
V R I J D A G 26 J U N I 1942 T W E E D E J A A R G A N G N U M M E R 26

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

' Abonnementsprijs voor niet-ledeh: f l .25 per half jaar.

Losse nummers 7^ cent. Advertentieprijzen op aanvraag.

VERANTW. v. d. REDACTIONEELEN INHOUD DRS. W. GOEDHUYS

Adres van redactie

Verschijnt wegens

papierschaarschte
éénmaal per 14 dagen

en administratie: Hekelveld

Telsf 38811. Gro 21876.

15, Amsterdam-C-,

i

IN DEN STORM DER TIJDEN
door H. J. WOUDENBERG, Leider vAn het Nederlandsch Arbeidsfront

H et Nederlandsch Arbeidsfront is er en het
marcheert.

Reeds jaren lang heb ik voorspeld — reeds in
de dagen, dat er nog een Tweede Kamer func-
tionneerde — dat het komen zou.

Wat is daarover dóór de toenmalige politici
van allé kleur gelachen!

Ondanks dat lachen werd er toch hevig naar
een nieuwe sociale ordening verlangd en het
waren slechts de aan het kapitalisme ver-
knochte en andere reactionnairen, die zoo graag
de zaken ten eeuwigen dage onveranderd hadden
willen laten. Die reactionnairen hebben alles
gedaan om te verhinderen, dat de kapita-
listische jnaatschappij zich zou gaan veranderen
in één socialistische. Dat is echter niet te ver-
hinderen en het is een domme gedachtengang
van de reactionnairen, die. niet inzien, dat de
maatschappelijke ontwikkeling oude vormen
overbodig maakt. En overbodige vormen kunnen
op den duur door geen mensch worden in stand
gehouden.

Het is er mede, als met het dorre, doode hout
aan de boomen. Het zit er nog wel aan, maar het
is toch niet verbonden met het levende geheel.
Het is niet meer verbonden met de wortels,
waaruit het zijn levenssappen moet verkrijgen.
Dat doode, dorre hout kan soms nog verbazend
lang blijven vastzitten en vaak is er een storm
noodig, om de overbodigheid van dit doode hout
aan den boom door het afkraken ervan te be-
wijzen.

Precies zoo gaat het met de doode en verdorde
instellingen in het maatschappelijk leven.

Als- voorbeeld hiervan kunnen alle vakver-
eenigingen van werknemers en van werkgevers,
dienen, die als. dood en dor hout tusschen het
jonge en frissche, levende hout der nieuwe
maatschappelijke vormen en instellingen zitten.

Lang heeft dat dorre hout gehouden en het
bracht velen van de wijs. Door zijn veelvuldig-
heid ging men meenen, dat het dorre hout het
werkelijke was en omdat het maar niet stormde
en het maar niet afviel ging men werkelijk ge-
looven, dat het jong ontspruitende groen iets
abnormazfls, iets verraderlijks zou zijn.

In den storm van deze dagen, den storm der
secialistische revolutie, is het dorre hout toch
afgekraakt en het nieuwe leven breekt zich
baan, d.w.z. de vakvereenigingen, zoowel voor
werkgevers als voor werknemers zullen ver-
dwijnen. Het Nederlandsch .Arbeidsfront geeft
thans den vorm aan het Nedeiiandsche arbeids-
leven.

Men zou kunnen verwachten, dat de oude
vakbondsbestuurders daarin de voornaamste
werkers zouden zijn. Daar echter meerderen
onder deze bestuurders bij den ouden vorm
blijven zweren, w"ïl ik daar eens iets over zeggen.

In het algemeen kan men veilig aannemen,
dat de dragers van een oud, verwelkt, afge-
leefd systeem nooit de dragers van een nieuw

regime kunnen zijn. De menschheid in de wereld
kan vooruit en gaat dan ook vooruit, ongeacht
het meesmuilen van de tragen.

Ik kan mij voorstellen, dat een bestuurder, die
25 en meer jaren lang aan een bepaald- doel
heeft gewerkt, daarin zóó vervlochten wordt, in
het dagelij ksche, in den sleur van allen dag, dat
hij het doel en het ideaal van zijn werk niet eens
meer ziet, maar ervoor terugschrikt, wanneer
ingrijpende veranderingen noodig zijn om dat
doel te bereiken. Deze bestuurder ziet zijn kan-
toor, zijn bond, zijn werk, dat is zijn levensdoel
geworden, doch hij is blind voor de maatschap-
pelijke ontwikkeling, hij denkt dat zijn trage
stabiliteit en standvastigheid geweld wordt aan-
gedaan, hij voelt zich verongelijkt, omdat het
eeuwig dynamische met zijn traagheid geen
rekening houdt, hij zoekt daarin eert onbillijk-
heid en wil die in wrevel aan meer vooruitzien-
de, vitaler menschen verwijten, terwijl hij niet
kan begrijpen, dat de scheppingsorde stuwt en
*tuwt, omdat zij het l e v e n wil en niet den
dood. Hst dorre en droge hout, waaronder ook
deze bestuurders zich bevinden, heeft ook den
revolutionnairen storm van deze dagen niet
kunnen vertragen en, is "af gewaaid.

Zieh zij nog het belang van de arbeiders,
waarvoor ,zij toch eens waren ingezet? Neen. Zij

"zagen slechts hun apparaat, rum werkkring, hun
bureau en hun bond en dat ook niet meer als
een middel om sociaal te werken, de arbeiders
sociaal en cultureel te verheffen, maar als
levensdoel voor en van zichzelf. Nu dit apparaat
is aangepakt, nu gevoelen zij zichzelf aange-
pakt.

Dat zij verplichtingen hebben tegenover den
Nederlandschen werker ontgaat hun, zij ge-
voelen zich bureaucratisch getroffen en hebben
geen idealisme genoeg meer om zich te ver-
frisschen en te ver jongen en natuurlijk raken
zij in den. storm. De arbeider en zijn werk, zijn
sociale behoeften en zijn cultureele verlangens
blijven echter en daarvoor zal gezorgd worden,
méér dan ooit tevoren, langs geheel nieuwe
banen, in de bedrij f sgemeenschap, waar geen
enkele kan en mag worden vergeten.

Het afgewaaide, dorre hout heeft geen waarde
meer, doch kan slechts tot brandhout dienen.

De wegen moeten echter gezuiverd worden
van al dat afgewaaide dorre hout. En daarvan
kan elke bestuurder of politieke adviseur zich
verzekerd houden, wanneer hij het jonge Ar-
beidsfront in den weg treedt en op de een of
andere listige wijze denkt een hindernis te kun-
nen zijn; dan wachten wij niet tot bijltjesdag!

Er is bij de meesten van (leze idealisten een ver-
langen om te rusten, om gepensionneerd- te
worden. Ik herhaal echter hetgeen ik reeds op
l Mei in het Concertgebouw zei: „Arbeidsverraad
is Volksverraad en dat is in elke geordende
samenleving zeer misdadig en ook zeer straf-
baar".

Dat enkelen door onze lankmoedigheid alle
machtsverhoudingen uit het oog" verliezen, is
tot -daaraan toe, in hoeverre zij echter rechten
kunnen laten gelden" op de gelden, door de
arbeiders vergaard, is een open vraag.

D at eenig rechtgeaard sociaal voelend Neder-
lander bezwaren tegen het Arbeidsfront, of

tegen zijn taak, zou kunnen hebben, is, behalve
wegens deconstructieve neigingen, volkomen uit-
gesloten.

Want wat zijn de doelstellingen van het
Nederlandsch Arbeidsfront?

Het Nederlandsch Arbeidsfront heeft tot taak
alle Nederlanders, die door eigen arbeid geheel
of gedeeltelijk in hun eigen levensonderhoud
voorzien, samen te brengen, te verzorgen en op
te voeden tot wederzijdsch begrip voor hun eco-
nomische belangen alsmede voor hun sociale
en cultureele behoeften, en bij de bevrediging
van deze behoeften medewerking te verleenen.

Het Nederlandsch Artaeidsfront heeft in het
bijzonder tot taak mede te werken: bij de vor-
ming van rechtvaardige, sociale,' politieke ver-
houdingen in het algemeen en der loon- en
arbeidsvoorwaarden in het bijzonder; bij de tot-
standkoming van de sociale verzekeringen, als-
mede van de bepalingen ter bescherming.van
den arbeid;

Den arbeidsvrede te verzekeren, door zijn leden
in den zin van de bedrij f sgemeenschap op te
voeden;

De verdere beroepsopleiding van zijn leden ter
verhooging der prestatie te bevorderen;

Instellingen tot onderlinge bevrediging van»,
sociale behoeften voor zijn leden op te richten
en in stand te houden;

De leden in alle aangelegenheden en geschil-
len op het gebied van arbeidsrecht en het
sociale verzekeringsrecht met raad ter zijde te
staan; , .

Door de gemeenschap „Vreugde en Arbeid"
inrichtingen in het leven te roepen en te be-
vorderen, welke dienen ter bevrediging van de
cultureele behoeften der leden en tot instand-
houding van hun prestatievermogen;

De werkloozenuitkeering, overeenkomstig de
geldende voorschriften, uit te betalen.

/ •

T hans gaan Nederlandsche menschen aan een
bij uitstek Nederlandsch sociaal werk be-

ginnen. 4
De bedrijfsleider en de sociale voorman van

het N.A.F, in het bedrijf tezamen gaan werken
aan de verwezenlijking van datgene, waaraan
generaties vergeefs hebben gewerkt.

De sociale vrede, de oplossing van het sociale
vraagstuk en de herwinning van arbeidslust en
arbeidsvreugde, dat is het brandende vraagstuk
in het bedrijf van vandaag. De arbeider ziet hier
nieuwe mogelijkheden en perspectieven, waar-
van hij in lang niet meer droomde.

Vanzelf gaat dat niet, maar het kan, in oorlogs-^
tijd misschien gebrekkig, maar later voorspoedig,
a l s i e d e r e e n z i jn p l i c h t b e g r i j p t .



SOCIALE K R O N I E K J
HIT r r VAKPERS ]

Rechten van de indirectverzekerden

bij de Krankenkasse

I n een van onze vorige nummers • zijn de. rechten
van de gezinsleden der in Duitschland werkende

arbeiders, voorzoover die rechten voortvloeien uit de
Krankenkasse. ter sprake gebracht.

Daar in het bedoelde artikel eenige onjuistheden
geslopen zijn, komen wij thans op dit onderwerp
terug ter voorkoming van misverstanden. Zooals be-
ke»d werd gemaakt, komen voor geneeskundige be-
handeling en verdere verzekeringen niet alleen de
echtgenooten, ouders, grootouders en kinderen van
de in Duitschland werkzaam zijnde arbeiders in aan-
merking, doch ook de zusters van deze arbeiders.
Blijkens de officieele gegevens beperkt zich deze
verzekering echte» tot de zuster <van den verzekerde,
voorzoover zij het huishouden van dezen doet, in
hetzelfde huis woont en geheel of voor het grootste
deel door- -hem onderhouden wordt, mits zij de
plaats inneemt van de gestorven of voor langeren
tijd afwezige vrouw van den verzekerde.

* Voorzoover verder in ons vorige artikel sprake was
van geneeskunflige behandeling of andere verstrek-
kingen gedurende 26 weken, kan deze beperking als
vervallen worden beschouwd,, omdat hieraan blij-
kens officieele gegevens geen beperkende bepalingen
wat tijdsduur betreft, verbonden zijn. De genees-

kundige hulp wordt dus verleend zoolang deze noo-
dig mocht blijken.

De verzekering van de kinderen in het gezin blijft
bestaan tot het volle beëindigde 16e levensjaar, dus
tot het 17e jaar Natuurlijk met uitzondering van
dengene, die zelf werkt en dientengevolge onder de
wettige ziekenfondsverzekering valt.

De overlrjdensuitÊeering voor kinderen wordt even-
eens tot het 17e levensjaar verstrekt en bedraagt
ƒ20 per geval, in afwijking van de uitkeering bij
overlijden van de echtgenoote,. de bovenbedoelde
zuster, ouders of grootouders, waarvoor de uitkeering
ƒ 40 per geval bedraagt.

Buiten de reeds eerder door ons genoemde verlos-
kundige hulp wordt door de Krankenkasse bovendien
nog een uitkeering in geld groot f 55 gedaan

Prothesen, bandages. brillen en dergelijke kunnen
worden,verstrekt wanneer deze uit medisch oogpunt
noodzakelijk blijken te zijn. Zoogenaamde cosmeti-
sche middelen als kunstoogen en dergelijke welke
om andere redenen (verbetering van het uiterlijk)
worden aangeschaft kunnen niet voor rekening van
de Krankenkasse komen.

Er moet verder nog op gewezen worden, dat de
betaling van de uitkeering bij overlijden geschiedt
aan dengene te wiens laste de begrafenis is gekomen.

Tenslotte willen wij nog onder de aandacht van
de belanghebbenden brengen, dat de Krankenkasse
thans is gevestigd aan de Nieuwe Parklaan 70 te
Den Haag.

Wat doet het

Nederlandsch Arbeidsfront
WQQJ- [J P Het behartigt Uw belangen als werker — Het verdedigt U tegen onrecht

— Het steunt U financieel in noodgevallen — Het verzekert U tegen de
gevolgen van werkloosheid — Het geeft Uw nabestaanden een uitkeering
bij Uw overlijden — Het biedt U een maandelijksche uïtkeering bij
invaliditeit of ouderdom — Het zorgt voor Uzelf en voor Uw gezinsleden
fn geval van optredende tuberculose — Het geeft vrouwelijker* leden een
uitkeering bij huwelijk — Het zorgt door middel van zijn afdeeting
„Vreugde en Arbeid" voor veraangenaming van Uw arbeidsruimte, voor
ontspanning en ontwikkeling — Het verschaft U gratis vaktijdschriften.

l

En wat doet gij voor het

Nederlandsch Arbeidsf ronf ?
Helpt het ledental vergrooten! Ook dat rs in
uw belang, omdat alleen een groot en krachtig
Arbeidsfront voldoenden invloed kan uit-
oefenen. Leg het nevenstaande formulier ter
invulling voor aan een Uwer arbeidskameraden,
die nog geen lid is van het N.A.F.

I .N. Y U L F O R M Ü L I l - R
Gelieve mij . ,
A. Nadere inlichtingen te zenden betreffende het

Nederlandsen Arbeidsfront.
B. Als lid in té srhnjven van hel N.A.F.
Naam -22».

vrouw
Voornamen
Woonplaats , straat No
Geboren den : te
Beroep <
Werkzaam bij : te
Datum 1942.

(Doorhalen wat niet bedoeld wordt).
Als brief te zenden aan de afd. Propaganda van het
N.A.F.. P. C. Hooftstraat 180. Amsterdam-Z.

De redacteur van het orgaan van den B.T.O.. Joh.
Jeronimus, schrijft:

Dat het .voltrekken van de revolutie; welke wij
thans beleven, niet ongemerkt aan de vakbeweging
kan voorbijgaan, moet voor ieder, die nog objectief
denken kan. van tevoren wel reeds vast staan

Alleen langs revolutionnairen weg kunnen wer-
kelijk ingrijpende en beteekenende verbeteringen
binnen afzienbaren tijd verkregen worden. En als
zoodanig hebben wij ook de revolutie in de vakbe-
weging te beschouwen en te aanvaarden.

Deze is niet gekomen, omdat men onzen arbeid
uit het verleden miskende, of daar geen waardee-
ring voor zou hebben; integendeel; Bij herhaling
heeft de commissaris van het N.V.T?. uiting gegeven
aan zijn bewondering voor den gestagen en Harden
arbeid van zoovele strijders in de oude vakbewe-
ging, welke onder het oude kapitalistische stelsel
zoo moedig streden voor het lot varr den arbeider,
die practisch alles gedaan hebben, wat onder r!e
gegeven omstandigheden bereikbaar en mogelijk
was.

Deze waardeering en hoogachting wil echter
allerminst zeggen, dat men onder geheel gewijzigde
omstandigheden, maat op de oude lauweren kan
blijven rusten: integendeel, gewijzigde omstandig-

. heden vorderen nieuwe vormen en nieuwe werk-
wijzen, hoe 'vreemd en onnoodig ons dat in den
beginne ook wel voorkomt; en hij, die zich daaraan
onttrekken wil. is bewust of onbewust een reaction-
nair van_ de ergste soort.

Het groote verschil tusschen de oude vakbe-
weging en het N.A.F. en de tegenzin die daaruit
voor laatstgenoemde voortvloeit, is -volgens velen
gelegen in het feit, dat de oude vakbeweging van
onder af opgegroeid is en door de werkers zelf met
heel veel moeite en strijd werd opgebouwd, terwijl
het nieuwe eenvoudig van bovenaf werd opgelegd
en kant eif*klaar werd thuis gebracht.

Deze opvatting is echter ten eenen male onjuist.
Immers elke vereeniging moest eerst gevestigd
worden, alvorens men aan haar vorming, doelstel-
ling en uitbreiding kon gaan werken. Het initiatief
ging van een of hoogstens enkele personen uit en
men verzamelde de verdere medewerkers om zich
heen. Hoe verging het dezen pioniers den eersten
tijd dan? Ontzaggelijk veel. misverstand en misken-
ning moest overwonnen worden en hoe bleef men
in latere jaren daar nog steeds aan bloot staan.

Aan ditzelfde proces staat het N A.F. natuurlijk
bloot. Ook dit heeft te kampen met veel misver-
stand en miskenning van zijn bedoelingen, maar
evenmin als dit de strijders voor de oude vakbe-
weging weerhield de eenmaal ter hand genomen
taak voort te zetten, zullen ook de strijders voor
den nieuwen vorm hun strijd opgeven-, overtuigd
als zij zijn daarmede de belangen van de arbeiders
en daarmede van ons volk te dienen.

Het enige wat zij van u vragen is, om niet als
de bekende stuurlui aan den wal te gaan staan, om
hun werk en bedoelingen — welke, niet eens begre-
pen worden — af te kammen en te becritiseeren,
maar om mede te werken in het eenige overge-
bleven instituut voor dé belangenbehartiging van
de arbeiders. :

Vertrouwen geven en vertrouwen wekken is de
eenige mogelijkheid iets goeds tot stand te brengen;
met ongemotiveerd wantrouwen is nog nooit iets
deugdelijks ter wereld gebracht. Hoe vaak hebben
wij in het verleden niet gekift over nieuwe wegen,
welke gevolgd moesten worden. Welnu, op heden
staan wij niet voor de keuze welken weg, er is
thans maar één weg, welken wij bewandelen kun-
nen en daarom dezen dan ook manmoedig betre-
den: mogelijk zal u spoedig blijken, dat hij gemak-
kelijker ven meer. begaanbaar is, dan u ooit kon
vermoeden.
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„Kruimelt-jes zijn ook brood", dach-
ten ze bij de firma Guldenlief. Of
misschien dachten ze wel heel iets
anders. Maar in elk geval, het draaide
er op uit, dat zij haar vier reizigers
op een morgen — op 'n kwaden mor-
gen — op haar kantoor bijeenriep en
den heeren mededeelde, dat zij in
plaats van de vijf procent provisie,
die zij, naast een vast salaris gewoon
waren te ontvangen, voortaan slechts
drie procent over de door hun aange-
brachte orders zouden ontvangen.

„Geen wonder", is menigeen, die dit
leest, geneigd te zeggen, „verkoopen,
dat kan iedereen tegenwoordig. Niet
verkoopen. dat is de kunst!" En wan-
neer hij dan nog even napruttelt over
het koopgrage publiek en de geringe
hoeveelheid goederen, dié dezen koop-
lust moet bevredigen, zou hij het

eigenlijk niets erg vinden, wanneer
die reizigers in het geheel geen pro-
visie meer zouden krijgen. Maar wan-
neer men dan bedenkt, dat bij de
vaststelling van het vaste loon wel
degelijk rekening werd gehouden met
de aanvullende provisie en daarbij
overweegt, dat die reizigers met hun
gezinnen, hun moeilijkheden en hun
zorgen, dezen abnormalén toestand
toch wej heel graag anders zouden
zien, komt zoo'n provisiekwestie in
een heel ander licht te staan
' De betrokken reizigers gingen er

ook niet mee actoord. En nadat één
van hen, Ferdinand Noteer, voor de
eerste maal de verminderde provisie
bi-j wijze van voorschot in ontvangst
had1 genomen, vervoegde hij zich bij
ons Bureau voor Arbeidsrecht en zette
daar de zaak uiteen. Daarop volgde,
dat één van de menschen van ons
Bureau eens ging praten met den
directeur van de firma Guldenlief En
erop weesv dat het ook in dezen tijd.
neen, juist in dezen tijd, niet aanging

om de reizigers, die toch straks weer
de paarden zullen zrjn, die den wagen
in beweging moeten houden, te be-
knibbelen op hun provisie Dat deze
paarden, om nog even de vergelijking
vast te houden, ook al hoeven zij nu
niet zoo zwaar te trekken, toch ook
nu haver moeten hebben om straks
weer ferm en flink voor den dag te
kunnen komen.

Het ging weer. zooals ons Bureau
voor Arbeidsrecht dit nu al zoo dik-
wijls meemaakte. Wat de firma Gul-
den Hef van haar reizigers niet wilde
aannemen, bleek, toen het door een-
van onze menschen werd gezegd, er
toch wel in te willen. Er behoefde
niet eens op gewezen te worden, dat
een provisieverlaging een soort loons-
verlaging is. En dat loonsverlagingen,
dank zij een actie van het N.V.V.,
thans opgenomen in het N.A.F., zon-
der een officieele toestemming —
welke in dit geval ontbrak — niet zijn
toegestaan De reizigers. Ferdinand
Noteer in de eerste plaats, bleven te-

vreden reizigers. Zij trekken geen zure
gezichten meer, maar verlangen naar
den dag. waarop zij bewijzen kunnen,
de vijf procent provisie, welke thans
onverminderd wordt uitbetaald, inder-
daad ten volle waard te zijn!

' " «
Een succesje, zooals het Bureau

voor Arbeidsrecht ze dagelijks boekt.
Geen daverende overwinning, waardoor
met één slag een einde wordt ge-
maakt aan de nooden en zorgen, die
dé Nederlandsche werkers van dag tot
dag belagen. Maar weer een bewijs,
dat in de massale organisatie van het
Nederlandsche Arbeidsfront. waarbij
honderdduizenden zich reeds aanslo-
ten, ook de belangen van den enkeling
begrepen, verdedigd en behartigd wor-
den. De groote lijnen worden niet uit
het oog verloren, maar al die kleinig-
heden, die voor de individueele leden
van zoo'n onzegbaar groote beteekenis
kunnen zijn. zii worden niet vergeten.
Juist omdat kruimeltjes ook brood
zijn. S. S.



In xele Slreekverlialen

W ie alleen op de groote steden let, krijgt een heel
onjuist beeld van wat ons land aan verhalen

en boeken voortbrengt en wat ons land aan ver-
halen leest. Daar, in de groote steden, worden elk
jaar heel wat nieuwe Nederlandsche boeken gedrukt
en gelezen, maar nog heel wat meer vertalingen. De
leesbibliotheken leveren de bewijzen. „Vertaalde
romans" vormen de grootste groep van de gevraag-
de boeken. „Nederiandsche romans" zijn veel minder
in trek. En dan nog: zijn die oorspronkelijke Neder-
landsche romans altijd zoo oorspronkelijk: en zoo
Nederlandsen? Als men ze o£ den keeper bekijkt,
dan konden zij vaak evengoed „oorspronkelijk" in
een andere taal zijn geschreven en in een ander land
spelen.

Er is echter één groep van verhalen, die nooit en
te nimmer'in een ander land geschreven konden
zijn dan in oas land en dat is de groep van streek-
verhalen. En die kunnen natuurlijk ook nergens
anders spelen, dan in de streek, waarvan zij ver-
halen.

Tot .die streekverhalen behooren vele uitstekende
romans, die algemeen in ons land bekend zijn gewor-
den. Boeken van Anne de Vries over Drente, boeken
van Theun de Vries over Friesland, een boek van
Rein Brouwer over Groningen een boek van Jan
Campert en een van Dignate Robertz over Zeeland,
boeken van A. M. de Jong over Brabant, boeken over
Limburg, Holland en de andere provincies

Maar er zijn nog tientallen, ja, honderden ver-
halen in alle streken van ons land geschreven, die
zelden ofrfiooit buiten de grenzen van die afzonder-
lijke streken Romen terwijl zij toch binnen die
grenzen een groote verspreiding in een geestdriftigen
en hartelijk meelevenden lezerskring hebben, zooals >
boeken en schrijvers dat in het algemeen nooit in
ons land vinden. Dat zijn de eenvoudige streekver-
halen, die meestal eerst in allerlei kleine streek-
blaadjes verschijnen en die slechts Heel zelden in
boekvorm worden overgedrukt.

Vele er van worden geschreven in dialect, in elk
geval voorzoover de gesprekken betreft en de plaat-
selijke uitgevers denken dan meestal: „Waarom zou-
den wij die verhalen., die iedereen in onze streek al
in onze krant heeft gelezen, nog eens apart als boek
gaan drukken? Waarschijnlijk hebben de menschen,
die er belang in stellen de feuilletons uit de krant
zoo goed bewaard, dat zij het boek niet noodig
hebben en dan blijven wij maar met de boeken
zitten " En aan „export" buiten de streek, waarin die
kranten verschijnen wordt meestal niet gedacht.

Dat is te betreuren. Want nu kent Nederland zijn
eigen schatten niet. Het weet niet hoeveel echte
volksvertellers het heeft. Het weet in Brabant niet,
Wat in Friesland leeft, het kent in den Achterhoek
niet de polders van Noord-Holland, zooals die ner-
gens voortreffelijker dan juist in de streekverhalen
zijn beschreven. En omgekeerd.

Daarom is het goed, dat ook eens in een blad, dat
in alle deelen van ons land wordt gelezen, de aan-

'dachfc wordt gevestigd op die schrijverij in de af2on-
derlijke gebieden van ons land. Wat het eene gewest
bezit kan immers ook vaak het andere verheugen en
het goede voorbeeld, dat een paar Groningers en
Friezen gaven door een in, den Achterhoek héél
bekend, maar daarbuiten bijna' niet opgemerkt
schrijver eenvoudig te vertalen (resp. in het Gro-
ningsch en in het Friesch), kan immers heel goed
(nagevolgd worden? Gedeelde vreugd is dubbele
Vreugd. En zeker geldt dat voor de vreugde, die een
goed boek of een" mooi verhaal ons doet beleven.

Allereerst iets over dien Achterhoekschen schrij-
ver: Frans Roes, in de geheele Graafschap en omlig-
gende gebieden ook -bekend onder zijn schuilnaam
Herman van Velzen.

Frans Roes is horloge-maker in Hengelo, het
rustige Geldersche dorp, dat midden in den driehoek
Deutekum (Doetinchem, schrijven de Hollanders),
Zutfen en Ruurlo ligt.

Hij heeft vele jaren achtereen vóór verschillende
streekbladen geschreven. Zijn feuilletons behoorden
tot de lectuur, waarop dS kranten dreven. Ieder las
ze, ieder sprak er over. Zij hadden aldus een veel
grooter verspreiding dan welk boek ook in die streek.
Helaas werden ze nooit in .boekvorm uitgegeven en
öe eenige manier waarop Roes in verdere deelen van
Nederland bekend werd was door vertalingen,
zooals gezegd

Roes is een verbazend scherp opmerker. Hij heeft
oen scherpen, bijna stekenden blik van een...horloge-
maker, zooals vanzelf spreekt en het is ook met
dien blik, dat hij de menschen bekijkt en dat hij
nauwlettend alles hoort en merkt wat ze zeggen en
ook... wat ze niet zeggen en wat ze verzwijgen, maar
'wat een goed schrijver toch merkt. Maar lang niet
alles wat Frans Roes zoo onverbiddelijk in zijn her-
senen noteert, schreef hij tot nog toe op. Daarvoor

. was (een schaduwzijde van den vorm van publiciteit
öien hij vond!) het karakter van de krant een beletsel.
Een schrijver kan zich nu eenmaal niet ten volle
geven in een krant. Zoowel den aard van-het weke-
üjksch feuilleton, dat korte verhalen eischt als het
feit, dat zulk een krant gezinslectuur is, stellen den
Schrijver grenzen, die Frans Roes heel goed ziet.
Zouden die grenzen wegvallen, dan zou hij waar-
schijnlijk nog -véél beter en belangrijker werk kun-
den maken.

Wat hij zich ten doel stelt bij zijn schrijverij?
..Het volk iets te geven, waar het iets aan heeft" en

Frans Roes, een streekschnjver uit èe Graafschap.
(Foto: A.P. -archief)

•

vooral den humor van den Geidersciien Achterhoek
daarbij te laten spreken.

Het schrijven zat hem in het bloed. Als kind al
schreef hij. Zijn eerzucht was altijd iets werkelijks,
iets levends te geven en in zijn 'meeste stukjes zit
dan ook altijd een kern van< waarheid. Wat hij
hoort, verwerkt hij op zijn eigen manier. Maar
daarbij valt hem telkens op, dat de waarheid, dat-
wat-echt-gebeurd-is vaak veel zonderlinger is dan
welke fantasie ook en dat wat sommigen heel „ge-
zocht" schijnt, toch werkelijk heeft plaats gevonden.

Op dat gebied iieeft Frans Roes wonderlijke erva-
ringen. Soms vult hij, wat hij ziet aan met eigen
verbeelding. Dan meent hij, dat wat hij schrijft,
„verzonnen" is, maar dan komen juist later de men-
schen bij hem en vragen hem hoe hij zqo precies
heeft geweten wat hun of hun buurman 'is over-
komen! Zijn fantasie liep dan' eenvoudig vooruit op
de werkelijkheid, en hij sloeg daardoor juist den
spijker op den kop Komische voorbeelden daarvan
leenén zich het beste tot navertellen.

Zoo zag hij eens tegen de schemering wat jonge
menschen en een paartje rond wat draagbare
schuilkeetjes zwerven, die aan den rand van het
bosch op een werkverschaffingsterrein stonden. De
volgende week had hij een verhaal in de krant over
een verliefd paartje, dat zich in zoo'n schuilhut had
teruggetrokken De keet was onverhoeds onderste-
boven gegooid en het vrijend paartje had verder den
nacht als in een vogelknip opgesloten, op den killen
grond, - moeten doorbrengen Den volgenden dag

^verd Roe.s in het geheel drie keerï ! ) aangehouden
door een ietwat verlegen kijkenden jongeman, die
hem verwonderd vroeg hoe hij precies had geweten
hoe zijn laatste vrijerij -zoo zonderling was geëin-
digd ...... „Ja, Frans, ik vind het gemeen, dat je me
zoo In de krant hebt gezet!" zeiden ze.

Andere humoristische verhalen heef tk Roes een-
voudig kunnen navertellen naar wat hij hoorde.
Bijv. het verhaal vari ..Knelia is vot", dé geschiedenis
van een kinderloos* echtpaar, dat ruzie krijgt. Hoe
merken wij bij dat verhaal uit de psychologische
verklaring van het feit, dat juist zoo'n kinderloos
echtpaar ruzie gaat maken, den scherpen blik,
waarmee de schrijver zijn menschen waarneemt!

Ten slotte blijkt de vrouw weg te zijn en de man
maakt zich zoo doodelijk ongerust, dat hij er de
Wuren en de politie bij haalt en dat de' heele omtrek
naarstig wordt afgezocht.

Als de zoekers in het holst van den nacht het
speuren opgeven en de wanhopige man met den
veldwachter zijn slaapkamer binnenwandelt blijkt
de vrouw rustig.... in. bed te liggen, -waar ze heel
dien tijd in diepen slaap heeft doorgebracht.... Bij

-al het speuren en zoeken heeft de man juist de
slaapkamer vergeten, waar Zijn vrouw met aen
aspirientje naar bed was gegaan.

Met de veldwachters had Roes naar aanleiding
van een ander geval een aardige belevenis. Hij had
een verhaaltje gemaakt over een ambtsdrager, die

na afloop van een smakelijk beschreven dorpsge-
schiedenis bij een familie, die „het Kleverblad"
heette en die bekend was om den royalen dronk, die er
genoten werd, was blijven plakken. „Het Kleverblad
had een stengel gekregen" vertelde Roes in de krant
en hij beschreef hoe de veldwachter in plaats van
te verbaliseeren zelf niet meer heelemaal brand-
schoon naar huis ging....

Den volgenden dag kwam hij den beschreven
politie-man samgn met diens collega tegen. Opge-
togen kwam de veldwachter op hem af, nam hem
even apart, klopte hem op den schouder en zei:
„Dat heb Je mooi ver.teld. Frans, we hebben ons
tranen gelachen. We herkenden er bij ons thuis
direct mijn collega in!"

Even later nam de tweede veldwachter Frans apart
en zei: „'t Was een leuk stukje, maar wil je wel
gelooven, dat die collega van mij niet in de gaten
heeft, dat het op hém slaat? Wat een stommeling
niet?' En ook de tweede veldwachter had reuzen-
pret. Evenals Roes, die nu de bewijzen had, dat er
minstens twee Kleverblaadjes en twee stengeltjes
in het spel waren....

Het zijn vaak maar eenvoudige gevallet] es, die
Roes zich tot onderwerp gekozen heeft, maar door
de manier, waarop bij ze vertelt worden ze buiten-
gewoon aardig en het is geen wonder, dat enkele
er van, die het duidelijkst een boeiend conflict ver-
toonen, zelfs tot tooneelstukjes verwerkt zijn

Frans Roes schiep verschillende typenr die haast
spreekwoordelijk werden in de Graafschap, zooals
bijv. „Aornt Peppelenkamp", een man, dien hij
twaalf ambachten en dertien ongelukken liet krijgen.

Een open oog toonde Roes altijd voor het volks-
eigene, voor de oude gewoonten en gebruiken, die
nu helaas hoe langer hoe meer verwaarloosd wor-
den. Hier en daar vindt men nog het open haard-
vuur, waarrond zoo gezellig verteld kon worden.
Maar waar zijn de „ongelboom" en „de oelewanne",
die vroeger algemeen waren? Een heeleboel moois in
de plattelandssamenleving verdwijnt, zoodra de
menschen in contact komen met de stadslui en
daarom beschouwt Frans Roes het toerisme ook als
een ramp voor een streek. Het volkseigene gaat er
aan ten onder, zegt hij

Gelukkig danken veel streken van ons land juist
aan str eekschrijvers ais Frans Roes het, dat de
bevolking zich bezint op eigen aard en wezen en
toch nog in eere houdt, wat zonder deze schrijvers en
vertellers allang zou zijn verdwenen.

Want niet wat de lui uit de stad over het land
schrijven, maar wat het land zélf vertelt en wat het
land zélf leest is voor de bezinning- op het volks-
eigene en voor de handhaving er van van het aller-
grootste belang. Zeker, wanneer het met zooveel
talent gebeurt als in de boeiende en vaak geestige
dorpsvertellingen van Frans Roes.

M. WOLTERS.

Aan c/e Leden,
Met ingang van 29 Juni wordt de contributie
geïnd door de plaatselijke kantoren van het
N.A.F, en wel volgens de nieuwe, tarieven.

JV* Opgelet!
Denk erom, de nieuwe
zegels zijn waardezegels!

Met ingang van denzelfden datum wordt het
beheer van de werkloozenkas door het N.A.F.
overgenomen en worden door" het N.A.F, de
werkloozenuitkeeringen gedaan.
De werklooze leden dienen zich te melden bij
het betreffende plaatselijke kantoor.

Volledigheidshalve geven wij hieronder een
lijstje van de nieuwe tarieven:
Klasse Weekloon Bijdrage

1 ƒ 6.— ƒ0.10.
2 „ 6.01— 9.— „0.15
3 „ 9.01- 12.— „ 0.20
4 „12.01-15.- „0.25
5 „15.01—18.— „0.30
6 „18.01—21.— „0.35
7 „21.01— 24.— „0.40
S „24.01— 27.— ,.0.45
9 „27.01— 30.— „0.50

10 „30.01— 33.— „0.55
11 „33.01— 36.— „0.60
12 „36.01—42.— „0.70
13 „.42.01— 48.— „ 0.80
14 „48.01— 54.—- „l —
15 „54.01— 72.— „1.20
16 „72.01— 90.— „1.50
17 ., 90.01—102.— „ 1.8.0



Rechtsbescherming - één der voordeelen
van het lidmaatschap van het N.A.F.

Het staat er zoo met een enkel woord: rechts-
bescherming.

Niet velen' realiseeren zich echter, welk een
uiterst belangrijk werk het N.A.F, op dit gebied
op zijn schouders heeft genomen.

Belangrijk voor de .ledent
Want een arbeider, die onrecht lijdt, staat, als

hij geen staat kan maken op de belangelooze
hulp van een hem volkomen toegedane instel-
ling, absoluut machteloos daartegenover.

Wat weet hij zelf van wetsartikelen af. van de
manier waarop een zaak bij den bevoegden rech-
ter aanhangig moet worden gemaakt?

Naar een advocaat kan hij .niet gaan.
Die is te duur voor hem.
Bureau's voor kosteloozen rechtskundigen bij-

stand bestaan slechts hier en daar, en meestal
kent' de arbeider hun bestaan niet eens, terwijl
hij ook geen tijd heeft, uren in een wachtkamer
door te brengen.

Het Bureau voor Rechtsbescherming van het
N.A.F, is zijn bureau, waar men hem op vak-
kundige wijze raad geeft en steunt, zonder
eenige bijzondere kosten, ook niet; al moet het
tot een proces komen.

Zulk een hulp kan niet hoog genoeg worden
aangeslagen!

Ook voor het N.A.F, is de arbeid van dezen
tak van dienst zeer belangrijk wegens het groote
aantal gevallen, dat het regelmatig behandelt.

Enkele cijfers leggen hiervan een duidelijk
getuigenis .af.

In_het laatste kwartaal van 1941 bijvoorbeeld
was het aantal bezoekers xop deze bureau's
29.236. Het aantal behandelde zaken bedroeg
11.472, terwijl het geldelijk resultaat, ten gunste
der leden betaald, in totaal ƒ 128.000 bedroeg,
namelijk ƒ 116.000 als gevolg van minnelijke
schikkingen en ƒ 12.000 door processen.

In het eerste kwartaal van 1942 waren deze
getallen respectievelijk: 27.651, 9957, ƒ 184.000,
171.000 en ƒ 13.000.

Droge cij fers, " maar veelbeteekenende voor
ieder, die er over nadenkt.

Zoolang er mensehen met elkaar samenleven,
zullen er geschillen tusschen hen ontstaan, die
onpartijdig beslecht behooren te worden.

Daarom kan de Nederlandsche arbeider zijn
bureaux voor rechtsbescherming niet missen.

Mede daarom kan hij ook niet buiten het lid-
maatschap van het N.A.F.

N.A.F.-Bureaux
voor rechtsbescherming

ALMELO, Wierdenschestraat 22. Telefoon 3073.
AMSTERDAM, Prins Hendrikkade 49—51. Telefoon 31770.
ARNHEM, Jansbuitensingel 17. Telefoon 22841—22842.
ASSEN, Brink 28. Telefoon 2839.
DORDRECHT, Singel 162. Telefoon 5051.
EINDHOVEN, Stratumschedijk 35. Telefoon 5292.
'S-GRAVENHAGE, Dr. Kuyperstr. 10. Tel. 116115—116116.
GRONINGEN, Turfsingel 75. Telefoon 4092.
HAARLEM, Kruisweg 74. Telefoon 11193—18359.
HEERLEN, Stationsstraat 58. Telefoon 3317.
'S-HERTOGENBOSCHr Nieuwstraat 31. Telefoon 2871.
HILVERSUM, Stationsstraat 8. Telefoon 6980.
LEEUWARDEN, Nieuwekade 84. Telefoon 3091.
MAASTRICHT, Kesselskade 40. Telefoon 4429.
MEPPEL, Maatkade 1. Telefoon 2489.
MIDDELBURG, Da-m 13. Telefoon 2718.
ROTTERDAM, Heemraadssingel 163. Telefoon -35905.
UTRECHT, Maliebaan 14. Telefoon 11570.
ZAANDAM, Gedempte Gracht 68. Telefoon 2010'.

Een volk is zoo rijk als het zijn
arbeid weet te organiseeren

H. J. WOUDENBERG

9 9

met

E enigen tijd gel-eden plaatsten wij In ons blad
het verzoek van een lezer, die gaarne wilde

weten, op welke wijze hij het overgebleven kolen-
• gruis van zijn brandstof voorraad van den afgeloo-
'pen •winter nuttig kon aanwenden, i

Het leek ons van groot belang, om deze vraag aan
onze lezers voor te leggen, daar er wellicht velen
onder zullen zijn, die in dezelfde omstandigheden
verkeeren en die misschien door eigen vindingrijk-
heid een doelmatig middel gevonden hadden om
het gruis voor verwarmingsdoeleinden te gebruiken.
Juist met het oog op het komende stookseizoen is
het van groot belang, om dit vraagstuk in den
zomer te behandelen;- daar wij dan alle gelegenheid
hebben, om ons met een dergelijk werkje bezig te
houden en zoo mogelijk te profiteeren van de
hopelijk heerschende zonnewarmte.

Wij kregen dan ook talloos vele antwoorden van
hulpvaardige lezers, waaruit wij echter tot onze
spijt geen afdoende en nauwomschreven bereidings-
wijze konden destilleeren.

De meeste antwoorden kwamen hierop neer, dat
van het gruis in combinatie met stoffen zooalsr
papier, cement, zaagsel, klei, leem of slootbagger
een soort van deeg moest worden gekneed, dat dan
weer, samengeperst tot briketten, gedroogd moest
worden.

De verhoudingen, waarin de verschillende grond-
stoffen vermengd moesten worden, liepen echter
nogal zeer uiteen. Sommigen gaven bijv. 10 deelen
gruis tegen 2 deelen klei of cement aan. Anderen
meenden, dat geweekt papier beter in staat zou-
zijn om als vermengingsmiddel te. dienen. Hoe het
zij, de samenstelling van de briketten zal natuurlijk
af moeten hangen van de beschikbare grondstoffen-1

en een elk zal daar -voor zichzelf mee ^moeten
experimenteeren.

Teneinde de vraag van onzen lezer zoo volledig
mogelijk te behandelen, wendden wij ons tot het
Rijksinstituut voor brandstöffeneconomie te Den
Haag.

Tot onze spijt kon deze instantie ons niet veel
verder helpen. Wel werd ons medegedeeld, dat de
brandstofbriketten van koleiigruis, welke daar aan
een onderzoek onderworpen waren, voor ongeveer
10 procent uit cement bestonden. Het aschgehalte
van de briket stijgt daardoor tot ca. 16 procent en
meer, waardoor de briket meer opgloeit dan

brandt en voornamelijk geschikt wordt voor het
aanhouden van de kachel des nachts. De bedoeling
van het briketteeren is overigens, dat er luchtope-
ningen in het brandstof bed blijven. Het bijmengsel
van klei enz. moet dus zoodanig zijn, dat een rede-
lijk vaste briket ontstaat, die op een vuur niet te
snel uiteenvalt.

De gebruikte hoeveelheden wisselen daarom zoo-
wel met den aard van de ter beschikking staande
soorten klei of andere staftoa als van het soort

(Foto: A.P.-Zwaaneveldt.)

brandstof gruis en zijn betrekkelijk gemakkelijk door
probeeren te vinden.

In den handel zijn reeds verschillende werk-
tuigen om deze brandstofsurrogaat tot bepaalde
briket-vormen te persen, maar met een beetje
handigheid is een dergelijk instrument heel goed
zelf te vervaardigen. Wij zullen onzen knutsel-
medewerker verzoeken, om in een van de volgende
nummers van Arbeid het vervaardigen van een
perstoestel voor deze doeleinden te behandelen.

Niet oninteressant is het verder nog te vernemen,
dat het vraagstuk van het kolengruis ook reeds
de aandacht heeft van verschillende rrjksinstanties.
Z<MJ geldt in de werkverruimingskampen» de regel,
dat het overgebleven kolengruis niet weggegooid
mag worden, maar dat dit gemengd met papier of.
ander voorhanden zijnd materiaal opgebruikt dient
te worden. Afschrijving wegens gruisvorming mag
daar niet meer plaatsvinden.

Het verwerken van het kolengruis ~is een goed
werkje voor de zomermaanden en in den herfst of
in het voorjaar zal de aldus" gevormde bijna niets-
kostendë brandstof van niet te onderschatten be-
teekenis blijken te zijn.

• MDER DE LOUPE

Brandnetelsoep
^f óó stond het er: Ook voor de brandnetelsoep vragen
L, wij uw aandacht.

Uit oude recepten blijkt, dat men dit gerecht omstreeks
' 1200 reeds at. Wanneer in. het voorjaar de brandnetels snel

groeien, plukt men met handschoenen aan, de jonge top-
pen uit de planten, die op vele ruige plaatsen buiten zijn
te vinden. Met handschoenen aan stopt irten ze thuis in
een emmer met water, want wanneer men ze aanraakt
zonder handschoenen, branden ze leelijk (praat me er
niet van...) zijn ze echter onder water gedompeld, dan
kan men ze gewoon wasschen en snijden. Wanneer men
de brandnetels slechts kort kookt, vormen zij een vita-
rniiierijk gerecht.

Dat klonk niet onsmakelijk en mijn plan stond vast.
Zondag den polder in en brandnetels zoeken!

Je hoon daar zeer uiteenloopend over praten, over die
brandnetels.

De meeste mensohen trekken hun heus op, alleen al
bij^ het hooren van.den naam, brandnetels... Dat is on-
kruid. Maar ik vind, dat als mijn voorvaderen smakeii.jk
van die brandnetels hebben gegeten, ik dat ook kan doen.
Dat is volgens mij een kwestie van wennen. Wat heeft
het geen tijd geduurd voordat de aardappel volksvoedscl
werd en wat hebben ze dien meneer Drake niet raar aan-
gekeken toen die met zijn knollen uit Zuid-Amerika in
Europa kwam. Bovendien, heelemaal uit pioniers-oogpunt
reed ik op dezen triesten, echt Hollandsehen Zondag-
morgen den polder ook weer niet in, want van de inge-
burgerde vertrouwde groenten waren alleen nog maar
koolbladen te krijgen.

Ik reed ongeveer een uurtje voordat ik „ruige plaatsen"
in de peiling had. Ik zette m'n fiets tegen een jongen wilg,
haalde een zak van m'n bagagedrager, trok de aanbevo-
len handschoenen aan en trok de ruige plaatsen binnen.
Dat wil zeggen ik deed een stap in het .werkelijk ruige
gebied en verdween toen tot aan m'n knieën, dus met
goeie schoenen, goeie sokken en een gedeelte van m'n
beste broek in den al te ruigen grond. Terugbaggerende
naar het dijkje waar mijn fiets stond, bedacht ik dat
„ruige plaatsen" misleidend werkt. Daar had toch min-
stens een verhandeling bij moeten staan hoe men polder-
land, ruig polderland dan, het best kan beloopen. Ik geef
lederen brandnetel-vaarder dus in overweging om ruig
gebied of met het bloote pootje te betreden of eerst eens

. een klein steekproefje te nemen naar de betrouwbaarheid
van den vaderlandschen ruigen polderbodem.

Tenslotte kon ik me tegen het dijkje vlijen, mijn uit-
gangspunt..- en sprong, zooiets van „potverdrie" uitroe-
pend, weer op. Ik was n.l. midden tusschen de brand-
netels verzeild geraakt...

Ik trok mijn handschoenen dus weer aan mijn hevig
jeukende, reeds .beblaasde handen en begon de jonge top-
pen van het edele, vitamine-rijke onkruid te verwijderen.
Men voelt zich op zulke momenten als den landbouwer die
den oogst gaat binnen halen. Men monstert de planten alsof
men ze zelf gezaaid had, zelf verzorgd had. Zoo zocht ik
liefdevol mijn zak.vol, blij m'n gezin een lekker maal te
kunnen bezorgen. En eerlijk, al dat frissche jonge groen,
het zag er niet minder smakelijk uit dan „echte" groente

En dat zou me noodlottig worden.
Want toen ik na een stijf uurtje fietsen de grens van

de stad weer bereikt had, moe maar voldaan, schoot er
achter een boom een agent van politie te voorschijn.

„Wat zit d'r in die zak?" vroeg hij, als iemand die naar
den bekenden weg vraagt. Ik wed, dat'ie in gedachten zijn
boekje al te voorschijn haalde.

„Groente...", zei ik bedeesd, en ik loog njet.
Wat ie in gedachten van plan was geweest, geschiedde

nu. Het Boekje. Wee Uu dan niet, datter geen groente in-
gevoerd mag worde?"

tk aarzelde nog, wilde net triomfantelijke moment nog
wat uitstellen.

„Maar mijn groenten mogen nu eens wél> vervoerd wor-
den", zei ik, eigenwijs. In zijn oogen. Want hij zei:

„Geen grappies alsjeblieft, meneer. Ik sta hier niet voor
me lol!" '

Kon ik inkomen. Hij was den leeftijd van het schuil-
hokje spelen al lang voorbij. s

Dus maakte ik plechtig den zak open.
„Net wat ik dacht", zei hij, en ik begreep hem niet.
Hij opende het boekje.
,.-Naam?", vroeg hij.
„Brandnetels", zei ik, verwonderd.
„Maak dat je grootje wijs", zei hij, veel minder offici-

eel. „Ik zou u aanraden geen geintjes te verkoop'en. Dat
maakt het geval maar ernstiger".

„Geval?", viel mijn mou,d open.
„Men mag geen groente varvoeren"

die aan het einde van zijn geduld is.
„Brandnetels toch wel?"
„Ja, maar raapstelen niet!"
„Raapste...???"
Als ik u nu zeg, dat dit niet uit mijn duim gezogen is,

maar dat dit echt gebeurd is, dan gelooft u me niet. Maar
ik kwam zonder zak-met-brandnetels thuis.-Of zouden.er
nu toevallig raapstelen tegen dien dijk gegroeid hebben.
Maar daar waren m'n jeukende handen toch als onweer-
legbaar bewijs...

Toen ik mijn broek en m'n sokken uitgespoeld had, on-
der luiden en vooral hatelijken bijval van m'n vrouw en
de jongens, en ze (m'n sokken en m'n broek dan!), ach-
ter in den tuin aan de lijn hing, prikte ik mijn beenen.
Ik stond midden in de... Precies, in de brandnetels!

Eerlijk, brandnetelsoep smaakt best en het loont de moei-
te van het zoeken best. Maar als je er op uit gaat om ze
te zoeken — kijk dan eerst echter goed of ze niet in je
tuin staan — en je moet dat buiten de grens van- de ge-
meente doen, handel dan bij het teruggaan heel voorzich-
tig. Sluip langs de controleurs alsof je geen brandnetels
maar twintig pond vet in je zak had. Dan heb "je kans dat
je beloond wordt met een bordje heerlijke soep!

Peter van Sandevoerde.

zei hij als iemand



Ongetwijfeld zullen verschillende oude leden
van het N.V.V. nog eenigszins vreemd staan

tegenover de opheffing van de oude vakorgani-
satie en de oplossing van de bonden in het
Nederlandsche Arbeidsfront.

Vooral de oude vakvereenigingsmannen zijn
veelal dusdanig vergroeid met de organisatie,
waaraan zij een goed deel van hun leven hebben
besteed, dat zij moeilijk afstand kunnen doen
Van een vorm, die voor hen samenvalt met bijna
alles wat de arbeidersbeweging in vele jaren-
van stagen arbeid en vaak harden strijd heeft
/verworven.

Zij zijn daarbij vooral op het oogenblik ge-
neigd hét nieuwe te zien als aan ons opgedron-
gen en niet uit eigen verhoudingen in nauwen
samenhang met ons eigen wezen ontstane vor-
men, juist doordat dit nieuwe ontstaat in een
revolutionnaire periode, waarin het niet slechts
in vele gevallen met geweld doorbreekt, maar
daarbij ook in letterlijken zin met geweld gren-
zen overschrijdt.

Wie geneigd is zich daarbij blind te stapen op
hét feit, dat onder den drang van het wereldge- ,
beuren invloeden van buiten onze grenzen zich
ook hier in sterke mate doen gelden, moge
overigens bedenken hoe'speciaal op het gebied
van de vakbeweging Nederland vaak gebruik
heeft gemaakt van ervaringen van het buiten-
land en dat men daarbij noo-ït geaarzeld heeft
zich in dit verband op Duitschland te oriën-
teeren.

Wanneer nieuwe vormen van organisatie hier
op het oogenblik ontstaan, in aansluiting aan
een ontwikkeling, die zich elders reeds eerder
Voltrok, beteekent d'it geenszins klakkeloos over-
nemen van vreemde vormen, doch is dit veel-
meer slechts uitdrukking van het feit, dat ook
hier één en ander zich heeft gewijzigd, waaraan
aanpassing noodzakelijk is.

De vakbeweging, waarvan het N.V.V. als het
"Ware de bekroning vormde, is ontstaan als be-
geleidend verschijnsel van het kapitalisme, op
den bodem van de door het kapitalisme gescha-
pen voorwaarden.

Typisch voor 'deze periode is de individualis-.
tïsche beschouwing van het economisch proces.
De voortbrenging der goederen en'het verrich-
ten van diensten werden op de eerste plaats ge-
waardeerd als bron van inkomen, als middel
tot verdienste of winst. Ook de arbeid werd ge-
heel vanuit dit standpunt '-beschouwd. De ar-
beidskracht was voor den arbeider middel van
bestaan, voor den ondernemer één van de
productiefactoren, die hij op de „arbeidsmarkt"
aantrof en daar zoo goedkoop mogelijk trachtte
te verwerven. Vraag en aanbod bepaalden den
prijs en toen de arbeiders trachtten door ver-
eeniging een beteren prijs voor hun arbeidskracht
en in het algemeen betere arbeidsvoorwaarden
te verkrijgen, brachten zij op de eerste plaats
hun organisatie als een nieuw element in het
strijdperk der economische krachten.

Het lag volkomen in de lijn van de toen-
lïialige verhoudingen, dat dit geschiedde door

-het vormen van afzonderlijke vakorganisaties,
öe bonden, en dat eerst later door middel van
öe vakcentrale tusscheri deze verschillende bon-
oen een organisatorisch verband tot stand
kwam. De bonden bleven daarbij echter zelf-
standige lichamen, friet een eigen contributie-

en in vele gevallen ook onderling af-

wijkende rechten voor deOeden. Er ontstonden
in den loop van den tijd „arme" en „riike"
bonden.

In den strijd om betere arbeidsvoorwaarden
stonden de in hun vakbond georganiseerde ar-
beiders tegenover de ondernemers in den betref-
fenden bedrijfstak. De machtsvorming door
middel van de vakbeweging en het wapen van
de staking en de uitsluiting, zonder welke
wapenen de economische strijd ondenkbaar was.
breidden de belangen bij de arbeidsverhoudingen
en de- tegenstellingen, die daaruit binnen het
kapitalistische stelsel voortvloeiden, uit van den
afzonderlijken werknemer en werkgever tot het
vak en de bedrijfsgroep. Binnen dit kader kreeg
solidariteit, o.a. ten opzichte van het' niet ver-
richten van „besmet werk" (een typisch tot vak
en bedrijfstak beperkt belang) een bijzondere
beteekenis.

Dat groepsbelangen en groepsegoïsme, vooral
van de beter betaalde groepen, bij deze wijze van
organisatie oiet altijd waren uitgesloten, is in
de geschiedenis gebleken. Het is de -vakcentrale
niet altijd gelukt deze afzonderlijke belangen te
overkoepelen. Integendeel, zij hebben meer dan
eens een vast omlijnd standpunt van het N.V.V.,
waarbij het algemeen belang van de Nederland-
sche arbeiders voorop stond, in den weg gestaan.

Toen, nog niet zoo lang geleden, het vraagstuk
van devaluatie van den gulden actueel was,
waren b.v. de meeningen in het N.V.V. verdeeld
en zij vielen in het algemeen samen met de be-
langen van de verschillende takken van bedrijf.
Het (schijnbare) directe belang van hun leden
belette den leiders van de verschillende bonden
het algemeene arbeidersbelang laat staan"
dan het algemeene volksbelang — als één on-
deelbaar geheel te zien.

Wij willen hiermede het N.V.V. noch de andere
vakcentralen achteraf afvallen. Integendeel, zij
hebben den Nederlandschen arbeiders onschat-
bare diensten bewezen. Doch wij willen wel wij-
zen op de beperkingen, die zij ̂ krachtens de ge-
schiedenis van hun ontstaan en van hun ont-
wikkeling onvermijdelijk in zich droegen.

Men kan natuurlijk van meening verschillen
over de vraag of pok de vakbeweging in haar
ouden'vorm niet een verdere centralisatie had
kunnen verwerkelijken, nadat reeds de confes-
sioneele vakcentralen zich in het N.V.V. hadden
opgelost.

Men kan echter moeilijk van meening verschil-
len over de vraag of het N.V.V. zich tot de
centrale organisatie van alle actief bij het econo-
misch proces betrokkenen - - d.w.z. van allen,
die arbeid verrichten, onverschillig in welke

, Wij ontvingen •;

(Teekeningen A.P.-studio)

functie — had kunnen ontwikkelen.
Het ontstaan en de ontwikkeling van de vak-
beweging als orgaan van den aan het kapitalis-
me onverbrekelijk verbonden strijd tusschen
tegenovergestelde economische belangen maken
dit historisch onmogelijk.

Op het oogenblik, waarop de tegengestelde
economische belangen weliswaar nog niet heb-
ben plaats gemaakt voor een algemeen besef
van het overheerschend gemeenschappelijk be-
lang van het geheele volk, maar wél door den
staat als uitdrukking van het volksgeheei wor-
den overkoepeld, moet de oude organisatie van
den arbeid plaats maken voor een nieuwe, die
geheel op den grondslag van de gewijzigde ver-
houdingen staat.

Deze gewijzigde verhoudingen, zooals wij die
hierboven hebben omschreven, leggen de orga-
nisatie van den arbeid een dubbele taak op. Zij
moet tegelijkertijd de belangen behartigen van
den Nederlandschen werkenden mensen, ook en

Het tweede nummer van „Werkend Volk",
het nieuwe veertiendaagsche blad van den i
Hollandschen arbeider voor den Hollandschen =
arbeider, hier en in Duitschland.

Het bevat evenals het eerste nummer een |
kern van sociale reportages, waarvan wij noe-
men: „Een kapper wordt lasscher", een be-
spreking over *de herscholing voor arbeid in l
Duitschland, door den hoofdredacteur J. W. f
Stremming van Eek; „Veertig jaar in de ke- l
telmakerij"; „Meisjes achter de toonbank",
„Werkend Volk in de film",' Een jarenlang l
onrecht hersteld te IJsselstein; „1492—1942",
alles van de hand van* tal van vooraanstaan- |
de journalisten. Voorts bevat het blad een • l
sport- en tuin-rubriek, amusante verhalen, \
politieke teekeningen en een 'vragenbus voor 4
lezers.

Het geheel is wederom prachtig geïllustreerd
en de typografische verzorging is uitstekend \
geslaagd. l

„Werkend Volk" is verkrijgbaar aan alle f
kiosken. Prijs per nummer ƒ 0.15. Abonnemen- 'i
ten f 1.95 per half jaar franco per post aan te
vragen bij de administratie Vondelstraat 7b,
A.'aam. f W.).

vooral daar, waar deze behangen stuiten op nog
bestaande kapitalistische verhoudingen, én den
grondslag vormen voor een nieuwe waardeering
van den arbeid, waarbij voor tegenstellingen
geen plaats is. Zij moet, met andere woorden,
de gemeenschappelijke persoonlijke belangen
van de werkende menschen in overeenstemming
en evenwicht brengen met het gemeenschappe-
lijk belang, dat de volksgemeenschap bij den
arbeid van alle werkers heeft.

Wanneer wij ons afvragen-, wat het meest ken-
merkende is yan de nieuwe verhoudingen, die
zich op het oogenblik ontwikkelen, dan is het
op het gebied van den arbeid wel dit, .dat de
arbeid niet langer overwegend beschouwd wordt
vanuit persoonlijk standpunt, doch vanuit maat-
schappelijk standpunt. De arbeid is — bij alles
wat wij hebben verloren — de voornaamste, zoo
niet de eenige werkelijke grondslag van ons be-
staan en bron-van onze welvaart. Willen wij be-
staan, persoonlijk en als volk, dan zal dat
bestaan moeten zijn gegrondvest op onze
arbeidskracht.

Wij behoeven dit allerminst tragisch te nemen,
want wij kunnen op dezen grondslag komen tot
groote welvaart. Mits wij niet tegen elkaar, doch
met elkaar werken..

Het maatschappelijk belang van den arbeid, het
gezamenlijk belang, dat wij.allen hebben bij den
arbeid van allen, moet alle andere belangen
en belangentegenstellingen overheerschen. Dit
maatschappelijk belang kent geen afzonderlijke
groepsbelangen en geen tegenstelling tusschen
werknemers en werkgevers.

Om zich door/ te zetten tegenover alle nog be-
staande weerstanden, behoeft dit gemeenschap-
pelijk belang een hechte organisatie van den
arbeid, die allen die werken, op welke plaats in
de maatschappij dan ook, hetzij als leider, hetzij
als uitvoerder in het productieproces, richt op
één doel.

Deze gerichtheid, op één doel is niet slechts in
den naam Arbeidsfront, maar ook in het wezen
van deze organisatie met den meesten nadruk
vervat.

Inwisseling vacantiebonnen
Voorloopige mededeeling

De verzilvering van de bonnen voor de
vacantie zal dit jaar plaats vinden door
de kantoren van het N.A.F, in de periode
van 20 Juli t/m l Augustus 1942.

Plaats en tijd zullen nog nader worden
bekend gemaakt.

Voor de groote plaatsen zal deze
bekendmaking in „Arbeid" worden ge-
publiceerd, terwijl wij voor de kleinere
plaatsen verwijzen naar de plaatselijke
bladen en andere bekendmakingen.

De uitbetaling vindt direct na inname
plaats.



f en sociale reportage

over het v/as-roten

in de Hoekschewaard

R atelend slaan de messen van den zwingel-
molen de laatste houtdeeltjes — de „sche-

ven" *— uit het gebraakte vlas. Hoog waait het
stof op. Slechts een deel kan door de stofafzui-
gers verwerkt worden; de rest omgeeft de arbei-

_ ders en zet zich vast 'op oogleden en gezicht.
Stof — de ergste vijand van den vlasarbeider —
is nu eenmaal in dit bedrijf onmogelijk geheel
te weren. Het werk in de vlasserijen moge dan
niet tot de aangenaamste behoren — het is nut-
tig en noodzakelijk. Want de belangrijkste
grondstof voor onze textielfabrieken is de bast-
vezel van het vlasstroo. Hoe, zorgvuldiger dit
.vlasstroo Van alle ongerechtigheden gereinigd 'is,
des te fraaier en degelijker zijn de producten, die
ten slotte onze textielfabrieken verlaten! De veel-
zijdige vlasbewerking stelt hooge eisenen aan
allen, die in deze industrie werkzaam zijn. Daar-
van konden wij ons overtuigen, toen wij dezer
dagen een bezoek brachten aan het vlasland bij
uitnemendheid: de Hoekschewaard.

De vlasbewerking in de fabrieken neemt een
aanvang, zoodra de taak van den verbouwer ge-
ëindigd is, d.w.z. zoodra het „getrokken" vlas ge-^
droogd en van het lijnzaad ontdaan, gerepeld is.
Dan is al dadelijk één van de vuilste karweitjes
aan bod, die men zich denken kan: het z.g.
roten. In den rotingsbak heeft het vlas een
langdurig fermenteeringsproces ondergaan. De
bast van het vlasstroo is ten slotte bros en
breekbaar geworden en de vochtige, stinkende
bossen vlas moéten door een nauwe opening aan
de bovenzijde van den rotingsbak naar buiten
wordep gebracht. Hiertoe moet de arbeider zich

dieper in den bak laten zakken, naarmate de
hoeveelheid vlas vermindert. Dit beteekent, dat
hij de frissche lucht vaarwel zegt, om' vuil en
nat weer te voorschijn te komen. Zoodra nu het
vlas op het veld gedroogd is, kan met het zwin-
gelen begonnen worden. Ook deze bewerking
vergt veel van het uithoudingsvermogen van den
arbeider. Nóg is net vlas niet geschikt om ver-
jonden te worden: eerst nadat ten slotte de op-
makers de vlasbundels hebben uitgekamd en in
knotten gedraaid, is het klaar voor de spinnerij!

De vlasfabrieken op de Hoekschewaard zijn in
den loop der jaren vóór het meerendeel gemo-
derniseerd. Van de oude, ondoelmatige zwingel-
keten is nog slechts een enkele overgebleven;
de zwingelturbine heeft haar intrede gedaan.
Met deze Belgische uitvinding werd niet alleen
de productie verhoogd, maar tevens was het
vraagstuk, hoe de enorme stofverwekking bij het
braken en zwingelen te verminderen, voor een
goed deel opgelost.

De technische inrichting van de vlasserijen op
de Hoekschewaard is dus, vergeleken met vroe-
ger jaren, aanzienlijk verbeterd. Het is echter de
vraag, of de verbetering van de arbeidsomstan-
digheden voor üe arbeiders met deze outwü&e-

Mng gelijken tred heeft gehouden. Het werk van
den vlasarbeider blijft, ondanks de toegepaste
mechanisatie van de bedrijven, zwaar en onge-
zond — het ligt daarom voor de hand, dat zeker
voor déze werkers al het mogelijke gedaan dient
te worden om door een goede verzorging den
arbeid In de fabrieken zooveel mogelij k*te ver-
lichten.

De afdeelïng Schoonheid van den Arbeid van
het N.A.F. heeft tot taak te zorgen, dat de Ne-
derlandsche arbeider zijn dagelijksch werk kan
verrichten in een omgeving, die zooveel mogelijK
voldoet aan de eisenen, welke de gezondheid
stelt. Bovendien streeft men ernaar, om met
eenvoudige hulpmiddelen in de verschillende
werkplaatsen wat licht en vroolijkheid te bren-
gen. Het aantal dergenen, die dagelijks onder-
vinden, welke goede resultaten deze afdeeling
van Vreugde en Arbeid afwerpt, neemt regel-
matig toe.

Ongetwijfeld zullen binnenkort ook de vlas-
arbeiders in 's Gravendeel en omgeving kunnen
vaststelïen, dat zelfs in een vlasfabriek met
recht van „schoonheid van den arbeid" gespro-
ken kan worden. Want dan zal het niet meer
noödig zijn, dat men na het werk in de rootbak-
ken vuil en wel naar huis moet gaan, omdat
iedere gelegenheid, om zich te wasschen, ont-
breekt. Dan zullen ook andere onvolkomenheden
in de bedrijven door de bemiddeling van het
N.A.P., dat zich thans met deze vlasserijen actief
bezighoudt, zooveel mogelijk weggenomen zijn-
Nu is het nog zoo, dat 's winters in geheel on-
verwarmde werkplaatsen gearbeid moet worden.
Behoorlijke toiletten worden niet aangetroffen,
terwijl ook kleed- en schaftlokalen geheel ont-
breken. Zóó is het werk 'een last geworden en
kan van- a r b e i d s v r e u g d e geen sprake zijn.
Tot dusver liebben de vlasboeren zich aan de be-
langen van hun arbeiders weinig gelegen laten
liggen. De arbeider werkt, de boer betaalt hem
het contractloon en daarmee is volgens .hem de
zaak gezond. Maar wanneer de belangen van de
.'s Gravendeelsche • vlasarbeiders eenmaal door
het N.A.F behartigd zullen worden, dan zal óóK
de vlasboer moeten constateeren, dat betere ver-
zorging in de' fabrieken en verhoogde productie
hand in hand gaan; dat het niet de groote en
kostbare veranderingen zijn, die het meeste
resultaat hebben; dat Schoonheid van den
Arbeid haar adviezen niet verstrekt uitsluitend
ten behoeve van den werknemer, maar ten be-
hoeve van a l l e arbeiders in het bedrijf, dus
van werkgever en werknemer beiden. Dan zal
een geest van saamhoorigheid groeien, 'die uit-
gaat boven de engere persoonlijke belangen en
die slechts in de bedrijfs g e m e e n s c h a p vol-
ledig tot haar recht kan komen. Dan zullen wel-
licht ook de tegenstellingen wegvallen, die nu,
wat het leven van den vlasarbeider b u i t e n het
bedrijf betreft, nog hier -en daar op den voor-
grond treden.

Wij bedoelen in het bijzonder de woningtoe-



standen in 's Gravendeel. Deze gemeente bevat
een aantal „arbeiderswijken" met keurige wo-
ningen, die een lus^ zijn voor het oog. Wanneer
men echter eenige honderden meters verder de
krotten aanschouwt, waarin bij het nader ko-
men óók menschen blijken te wonen, zal men zich
onwillekeurig afvragen, waarom hier het bordje
„onbewoonbaar .verklaarde woning" ontbreekt.
Maar eerst, nadat men deze éénkamerwoninf van
binnen heeft gezien en van de bijzonderheden-
heeft kennis genomen, waaronder hier een gezin
van tien personen moet leven, zal men kunnen
oordeelen.

Welnu: zooals gezegd bestaat de heele wo-
ning uit één kamer; deze dient zoowel tot huis-
kamer, als tot keuken, slaapkamer en berghok.
De totaaloppervlakte bedraagt hoogstens tien
vierkante meter. De ouders deelen hun bedstee
met één kind; de jongste'slaapt afzonderlijk in
een kinderbedje, maar zoodra liet te koud wordt,
•wordt zij te rusten gelegd bij de vijf, die
tezamen de andere bedstee beslapen. Be-
hoorlijk beddegoed ontbreekt. Wanneer de kin-
deren verschoond moeten worden, wascht moe-
der het ondergo_ed, terwijl het betreffende kind
zoolang onder de dekens kruipt: er is maar één
stel ondergoed voor elk. Het tweejarige dochter-
tje heeft sinds de geboorte rachitis — het kan
nog niet loopen. De dokter geeft versterkende
middelen: één vitamin<e-tabletje per week!

SD'

Dit zijn de simpele feiten. Het is niet onze
bedoeling om aan de hand van een breedvoerig
betoog hier tot de conclusie te komen: die en
die moet voor deze ellende aansprakelijk gesteld
worden. Wat het gezin zelf betreft is het ons
voldoende, dat de hulp van den Ned. Volksdienst
is ingeroepen, welke ongetwijfeld spoedig ver-
leend zal worden.

Maar wel moet ons de opmerking van het
hart, dat toestanden als deze op de Hoeksche-
^raard niet meer zullen k u n n e n voorkomen,
•Wanneer de gemeenschapsgedachte van het
N.A.F, ook in de stoffige werkplaatsen van de
Zuidhollandsche vlasfabrieken zal zijn doorge-
drongen. Dan zal de vlasboer zijn arbeiders niet
toeer beschouwen als een noodzakelijk hulpmid-
del om geld te .verdienen, maar als een mede-»1

bouwer aan zijn bedrijf, wiens belangen, of zij
nu in of buiten de fabriek gelegen zijn, ook
hem raken, als leider van dat bedrijf.
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| Bij de /oto's;
| /. Boven links: Arbeider in den rootbak. |
l 2. Midden onder: Het gerote vlas wordt 1

op het land gedroogd.
^ 3. Links onder: Verblijfplaats voor het ge-

zin van een vlasarbeider. In deze één- |
kamerwoning leven tien menschen.

4. In het midden: Ook in de gemechani- |
seerde bedrijven zijn stof en stank niet t
te weren.

5. Rechts boven: Groote hoeveelheden ge- |
braakt vlas worden aan de zwingelkeet ff
ter bewerking afgeleverd.

(Foto's Griek, l \

overal volop leven langs de plassen. Wie nu, hartje
zomer eigenlijk al, over de plassen trekt, kan zien,
dat de 'watervogels, weliswaar wat later dan vorig
jaar, toch ook nu weer goed voor het nageslacht
hebben gezorgd.

Het is al jonge vogels, wat 'de klok slaat. En er
Is niets heerlijkers, dan in deze' weken vanuit een
roeiboot, lekker in het zonnetje, naar spelende jong»
vogels te kijken, te zien hpe de kiekendieven boven
het rietland jagen om voor hun jongen, die nog
niet vliegvlug zijn, wat voedsel te vinden, te zien
hoe de futenouders hun koddige, als zebra's ge-
streepte jongen zwemmen en duiken leeren. Langs
de rietkragen trekken de kittige, zwarte waterhoen-
tjes met hun roode snavelbles, gevolgd door een

\n

B uitengewoon goed heeft de flora en de fauna*
van het rietland, van de moerassen, poelen en

rietkragen langs de Hollandsch-Utrechtsche en
langs de Friesche laagveenplassen, zich van de ver- ,
sjshrikkingen van den winter hersteld. En nu velen
van onze lezers in die gebieden verzeild zullen raken,
al was het alleen maar omdat zij er met den hengel
op uittrekken, is het wel aardig, w~anneer het in den
middag niet meer wil lukken met het visschen, om.
eens op de -bevolking van die rietlanden te letten.

De winter was voor de vogels uit het rietland wel
een buitengewoon zware. Natuurlijk niet voor die
soorten, die er in den herfst vandoor gingen, naar.
zuidelijker streken. Die zijn frisch en monter, wel-
doorvoed en sterk teruggekeerd. Maar de stand-
vogels, zij die ons ook in den winter trouw blijven,
die hadden het heel zwaar te verantwoorden. Al
het water dicht, nergens meer een wak om nog één
vischje te vangen, tusscheh het kale riet vrijwel
geen bescherming tegen de strenge oostenwinden,
geen wonder, dat de watervogelstand van ons land
heel zwaar heeft geleden van den winter. Van de
aalscholvers, die oersterke vogels zijn en bijna alles
kunnen hebben, zijn er nog heel wat omgekomen,
en on'der de reigers zijn in sommige streken van
óns land ware slachtingen aangericht. Dat onze
reigerstand daarvan niet meer nadeelen heeft
ondervonden, is een gevolg van het feit, dat er ieder
jaar een groot deel van onze reigerbevolking zuide-
lijker trekt en wat hier is omgekomen, waren voor
een gedeelte dus vogels uit noordelijker en ooste-
lijker gebieden. Waterhoentjes, meerkoeten, wouw-
aapjes en futen hebben het ook al heel zwaar gehad
en van al die soorten zijn er taljooze omgekomen.
De mooie, zeldzame roerdompen, die geheimzinnige
schuifelaars door het riet, die zulk een angstaan-
jagend geluid kunnen maken op vroege morgens,
zijn zelfs in sommige deelen van het land al totaal
uitgestorven; in Friesland vonden- natuurvrienden
op een wintermorgen vijf doode exemplaren, en dat
voor een vogel, die in de laatste jaren toch al steeds
zeldzamer werd!

Neen, die winter is niet goed geweest voor de
watervogels. Maar wie nu over de plassen gaat in
een bootje, en liefst al des morgens heel vr,oeg of
in de avonduren, die' kan zien, dat het leven der
vogels zich niet gemakkelijk laat breken! Er zijn er
heel veel overgebleven, en nauwelijks een maand
na het einde van de vorstperiode, was er alweer'

heele sleep jongen, al even parmantig, maar nog
een beetje vaal van kleur. Er zullen er niet veel van
volwassen worden, want moeder natuur heeft nu
eenmaal bepaald, dat van de tien tot veertien eieren
die het waterhoentje legt, nooit veel terecht komt.
In de eerste plaats ligt het nest gunstig voor eier-
dieven van allerlei ras en soort en,in de tweede
plaats zijn die domme jongen, geleid door een moe-
der, die gewoonlijk zich gedraagt als een kip zonder
kop, voor een groot deel een welkome aanvulling
van het menu der snoeken, kiekendieven en ratten.

Neen, dan zijn de oude meerkoeten er beter ach-
ter, die ronde, zwarte vogels met de felwitte snavel-
bles, die keffend de plassen oversteken. Ook zij
hebben jongen, buitengewoon aardige beestjes, al
zijn ze niet zoo elegant als de jonge waterkippetjes,
maar op die jongen zijn zij heel wat zuiniger! Even-
min als die eendenmoeder, di*e ginds haar telgen
het slobberen van kroos onderwijst, verliest mama
meerkoet haar kroost één oogenblik uit het oog.
Steeds is zij waakzaam, roept met een teer lokgeluid
haar jongen als die wat afdwalen en vecht Zfto-
noodig met snoek, rat en kiekendief, al zal zi.i dien
strijd nogal eens verliezen!

Die kiekendieven, dat zijn de bruine roovers van
het rietland, die iedere hengelaar toch zeker wel
van aanzien kent, als hij gewend is over de plassen
te trekken. Het Zijn groote, wat logge roofvogels, die
ergens diep in de rietwoestenijen hun kale jongen
op het ontoegankelijke nest hebben liggen en heel
den dag jagen op jonge vogels, visch. insecten en
eieren. Want ondanks hun kracht zijn de kieken-
dieven geen behendige jagers, als de sperwers!

Ach, er is nu zooveel te zien in het rietland! Niet
alleen aan de vogels, waarvan we het nog niet heb-
ben gehad over de karakieten. die hun op den wind
wiegelend nestje hebben opgehangen tusschen de
rietstengels, over de geelgorzen en de rietgorzen en
over al die kleine zangers uit deze woestenijen langs
den waterkant. Er zijn ook nog de planten, die uit-
bundig en weelderig bloeien, pijpkruid en valeriaan,
bereklauw 'en engelwortel, kattestaart en andoorn,
noem ze maar op. al die weelde van kleur en geur,
van insectengezoem en honingpuren", die in Juni
den zwerver door het rietland wacht. Gerust, be-
steed maar eens een paar uurtjes van een dag,
waarop de visch niet best wil bijten, aan een natuur-
historischen tocht door het rietland. Niemand zal
daar spijt van hebben!



Kwartier van den Arbeid
lederen Zaterdagavond van IS.13—18.30

•ar over Hilversum II (301,5 ra.). Onder-
werp voor de uitzending van 27 Juni
u.: „Werkend Nederland!" Denkt om
het Géneraal Pardon (Een woord van
den heer P. 3. H. van Kampen, organl-
satle-leider van het X.A.F.).

Op 4 .Juli a.s. spreekt de heer H, 1.
Rus, leider van de afdeeling -Cultureele
Ontspanning van „Vreugde en Arbeid"
over „Wat Vreugde ert Arbeid In het af-
geloopen winterseizoen al zoo geboden
heeft".

Voor nadere bijzonderheden omtrent
de zes-daagsche reis van 3 tot 8 en van
24 tot 29 Augustus a.s. vanuit Enschede
naar Valkenburg, wende men zich tot
het plaatselijk kantoor van het Neder-
landsche Arbeidsfront, Molenstraat 44
te Enschede.

Troelstra-oorden • •
Egmond aan Zee: voor onbepaalde*

tijd. gesloten.
Beekbergen: volgeboekt van 4 Juli tot

8 Augustus. Voor de week van 27 Juni
tot 4 Juli kan men nog plaatsen reser-
veeren. In spoedgevallen kan Beekbergen
worden opgebeld onder nr. 255.

Ge.bouw„Morgenrood"teOisterwijk
Logieskosten gelijk aan die der Troel-

stra-Oorden.
Volgeboekt: van 4 Juli tot 8 Augus-

tus; nog plaatsen beschikbaar voor d«
week van 27. Juni tot 4 Juli en na

. 7 Augustus. (Logiesaanvragen aan:
Vacantiehuls „Morgenrood" te Olster-
wijk-Nrd. Brabant). Tel. 379 te Oister-
wijk.

Natuurvriendenhuizen
Na 28 Juni a.s. zullen wederom eenige

Natuurvriendenhuizen beschikbaar zijn.
Zooals bekend, zijn deze weliswaar"
minder comfortabel dan de Troelstra-
Oorden (men moet b.v. zelf Voor de
maaltijden zorgen), doch zij zijn in
prachtige omgevingen gelegen. Er zijn
gemeenschappelijke - slaapzalen voor
vrouwen en mannen apart. Men moet
zelf voor zijn inkoopen zorgen en kan
gebruik maken van het gemeenschap^
peHjke fornuis, de keukejiinventarls en
het servies. Handdoeken dienen zelf te
worden meegebracht.

Gezamenlijk kan men de -te verrich-
ten huishoudelijke bezigheden in kor-
ten tijd afdoen, zoodat er voldoende
gelegenheid overblijft om van de natuur
te genieten.

Alle nadere Inlichtingen worden ver-
strekt door de afdeeling Vacantiegebou-
wen, Amstel 236 te.Amsterdam.

Boottocht vanuit Rotterdam
Op Zondag 28 Juni en op 19 Juli a.s.

wordt .wederom een boottocht georgani-
seerd naar Gorinchem, met bezoek aatf
het Slot Loevestein.

Voor nadere bijzonderheden verwijzen
wij naar het vorige nummer van „Ar-
beid". Alle verder gewenschte inlich-
tingen bij Heemraadsingel 163.

Op 5 en 12 Juli a.s. wordt bovendien
een kersentocht georganiseerd, naar
Culemborg. Vertrek per schroef stoom-
boot om 9 uur van Oosterkade (bij
Maasstation, einde lijn 4).

Prijs per volwassene ƒ 1.3O en per
kind /0.8O.

Boottocht vanuit Amsterdam
Op 5 Juli a.s over het Useimeer, o.a.

naar het plaatsje Hoorn. Buffet en mu-
ziek aan boord. Deelnemersprijs ƒ 0.8O
voor kinderen tot en met 1O jaar en
ƒ 1.25 voor de overigen.

Aanmeldingen en nadere inlichtingen
bij Prins Hendrtkkade 49 en V. & A„
Leldscheplein.

Excursie te Amsterdam
Op Woensdagmiddag l Juli a.s. excur-

sie naar de in vollea gang In bedrijf
zijnde behangselpapierfabriek Rath en
Doodeheefver. Duivendrechtschekade.
Rondgang onder deskundige leiding;
aanvang 2.3O uur n.rn.; deelnemersprijs
1O cent per persoon; aanmelden tot en
met 27 Juni Dij Prina Hendri'kkade 49
en V. & A.. Leidscheplein.

Excursies te Arnhem
Zondag 5 Juli: Wandeling door het

Warnsborn en Mariëndal. Wamsborn is
één der mooiste, landgoederen van de
Stichting „Het Geldersche Landschap".

Brood meenemen; .vertrek 1O uur,
terug 5 uur; kosten ƒ 0.6O per persoon.
Zondag 19 Juli: Bez/oek aan Kasteel
Doorwerth en Natuurbad „De Brading"
té Doorwerth. Met de tram tot ^eindpunt
Oosterbeek en wandelen door de bos-
schen naar het Kasteel Doorwerth, dat
bezichtigd wordt. Daarna naar het na-
tuurbad „De Branding", waar de middag
aangenaam wórdt doorgebracht. Per
tram huiswaarts'. Brood meenemen; -
vertrek 10 uur, terug 6. uur; kosten
ƒ 1.50 per persoon.

Nadere inlichtingen, en aanmeldingen
bij Ja'nsbuitensingel 17 te Arnhem'.

De Ruytertentoonstelling
te Amsterdam

Op Zondag 2fT Juni a.s. vindt om 2
uur n.m.'een speciale rondleiding pla'ats
door de De Ruytertentoonstelling in het
Rijksmuseum te Amsterdam. Deze rond-
leiding is uitsluitend voor leden van
het N.A.P, en huisgenooten. De kosten
bedragen 1O cent. Aanmeldingen tot en
met 26 Juni bij Prina Hendrikkade 49
en V. & A., Leïdschepleln.

\ONTWIKKELING

Paardensport
De leden van het N.AJ. hebben tegen

verminderde prijzen toegang tot de ren-
baan Mereveld te Utrectot. Voor nadere
bijzonderheden verwijzen wij naar het
voorgaande numme^ van „Arbeid".

Natuurbad Bilthoven
De leden van het N.A.F. genieten be-

langrijke reductie op den abonnements-
prijs. De abonnementsprijs, welke oor-
spronkelijk ƒ 6.— voor kinderen en ƒ 7.—
voor volwassenen per seizoen bedroeg,
is voor N.A.F.-leden vastgesteld op ƒ 3.—
voor kinderen en ƒ 3.50 voor vol-
wassenen.

Deze regeling geldt voor de geheele
provincie Utrecht, met uitzondering van
Bilthoven en De Bilt.

Nadere inlichtingen bij Maliebaan 14,
waar belangstellenden zich van tevoren
dienen aan te melden. •-

Natuurbad te Fmmen
De leden van het N.A.F. hebbeu redue-

tie op den toegangs- en abonnements-
prijs voor dit bad.

Belangstellenden gelieven zich aan t»
melden bij het plaatselijk N.AJ'.-kart-
toor te Emmen, Kerkrroflaan 7.

Natuurbad „Park-&oorwerth"
Leden van het N.A.F. hebben jop ver-

toon van hun speciale zwemkaart tegen,
gered uceerden prijs toegang tot dit
Natuurbad. In plaats van /O.50 per per-
soon betalen zij slechts ƒ O.20 entree.
Deze regeling geldt gedurende het ge-
heele seizoen, behalve op Zondagen.

Bedoelde zwemkaarten kunnen wor-
den afgehaald bij Jansbuitenslngel 17
te Arnhem van 9—12 uur en van 1.30—
5.30 uur.

Dit Natuurbad Is gelegen In één van
de mooiste streken van ons land en de
verschillende zwembassins met stranden
bieden plaats voor pijn. 4O.OOO be-
zoekers.

<Roelof Citroen
AMSTERDAM
Kalverstraat l - Telefoon 37658
DEN HAAG
Hoogstraat 23~ - Telefoon 111757

JUWELIER

Opgericht 1850 Eigen Afefier

Lusteloos
Hoe e/? Maf

Verdrijf de klachten, die U

op gezette tijden kwellen.

' A t

Neem'n

AKKERTJE
De Nederlandsche Pijnstiller

Gemeente 's-Gravenhage
Voor de Gem. Distributiedienst worden

Mannelijke administratieve ambtenaren
in tijdelijke dienst gevraagd. Salaris volgens gemeentëregeling. Zeer spoedige
indiensttreding, kennismaking uitsluitend na oproeping.
Sollicitaties met opgave van leeftijd, genoten onderwijs en diploma's, direct In te
zenden aan het Bureau der Gemeentelijke Personeelsreserve. Prinsegracht 73.

Muziek, zang en dans
te Utrecht

Op Zaterdag 27 Juni a.s. vindt om
4 uur. op Vreeburg te Utredit een
groote' Openluchtsamenkonist plaats,
welke door Vreugde en Arbeid wordt ge-
.organiseerd. Het programma vermeldt:
Muziek door een bekend Utrechtsch
Harmonie-orkest: Volkszang onder lei-
ding van Stephan Jansen en Volksdans
door de groepen Utrecht en Hilversum

. van . de Nederlandsche Vereeniging voor
Volksdansen. Iedereen is van harte
welkom!

Huisvlijtactie „Neerlands
jeugd aan het werk"

Van 27 Juni tot en met 5 Juli ajs.
wordt In het Concerthuis te Assen een
huisvüjttentoonstelliiig gehouden van
de Ingeleverde werkstukken. Deze ten-
toonstelling, welke dagelijks geopend is
van 2.00—4.30 uur en van 7.00—9.00 uur
is toegankelijk tegen betaling van 1O
cent per persoon. Kinderen tot en met
13 jaar betalen slechts 2 cent.

De tentoonstelling te Utrecht zal
eveneens binnenkort gehouden worden.
Nadere mededeelingen zullen in het
Weekblad „Arbeid" en in de dagbladpers
worden vermeld.

REISLEIDERS GEVRAAGD
Leden van het N.A.F, umrden

opgewekt zich als reisleider ter '
beschikking te stellen Men ge-
lieve zich hiervoor op te^geven
bij de afdeeling ReïSeh en
Vacantie van „Vreugde en Ar-
beid", Amstel 226 te Amsterdam.

VOORLOOPIGE
MEDEDEELING

Verlenging van het
GENERAAL PARDON

De verschillende administratieve
afdeelingen van het N.A.F, hebben
het razend druk.

Bij tienduizenden moéten de in-
vulformulieren der leden en de
aanmeldingsformulieren van de
nieuwe leden worden verwerkt.
Daarbij komt dan nog het groote
aantal van hen, die gebruik maken
van het Generaal Pardon.

Dit kan onze administratie
niet af.

Daarom is besloten, het Gene-
raal Pardon nog met drie maanden
te .verlengen.

Dan kan alles naar behooren
worden verwerkt.



VOOR DE VROUW

D e schoolvacanties staan weer voor de deur.
En . . . met die vacanties verschijnen ook weer

allerlei problemen voor de huisvrouw.
Niet iedere huismoeder zal er — jammer ge-

noeg! — met haar gezin een paar dagen tusschenuit
kunnen trekken om eens heerlijk in een andere
omgeving tot rust te komen.

Deze huisvrouwen zien dan ook in de meeste ge-
Vallen tegen de schoolvacanties op. Zij vinden het
heelemaal niet prettig, haar kroost den geheelen
öag om, haar heen te hebben, zoodat zij mét haar
werk niet kunnen opschieten.

Inderdaad, als de kinderen. om ons heen loopen,
ons geregeld lastig vallen met vragen en . . . juist
in de vacantie meer met elkaar kibbelen dan
anders, dan kunnen we niet voort - - we worden

. mopperig en' de kinderen krijgen een snauw. Wij
vinden ze lastig en vervelend, maar we vergeten,
üat kinderen moeten worden bezig gehouden.

Ook als/wij niet met vacantie gaan, moeten we er
Voor zorgen, dat we zooveel mogelijk vrijen tijd

voor onze kinderen hebben, opdat wij hun vacantie
zoo prettig mogelijk maken. Op mooie dagen kun-
nen wij er met hen op uittrekken. t Wonen we in de
stad, dan nemen we ze eens mee naar buit&n. We
kunnen' dan desnoods met de tram tot den rand
van die stad rijden en van daaruit onze wande-
ling beginnen. We kunnen bijv. eens een dagje met
ze naar een speeltuin gaan of we nemen ze, als de
financiën het maar even toelaten, eens mee op een
boottochtje.

Wanneer we op een regenachtigen dag de kinderen
beloven, dat we, als ze 's-morgens een handje mee-
helpen, 's .middags spelletjes met ze doen, zal u eens
zien, hoe geweldig en hoe rustig uw spannetje in de
ochtenduren helpt. Als zij moeder niet helpen, heeft
deze immers geen tijd voor hen? En een spelletje
met moeder willen ze voor geen geld missen!
. Zijn er in het gezin alleen meisjes, dan kan moe-
der wat oude lapjes bij elkaar zoeken en de kleinen
helpen, wat kleertjes voor de pop te maken.

Jongens zullen het „knal" vinden als moeder wat
vertelt, voorleest of ... een potje met ze knikkert. v

Heusch, als de huisvrouw vooraf "alles regelt en
zich op de vacantie instelt, hebben niet alleen de
kinderen een prettige vacantie, waarin ze moeder
ook van een anderen kant leeren kennen en waar-
deeren. Ook moeder zelf- zal dan plezier in de
vacantie van haar kinderen hebben. Laat het bij u
niet zoo zijn als bij het kind, waarvan de klacht--
was: ,.mijn moeder is altijd aan het werk... óók in
de vacantie".

DE ONHANDIGE HUISVROUW

Wat doet de vrouw verkeerd?
De antwoorden op deze vraag moeten voor

10 Juli worden ingezonden aan: De Redactie
van „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam (C.).

Op de briefkaart vermelden: „De onhandige
huisvrouw."

Aan één der goede inzendsters wordt een
prijs van ƒ 2.50 «ezonden. Voorts worden twee
prijzen van ƒ 1.— elk beschikbaar gesteld.

Smakelijke smeerseltjes vervangen
vaak boter

Hoe kunnen we het best ons boterrantsoen ver-
deelen? Ziehier een vraag, die ons van verschil-

lende kanten bereikte.
De meeste huisvrouwen zullen liever wat meer

boter voor het middagmaal dan voor het brood
willen gebruiken. Want hoewel we desnoods jus
Zonder boter maken, een ieder zal^het met ons eens
zijn, dat onze jus smakelijker wordt, indien we er
boter voor gebruiken. Hoe meer boter des te smake-
lijker onze jus.

Op de boterham kunnen we evenwel de boter heel
dikwijls door iets anders vervangen.

In ons gezin zijn we er al aan gewend, dat de
boterpot onaangeroerd blijft wanneer er jam, ho-
ning of stroop bij het brood wordt gegeven. Ook
geven we 's middags nog wel eens een slaatje of een
Warm hapje op de boterham, waarbij dan alweer
geen boter behoeft te worden gebruikt. Bovendien
Wordt er nog wel eens een sausje gemaakt, waarbij
wel boter wordt gebruikt, doch niet zooveel als bij
het besmeren van de boterham het geval zou zijn.

Op die manier zorgen wij voor afwisseling, zonder
öat er te veel boter* van ons rantsoen verdwijnt. De
boter gebruiken we dus eigenlijk lalleen voor het

middagmaal. Op de boterhammen missen wij haar
niet. Die zijn zónder boter toch nog smakelijk te
maken.

Heeft u al eens rabarber op het brood gegeten?
De rabarber wordt op de gewone wijze gekookt

en gebonderï. Men laat het moes .koud worden en
legt een dikke laag op de boterham.

Een smakelijk 'smeerseltje maken we op de vol-
gende wijze klaar: Een kluitje boter laten smelten,
dan op het vuur ong. 30 gr. regeeringsbloem door-
roeren en met taptemelk tot een mooi gebonden
sausje maken. Een bouillonblokje, peper en zout
toevoegen en het papje even door laten koken. Door
het heete sausje wat geraspte kaas en fijngesnip-
perde peterselie roeren.

Wil men voor de kinderen liever een zoet sausje,
dan maakt men hetzelfde griondrecept en roert er
dan wat vanillesuiker door.

In een volgend praatje zullen we nog eenige
wenken voor broodbeleggingen geven.

C O R R E S P O N D E N T I E
^j

Mei. Joh. G. W. te W. De groote vraag naar hou-
ten sandalen heeft er mede toe geleid, dat niet-vak-
menscneri zich op de fabricage van houten zolen
zijn gaan toeleggen. Het gevolg hiervan is geweest,
dat er den laatsten tijd voor de voeten ondeugde-

"lijke modellen in den handel kwamen. Wij zijn het
volkomen met u eens, dat controle op het fabrl-
ceeren van dergelijk schoenwerk noodzakelijk is.

Den heer J. C. D. te U. Uw opmerking over „Roo-
ken of Snoepen" zullen we nu maar niet meer op-

• nemen. Voor zoover dit „vraagstuk" tot meenings-
verschil tusschen man en vrouw heeft geleid, zal
de paar weken practijk wel tot een voor beide par-
tijen bevredigend compromis hebben geleid!

Mevr. S. v. d. H. te Sch. — Onze patronen kunt U
in alle maten bestellen.

Wil maken' een blouse en een«y

D e hier afgebeelde blouse is van het zoo ge-
wilde overhemdmodel. Het, borduursel van

kraagje en z$k geeft aan dit model een bijzon-
der cachet. Een aardig klein "motiefje is gauw
genoeg-op de blouse aangebracht.

Houdt u niet van een geborduurde'blouse of
vindt u dat borduren toch te veel roerk? Geen
nood. Ook zonder borduurwerk is dit model aar-
dig . en sportief.

Practisch is wel, dat we zoo'n overhemdblouse
open zoowel als gesloten kunnen dragen, hei-
geen voor de zomermaanden zeker een voor-
deel is.

De rok heeft aan het voorpand, een apart aan-
gezet heupstuk. Met tres worden de randen van
dit heupstuk afgewerkt.

de overhemdblouse vormt deze rok een

vlot geheel. De uitgewerkte patronen van blouse
en rok zijn berekend op maat 44. De verschil-
lende deelen stellen het volgende voor: Fig. l
voorpand v. d. blouse; fig. 2 achterpand v. d.
blouse; fig. 3 mouw; fig. 4 schouderstuk; fig. 5,
kraag; fig. 6 manchet; fig. 7 voorpand rok;- fig.
8 heupstuk rok; fig. 9 achterpand rok.

~fatrone?i moeten schriftelijk worden besteld
bij de redactie van „Arbeid", postbus 100, Am-
sterdam (C). De blouse (patroonnummer 69) a
ƒ 0.40, de rok (patroonnummer 70J a ƒ 0.35. De
twee patronen samen — dus 69 en 7^0 — voor
f 0.65. Betaling kan geschieden door „het ver-
schuldigde bedrag aan postzegels op de adr es-
z l j de van een brie f ka art bij te plakken.
Bij bestelling vooral de patroonnummers ver-
melden.

tl II
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Babbeltje
l .van Oom Niek
M'n beste neven en nichten,

M isschien herinneren jullie je nog
het verhaal van de dame — van

tante Mientje, die met haar kousen en
lange rijglaarzen aan onder de douche
ging. Welnu, wat me dezer dagen van
diezelfde tante werd verteld, is zeker
het navertellen waard.

Je moet dan weten, dat tante Mien-
tje de goefle gewoonte had, heel, heel
vroeg naar kooi te gaan. De meeste
neven en nichten zouden hun vader en
moeder heel verwonderd aankijken als
die „naar bed" commandeerden op de
tijd, dat deze tante onder de wol kroop
en misschien zouden ze wel beweren,
dat de avond pas begon. De avond,
waarvan ik nu vertellen ga, was tante
Mientje al "om kwart vóór zeven naar
bed gegaan en... ze was dadelijk in
slaap gevallen ook. Het was klaarlichte
dag en toen ze wakker werd, was het
nog klaarlichte dag — toen was het
half negen. Maar tante Mientje dacht,
dat ze al de hele nacht lekker had ge-
slapen — ze voelde zich geheel uitge-
rust, ze stond op en maakte haar ont-
bijt in orde^. Nadat,ze had gegeten,
nam ze haar tas om boodschappen te
doen. Eerst maar naar de slager,
dacht tante. Ze deed wat ze dacht en
probeerde even later "dé deur van de
slagerij open. te doen. Maar die zart
stevig op slot. Nu, dat is ook wat
moois... een slager, die om negen uur
nog niet open is — hè, wat een lang-
slaper! Dan maar naar den bakker.
Maar kijk — de bakkerswinkel was
óók dicht en in de bakkerij was nie-
mand aan het werk. Dat was een rare
boel, en tante vond nu ook, dat het er
op straat wat vreemd uitzag. Er liepen
geen schoolkinderen — dat was waar,
maar het was ook al over negenen.
Misschien was er luchtalarm, dacht
tante Mientje, die een beetje doof was
erteiiet signaal niet altijd hoorde. Ze
vroeg het aan een meneer, die langs
liep, maar de meneer keek haar een
beetje verwonderd aan en zei toen, dat
er géén luchtalarm was. „En toch is
het vreemd op straat", mompelde

> tante Mientje, toen de meneer was
doorgelopen.

Van den bakker ging zij naar den
drogist en van den drogist naar den
melkboer. Tot haar steeds groter ver-
bazing waren al die zaken gesloten en
Tonder boodschappen kwam onze
tante thuis. Dan zou ze later nog Wel
eens gaan — ze moest nu maar zien,
dat ze gauw binnen kwam, want er
dreigde een zware bui...

Het werd steeds donkerder en zo'
vlug als tante Mientje lopen kon ging-
ze naar. huis om, zoals ze dacht, nog

A net vóór die bui' binnen te zijn. Het
zou wel zwaar weer worden, want de
trams reden met hun lichten op — dat
deden ze altijd als het onweerde. Het
werd steeds donkerder, maar tante
trok zich daar niets van aan — ze ging
opgewekt aan het werk

Juist was ze klaar met stofzuigeren,
toen er werd gebeld. Er. was iemand
van de luchtbescherming, die vroeg,
waarom er niet was verduisterd. „Moet
je ook verduisteren als er een onweers-
bui komt?" vroeg tante Mientje ver-
wonderd.

„Een onweersbui?" deed de luchtbe-
schermingsman verbaasd. „Mens, het
is het mooiste weer van de wereld. En
als de zaak niet gauw in orde is, dan
gaat u op de bon. Een van de twee:
verduisteren óf die lamp uit en naar
bed... het is haast middernacht!"

Met open mond keek tante Mientje
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den luchtbeschermer aan. „Midder-
nacht? zei u.. Middernacht?"

Die tante Mientje!
Stel je voor, dat jullie zo iets over-

kwam — dat je in plaats van des och-
tends reeds 's avonds om 9 uur hele-
maal uitgeslapen naar school ging!
Wat zou ik dan een massa goede op-
lossingen op de raadsels krijgen! Er
waren nu heel wat neven en nichten,
die slechts een of twee in plaats van
drie kansen wilden hebben.

Van het eerste raadsel kreeg ik ver-
reweg de meeste oplossingen. De ge-
vraagde plaatsnamen waren: D e v e n-
te r , A m s t e r d a m en M i d d e l -
burg. Om ruimte te sparen geef ik
alleen de uitkomsten. Wat het voor-
naamste is: jullie hebt je er weer mee
geamuseerd en... Reg en Ron hebben
met plezier de

rVoo/dpn/swmnaars
uit de goede oplossingenberg gehaald.
Hier komen zij:
1.. Wilhelmina Maat, m., 11 j., Dijk 24,

Wij hè.
2. Karel K. Mallegrom, j., 12 j...Dorps-

straat A 32, Zuid-Beijerland.
3. Mary van Buren, m., 15 j., Deurloo-

straat 33', Amsterdam-Zuid.
TROOSTPRIJZEN verwieven: Meine

Noppert, j., 15 j., Van Cuykstraat 26,
Heerenveen (Fr.); Stientje Gijzen, m.,
12 j., 't Gein B119, Weesperkarspel;
Nelis Eckebus, j., 9 j., Meeuwenwete-
ring 16, Hoogvliet; Jannie Maliepaard,
m., 9 j., Alb. Thijmstraat 7, R'dam-W.;
Trientje Schonewille, m., 13 j., Slener-
zand B 16a..

Voor ditmaal
Een spinnewebraadsel

dat mij is gezonden door Tiny Meyer,
Van Berkstraat 284, Landsmeer..

De opgave luidt:

Een woordje terugkrijgen-
Gerrie Gietelink, Brummen: Je kunt

regelrecht naar zoo'n jongen of meisje
schrijven. Zoek maar uit.

Inge te? Je adres heeft misschien wél
op de envelop gestaan — dat weet ik

•niet.-M'n neven en nichten weten wél,
dat ze ook in eiken brief naam, adres,
leeftijd, j. of m. moeten opgeven. Nu
kan ik je zelfgemaakte gedichtje niet
plaatsen. Is moeder al weer beter?

Jan van Loo, Rotterdam. Bedankt voor
je mooien brief. Zeg tegen moeder, dat
ik het aardig van haar vind,-dat ze jouw
brieven overtypt. Maar als moeder je
hanepooteii kan lezen, kan Oom Niek
dat óók en ik vind het veel echter, zèlf-
geschreven brieven te krijgen.

Riet Broekmeijer te Nijmegen zond me
een leuken babbelbrief met van alles
erin. Het raadsel zal ik nazien.

Ik eindig met de groeten aan alle neven
en nichten^van jullie

OOM NIEK.

Bovenstaande figuur zó invullen, dat
op l komt een jongensnaam; 2 waar
de zon opkomt; 3 rangtelwoord; 4
familielid; 5 nóg een jongensnaam; 6
wat een kleine jongen van Oom Niek
is; 7 ander woord voor schandelijk,
eerloos of: koninklijke prins in Span-
je; 8 land in Afrika.

Is de figuur'goed ingevuld dan lezen
we, op de buitenste rij van l—8 de
naam van een land in Europa. We be-
ginnen aan de buitenkant van de fi-
guur, zodat elk in te vullen woord zes
letters heeft. Om jullie niet wanhopig
te maken, geef ik hierbij nog een'
raadsel, dat veel gemakkelijker is.
een huisdier X ...
stad in Gelderland X
een meisjesnaam X ....
tegenovergestelde van

rechts X ....
een jongensnaam X . .
een dier X
een maand X

Inzendingen zo spoedig mogelijk —
in- elk geval vóór 9 Juli aan

OOM NIEK
Postbus 100 — Amsterdam-C

CORRESPONDEREN
EN RUILEN

Corresponderen willen: Wim
Bogert, j., 15 i., Voetjesstraat
23 A, Rotterdam-Zuid; M. v. d.
Spoel, j., 14 j., A. P. Fokkerstraat
20 A, Groningen; Betsie Benja-
mins, m., 13 j., Zuideinde 71,
Westzaan (met m. niet uit
Noard-Holland).

Postzegels ruilt: O. F. v. d.
Velden, j., 13 j., Middelsluis West
No. 3, Numansdorp (Z.-H.).

Te oud voor deze rubriek
waren: Louis en Wïm Donninqer
te Borne.

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
Kare/f/e wordt gevangen • Een grappige f Urn «

Regie en tekst N. J. P. Smith

Begtd van Jan Lutz

Speurend langs de vaart. En draaiend op de vaart

Zó kan ik er misschien Plons

„H h... heb-ik... een h... haai?!' Goede middag meneer.



Voeding en gezondheid
Hoe verzorgen wij onze kinderen
en ons zelf in dezen tijd het best?

Wanneer wij nu ons lichaam bekijken,
dan is ons eigen lichaam toch eigenlijk
te vergelijken met een volmaakte machine,
die arbeid verricht. Als wij een motor in
bedrijf hebben, een luxe-wagen of een
gezellig motorfietsje, dan doen wij ons
best om den motor goed te verzorgen,
wij kiezen goede olie, wij houden de ban-
den in behoorlijken staat, wij smeren op
tijd en dan zijn wij eigenlijk-met onder-
houd en voorzien van brandstof klaar,
want deze machine hebben wij kant en
klaar gekocht. Maar bij ons lichaam is
het toch een ander geval? Dit is niet
alleen een machine, die arbeid verricht,
maar ook een werkstuk, dat van minuut
tot minuut, van uur tot uur, zichzelf '
voortdurend vernieuwt en herbouwt. Daar
fien wij niet zoo veel van. Wij zien wat
van de vernieuwing als wij naar den
kapper gaan om onze haren te laten
knippen. Van de afbraak in ons lichaam
zagen wij vooral vroeger in den ouden
tijd, toen wij nog zwarte kousen droe-
gen, iets, n.l. de schilfertjes, die wij in
de kousen vonden; dat zijn deeltjes van
de 'huid, die hun plicht hebben gedaan
en afgestooten worden. Maar een feit is
het, dat ons lichaam in een naar onze
begrippen razend snel tempo voortdurend
onder de bedrijven door wordt vernieuwd.
Voor het maken komt heel wat meer kij-
ken, dan voor het onderhoud van e.en
werkstuk, dat kant en klaar is. Dat weet
u allen. Wanneer u een meubelmaker
hebt en hij heeft een goeden stoel ge-
maakt, dan weet die meubelmaker, dat
hij niet den laatsten jaarring van den
boom heeft.mogen verwerken, daar komt
ziekte en narigheid^ in; een andere des-
kundige, die een goed werkstuk moet
maken, b.v. een mari, die cement maakt,
kan u vertellen, dat hij de juiste ver-
houding moet hebben van zand, cement
en grind, anders kan hij geen cement
krijgen, dat de opdracht van „goed ce-

ment" kan vervullen. Zoo Js er- uit de
praktijk een eindeloos aantal voorbeelden
te noemen, waarbij wij weten, dat bij
het maken'van een gezond werkstuk de
juiste samenstelling van de grondstoffen
buitengewoon belangrijk is.

Hoe is het nu met onze voeding?
In onze voeding zijn de grondstoffen,

waaruit vernieuwing moet ontstaan, en
de stoffen, die tenslotte de machine
moeten laten loopen, die het arbeidsver-
mogen moeten leveren, gezamenlijk bij-
een Daarom is van groot belang, wat
wij dagelijks" eten en gebruiken, want d-at
vormt ons inderdaad van oogenblik tot
oogenblik. Wij mogen dus waarlijk wel
eens onze voeding, de samenstelling van
de voedingsstoffen en de herkomst van
de voedingsstoffen op de keper beschou-
wen.

Waar komen de voedingsstoffen, die
ons lichaam noodig- heeft, vandaan? Alle,
zonder uitzondering, ontstaan onder in-
vloed vafl het zonlicht in groene plan-
tendeelen. Elk jaar opnieuw spreiden de
groene planten haar bladeren het zon-
licht tegemoet en in dit groene blad j
heeft het. wonder plaats van de vorming
van de1 voedingsstoffen, waarvan én
mensen én dier én plant volkomen af-
hankelijk zijn

In de groene bladeren wordt water aan-
gevoerd door de plant; het water neemt
de plant met haar wortels uit den bodem
op en door de groene bladeren wordt
koolzuur uit de lucht (koolzuur, een gas,
bekend uit spuitwater, prikkelend op de
tong; een gas, dat óók wij in- en uit-
ademen) .opgenomen. De planten bren-
gen het koolzuur uit de lucht tezamen
met het opgezogen water en nu hebben
zij het vermogen om koolzuur en water
met behulp van de zonne-energie, die zij
aan het zonlicht, dat op de bladeren
heeft geschenen, onttrekken, samen te

. smelten tot één nieuwe „verbinding". Er
ontstaat nu een nieuwe stof. Een bekend
voorbeeld ervan is de gewone suiker. De
suikerbietplanten slurpen 's zomers op
het land water uit den bodem, het groene
blad haalt koolzuur uit de lucht en in
de groene bladeren ontstaat suiker. De

planten stapelen deze suiker op in de
pee. De gerooide pee wordt naar de fa-
briek vervoerd, waar men er de suiker
uithaalt. Dan hebben wij met de suiker
zonne-energie gekregen, die is vastgelegd;
de zonne-energie. die wij in ons lichaam
als brandstof kunnen gebruiken. Probeert
u het maar eens. steekt u eens een klein
beetje suiker aan. Wat brandt dat goedje
fel en wat geeft het een hitte! Nu ge-
beurt precies het omgekeerde, — en zeer
snel — v*an wat in den zomer is gebeurd.
Nu komt de zonnewarmte, die de blade-
ren in den zomer hebben opgestapeld,
plotseling vrij onder een geweldige warm-
te-ontwikkeling en vuurverschijnselen. U
begrijpt . wel, in ons lichaam kan dat
zoo niet. Daar kunnen wij niet de hitte
van een vlam hebben. Ons lichaam is
•gebonden aan een prettige kamertem-
peratuur. Wij kunnen niet veel boven 37
graden gaan, bij 40 graden is het al
heelemaal mis. Daar moet de verbranding

"dus anders gebeuren, trapsgewijze, bij

stukjes en beetjes en zonder een vinnig
heeten lucifer, maar tnèt behulp van een
groot aantal hulpstoffen: dezelfde hulp-
stoffen, waarmede de planten des zomer»
het zonlicht hebben vastgelegd.

Als u een groen blad eet, -dan eet •
niet alleen de suiker maar ook de hulp-
stoffen, waarmede de plant die suiker
heeft kunnen maken en met diezelfde
hulpstoffen kunnen wij de suiker in ons
eigen lichaam als orandstof gebruiken..
Dus met een groen blaadje eet u ne-
halve brandstof ook een groot aantal
hulpstoffen, die voor ons lichaam van
groot belang zijn om, de brandstof in ons
lichaam nuttig te kunnen gebruiken.

Dij, is het eerste punt. wat ik u ter
overdenking geef. Volgende keer zullen
wij er over spreken, of ook uit ervaring
.bekend is, hoe het gebruiken van ge-
woon groen blad, van bladgroehte dus,
waarin voedings- en hulpstoffen tezamen

. aanwezig zijn, in het dagelijksch leven
een bijzondere beteekenis kan hebben.

UOF.KIIANDIJL G. J. G K A A l W — KEIZERSGRACHT 168 — AMSTERDAM C.

5 SPANNENDE WERKEN ff
BETAALBAAR MET/1.50 PER MAAND • •

Formaat pi.m. 21 x 16 cM. Keurig gebonden

1. Dap/me da Maarier: JAMAICA INN 323 blz, f 3.65

2. T. Morris Longstreth en Henry Vernon:
GERECHTIGHEID IN DE WILDERNIS 226 blz. f 4.90

3. Ramón Perez de Ayala: TIGRE JUAN 267 blz. f 4.90

4. Mak Dake: BURCHT IN DE BRANDING 304 blz. f 2.25

5. R. C. Feth.erstonnau.gh,

DE POLITIE DER WILDERNIS .288 blz. f 3.10
Een prachtige serie boekwerken, het werk ,,Jamaica Inn" is een srnokkelaars-
roman welke om zijn boeiende inhoud werd verfilmd. Ook de andere werken met
de adembenemende belevenissen van de politie der wildernij en de spannende
romans „Tigre Juan" en „Burcht in de Branding" kunt U niet wegleggen voordat
O §e laatste bladzijde gelezen hebt

HAAST UH
De voorraad isbeperkt

SPANNING
EN SENSATIE

HAAST Uu
De voorraad is beperkt

A. BESTELBIJUII5T
Ondergetekende wenst franco te ontvangen van

Boekhandel G. J. GBAAUW, Keizersgracht 168, Amsterdam-C.
Telefoon 44505 Postg'iro 486O5 — Oem'Giro G 2O21:

5 SPANNENDE WERKEN f 18.8O KEURIG GEBONDEN
en wenst het bedrag te betalen in maandelijkse '.ermijnen van ƒ

Naam Volledig adres

Smjl-

r
.PEVE

•— Solide

Zet
het goed vast

Goed werk mag niet op losse
schroeven staan. Daar komen
ongelukken van. Zoo is het in
de montagewerkplaats en zoo
is het ook in Uw gezin. Zet de
toekomst van Uw naasten goed
vast. Sluit een levensverzekering
af bij „De Centrale", - de maat-
schappij voor Werkend Neder-
land - dan hebt U de zekerheid
dat ook onverwachte gebeur-
tenissen in het leven Uw gezin
niet onnoodig zullen schaden.

Coulant
VERZEKERT WERKEND NEDERLAND

DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RUNSTRAAT 28 DEN HAAG

ENSAID helpt U tijd, geld
en punten besparen!

Dames en meisjes

maakt nu thuis zelf uw kleding
Zendt onderstaande bon en 30 cent poste.
(4 x 7i cent of 10 X 3 cents postzegels)
aan Ensaid-instituut, Tolsteegsïngel 54,
Utrecht, en wij zenden U een mooi boek met
100 maten en modellen en 'n gratis apparaat

- om U te laten zien hoe gemakkelijk U
speciale machtiging THUIS ZELÏ1 alle kleding kunt maken en
Deze zegels worden aan ons vermakerl-
uitbetaald. Totaal dus 35 cent Doet de zeSels ln een envelop met deze bon
En geen bon inzenden, doch of plakt #e OP een briefkaart zoals hiernaast
vermeldt „265" voorbeeld.

BON 265

Straatnaam:
te

:

(str. no.)
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«ET UWTJTE PUP
VAN ALLES WAT

Voorwaar een bijzondere prestatie van
den zwartspeler.

Probleem No. 2.
L. E. Oweii. "

(Dresdener Anzeiger 1922)

M -en heeft den onlangs overleden
wereldkampioen José Rapul ^Capa-

blanca y Graupera in zijn glorietijd dik-
wijls - met den naam „schaakmachine"
trachten te kenschetsen. Zijn afkeer
van noodelooze verwikkelingen, voorkeur
voor eenvoudige stellingen en inderdaad
ongeëvenaarde virtuositeit mogen deze
kwalificatie althans rechtvaardigen, een
diepzinnig en ingenieus vechter is Capa-
blanca toch zeker niet minder geweest
dan andere wereldkampioenen en hun
gelijken. De volgende klassieke partij
uit den wedstrijd te St. Petersburg 1914
getuigt daarvan:
Wit: Nimzowitch Zwart: Capablanca

Vierpaardenspel
1. e2—e* e7—e5
2. Pgl—f3 Pb8—c6
3. Pbl—c3 Pg8—f6
4. Lfl—b5 d7—d6
5. d2—d4 Lc8—d7

Met omwisseling van zetten is nu • de
Steinitz-verdediging der Spaanse partij
ontstaan. Wit kiest de kansrijkste voort-
zetting.

6. Lb5 x c6 Ld7 x c6
7. Ddl—d3 e5 x d4
8. Pf3xd4 g7—g6!l

Een schitterende, diepe, positipneele
valstrik. Er kan geen sprake van zijn- dat
Capablanca het verlies van een pion
over het hoofd zou hebben gezien. De
tekstzet opent veel betere perspectieven
dan 8 Ld7; 9. Lg5, benevens O—O—O,
f4 enz.; 9. Pd4,xc6.

Wit hapt toe en inderdaad schijnt het
dat zijn dame zich in dit geval wel kan
veroorloven op pionroof uit ie gaan.
Beter was echter 9. Lg5 en O—O—O, zoo-
ala Aljechin te Kecskemét 1927, tegen
Brinckmann speelde.

9 b7xc6
10. Dd3—a6 Dd8—d7

Natuurlijk niet 10. ... c5? wegens 11.
Dcfit, Pd7; 12. Lg5! enz.

11. Da6—b7 Ta8—c8
12. Db7.x a7 Lf8—g7
13. 0—0 0—0
14. Da7—a6 Tf8—e8
15. Da6—e3
Stelling na 15. Da6—d3.

Zwart: Capablanca

a b e d e f g h
Wit: Nimzowitch

Een historische stelling. Wie evenals de
witspeler destijds, gelooft dat zwart geen
compensatie heeft voor den verloren
pion, zal evenals hij met verbijstering be-
merken dat Capablanca in weinig meer
dan zes zetten gewonnen komt te staan.

15 Dd7—e6
Het zware geschut wordt ih stelling ge-

bracht, tegelijkertijd aanval op e4.
16. f2—f3 Pf6—d7
17. Lel—d2 Pd7—e5
18. Dd3—e2 Pe5—c4

Ook het paard heeft zijn post met
tempowinst betrokken. Er dreigt Pb2:,
maar eventueel ook d6^d5.

19. Tal—bl Tc8—a8
20. a2—a4 Pc4 x d2
21. De2 x d2 De6—c4

Positioneel heeft wit afgedaan. De
pluspion gaat in elk geval verloren

22. Tfl—dl Tè8—b8
Dreigt Tb2:!

23. Dd2—e3 Tb8—b4
Dreigt Ld4!

24. De3—g5 Lg7—d4f
25. Kgl—hl Ta8—b8

Hier is de partij eigenlijk uit. In wan-
hoop brengt wit nog een kwaliteitsoffer
rnaar veel haalt het niet uit. Wij geven
het slot slechts volledigheidshalve.

26. Td4:, Dd4; 27. Tdl, Dc4; 28. h4,
Tb2:; 29. Dd2, Dc5; 30. Tel, Dh5; 31.
Tal, Dh4:t; 32. Kgl, Dh5; 33, a5, Ta8;
34. a6, Dcöt; 35, Khl, Dc4; 31. a7, Dc5;
37. eö, De5:; 38. Ta4, Dh5t; 39. Kgl,
Dc5t; 40. Kh2, d5; 41. Th4, Ta7:. Wit
geeft het op.

a b c d e f c h
Wit: Kei, Dc8, Pe6, pionnen c3, e2, g3

(zes stukken).
Zwart: Ke5, Pb5, Ph5, pionnen c4, c5,

do, f6, g4, g5 (negen stukken).
Wit geeft in drie zetten mat.

(Voor hen die geen schaak spelen en
den paardensprong niet kennen, hebben
wij ook de tweede letter onderstreept,
waarmede deze sprong dus aangegeven
is».

Een kunstje met kaarten
Van een spel van 52 kaarten nemen

wij er 13 van dezelfde kleur, b.v. de kla-
veren, uit.

Deze 13 kaarten leggen wij in een be-
paalde volgorde en leggen het pakje dan
met de rugzijde naar boven op tafel. Nu
keeren wij de bovenste kaatt om, dit
blijkt het aas te zijn. Deze leggen wij
naast het pakje en nemen nu de volgende
kaart van het pakje af, maar schuiven de-
ze zonder haar te keeren onder het pakje.
De volgende kaart keeren wij weer om
en leggen deze op het aas. Dit blijkt de
heer te zijn. De volgende kaart gaat weer
omgekeerd onder het pakje, daarna
keeren wij er weer een. Dit gaat zoo
door tot het pakje op is en alle kaarten
omgekeerd op het aas liggen. Van af het
aas liggen de kaarten nu precies in volg-
orde van hoog naar laag. dus: A., H., V.,
B.,-10, 9, 8. -7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

In welke volgorde lagen de kaarten
oorspronkelijk?

Oplossingen
De oplossingen van onze opga ven-van

5 Juni j.l. volgen hieronder:
De tien naamkaartjes verborgen de vol-

gende beroepen: 1. Metaalbewerker; 2.
Autogeenlasser; 3. Brievenbesteller; 4. M*- -
crunebankwerker; 5. Rijwielhersteller; 6.
Meubelmaker; 7. Kruideniersbediende:
8. Secretaris^generaal; 9. Schildersgezel;
10. Radiomonteur.

De verdeelings-
puzzle, waarvan de
Dplossing hieronder
volgt, behoeft geen
nadere toelichting.

De. beide broers
waren 24 en 18 jaar
oud. Toen 'de oud-
ste 18 was, was de
jongste 12 jaar, of
half zóó oud als de oudste nu is.

Paardensprong-puzzLe Een cijfer-puzzle
D e 64 letters in bovenstaand vierkant

vormen tezamen een mededeeling ge-
volgd door een opwekking, mits de let-
ters in de juiste volgorde geplaatst wor-

1.
L

S
N

T

E

R
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D

A

6

S

F

D

A

K

U

N

T

W

R

O
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S

L

1

5

N

U

L

R

N

É

1

E

L

E

A

C
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E

R

A

O

L

E
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A

S

E

0

R

L

E

M

H

E

B

U

R

£

A

N

V

den. Als nu gegeven is dat de onder-
streepte' H in de onderste rij- dt eerste
letter is en elke volgende letter een paar-
densprong van de vorige afstaat, wordt
gevraagd' wat er in het vierkant te lezen
staat.

H et getal één is behalve door het
cijfer l nog op vele andere manie-

ren weer te geven. Men kan b.v. schrij-
ven '/, + '/« of Y. + Vi. enz. Probeert u
Het getal één hu eens te schrijven als
de som van twee breuken waarbij in deze
twee breuken alle cijfers van l tot en
met O eenmaal (en niet meer dan een-
maal) voorkomen.

Inzendingen moeten voor 3 Juli in
ons bezit zijn! Op de enveloppe dui-
delijk vermelden: „Puzzle-rubriek"
Onder de goede oplossers worden
enkele boeken verloot, naar keuze:

„Elfstedentocht" door^Jef Last. „In
Londen en Parijs" "door Charles
Dickens. „Kruistocht om het Eiland"
door Age Scheffer. „Schiphol uitstap-
pen" door Hilda Bongertman. „Erfe-
nis van Eeuwen" door Cruijs Voor-
bergh. „Safari", Fiiïnjacht op groot
wild' in Midden- Afrika door Martin
Johnson. „Congorilla" avonturen met
Pigmeeën en Gorilla's in Afrika. „En
nu... Amsterdam in!" door Ton Koot.
„Met Hagenbeck in , het Oerwoud"
door Wilhelm Munnecke.

Prijswinnaars zijn:
H. van der Spoel, A. P Pokkersfcr.

20 a, Groningen; J. Kuurstra, Voorstr.
57, Franeker (Fr.); J. C. v. Voorst,
Alb. Cuypstr. 49III, A'dam (Z.); D.
Stasse, Uitwierderweg 43, Delfzijl; W.
J. te Hofste, Leliestr. 5, Winterswijk;
D. Schellekens, Breede Haven 91, Den
Bosch; K. de Geus, Schulpstr. 11,
Wassenaar; A. Kekster, Ch. de Bour-
bonstr. 52, A'dam (W.); B. C. v. d.
Draay, Dijkstr. 111, Appingendam;
zij moeten ons hun keuze even schrif-
telijke mededeelen, waarop toezending
van het gewonnen boek volgt.

f en oude Po/if/e-V'erordening
In de Sommels'dijksche politieverordening
van 1598 kori men het volgende artikel
lezen:
„Zoo wie. hem vervordelf onsen schutter
ofte wacker, ter cause van heurlieder
officie, eenige injurie aan te doen, sesf-
gende, dat hij is een panlikker, aanbren-
ger, verrader o*te diergelijke, sall. ver-
beuren een .boete van tien pond."
De eerste vier woorden'van dit'artikel
beteekenen, „wie zich verstouten zou",
enz. „Ter cause van heurlieder officie"
beteekent in het Nederlandsch van onzen
tijd: „naar aanleiding van hun betrek-
king" en het woord „injurie" is te ver-
talen door „beleediging". Het later meer
gebruikte- woord „hielenlikker", zal wel
hetzelfde beteekend hebben als het vroe-
gere „panlikker". $

Dam-rubriek
De problemen van deze week
De problemen van deze week geven

een goede gelegenheid om verschillende
vraagstukken met elkaar te vergelijken
en zijn dus leerzaam voor beginnende
problemisten. In klasse A/ heeft no. 5
de fout, dat wit een stuk vóór is en dit
stuk ook kan voorblijven door 50—45 te
spelen, waarop zwart met 20—24 zou
moeten antwoorden. Maar wit heeft een
nog betere voortzetting na. 39—34 en
33 x 22. Een besliste fout in een vraag-
stuk, maar wie de auteursoplossihg vindt.

zal toch ook weer toegeven, dat deze
mooi is. No. 6 is een prachtige en ver-
rassende afwikkeliïig.

In B heeft no. 5 een afwikkeling, die
al heel vaak in een probleem heeft ge-
diend. Bovendien is de overblijvende stel-
ling onbevredigend. Wel is ook de afwik-
keling van no. 6 bekend, doch hier wordt
met minder stukken meer bereikt, ter-
wijl de eindstellmg gaaf is.

De stukjes in klasse B (eveneens wed-
strijdvraagstukken) hebben meer de be-
doeling de beginnelingen met verschil-
lende slagen -in het damspel vertrouwd
te maken.

Klasse A
NO. 5

T. Lindeman, Apeldoorn

Zwart: 11 sch. op 4, 9, 12, 14, 16, 18.
19. 20, 23. 36 en 40.

Wit: 12 sch. op 21, 27, 30, 31, 33, 38,
39, 42, 43, 46, 47 en 50.

No. 6
E. Boissinot

Zwart: 8 sch. op 6, 7, 8, 9, 20, 24 38
en 39. Dam op 50.

Wit: 10 sch. op 16, 18, 22, 29, 32, 3*
40, 47, 48 en 49.

\ •
Voor alle problemen geldt: „Wit be-

gint en wint".
Oplossingen voor den wedstrijd (in da

klasse naar keuze) worden ingewacht
tot ^uiterlijk 14 Juli. De wedstrijd ein-
digt met de vraagstukken 7 en 8, die d*
volgende week worden geplaatst.

Klasse B Klasse C
Ho. B

J. 4e Ruyter. Temen
Zwart

Ho. «
Edg. Plasschaert.

Zwart

Wit Wit

Na. 6

Zwart

Zwart: 14 sch.. op S. 9. 10. n. 12. 14.
15. 18. 19. 20. 21. 23. 26 en 20.

Wit: 14 sch. op 25. 29. 30. 31. 32. M.
37. 39, 40. 41. 43. 44. 47 en 50.

Zwart: 9 sciu op T. h 10. 12. 13. H,
18. 36 en 40.

Wit: 9 sch. op 21. 83. «. 89. SX f».
17. 38 en 49.

•Zwart: 7 sch. op 8. ». 10. 14. 16. 19"
«n 20. j

Wit: 7 sch. ap ai. 33. 34. 35. 38. 33

Zwart:

Wit: S

Wit

S sch. op 7. 8.

sch. op 16. 23.

12. 17 en »

32. 42 «u 4*
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