noot; 10. ontkenning; 13. be-
kende rivier in Rusland. Verticaal:
2. spil; 3. dierengeluid; 4. lengtemaat;
5. snijwerktuig; 7. vat; 10. nummer
(afk.) ; 11. als 4 vert.; 12. landbouw-
werktuig.

Van Tonny Raap, een nuf van acht
jaar, die te Amsterdam in de Tdl-
dwarsstraat 41 woont, kreeg ik een
verhaal, dat Tonny Kabouter Brom-
beer noemde. Het verhaal van Tonny
zou heel geschikt zijn voof de krant,
als Oom Niek hier en daar wat ver-
anderde en verbeterde. In vertrou-
wen gezegd: Oom Niek verbetert wel
eens méér wat aan een verhaaltje of
aan een versje voor het wordt ge-
plaatst.

Ditmaal doe ik dat evenwel niet,
omdat jullie die verbeteringen
maar moeten aanbrengen: ik schrijf

• een

O pstel-verbeter- prijsvraag
uit. Knappen jullie het verhaal van
Tonny nu eens op —. maak er, wat
moois van —• de kern ervoor heeft
onze achtjarige Tonny geleverd.

Daarvoor zullen wij hem pen ere-
prijs zenden. De opgave luidt nu:
Maak van Tonny's opstel een goed
verhaal, verbeter de stijl en haal dé
taalfouten eruit.

Hier komt dan

KABOUTER BROMBEER.
Er was eens een kabouter die heete

Brombeer. Hij woonde in een boom
en dqar hij altijd somber keek noemde
de anderen kabouters hem Brombeer.
In zijn huis was het heel gezellig. Hij
kookte zijn eigen potje, hij kookte
kabouter -paddestoelen en beuke-
nootjes en hij was dienaar van de
Kabouter koning die woonde in het
beukenbos. Zijn paleis heete kabou-
terpaleis en de koning heete van zijn
voor-naam Jan maar de kabouters
noemde de koning' Jantje. Dus hij
heete koning. Jantje. Maar de koning
hield veel van Be muziek en daar was
ook een kabouter orkest en de zanger
hete Piet. De koning was op en keer
jarig en toen was er feest en alle ka-
bouters waren blij en ze gingen naar
het feest en de'zaal was mooi versiert
en het orkest was er ook het speelde
mooie muziek van kabouter Hik die
was een muziekmaker. Kabouter
Brombeer was er ook. De koning had
hem niet ver geten dus de koning
riep hem. Hij riep kabouter Brombeer
bij zig waar om ben je altijd boos!
zij de koning tegen kabouter Brom-
beer ik...... weet het niet Dus jij gaat
naar de kabouter politie en jij gaat
drie maanden in de cel op water en
broo'd toen hij er uit kwam was hij
vroolijk en leef de nog vele jaren

Einde.
\

Inzendingen zo spoedig mogelijk
— in elk geval vóór 25 Juni — aan
Oom Niek, Postbus 100. Amsterdam-C.

Nu nog een woordje over

Onze kl'eurplaat
De kleurende neven en nichten

hebben zich niet onbetuigd gelaten.
Zij deden niet voor de tekenaars en
voor de tekenaressen onder en het
gevolg was: dat de heer Lutz, die ook
zo vriendelijk was de kleurresultaten
te beoordelen, mij heeft verzocht, hem
nog een paar dagen tijd te geven. Oom
Niek heeft hem gaarne die paar dagen
gegeven, omdat-hij nu — net als'met
het tekenen — weer zes hoofdprijzen
beschikbaar mocht stellen.

Tot de volgende week dus! Nu moe-
ten jullie volstaan met de vriendelijke
groeten van OOM NIEK.

Een woordje terug
krijgt allereerst U b o van d e r S p o e,l
te Groningen, die z'n Oom Niek als een
adresboek raadpleegt. Hier is het nieuwe
adres: Middenweg 200, Amsterdam O.
Doe dien meneer de groeten maar van
me.

R. de Vos te Utrecht schrijft een
aardig woordje van over de grens. Maar...
dat doet Oom Niek-'ook. Kijk maar: Mon-
sieur „Ie Renard" écrivait tres bien. Bij
ons zeggen ze: laat>ie fijn zijn!

Chris Knierim, Dordrecht. Je bent een
slimmerd. Juist voor de tekenaar Kareltje
op papier zette, was hij van be$n ver-
wisseld. Dat kon jij niet, weten!

Meneer Broere, Vlaardingen: Bedankt
voor uw brief. Ik vond het prettig, dat
u het met ons eens was. De groeten aan
uw zoon 'én aan 'den oom.

Ankie Schouten, Nootdorp: Bedankt
voor de mooie kaart.

Jannie Noomen, Gouda: In welke
vakantiekolonie ben je geweest? Toen ik
9 jaar was, werd ik naar Egmond aan
Zee gestuurd — óók naar een kolonie-

huis. Ik weet nu nog, hoe plezierig het
daar was. Misschien babbel ik er nog
wel eens over.

Loes Leunk, Den Haag: Ik neem nu
geen nieuwe Leiiteliedjes meer. Het is
haast zomer.

~ CORRESPONDEREN -

EN RUILEN
Corresponderen willen:' Siebolt

Bultena, j. 12 ]., Kalverstraat B 30,
Zijldijk: Hilbrand Willemsen. j 11
j., Kalverstraat B 36, Zijldijk; Ma-
rietje Slotboom, ni, 15 j.. Jagers-
weg 40. Arnhem, Truus Smit, m.,
11 j., De Heemstraat 264. Den
Haag (met m. uitr dorp in Gelder-
land

Postzegels ruilt: Martinus v. d.
Spoel, j., 14 j., A. P. Fokkerstraat
20 a. Kroningen.

Te oud voor deze rubriek: Mar-
^riette van der Zanden, Tilburg.

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
De grote kikker • Een grappige film •

Regie en tekst N. J. P. Smith

Beeld van Jan Lutz

Ai, dat is een kanjer — die moet ik Wacht, m'n alpino erover
[hebben!

Ik heb hem O, hij springt weg — mét m'n petje!

Misgegrepen Een strop, Kareltjet
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Snit-

Sof i de

eikanders lasten
is voor arbeiders in het zoo

bij uitstek Nederlandsche Transport-

bedrijf nie^s bijzonders. De zwaarste

lasten worden met een kwinkslag

verzet. Neem NU eens de lichte

last der voorzorg op Uw schouders

en sluit een levensverzekering af

bij „De Centrale", die een rustigen

levensavond waarborgt of vele

zorgen voor het gezin voorkomt.

Laat onze agent eens rustig komen

bespreken welke verzeker ing U

het beste past.

ENTRALE
Coulant'

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRAL^ ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG

4 BOEIENDE BOEKEN VAN DEN
VEELGELEZEN SCHRIJVER HANS NESNA

Deze boeken worden door de pers
op één l i jn gesteld met het werk
van ANTÓON COOLEN en ANNE
DE VRIES.

totaal / 14.20, desgewenst ni pp UTC t 1 Cfl P-
oLtoH ld / l .OUof meer

1. TOEX I I K T YADERLAXO RIEP.
De geschiedenis van een aantal
mensen, die de verschrikkingen van
de moderne oorlog in ons land nio*>s-
ten meemaken. Een ontroerend Doek,"
dat reeds zesmaal herdrukt moest
worden! Geb. / 3.95.

:;. I IKT LEVEN BEGON OPNIEI *».
Een aangrijpende roman, spelend in
een Brabants gehucht, dat door de
oorlog verwoest is en dat door de
bewoners zelf met eigen krachten
moet worden opgebouwd. Geb. ƒ 3-95.

.'i. KEX K I M » W KR f l l) i i EU K V EN. De moeilijkheden van de ongehuwde moeder
en de wreedheden, waaraan haar kind is blootgesteld. Fraai in kleuren ge-.
illustrcerd. Geb. ƒ2.30.
4. UK BETEKK WKKICLI). Een mooi en oprecht boek, waarin op verbijsterende
wijze moderne maatschappelijke wantoestanden naar voren komen. Geb. / 3.95.
Fit A Al ,< ;EBOXI>EX — l ' ITSTEKENI) I 'AI 'IEK — BOEIENDE I N H ' H I>
PE/E BOEKEN IIOIHIKN U TOT DE LAATSTE I5l,.\l)r/,l.ll)l5 U E S P A N X K N ISl .ZKi.

nr A DflCIfCII ,
DE 4 B U t l V t n betaalbaar met

Elk boek ook afzonderlijk verkrijgbaar
Ook vour onilerslyunilf spaniirndv hm-ken x n l t l y.i-ker interesse

AVONTlü K KN K O . M A N T I K K IN UU OIEREXWKRKM». Een verzainelinB afleverin-
gen met uiterst boeiende verhalen, ontleend aan het beroemde werk van Dr. A. C.
Brehm. 2 zware delen, 90O blü. Honderden illustr. Totaal slechts ƒ 6. — .
HET YHKt iKTKN Itoitl'. Het aangrijpende boek van Theodor Kroger. Van gewel-
dige suggestieve kracht. Goedk. editie. Nog slechts Sen kleine voorraad. Geb. ƒ 2.95.
IK '/,\\, 111-71' /I.IN door F v. Meerbeke. Grote historische roman over het leven van
Willem de Zwijger. Zojuist verschenen. Geb / 4.90.
K \MPVfUKX LAXCS HKN E V K N A A R door Dr. Paul Jiilien. Rijk geïll. Geb. ' ƒ 5.15.
. M A K I O EX I > K DIEIiEX door Waldemar Bonsels. Een prachtboek in de trant van
het veelgelezen werk ..Jody en het Hertenjong" Fraai geb. ƒ 3.90.
( iOlvKKOl 'K. O X Y I C R K O i M ' K K1HÏIE VAX „JA, IK WIL", het bekende boek over
huwel i jk en liefde van Dr. Huddleston Slater. Geb voorh. / 5.15. NU / 2.90
1>K M \ X X K X v. il. BOl 'XTY. 3 boeken: „Muiterij op de Bounty", ..Pitcairns Eiland"
er. ..Mannen tegen wind en water" Ruim 600 pag Voorheen / 9.15, NU in één
fraaie solide band f 4.90
HOLLANDS « i L O R I E . het succesboek van Jan den Hartog. Geb. ƒ4.70.
VËItKICEKI) I S E J i K E I ' E N . het ontroerende werk van Flor Montgomery. Geb. ƒ2.00.
J A M A l f A IXX, het bekende boek van Daphne du. Maurier. Geïll. Geb. / 3.65.
AL IIK/K BOEKKX DKSCKWKNST BETAALBAAR MEI f l. — of meer |>er m;i;i!><l
hij Ix-Mell . i i > n ten hoooKste f IÏ..VI. f V. — per nuiaml hij f ï.ï. — . ril/..

Fïanco verzending door gt-
heel Nederland. Bestellui-
gen uitsluitend te richten
aan.
BiH-k handel II. MEI.ISSEX.
l'rinsciisriicht (K5, A'dam.

Tel. 31791.
Postrek. 60092.
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BON
Onderpet wenst franco te ontvangen:

Het verschuldigde \ad / /de Ie termijn ad
/ *)
is door mij very../wordt door mij met 10 et. extra
als reir.bours op de zending betaald* l
*) Doorslaan wat niet wo»dt verlangd.

Naam en beroep:

Adres: 7 .\ 2

Hebt
NIEUWE

;̂ o\^rr^cy c^-v
l ff MEER ARBEIO V;\
f£IKJ MINDER TUO^l

NIEUWE IDEEËN.<J
LEVENSGENOT^

Ons da^eliji
werk is die Ie
verschalen.

Overbodig mag worden geacht- nog veel .ie zeggen van de Deroemde ..UAi.MEUElv'6
METHODEN", die reeds zoo vele duizenden, nebben gevormd tot vVilsKracini jge
Menschen. wier arbeid steeds als meesterstuk Kan worden aangemerkt die in den
omgang ge/ocnt zijn en innerlijk rust.en bevrediging vonden, als succes-rijk ^pre-
Ker kunnen optreden en als practische menseden fo r tu in l i j k zijn in hun leven en
werken Waar het op -aankomt zi.in de resultaten, en die resultaten zi.in alom als
schi t terend erkend

„Dalmei jeren" h noodzakelijk, thans meer dan ooit i
Sluit U aan bij het steeds wassende leger van mannen en
vrouwen, die hun deiiKen en doen hebben ingesteld op
Dalmei jer s Psychologische Methoden, waardoor -?ij worden
aangewezen als SUPERIEURE KRACHTEN, Niemand In
eanscn Europa heett zulk een ondervinding in de hoogere
opleiding van hun BUikriu-ht. donrzi*tttnsKtfriu<ixi*n. \ U M -
berndrnbeM, iiirnsHienkpiinis. bcsluursl>ek»aamlifi«l. k-. i iak
ter en verstand als wij Niemand Kan op z'ulke schit'erendt >
successen wnxen en in zoc korten tijd. als door miadel
van de/.en Cursus zijn bereikt. De ouclerwetsche wes i f :
DE SCHOOL DES LEVENS f,n wie door deze in rtelang-
rijke mate vooruit Komt, .dost dit zelden vóór het einde
zijns levens Haar mislukkingen zijn vele De moderne weg
loopt via het zéér speciale onderricht van Dalmeners
Cursussen, die in de 30 laren van hun bestaan talloo/en

•hebben gebracht tot het bewust worden en ontwiKicelen
hunner krachten en daardoor tot zoodanig peil z i jn op-
gevoerd, dat zij hun levensdoel konden bereiken, met weer
een vermeerdering van levensgeluk en voldoening als on-
middellijk gevolg.

sehryfi ais- ~helspi/l niy Uw
Cursussen niet QOjaar ee."(Jt=7
Ie hebben kunnen volden. fasvul

veel meer bA&idmoeün
Oern-asa w t e / 7 .
voor ieder, oe/e/te/xl' o/r

onmisbaar'

Deze BON bezorgt O
GRATIS achtereenvol-
gens de leerzame bro-
chures "die een keer-
punt In veler leven zijn
geweest en rtit ook voor
U zullen zijn
Bijvoeging van 15 et. In
postz. voor de porto
wordt op prijs gesteld.
NIET aanvragen door
Tiinderjarigen of nieuws-
gierigen: de brochures
zijn alleen bestemd
voor werkelijk belang-
stellenden.

Langs de li.inen uitknippen Arb ^i.-^a
Na invulling, helst met 16 et post-
zegels ienden aan DALMEUER'3
CURSUSSEN, Koninginneweg 182.
Atd Arb oo. Amsterdam-Z

Dm Kosteloos ach-
.ereenvolgens re ont-
vangen de leerzame

versterSlng uwer

PERSOONLIJKHEID
NAAM. VO14-E1JI15 adres In URUK-
letters (Aanwazen kunnen oi>k per
brlel gesfliii-ilcn. als U dit
niet wilt bescluwlUen.)

BON
Drocnures. ter

Fabriek van

electnsche apparaten stofzuigers

rijwietlantaarns en kLemmotoren

ABSTEDERDIJK 131. TELEFOON 16565 (2 LIJNEN)

ENSAID helpt U tijd, geld

en punten besparen!
Oames en, /neisies

«• Vt nu thuis zelf uw kleding
Zendt onderstaande oon en 30 cent oostz
'4 x 7i cent ot 10 x 3 cents postzeueisi
aan Ensaid-mst.muit Toisteeesin^ei t>4.
Utrecht.^ en wii aendpp U t-en mooi ooeK met
100 moten en modellen en n sratis -apparaat
om ü te laien zien n.-.e gemaKKeli ik ü"

speciale machtiging rHUls ^ELf alle Kiedina Kunt ma Ken- en
vermatten

ue?e ^epeis «uraen aan-on? Doet de zeseis in een envelop met aeze o^n
uitbetaald locaal mis 45 een i t _,,„,,. ,„ ,\a opn nripflronrt ?nats hiprn mstEn eeen oon .n/encen doch OI ™aK' P "^ °en DlieiKaari ïoats lEn eeen oon .n/encen doel
vermeldt voorbeeld

BON '26ó
Naam: i
Straatnaam: <str no.)
te .
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«ET WATSTE BWP
ALLES

Dam-rubnek
De nieuwe wedstrijd

Z ooals is aangekondigd, begint
deze week een nieuwe wedstrijd

Voor oplossers in drie klassen n.l. A,
B en C. Daar in de A-klasse de ge-
oefende oplossers mededingen, vol-
staan wij daar met de notatie van
de standen in cijfers, terwijl in Et-
en C de standen op diagrammen wor-
den weergegeven.

Deze wedstrijd telt m elke klasse
8 problemen, die* gedurende de maand
Juni wordt gepubliceerd. Ieder kan
mededingen in de klasse naar eigen
keuze. Al% de acht problemen ge-
plaatst zijn, kunnen de oplossingen
tegelijk worden ingezonden en wel
tot uiterlijk 21 Juli. In totaal zijn
•r 12 prijzen beschikbaar.

Voor de nieuwelingen in klasse C
wordt nog vermeld, dat de vakken,
waarop wordt gespeeld, denkbeeldig
genummerd zijn van l tot 50 en wel
van links naar rechts en van boven
naar beneden, dus geheel in de iees-
richting. De cijfers links en rechts
naast de diagrammen geven dé num-
mers van enkele ruiten aan, zoodat
men de andere gemakkelijk kan vin-
den. Deze zijn op- de eerste rij
(boven) en van links naar rechts:,
l, 2, 3, 4, 5. en daaronder weer 6, 7,
8, 9, 10 om dan tenslotte geheel be-
neden en lechts met 50 te besluiten.
Wil men aangeven, dat bijv. een stuk
van veld l naar veld 6 heeft ge-

.speeld. dan noteert men l—6. Voor
enkele van de belangrijkste spelregels
verwijzen wij naar de damrubriek
van 22 Mei.

De vraagstukken
KLASSE A.

No. l
Dr. A. Molimard, Ambert

Zwart: 16* sch. op 3, 6. 7, 8, 9, 12,
13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25 en 26.

Wit: 16 sch. op 16, 27, 28, 30, 32,
34, 35. 37. 38, 40, 42, 44, 45, 47. 48 en
50.

No. 2
R. Grandmougin, -Parijs

Zwart: 10 sch. op 9, 12, 13, 16^ 18,
19, 20. 25, 26 en 30.

Wit: 10 sch. op 27, 31, 32, 33, 34,

38, 39, 43, 48 en 49.
KLASSE B

No. l
K. S. Jager, Stedum

Zwart

Zwart: 12 sch. op 6, 8, 12. 19,
21. 24, 25, 26. 30, 31 en 32.

Wit: "11 sch. op 17, 28, 35, 37,
41, 42, 44, 47, 49 en 50.

KLASSE C
No. l

Zwart

20,

39,

Wit
Zwart: 12 sch. op 4, 6, 8, 9, 12, 13,

18, 19, 23, 29, 35 en 39.
Wit: 12 sch. op 16, 21, 22, 27, 28,

31, 32, 37, 40, 42, ,47 en 48.
No. 2

J. Stodel, Amsterdam
Zwart

Zwart: 4 sch. op 8, 9, 10 en 18.
Dam op 14.

Wit: 7 sch. op 24, 29, 33, 39. 40, 41
en 43.

Voor alle problemen geldt: „Wit
begint en wint".

Oplossingen worden ingewacht tot
uiterlijk 14'Juli.

Adresseer en: Redactie weekblad
„Arbeid", Postbus 100, Amsterdam.

Op adres duidelijk. Damrubrielc
vermelden.

WH

Zwart: 4 sch. op 10, 14, 20 en
Wit: 4 sch. op 29, 32, 40 en 41.

No. 2

Zwart

37.

ü ü, ̂

Wanneer bominslag verwoesting
brengt, staat de Volksdienst ge-
reed, om de slachtoffers direct
te helpen met bonnen voor maal-
tijden en kleeding, zoo noodig
met financieelen steun.

Wit Wit

r Vrouwen tn mannelijke beroepen
Vrij algemeen heerscht de meening, dat het be-

kleeden van mannelijke beroepen door vrouwen een
gebruik zou zijn, dat eerst in de 20ste eeuw zou zijn
ingevoerd, toen de emancipatie, van de vrouw meer
en meer veld won. Toch is deze meening ten eenen-
male onjuist, want reeds in de 18e eeuw werden
b.v. in Wijk bij Duurstede specifiek mannelijke be-
trekkingen door een vrouw bekleed en het opmer-
kelijke hierbij was nog wel, dat het zoowel over-,
heidsfuncties als een kerkelijke betrekking betrof.
In oude geschriften vonden we n.l. vermeld, dat de
vroedschap van Wijk bij Duurstede in 1772 tot
waagmeester een vrouw benoemde en de bewaking

van de gevangenen was zelfs aan een' cipierster
opgedragen. Dit zal waarschijnlijk wel een juffrouw
geweest zijn, die niet voor een kleintje vervaard
was! Maar ook de kerkbesturen bleven niet achter
in hun waardeering voor de vrouw, wat het verrich-
ten van mannelijken arbeid betreft, want in 1773
benoemden de kerkmeesters van de Ned. Herv. Ge-
meente in Wijk bij Duurstede alweer een vrouw tot
orgeltreedster, of zooals we tegenwoordig zouden
zeggen: orgeltrapster. Zoo zien wij, dat niet alleen in
den laatsten tijd vrouwen mannelijke beroepen uit-
oefenen.

ONS KRUISWOORDRAADSEL
Vele lezers verzochten cns om weer eens een kruis-

woordraadsel te plaatsen.
Hier volgt een kruiswoordraadsel dat voor de

puzzelaars een heele kluif zal beteekenen.
Horizontaal:
1. Overkapping; 4. Onontbeerlijk bij ieder werk;

15. Bieding; 18. Ruimte om in te bakken; 20 Planeet;
,21. Sterk, erg; 22. Metaalverbinding; 23.-Maat; 25. Zoog-
dier: 27 Proper; 28. Gesponnen draad; 29 Zeilminderen;
31. Senaatslid: 34. Hijstoestel; 36. Bereide huid; 38. Jon-
gensnaam; 39. Verfplankje: 41. Laag water; 43. Kam-
peren; 46 Aanlegplaats: 49. Amsterdamsen peil (afk.);
60. K-lap; 52. Naar evenredigheid (afk.); 53. Lage vrou-
wenstem: 55. Het. Romeinsche Rijk (afk.): 56. Voor;
57. Zin; 59. Eerwaardige vader (afk . ) : 61. Keukengerei;
63. Maatstaf: 64. Turksche titel; 65. Telwoord: 67. Sena-
tor ( a f k ) : 68. Zijde beneden 's winds; 69. Vorm van
rijden; 70 Rondhout; 71. Trojaansche held: 74. Eiland
in N.O.I., 76 Muzieknoot: -77. Gravure; 78. Staat in
N.A.: 79. Afgescheiden kamertje; 80. Zie 77 hor.: 81.
Kleintje: 83. Deel van Griekenland: 86. Gletscherpuin;
88. Paardekracht (afk.): 89. Voorzetsel: 91. Sneer'; 92. Ge-
wicht: 94. Deel van een tenniswedstrijd; 95. Teleurstel-
lend: 97 Week; 98. Met de zijnen ( a f k ) : 99. Een Aveinig.
scheel: 101. Voorzetsel; 102. Romp; 103. Boom; 105. Bin-e
nenkort; 107. Laatste kwartier (alk.); 109. Rij; 110. Gul-
den ( a f k . ) ; 111. Kribbig; 113. Schennis van trouw: 116.
Voornaamwoord; 117. Geologische- formatie; 118. Zweed-
•che munt; 120. Gelijkmatig; 122. Angst; 123. Leiden;
127. Uitbouw; 129. Persoon uit Drente: 130: Rijtoer; 131.

Verticaal:
1. Beperkt van verstand; 2. Nakomeling; 3. Keuken-

gerei; 5. Zonnegod; 6. Vat; 7. Liefdegod; 8. Denkbeeld;
Gek; 133. Plant; 135. Smalle opening; 136, Deel van een 9. Voornaamwoord; 10. Voorheen (afk.) ; 11. Plaats in
handpers: 138. Gebergte: 140. Rivier in Duitschland;
141. Bij!: 142 Beheer; 143. 'Aanslibbing.

U.S.A.; 12. Wild zwijn; 13. Voorzetsel; 14. Gouverneur-
Generaal (afk.); 15. Hoofddeksel; 16. Eiland (Oostzee);

17. Boom;' 19. Mist; 22. Verzorgster; 24. Beweeggrond:
26. Laboratorium (afk.); 28. Ouderwets oorlogsvaar-
tuig; 30. Erg plagen; 32. Plaats in Frankrijk; 33. Onder-
zoeken; 34. Handelaar in scheepstuig; 35. Dichter of
prozaïst; 37. Muzieknoot; 39. Onmeetbaar getal; 40^ Ifaai-
sters attribuut: 42. Staat in Engelsch-Indië; 44. Rond-
hout; 45. Iedereen; 47. Seconde; 48. Emeritus (afk.);
49. Indo-Germaan; 51. Steen; 54. Span; 56. Wortel;
58. Vulkaanmonden; 60. Ziekte; 62. Overmaken; 63.
Tegenspraak; 66. Het Noodlot: 68. Het Woord: 72. Boom',
73. Sluis; 74. Platboomde vischschuit; 75. Telwoord;
82. Jongensnaam; 84. Heupjicht: 85. Vlug; 87. Uitstal-
ling; 88. Eiland; 90. Zoogdier; 92. Krijg; 93. Vogelbek;
96. Gevangenis; 99. Heuvel; Ï04. Meisjesnaam; 105. Land-
bouwwerktuig; 106. Groot (afk.); 108. Afbeelding; 111-
Kleine rozijn; 112. Muzieknoot; 114. Muzieknoot; 115.
Plaats in Afrika; 117. Meisjesnaam; 119. Latwerk; 121-
Leven (Duitsch); 122 Gierigaard; 123. Berg in Zwitser-
land; 124. Verorberen; 125. Rivier in Duitsohland; 126-
Meisjesnaam; 128. Heftige drang; 129 Spoedig; 130-
Werktuig: 132. Smal stuk hout; 134. Broeibak; 136. De
dato (afk.); 137. Chineesche munt; 138. Jongensnaam;
139. Chineesche afstandmaat.

Inzendingen moeten voor 26 Juni in ons bezit zijn-
Op de enveloppe duidelijk vermelden: „Puzzjle-ru-
briek". Onder de goede oplossers worden enkele boe-
ken verloot, naar keuze:

„Elfstedentocht" door Jef ^Last. „In Londen en
Parijs" door Charles Dickens. „Kruistocht om het^
Eiland" door Age Scheffer. „Schiphol uitstappen"
door Hüda Bongertman. „Erfenis van Eeuwen" doof
Cruijs Voorbergh. „Safari", Filmjacht op groot wild
in Midden-Afrika door Martin Johnson. „Congorilia'
avonturen met Pigmeeën en GoriVLa's in Afrika. ,.En

nu... Amsterdam in!" door Ton Koot. „Met Hagen'
beek in het Oerwoud" door Wilhelm Munnedff.
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