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MOET HET ZOO?
M oet de één werken, de

ander niets doen?
Moet een deel der Neder-

landsche werkers zich in-
.spannen om de hindernissen
Veg te wentelen, die den weg
naar een betere toekomst
versperren, terwijl de ande-
ren in ledigheid neerzitten?

Moeten de laatsten wél
profiteeren van wat de eer-
sten ten koste van vöïe op-
offeringen wisten te berei-
ken, maar niét het hunne
bijdragen?

Moet het* zoo blijven, dat
een aantal flinke kerels door
hun . energie het ' Neder-
landsch Arbeidsfront groot
en sterk maken, om klaploo-
përs te laten maaien waar
zij niet gezaaid hebben?

welke andere maatschappe-
lijke kracht binnen het.libe--
ralisme tot een de -maat-
schappij beheerschende macht
worden. Wat zij ook heeft
kunnen bereiken — geen
sociale gerechtigheid-

We weten drommels goed,
dat- het altijd zoo geweest is.

Het waren de besten der
Nederlandsche arbeiders, die
de heerschende machten in
de maatschappij durfden
trotseeren om zich hun vak-
organisatie te scheppen.

Die de macht der georga-
niseerde arbeiders stelden
tegenover de macht van het
georganiseerde kapitaal

Het betrof hier den veelge-
smaden strijd om- „een centje
meer en een uurtje minder".
Velen hebben daarover, half
spottend, half afkeurend, het
hoofd geschud én den staf
gebroken over zulk een grof
„materialisme". Foei — er
zijn toch waarlijk wel hoo-
gere dingen in het leven om
zich druk over te maken,
verklaarden zij. Dat waren
dan in hoofdzaak dezulken,
die centen genoeg hadden
en wier dag niet van den
vroegen - ochtend tot den
laten avond met harden
arbeid was gevuld.

De strijdende arbeiders
echter lieten hen praten!
Dat centje meej: en dat
Uurtje minder — zoo wisten
2ij — beteekendeii levensge-
luk en onticikkelingsmogelijk-
heid voor zich, maar vooral
Voor hun vrouwen en kinde-
ren. Méér nog beteekenden
2vj voor hen — namelijk ge-
rechtigheid in het leven.
Sociale gerechtigheid.

Daarvoor kampten zij.
Hun strijd heeft tot zekere hoogte succes gehad.
Dat succes zou echter ongetwijfeld grooter zijn geweest, wanneer de meer-

derheid der arbeiders dien strijd niet aan een kleine minderheid zou hebben
overgelaten, en wanneer die minderheid op haar beurt niet weer in allerlei
Broepen was verdeeld en daardoor verzwakt.

Ook de arbeidersvakbeweging was een kind van haar tijd — een voort-
brengsel van liberalisme en democratie, die ieder voor zich en in vereeniging
w tegenpool vormen van zelfbewuste, gesloten eenheid.

Liberalisme, democratie en onmacht,, gebrek aan daadkracht, splitsing en
Verbrokkeling zijn één. De arbeidersvakbeweging kon daardoor evenmin als \

Een nieuwe tijd is echter
aangebroken.

De verdeeldheid en ver-
brokkeling van liberalisme
en democratie zijn voorbij.

De knechtschap van den
arbeid behoort tot het ver-
leden.

Nóg is de socialistische
volksgemeenschap echter
niet gebouwd!

Nóg is de arbeid daar geen
onbetwist meester!

De maatschappij keerde
den rug toe aan het verleden

" en betrad den weg naar een
betere toekomst. Het eind-
doel echter ligt nog verre.
Slechts doelbewuste, geza-
menlijke, eendrachtige arbeid
zal haar In staat stellen, dit
té bereiken.

•* Het blijkt meer en meer,
hoezeer 'in Nederland r". e
machten van het oude, van
het behoud, de volksmassa
nog in haar greep houden.
Hoezeer zij ook de arbeiders
nog weten te beïnvloeden en
hen voor een deel tot niets-
doen en afwachten, of, erger
nog, tot tegenwerking weten
te bewegen.

Dit deel wordt tot een blok
aan 't been van de werkers,
die den weg effenen naar
een nieuwen tijd.

Deze kunnen datr op den
duur niet dulden.

Zij doen een beroep op de
vrijwillige medewerking van
alle Nederlandsche werkers.

Zij zijn echter niet bereid,
zich te laten terughouden
door de machten van het
verleden, ook niet. waar deze
zich van kortzichtige arbei-

.ders bedienen.
De geschiedenis van vroe-

ger, toen verdeeldheid en
eigenzinnigheid in het maat-
schappelijk leven den toon
aangaven en daardoor het
doel niet kon worden bereikt.
mag zich niet herhalen.

Een socialistische wereld namelijk kan niet door een groep alleen voor zich.
worden verwezenlijkt. Het socialisme komt" slechts tot stand, als allen mede-
werken, als allen er alsjt ware een bestanddeel van vormen.

Ons beroep op deze medewerking van allen mag dan ook niet verflauwen.
Bewuste, gewilde tegenwerking echter zullen wij uit den weg weten te

ruimen. Want de strijders van het N.A.F, zijn geen slappelingen, die halver-
wege blijven staan. Het zijn revolutionnaire strijders, die het doel, het socia-
lisme, lüillen bereiken.

En die het pok zullen bereiken!
Al moeten zij de weerspannigen bij de haren meesleurenl



Uit een Duitsche circulaire voor
buiténlasidsclie arbeiders

I n een artikel van Europapress over dé positie van de
buitenlandsche arbeiders in Duitschland lezen wij heb

volgende:
De algemeen, gevolmachtigde voor den arbeid in

Duitschland heeft een circulaire voor buitenlandsche
arbeiders het licht doen zien, welke aan alle buitenland-
sche arbeiders voor hun vertrek naar Duitschland wordt
uitgereikt.

In deze circulaire wordt nadrukkelijk vastgesteld, dat
de buitenlandsche arbeiders in Duitschlaiid dezelfde rech-
ten en plichten hebben als de Duitsche arbeiders. Voor
dezelfde prestatie ontvangen zij hetzelfde loon. terwijl
voor belasting en sociale lasten dezelfde percentages wor-
den ingehouden. Officiëele gegevens omtrent kostwinner-
schap en kindertal dienen voor het vertrek naar Duitsch-
land verkregen te zijn.

Vele bedrijven geven arbeidere, die te ver van hun
familie afwonen. om regelmatig met hun gezinnen te
verkeeren. een verblijfstoelage van minstens R,M l per
dag.

De normale werkweek van 48 uur kan. gedurende den
oorlog tot 60 uur opgevoerd worden. Voor vrouwen' en
jeugdige arbeidskrachten gelden echter speciale regelin-
gen, terwijl elk overwerk boven de 48 uur extra gehono-
reerd wordt. Inlichtingen hieromtrent kunnen ingewon-
nen worden bij het betrokken bedrijf of bij het Duitsche
Arbeidsfront. ,

Ook ten aanzien van de sociale verzekeringen geniet
de buitenlandsche arbeider dezelfde rechten als de eigen
arbeidskrachten. Het wettelijk toegestane percentage voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt van het loon
ingehouden. De premie voor ongevallenverzekering dient
door den ondernemer gedragen te worden. Onder de
ziekteverzekering vallen ook de gezinsleden van den be-
trokken arbeider in het buitenland, waarvoor in Neder-
land speciaal een Krankenkasse te Den Haag ingescha-
keld is. Deze Krankenkasse draagt ook zorg voor de
uitbetaling -van ziekte-geld aan den arbeider, die ziek
geworden is en met toestemming van de Deutsche Kran-
kenkasse naar zijn gezin tesug keert, of die tijdens zijn
verlof ziek geworden is.

Werkkleeding met inbegrip van schoeisel eri onder- en
bovenkleeding dienen door den buitenlandschen arbeider

zelf meegebracht te worden.
In gevallen, waarbij buitenlandsche arbeiders in kam-

pen worden ondergebracht, 'worden centrale keukens ter
beschikking gesteld, waarbij rekening wordt gehouden met
de geëigende bereiding van de maaltijden.

Indien de buitenlandsche arbeider zelf beddegoed mede-
brengt'(verschooning van lakens en sloopen). dient daar-
voor R.M. 1.50 per maand vergoed te worden voor slij-
tage.

Met betrekking tot het overmaken van geld heeft de
gevolmachtigde een speciale circulaire uitgegeven. Eenige
der belangrijkste gegevens hieruit zijn:

Het verzenden van geld in brieven en pakjes is niet
- toegestaan. Dit kan per postwissel of per postchèque ge-
schieden, terwijl in vele gevallen een speciale regeling
getroffen is, waarbij de • uitbetaling aan de gezinnen
volgens een van tevoren vastgesteld percentage van het
loon in de plaats van inwoning kan geschieden.'

De vacantie-regeling treedt voor gehuwden na een half-
jarig-, voor ongehuwden na een éénjarig verblijf in wer-
king. Voor elke maand werk heeft de betrokken arbeider
recht op een twaalfde van den vacantie-tijd. welke in
het betreffende bedrijf geldt. Van de kosten voor vacan-
tie-reizen, welke zooveel mogelijk gecombineerd dienen te
worden met familie-bezoek, worden door het bedrijf die,
vanaf het station van vertrek tot de grens, betaald. Voor
de thuisreis wordt,, naar gelang de afstanden, 7 tot 10
dagen onbetaald extra verlof toegekend.

Tenslotte worden in de circulaire nog uitvoerig de
grensformaliteiten behandeld. Voor het overschrijden van
de grens heeft elke arbeider een pas noodig. benevens
een- Ausreise-Sich'tvermerk. Slechts voor z.g.n. gesloten
transporten van arbeiders gelden speciale regelingen.
Voor verloftijd i? een Urlaubs- of Rückkehrschein noodig.

Het verstrekken van deze circulaires is van groot belang
voor de buitenlandsche arbeiders. Beide partijen kunnen
op deze wijze volledig op de hoogte worden geacht van
de rechten en plichten.

Mochten er nog moeilijkheden overblijven, dan staan
den buitenlandschen arbeiders het Duitsche Arbeidsfront
en vertrouwensmannen, als bemiddelende instanties ten
dienste.

Het N.A.F. in de bedrijven
De 100ste bedrijfsbijeenkamst te Amsterdam.
De Leider in Brabant. Ook de andere provincies

komen los.
De propaganda-af deeling van het stedelijk

bureau Amsterdam werkt op volle toeren: de
bedrijfsbijeenkomst bij de Bataafsche Petro-
leum Mij. waar meer dan 600 man naar het
woord'van den organisatieleider Van" Kam-
pen luisterde, bewees dit: het was het 100ste
bedrijfsappèl! Proficiat kameraden! Op naar
de 200ste. Behalve deze bijeenkomst trommel-
den Piersma en Ebeling in de week van 21—28
Juni de menschen bij de Mac. Mttlan-Food-
Stuff Comp. en bij de Fliegerhorst Schiphol
bij elkaar. Vooral laatstgenoemde bijeen-
komst was een prachtig succes. De toespra-
ken der beide sprekers: Ebeling en Smit,-wer-
den herhaalde malen door een krachtig ap-
plaus'onderbroken: vier vertrouwensmannen
werden aangesteld. Zóó gaat het den goeden
kant op!

De Leider van het N.A.F, bracht een bezoek
aan Brabant en sprak o.m. in de ijzergieterij
en emaillefabriek „De Etna" te Breda: een
bedrijf dat zich als één gesloten geheel in de
rijen van het N.A:F. had gemeld. Verder werd
hij welkom geheeten bij de N.V. Nederland-
sche Schoenindustrie Blgck & Stibbe en bij
de Timtur-schoenfabriek, beiden te Waalwijk.
Ook Oost-Brabant werd niet vergeten: hier
stonden Carps Garenfabriek te Helmond en
Zioanenberg's Vleeschroarenfabriek. Orffanqn
che?n. ?nd. en v. d. Beryh'z Tapijtfabriek te

•Oss op het programma. Gezien de stemming:
deze bij eenkomsten waren én voor de luiste-
raars en voor de organisatoren hoogtijdagen
van den Arbeid! Het stemt tot tevredenheid te
kunnen conslateer-en', dat er nog veel meer
van zulke hoogtijdagen in voorbereiding zijn!
Amsterdam meldt dl weer 16 bijeenkomsten
voor de maand Juli: ook Rotterdam en Gel-
derland lieten van zich hooren! Welke pro-
vincies volgen als eerste?

„De ingebeelde zieke"
Wanneer we een bipscoop, een schouwburg of

een voetbalwedstrijd bezoeken, wanneer we v per
trein, tram of boot ergens heen gaan, ook wanneer
we iets koopen, huren of leenen, het blijft altijd
weer hetzelfde: aan bepaalde contróle-maatrege-,
len hebben we ons te onderwerpen. Soms vallen
ze ons direct op, soms .kunnen we er nauwelijks
iets van merken. Soms zijn het de portiers, sup-
poosten of conducteurs, die zich op onzen weg be-
vinden, soms zijn het contracten, cassabons
of onderpanden, waarmee we te maken hebben.
Maar altijd is het weer controle en nog eens con-
trole!

Er zou een heele boom' over op te zetten zijn.
En dan zouden we tenslotte moeten toegeven: we
hebben het er ook naar gemaakt. Want — en dit
in algemeenen zin — met onze eerlijkheid, is het

maar zoo zoo. In ons allen leeft het verlangen „op
een koopje uit te zijn." De één zal het sterker heb-
ben dan de ander, allemaal hebben we er toch
wel iets van. En wanneer de controle eens zou
ontbreken, och dan zou al heel gauw, dan niet
meer door anderen, maar door onszelf, kunnen
worden vastgesteld, dat onze eerlijkheid — die eer-
lijkheid, waarop we toch zoo prat gaan — eigen-
lijk maar heel betrekkelijk is. Jansen zou op z'n
derdeklas kaartje eerste gaan reizen, Pietersen zou
eens stalles inplaats van sehellinkje gaan zitten
en Klaassen, die toch zoo heel erg eerlijk is en
altijd den conducteur' waarschuwt, wanneer deze
hem overslaat, zou het glad door z'n hoofd gaan,
dat hij belasting moet betalen

We kunnep .dit nu goed of slecht vinden, natuur-
lij-k of onnatuurlijk ;— het geeft allemaal niets:
zóó zijn we en niet anders. En. omdat we daar-
van in ons hart ook wel overtuigd zijn, onder-
werpen we ons meestal gewillig aan die controle.
Koopen we kaartjes, accepteeren we cassabons en

Waf doet het
- t

Nederlandsch Arbeidsfront
\jQf\r ƒ ƒ ? 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 uitkeering bij
Invaliditeit of ouderdom — Het zorgt voor Uzelf en voor Uw gezinsleden
in geval var) optredende tuberculose — Het geeft vrouwelijken le*?)en een
uitkeering bij huwelijk — Het zorgt door middel van zijn afdeeling
„Vreugde en Arbeid" voor veraangenaming van Uw arbeidsruimte, voor
ontspanning en ontwikkeling — Het verschaft U gratis vaktijdschriften.

En waf doet gij voor het

Nederlandsch Arbeidsfront?
Helpt het ledental vergrooten! Ook dat is 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 V U L F O R - M U L I E R
Gelieve mij
A. Nadere inlichtingen te zenden bctreflende het

Nederlandsch Arbeidsfront.
B. Als lid in te schrijven van hel N.A.F.

manNaam vrouw
Voornamen >
Woonplaats straat No
Geboren den te
geroep
Werk?.aam bij te
Datum 1942.

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

teekenen we contracten. Niemand voelt zich daar-
bij, in z'n eer- getast. En heele volksstammen leven
ervan; van de suppoosten ,tot de notarissen toe!

Nu klaagt; een Bedrij f svereeniging — een orga-
nisatie dus, die belast is met de- uitkeering van
ziekengeld — dat zij zoó'n last heeft met haar
controle. In één maand tijd moest zij niet minder
dan 100 waarschuwingen verzenden aan leden, die
zich niet of onvoldoende aan de controle onder-
wierpen. Die bezwaar maakten en het zoo'n beetje

'als een persoonlijke bèle'ediging opvatten, wanneer
een controleerend arte of een „leekencontroleur"
eens kwan\ zien .hoe de patiënt het maakte. Soms
waren de „zieken" niet thuis, dan weer werd er op
het bellen niet opengedaan en was er dus blijk-
baar niemand thuis, of bleek, dat zij voor de deur
of in den tuin karweitjes opknapten, die feitelijk
van een patiënt niet verwacht kunnen worden. Dat
gaf allemaal narigheid. Want de artsen en de
controleurs, die daarvoor zijn aangesteld en die
hun plicht moeten doen — anders zouden zij er
net zoo' goed niét kunnen zijn — rapporteerden
deze gevallen, met- tot gevolg, dat de uitkeeringen
vertraagd of soms zelfs stopgezet werden. En dan
was „hondje de poot af", vielen er booze woorden
en werd hemel en aarde bewogen om de zaak
weer in 't reine te brengen.

Nu willen wij niet op alle slakken zout leggen.
Iedereen — dus ook de bedrijfsverenigingen
moeten iets door de vingers kunnen zien. Maar —
en gezien de honderd waarschuwingen in één
maand van één vereeniging is het heusch wel noo-
dig, dit eens nadrukkelijk te zeggen: Arbeidskame-
raden, die wegens ziekte uitkeering ontvangen,
moeten zich houden aan de vastgestelde bepalin-
gen. Dus: thuisblijven — ook al heeft de huisdok-
ter gezegd, dat een ommetje geen kwaad kan —
op de daarvoor gestelde uren en ervoor zorgen,
zoolang hij bedlegerig is, dat er iemand thuis is,
die den dokter of den controleur even kan ont-
vangen." Trouwens, moet er bij zoo'n patiënt niet
altijd iemand thuis .zijn; je kunt immers nooit
weten wat er gebeurt?

Wij i allemaal, zonder één uitzondering, hebben
ons aan tal van controlemaatregelen te onderwer-
pen. Laten we het dan hier ook doen!

Er zijn helaas nog altijd artsen en controleurs,
die mgenen hun gezag tegenover -den patiënt of
zijn huisgenooten te moeten vernoegen door een
zekere onbeschoftheid in hun optreden. Die men-
schen zijn. ondanks hun „geleerdheid", tenslotte
domme menschen gebleven. Zij begrijpen den tijd,
waarin wij leven, niet. Zij verdienen eerder ons
medelijden dan onze boosheid/ Overigens: iedere
bedrijfsvereeniging is verplicht klachten over hun
personeel te onderzoeken. En anders is — zoo noo-
dig — het N.A.F. er ook nog!

Tot slot nog dit: maak er geen „sport" van de
bepalingen te ontduiken Want niet alleen is de
Ziektewet daar een veel te mooi stuk sociaal werk
'voor, je hebt er. met die „sportiyiteit". als 't puntje
bij paaltje komt, alleen maar je zelf mee.

S. S.



De Nederlandsche werker ontdekt
dat ket N.A.F, er is voor zijn

eigen bestwil
D e eerste schreden die de Nederlandsche werker

zette op het pad, dat naar. het Arbeidsfront
leidt —laten we het eerlijk bekennen — zijn schoor-
voetend geweest. Hij stond er wat vreemd tegenover,
01' juister, hij dacht meteen al te weten ;wat er nu
weer „loos" was. Arbeidsfront, de weg tot gemeen-
schap uit den chaos. Jawel, j awel . . .

..Hersteld in zijn arbeidseer", las hij, ,,ook in zijn
bedrijf erkend als volwaardig volksgenoot, zal de
•werker in de bedrij f sgemeenschap aan de volksche
samenwerking haar onmisbaren- grondslag verschaf-
fen." ,.Jawel, jawel", zei hij dan weer en trok .eens
aan zijn pijp, duwde de poes van zijn schoot, vroeg
z'n vrouw om een bakkie leut en . . las weer verder.
'Want. om,nou eerlijk te zijn (en had Kant volgens
dien meneer van de brochure niet gezegd, dat je den
moed moet hebben om je van je eigen verstand te
bedienen) het klonk niet kwaad. En toch. hoewel
hij in zijn hart overtuigd was van de noodzakelijk-
heid van het Arbeidsfront, is deze volksgenoot zich
den anderen dag nog niet gaan opgeven als lid van
het N.A.F. Omdat hem al zoo vaak prachtige beloften
gedaan werden, omdat hij al zoo vaak teleurgesteld
werd en moest zien hoe allerlei idealistisch geschil-
derde bewegingen later niets anders bleken dan een
nieuwe methode om den arbeider centen uit z'n zak
te kloppen en hem te knechten.

Daarom, en alléén daarom stonden er zoovele
Nederlandsche werkers wantrouwig tegenover dat
nieuwe Arbeidsfront. Maar ze hebben den moed ge-
had om hun eigen verstand te gebruiken. En ze zijn
gekomen, bij duizenden. Ze hebben de eerlijke woor-
den, de woorden zonder opsmuk, eenvoudig maar
van hart tot hart gezegd, gehoord van den commis-
saris van het Artaeidsfront, den heer Woudenberg, en
ze wisten dat eindelijk een van hen op de hoogste

plaats stond. Eindelijk een die hun moeilijkheden
kon begrijpen, een die voor hen op zou kunnen
komen. En ze begrepen de woorden van den com-
missaris, toen hij zei, dat het de taak van de Neder-
landsche menschen is om aan de nieuwe organisatie
een Nederlandschen inhoud te geven.

W^nt al moge het N.A.F, dan tot stand zijn ge-
bracht door een besluit van den Rijkscommissaris
voor het bezette Nederlandsche gebied, het is aan
den Nederlandschen werker
dit Arbeidsfront tot een Ne-
derlandsch artaeidsfront te
maken. Werkend Nederland
krijgt een kans-om te too-
nen. dat het eigen lot in
eigen hand kan nemen.

Nu- hebben ze den weg
naar de bu.feau's van het

— Arbeidsfrorft gevonden, de
Nederlandsche werkers!

Bij stroomen komen de
invulformuliererj binnen!

Zoo groot is die stroom,
dat men onmogelijk vóór
den vastgestelden tijd, den
Isten Juli, door dien berg
heen kon komen en- de ter-
mijn van inschrijving met
drie maanden verlengd
moest worden.

Wij waren van deze drukte
getuige op het bureau
van het N.A.F, aan de Prins Hendrikkade te Amster-
dam. Er stond een rij wachtenden waar een groente-
winkel jaloersch op zou kunnen zijn.

In het vertrek van den portier waren we in staat
om den aard van de verzoeken te vernemen.

Links van boven naar beneden:
Het is nog^niet voorgekomen, dat iemand alleen in
de wachtkamer zat.
Het N.A.F, wil gaarne alles van het nieuwe lid weten.
„Waar en wanneer werd u geboren?"
Een afdeeling die niet over gebrek aan werk heeft
te klagen: de nieuwe leden worden hier ingeschre-
ven! (Foto: Griek)

„Ik kwam hier voor me zoon, die had een forre-
meliertje ingevuld."

„In orde", zegt de portier, en dat blijkt hij vaak
te zeggen. /

„Maar eh.. . Komt er nu iemand an de deur?"
„In orde", zegt de portier, ongeduldig reeds, want

er wachten meer menschen.
Maar ergens wringt de schoen toch.
„Maar hij is 'r vijf maanden uit geweest..."

„Komt in orde. < Hoort ie
onder het Algemeen Par-
don?"

,,Dus hij vervalt meteen in
z'n rechten?"

„Komt dik in orde", ,zegt
de portier.

Een vrouw.
,,M'n man is naar Duitsch-

land en nu hebben, ze me een
week zonder geld laten
zitten."

Dat is natuurlijk niet best.
Vindt de portier ook en ver-
wijst ha^r naar de tweede
étage. Dan komt het prompt
in orde.

Een vrouw, die namens
haar man komt. want/ die
had geen tijd en toen had
zij .gezegd, Willem . . . . Maar
daar had die akelige portier
geen oor voor, omdat ie óók
al weinig tijd had . . .

En zoo duiken er steeds nieuwe gezichten voor het
loketje op, nieuwe gezichten met andere verzoeken.
Maar hoe het verzoek ook is, door wie het ook ge-
daan wordt, op alle verdiepingen zijn afdeelingen
waar de moeilijkheden spoedig opgelost blijken t»
zijn. Steun, juridische hulp, en *at men al niet kan
bedenken.

Zoo marcheeren de Nederlandsche werkers overal
in den lande de poorten van het Nederlandsche
Arbeidsfront binhen. Poorten die niet op een kier

. zijn gëz'et, maar wijd geopend om de kameraden van
den arbeid binnen te laten, opdat het Nederlandsche
volk dan eindelijk een gemeenschap kan vormen.

Opdat wij. allen samen den vroegeren chaos door
een nieuwe, gezonde orde kunnen vervangen.



flHBEIDST

V oor mij ligt het loonboek uit de jaren rond
1900 van een der bekendste firma's op bor-

duurgebied uit de hoofdstad. In keurig net
schrift staat daar opgeteëkand wat in die dagen
een volwaardig arbeider verdiende. Op aparte
bladzijden heeft de boekhouder nog eens de
verschillende posten gerecapituleerd, als was hij
bang, dat men hem van fouten zoude beschul-
digen.

Ik lees en geloof mijn eigen oogen niet. Daar
zie ik weekloonen van 1.50—2.50—4.50 gld. Maar
hef betrof hier zeker beginnelingen in het vak?
Neen, dit waren menschen, die 20, 25. ja zelfs 40
jaren hun arbeidskracht in dit bedrijf hadden
gegeven; menschen, die al die jaren dag in, dag
uit van des morgens vroeg tot des avonds laat
over de weefgetouwen, over de koordmachines
gebogen hadden gestaan en die nooit een dag
vacantie hadden gekend. Het bedrijf, waarin zij
werkten verdiende jaarlijks tienduizenden gul-
dens met den export van borduurwerken naar
Indië, dat de hoogsten in den lande onder zijn
clientèle telde, dat werkte voor Vrijmetselarij en
wie al meer. De eigenaar van dit bedrijf reed
rond in een equipage met twee paarden, de
arbeider in zijn bedrijf ging naar huis met een
loon van 1.50 tot 4.50 gld. per week. •

Ik zit in een eenvoudige Èrabantsche boeren-
woning. Tegenover mij de boerin, 70 jaar oud,
krom gewerkt, getaand door weer en wind. Een
leven van zorgen en ploeteren van den vroegen
morgen tot diep in den nacht ligt op .haar aan-
gezicht geteekend. En het is weer-het verhaal,
schrijnend in al zijn eenvoud, het verhaal, dat ik
reeds zoo - vaak hoorde, verteld zonder jeenigen
ophef.

Vader stierf en moeder bleef destijds achter
met 10 kleine kinderen. Tien kinderen, die vroe-
gen om brood, die vroegen .om een simpelen
aardappel, maar brood noch aardappels waren
er meer! Zelfs niet het kleinste kruimeltje. En
als dan, na twee dagen hongerlijden in den
meest letterlijken zin des woords, een der oudste
jongskens aan moeder vraagt of zij nu nog niets
te eten heeft en hij wederom een „neen" ten
antwoord krijgt, dan gaat dit kind huilend naar
bed om te slapen, want zegt het: „dan voel ik
den honger niet meer zoo erg".

Dat was het lot' van het landarbeiderskind in
den „goeden ouden tijd".

1937. Mijn vrouw en ik zijn op bezoek in een
der grootste polders in het Zuiden des lands.
Prachtige velden, een schitterende veestapel.
Met trots toont de boer ons zijn bedrijf.

Een paar, honderd nieter van 'het huis ver-
wijderd staat langs tien weg een oude, geheel
vervallen woning, 't Lijkt een of ander berghok.
Als we het bezichtigen blijkt het echter de woon-

gelegenheid te zijn voor de landarbeiders, die
hier den geheelen zomer in den polder op het
bedrijf werken. Hier wonen, slapen, eten en
drinken zij van des Maandagsmorgens tot des
Zaterdagsmorgens. Zonder eenige ontspanning
leven zij in een hok, waar de bedden scheef en

schots door elkander staan en het donker; onhy-
giënisch, onbeschrijflijk vies en vuil is.

„Zoo huisden bij ons nog niet eens de var-
kens", zegt later mijn vrouw tot mij. Maar de
boer vindt het heelemaal niet zoo gek, hij vindt
het gewoon, het zijn toch maar landarbeiders.
Zoo is het toch altijd geweest!

Voor het raam van mijn kantoor staan een
paar menschen te praten. Hij een forsche, kern-
gezonde kerel. Vol levenslust, vol werklust. 30
jaar heeft hij bij een en denzelfden patroon
doorgebracht, zijn beste krachten aan het be-
drijf gegeven. Nu is ook hij ontslagen, ook hem
heeft de crisis in haar klauwen en er rest hem
niets anders dan „de steun". Maar wat voor
dezen man het stempellokaal beteekent, dat kan
men op zijn gezicht lezen, op het openhartige

KENNISGEVING
•

Als gevolg van de overschakeling der vroegere

afzonderlijke vakorganisaties in Jiet ééne verband
*an het N.A.F., rijzen er moeilijkheden van ver-
schillenden, Vooral administratieven, aard, ten
aanzien van de uitgaven van de als bijvoegsel bij

„Arbeid" verschijnende vakbladen.
Teneinde deze moeilijkheden uit den weg te

ruimen en een nieuwe, regeling te kunnen voor-
bereiden, wordt de uitgave dezer vakbladen
gedurende eenigen tijd

stopgezet
Artikelen en mededeelingen, voor de afzon-

derlijke vak- en bedrijfsgroepen van het N.A.F.
beteekenis, zullen echter regelmatig inï van

,,Arbeid" worden opgenomen. •

gezicht van dezen arbeider, van dezen . werker
.uit ons ,volk, die werken wil, die werken kan, en
die nu langzaam, maar onverbiddelijk zeker tot
grauwe armoede, tot pauperisme gebracht wordt.

Wie deze beelden voor zich ziet, voelt walging
in zich opstijgen. Walging voor een tijd, die
onde» alle mogelijke schijnvrome leuzen den
werker hoe langer hoe meer in het moeras deed
zinken, die, als het moest, noodgedwongen ver-
beteringen invoerde, om, als het de kans schoon
zag, deze verbeteringen met rente den arbeider
weer te' ontnemen.

«Te) ,

Velen spreken in deze dagen over „vroeger,
toen alles zoo goed en zoo heerlijk was, den
goeden, ouden tijd!" Zij praten er zóó lang over,
tot zij er ten slotte zelve in gelooven. ^t Lijkt wel
de niethode Coué! Maar de feiten zijn er om te
bewijzen, dat die „.goede, oude tijd" een klink-
klare leugen was, misschien niet voor sommige,
zeer tevreden, zatgegeten renteniers, maar wel
voor den eerlijken Nederlandschen arbeider.

Die „goede, oude tijd" van uitbuiting, van uit-
knijpen van den arbeider tot hij ten slotte als
een nuttelooze leege schil werd weggeworpen
mag onder geen omstandigheden meer'terug-
keeren; Wij verlangen, neen, wij willen een
anderen tijd, den nieuwen 'tijd. den waarlijk
goeden tijd. Er voor te werken, dat de arbeider
zich geborgen weet iji de volksgemeenschap, dat
hij zich bewust worde van zijn eereplaats in de
maatschappij, 'dat hij zijn arbeid met vreugde
verricht, dat is de taak, die den strijders voor de

.nieuwe arbeidsorde in ons volk wacht.
Het vonnis der geschiedenis over de vroegere

arbeidstoestanden in ons vaderland is onverbid-
delijk hard, maar niet onrechtvaardig»Eens zal
ook over de hedendaagsche 'voorvechters voor de
arbeiders geoordeeld worden. TSTu zijn zij in veler
oogen idealistische dwazen, door den een belas-
terd, door een ander bespot, door een derde ge-
haat. Maar gehaat of belasterd, bespot of ge-
hoond, de weg, dien zij gaan, gaat opwaarts, de
taak gaat voort, opdat eenmaal, hoe eerder hoe
beter, het hooge ideaal bereikt moge worden:

Iedere Nederlandsche arbeider ten volle ge-
borgen in zijn volk!".

,J. W. H. M. BRUNKLAUS.

(Foto's: A.P.—ZwaanevelAt)

Donderdagmiddag vond in de bedrijfscantine van de
Bataafsche Petroleum Maatschappij tt Amsterdam

voor ruim 560 arbeiders de honderdste bedriflsbijecnkomst
van het Nederlandsch Arbeidst'ront te Amsterdam plaats.
De organisatie-leider van hel N.A.F., de heer J. Fh. van
Kampen, hield ter gelegenheid van deze jubileum-
bijeenkomst voor een aandachtig toeluistcrend gehoor een
toespraak, waarin hij onder .meer betoogd?, dat deze
bijeenkomst als een symbool te beschouwen was van de
saamhoorigheid van de werkers in het bedrijf, waarvan
velen nog den weg van het „ik" naar het „wij" moesten
leer-en vinden, omdat zij alleen" langs dezen weg socialis-
tische gemeenschapsmenschen konden worden.

Onder de aanwezigen merkten wij op den Beauftrapte
van den Rijkscommissaris voor Amsterdam, dr. Schröder,
den heer H. Ro,drego, SozialreferenJ en de heeren Musser-
holdt en Stockmann van de B.P.M. Namens het Neder-
landsch Arbeidsfront was aa'nwezig de heer W. Picrsn)»»
gewestelijk leider van Amsterdam.



BIJ DE FOTO'S:

Venus in een lioek-
je van „Stad en
Land", de tentoon-
stelling in het Ste-
delijk Museum. De
typisch ftederland-
sche foto's zijn in-
gelijst met een ty-
pisch Nederlandsen
materiaal: stroo!
Links: Een teeke-
ning. die de hoe-
ken Leidschestraat

—Keizersgracht
toont vóór de mo-
derne verminking
van liet grachten-
beeld Izie foto-).

(Foto's Stedelijk
- Museum en A.P.-

Breyer)

r

maakt van ruwe, uit het bosch gesneden
takken. Een woudlooperstent!

Er is zooveel, dat men er gemakkelijk
een geheelen middag doorbrengt en dat
men dan nog veel heeft overgeslagen en
vergeten! In één zaal vindt men bijvoor-
beeld alle boerderijen van Nederland bij
elkaar, keurige modellen, in hun natuur-
lijke omgeving van weilanden en tuinen,
van boomgaarden en singels en grachten
en lanen, ontworpen door dr. ir. J. T. P.
Bijhouwer, den deskundige bij uitstek.
Beter dan een lang betoog doet ons de
aanblik van deze boerderijen-op-een-bord-
jervoor-ons — gemakkelijker kan het al
niet dan zoo'n maquette in vogelvlucht
in het Jangswandelen in één oogopslag te,
overzien — beseffen welk een karakteris-
tieken rijkdom ons land in zijn boerderijen
bezit. De machtige Groninger; patrictéChe,
boerderij — het-gave kop-hals-romp-type
van de Friesche greiden — de Saksische,
de Limburgse boerderij — de mooie
stolp-boerderij van Noord-Holland . . .

Er is veel, veel meer! Er is de besteding
van den vrijen tijd, er is het verblijf aan
bosch en strand — het kampeer^n noem-
den wij al — er staan ook echte strand-
stoelen waar de bezoeker even in mag gaan

l

H et Stedelijk Museum te Amsterdam
doet met zijn nieuwe tentoonstelling

„Stad en Land" een ernstige poging een
belangrijk onderwerp zóó te behandelen,
dat het voor alle bevolkingsgroepen ook
inderdaad belangwekkend wordt, ieder
kan hier iets van zijn gading en zijn lee-
ring vinden. Hier wordt een beroep ge-
daan op de aandacht van het geheele
volk, omdat hier dingen ten toon gesteld
en uitgelegd worden, die het geheele volk
aangaan

De groote vraag is: Hoe gebruiken wi]
de stad, hoe gebruiken wij het land? Hoe
brengen wij het land „in cultuur", hoe
trekken wij er nut en profijt van, zonder
dat wij er een „cultuurwoestijn" van ma-
ken met leelijke huizen in stijve linten
langs de wegen? Hoe handhaven wij het
natuurschoo'n? Hoe wonen wij in de
jBtad? Hoe beschermen wij de schoonheid
va.n de oude pleinen en straten? Hoe
bewaren wij het karakter van onze stad
en ons land? Hoe passen wij de eisenen
van een modernen en uoelbewusten tijd
aan bij een ouden en vaak eerwaardigen
toestand en hoe zorgen wij er voor. dat
onze stad inderdaad onze stad en ons
land inderdaad ons land blijven?

Dat zijn' van die dingen, waar meri
lange artikelen over kan schrijven, maar
die men op een tentoonstelling de men-
sclien met één oogopslag kan laten zien en
besriipcn Hoe het moet en hoe het niet
ttioet, hoe het was en hoe het werd — en

hoe het worden moet!
— kan duidelijk en
krachtig naast elkaar
worden gezet.

Wie dezer dagen
<— de tentoonstelling
duurt van Juni tot
October! — het Stede-
lijk • Museum binnen-
gaat, de breede marme-
ren trap bestijgt en den
zaalingang betreedt
waarvoor .de deftige
baldakijn uitstaat, hij
maakt door twintig za-
len een boeiende wan-
deling door ons land en
leert meer zien en be-
grijpen van de schoon-
heid van onze steden,
dan wanneer hij zijn

fietsbanden en zijn schoenzolen zou
verslijten op een tocht van vele hon-
derden kilometers. In drie fasen ziet
hij „het land", „menschen in 't land"
en' „ménschen herscheppen het land".
Hij ziet het land op zijn mooist,
met een karakteristiek van bewoners en
bebouwing -en landschap, hij ziet de ste-
den, die zich na 1870 krachtig industrieel
ontwikkelden en hij ziet den arbeid, dien
overheid en particulieren er verrichten.
Hij ziet stedelijke verzorging, hij ziet de
„meubelen van de straat", hij ziet' de
bordjes voor het verkeer en het bordje
met verboden toegang, dat zoo karakteris-
tiek is voor ons laiid.

Dit is toerisme op één hoog, maar de
bewoners van deze eerste verdieping heb-
ben hun huis onherkenbaar aangekleed.
Men vindt er heele bosschen. reuzen-
groote fotografieën van wel zes bij vier
meter met boomen op natuurlijke grootte
en een boschpad dat zien daartusschen-
door slingert, zoo lieflijk, dat men er wel
zóó op zou willen stappen. Men vindt er
zelfs échte boomen, meri vindt er denne-
appels en zand en grint — ja en ook de
wintertuin pn het vijvertje zijn er nog
en men kan even uitblazen bij het fon-
teintje in den kleinen „Hortus Botanicus"
of fraai aangelegden plantentuin! Men
kan er kampeeren! Want er staat een
modeltent met een modelomgeving met
mokkenboom en geknutselde kamptafel en
al, en.het is een heel „echte" tent, ge-

zitten, terwijl hij jonge menschen vlak
voor zich als snoeken in het water ziet
schieten. En op dit strand krijgt hij geen
zand in zijn schoenen!

Er is ook de tegenstelling van oud en
nieuw op' het land. De verandering ten
goede, waar men bijv. de ruilverkaveling
in Staphorst ziet, waar uit 13.000 volko-
men versnipperde perceelen 1900 behoor-
lijke -stukjes land te voorschijn kwamen.
De verandering ten slechte, waar men
ziet, hoe onbedachtzame, haast baldadige
vernieuwers eerwaardige boerderijen mid-
den in een dorpskom hebben veranderd
in foei-leelijke garages en hoe afschuwe-
lijke borden van „Shell" en reclames van
andere groote zaken 'meedoogenloos de
stille schoonheid van zoo menig dorps-
beeld ontsieren.

Ja, dit is opvoeding tot heemschut, één
van de belangrijkste taken, die deze ten-
toonstelling zich heeft gesteld. En die
heerhschutgedachte spreekt nog duidelij-
ker uit de vele foto's van Amsterdam.
Met ontstelde verbazing aanschouwt de
bezoeker hier, hoe prachtig de grachten
waren, voor het moderne kapitalistische
zakenleven zijn afschuwelijke winkelpan-
den en kaKtoren aan deze oude, boom-
omaoomde waterwegen plaatste. Aan--
schouw hier de Keizersgracht vóór de veel
te hoge kast van de Nederlandsche Han-
del-Maatschappij verrees en zie dan, hoe ,
deze prachtige hoek voor e'euwig bedorven
werd! Zie ook dezelfde gracht op den
hoek van de Leidsche Straat. Zie hoe
daar voor weinige tientallen jaren nog
een zuiver brokje zeventiende-eeuwsch Am-
sterdam bewaard werd en hoe daar nu
het foeileelijke gebouw van Liberty—Metz
staat met op den hoek er tegenover een
al even ellendige, maar kleinere monster-
achtigheid: Terecht lanceert de tentoon-
stelling de vraag, waarom wij naast de
goed beschermde natuurreservaten niet
degelijk bewaakte stads-reservaten zouden
hebben. De stad moet tegen vandalen en
„moderne" architecten beschermd worden.
Onlangs circuleerde het bericht, dat men
de geheele Amsterdamsche binnenstad als
„monument" wilde beschouwen. Zeer
goed! Maar zestig, zeventig jaar te laat!
Want ondertusschen zijn de prachtige
grachtenhuizen al veranderd in moderne
bankgebouwen, in scholen, in leelijke ker-
ken, in confectie-fabrieken. En hoe krijgt

men die weer weg?
Met schoonheidscommissies is men er

niet gekomen. Met toezicht achteral en
•op de uiterlijke resultaten zal men er
nooit komen. De architectuur is slecht»
het uiterlijke kleed. Wie daaraan verst*»
en oplapt, doet soms aardig restauratie-
werk. Maar de ziekte en het bederf van
onze oude gebouwen, van ons stad en
land hebben hun oorzaak in eeri zieke,
verworden maatschappij, in de ongebrei-
delde winzucht van een liberaal bestel,
dat geen verantwoordelijkheid jegens de
gemeenschap, jegens voorgeslacht .en na-
kroost kende.

Daarom wendt deze heemkundige ten-
toonstelling voortdurend onze aandacht
naar maatschappelijke problemen. Pas als

_ de gemeenschap haar verantwoordelijk-
heid in het groot ziet, als zij niej meer
'Dit is op het redden van één ' oud ge-
bouwtje of één typisch geveltje (aardig
Hendrick de Keyser-werk. maar meestal
zonder véél innerlijke beteekenis!) maar
als zij ook zorgt, dat' het leven in die
oude gebouwen en achter die typische
geveltjes gezond wordt — pas dan zal de
beemgedachte in waarheid zegevieren! .

Dan zal de gemeenschap zich niet meer
alleen bezighouden met de restauratie
van een geveltje, klein stukwerk, maar
dan zal zij de bewoningsbestemming van
heele stadsdeelen kunnen regelen Dan
zal zij de confectie-fabrieken verwijderen
van de grachten, dan zal zij niet al te
smalle verkeerswegen laten verworden tot
veel te drukke winkelstraten, vol afzich-
telijke reclames. Maar dan zal het initia-
tief van Utrechts burgemeester, die alvast
energiek begonnen is de gevolgen van
-deze betreurenswaardige ontwikkeling te
bestrijden en die nu alle ontsierende
reclames in zijn stad laat wegbreken,
overal gevolgd worden, zoodat onze ste-
den en dorpen weer rustiger en weer Ne-
derlandscher worden — weg met die laag
schmink en dien buitenlandschen „op-
schik" van reclame op het gezicht van >
ons land.

Maar tegelijk zullen dan de oorzaken
worden aangetast en zal men veel stren-
ger de bestemming van ons land en onze
gebouwen gaan richten. Het bouwspecu-
lantendom, dat land en stad verwoestte,
zal worden aangegrepen. De verkeerspro-
blemen zullen anders gesteld worden. De
man; die fabrieken bouwt, zal gevoelen, .
hoe hij .tegelijk verantwoordelijk wordt
voor den groei van woonwijken en den aan-
leg van tuindorpen bijv. Zoo ziet men,
hoe „heemschut" niet slechts het bewa-
ren van het oude is, maar hoe zij. goed-
begrepe.n, een krachtige stuwing kan zijn :
in de richting van een waarachtige, socia-
listische gemeenschap.

Dat deze tentoonstelling, uiteraard nog
onvolledig, den bezoeker onontkoombaar
naar dit gezichtspunt brengt, is een ver-
dienste. Dit is een tentoonstelling, die
niet alleen onze gedachten bepaalt bij wat
was en bij wat is, maar die ons ook de
vraag stelt, hoe het worden moet En
daarbij gaat het niet alleen om wat
mooi is of was, maar telkens blijkt de
maatschappelijke achtergrond. Een ge-
dachte, die op de tentoonstelling zelve
nog niet duidelijk genoeg is uitgesproken,
maar die zich aan den nadenkenden toe-
schouwer opdringt. Alleen wat maatschap-
pelijk inzicht vertoont, kan mooi zijn. En
alleen wie dat inzicht heeft, kan heem-
schut van het verleden én bouwer van
de toekomst zijn.

Persbericht N.A.F.
Met ingang van heden gelieven

zij, die lid zijn van het N.A.F, of
dit wenschen te worden en hun
domicilie in Amsterdam hebben,
voor aanmeldingen als lid, voor
adreswijzigingen, voor het aanvra-
gen van nooduitkeeringen van het
N.A.F., alsmede voor alle gelegen-
heden, de contributie betreffende,
zich te wenden tot het kantoor
van het Arbeidsfront, Stadhouders-
kade 139.

Alle aangelegenheden, de werk-
loozenkas betreffende, zooals het
dagelijks teekenen der lijsten, het
uitbetalen van uitkeeringen, e.d.,
worden behandeld aan het kantoor
van het Arbeidsfront in de Hemony-
laan, achterzijde . Stadhouders-
kade 139.

Ten aanzien van het aanvragen
van uitkeeringen en het verstrek-
ken van inlichtingen, verband hou-
dende met het Bureau van Sociale
Zaken (z.g. crisisuitkeeringen), ge-
lieve men zich te wenden tot bet
kantoor van het N.A.F., De Kem-
penaerstraat 51.



Ga
goed voor

Smit

indien Gij goed wilt doen volgen.

Een leidspreuk voor alle onderwij-

zers onzer jeugd, die evenzeer

van toepassing is in het gezin.

Ga goed voor. Geef blijk van Uw

voo'ruitziende zorg en welover-

wogen oordeel. Sluit een 'levens-

verzekering bij „De Centrale" i

de maatschappij voor Werkend

Nederland. Eens zullen de kinde-
•>

ren Uw' goede voorbeeld volgen.

Solide Coulant
VERZEKERT WERKEND NEDERLAND

DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RUNSTRAAT 28 DEN HAAG

\f

. ANKERTJE en VKdoor 'n AKW* d| AK
^ochnogzooeu rd ,

werkelük idf w^^, «tt^*5

emn AKKERTJi
De Nederlandsche Pijnstiller

V A C -A N T l

Troelstra-Qorden
Egmond aan Zee: voor onbepaaklen

tijd gesloten.
Beekbergen: volgeboekt tot 8 Aug.

„Morgenrood" te Oisterwijk
Volgeboekt tot 8 Augustus (logiesaan-

vragen aan: Vacantiehuis ,,Morgenrood"
te Oisterwijk — Nrd Brabant; tel. 377).

Natuurvriendenhuizen
Vanaf l Juli j.l. zijn de bekende Na-

tuurvriendenhuizen wederom geopend.
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. MerT moet
zelf voor zijn inkoopen zorgen en kan
gebruik maken van het gemeenschap-
pelijke fornuis, de keukeninventaris 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 226 te Amsterdam.

Voor logiesaanvragen wende men zich
tot de volgende adressen:

W. Vrieze, Heerestraat 30a. Gronin-
gen (Huis „Hondsrug" te Zuidlaren):

A. Konstapel, Bankastraat 16, Meppel
(„Het Hunehuis" te Havelte):

G. de Jong, Hendr. Smitstraat 44,
Hilversum („Ons Honk" te Lage
Vuursche);

Natuurvriendenhuis „Den Braam" te
Buurse bij Haaksbergen; /

Natuurvriendenhuis „Krikkeiihaar" te
Bornerbroek bij Almelo;

Natuurvriendenhuis „De Brummel" te
Bermekom.
liet Natunrvrlendenluiis „De Hondsrug"
is van 18 Juli tot en met 15 Augustus
volgeboekt.

Boottochten vanuit Rotterdam
Op Zondag 19 Juli en. 2 Augustus

naar Gorinchem met bezoek aan Slot
Loevesteln. Prijs per volwassene ƒ 1.25;
kinderen tot en met 13 jaar ƒ 0.75.

Voorts op 12 Juli en eventueel op
19 Juli kersentocht naar Culemborg.
Prijs per' volwassene ƒ1.30; prijs per
kind ƒ 0.80.

Nadere inlichtingen en- kaarten bij
Heemraadssingel 163 en de overige be-
kende adressen.

ding zal op. Zondag 12 Juli a.s. om 11
uur v.m. een excursie worden gehouden
naar de tentoonstelling Weser-Ems. in
het Priesch Museum. Toegang voor
N.A.F.-leden gratis.

Verzamelen om 11 uur bij het Friesch
Museum.

Eventueele nadere inlichtingen bij
Nieuwekade 84.

Openluchtvaorstelling
te Amsterdam

Op Zondag 19 Juli a.s. wordt In het
Openluchttheater Prankendael in de
Watergraafsmeer een drietal voorstel-
lingen georganiseerd met Pieter Langen-
dijk's klucht in 3 bedrijven ..Don
Quichot op de bruiloft van Kamacho".
door de Schouwspelers o.l.v. Johan
Boezer.

De voorstellingen vangen aan om
10.30; 14.30 en 19 uur. Medespelenden:
Co v. Sprlnkhuysen, Adr. Heerings, Hans
v. d. Jast. Jopie Koopman. Mien v. d.
Lugt—Melsert. Frans Hoek. Ab v. Veg-
ten, Tonny Verwey, Ellen . Durieux.
Johan Boezer.

Toegangskaarten & 40 cent voor leden
van het N.A.P. en hun huisgenooten.
en 60 cent voor niet-leden, verkrijgbaar
bij : Prins Hendrikkade 49. V. &. A.,
Leidscheplein en voor .zoover voorradig
voor den aanvang bij den ingang. -

ONTWIKKELING

Excursies te Arnhem
Zondag 19 Juli: Bezoek aan Kasteel -

Doorwerth en Natuurbad ,,De Branding"
te Doorwerth. Met de tram tot eindpunt
Oosterbeek en wandelen door de bos-
schen naar het Kasteel Qoorwerth, dat
bezichtigd wordt Daarna naar het ua-
tuurbad „De Branding", waar de mid-
dag, aangenaam wordt doorgebracht. Per
tram huiswaarts. Brood meenemen:
vertrek 10 uur. terug 6 uur.

Nadere inlichtingen en aanmeldingen
bij Jansbuitensinge 117 te Arnhem.

De volgende excursies worden gehou-
den op 2 Augustus: Wandeling naar de
Postbank en op 16 Augustus: Bezoek
aan het Streekmuseum te Velp, terwijl
op 30 Augustus een wandeling naar
het Gemeentemuseum, op het program-
ma staat.

Excursie te Leeuwarden
Onder deskundige Nederlandsche lei-

Zwemmen
Voor nadere inlichtingen omtrent de

goedkoope zwenravonden, weilke weke-
lijks in tal van plaatsen voor de leden
van het N.A.E. en hun huisgenooten wor-
clen georganiseerd, wende men zich tot
de plaatselijke kantoren van het N.A.P.

Met Ingang van 8 Juli j.l. is de zwem-
regeliiig als volgt:

lederen Woensdagavond van 6.30—7.30
uur: kinderen tot 1O jaar; van 7.3O—|
8.30 .uur: oudere kinderen; van 8.3O—
9.30 uur: volwassenen.

Kinderen betalen 12i centr volwas-
senen 17J en genoodlgden 20 cent.
- Deze zwemavonden worden gehouden
In de Leeuwarder Overdekte Bad- en
Zweminrichttng.

*

Natuurbaden
De leden van het N.A.F, genieten

reductie op de toegangsbewijzen voor
de Natuurbaden te Bilthoven en Emmen
en voor „Park I>oorworth".

Nadere inlichtingen bij de provin-
ciale N.A.P.-kantoren. •

Bovendien is een regeling getroffen
met het Borgelerbad en het Schipbeek-
bad te Deventer; ook wat de zwemles-
sen betreft. Nadere Inlichtingen om-
trent deze twee baden bij het plaatse-
lijk N.£ F.-kantoor, Singel 18 te Deven-
ter.

Met de N.V. Zweminrichtlng Middel-
burg is een regeling getroffen voor .de
zwemlessen, terwijl de N.A.P.-Iederi
reductie genieten op de toegangsprijzen
voor het zwembad te Hreskcns.

Tenslotte wordt medegedeeld, dat ook
met Bad Hoelcelo een regeling is ge-
troffen.

Huisvlijtactie „Neer-
land's Jeugd aan

het werk"
Tentoonstelling te Utrecht

De tentoonstelling van de te Utrecht
Ingeleverde werkstukken wordt van 14
tot en met 26 Juli a.s. in de Gemeen-
telijke H.B.S.. Catharijnesiugel 62 (hoek
Nic. Beetsstraat) gehouden.

Dagelijks geopend van 2—5 uur en
van 7—9 uur. Toegangsprijs: 10 cent
per .persoon; kinderen tot en met 13
jaar 2" cent.

{Roelof Qltroen JUWELIER

AMSTERDAM
Kal verstraat l - Telefoon. 37658
DEN HAAG
Hoogstraat 23 • Telefoon U1757

Opgericht 1850 Eigen Atelier
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L aten we eerlijk zijn en toegeven, dat wij vrouwen
meestal vluchtig een krant of blad inzien: vlug

even een feuilleton en wat grappen lezen; nauwelijks
nog wat plaatjes kijken en dan... de_ krant weer op-
zij leggen, klaar, gelezen! In het geval dat we geen
feuilleton lezen, beperkt het kranten- en tij dschrif ten-
lezen zich tot de fotopagina, wat modesnufjes en an-
deren lichten kost. En vraagt dan je man: „Heb je

•' dit of dat ook gelezen?" of „Hoe denk je over dat ar-
tikel van dien meneer Zoo-en-zoo?" dan staan we met
•onzen mond vol tanden en zeggen met iets van ver-
veling in onze stem; „Nee, dat duurt mij te lang der-
gelijke dingen te lezen, daar voel ik niets voor". En
terwijl we dan dit antwoord aan onzen echtvriend,
broer of zuster (die wél leest) en anderen geven,
Voelen we meteen diep in ons binnenste, dat we te-
kort schieten, we voelen dat het toch niet goed is
altijd te moeten zeggen. „Nee, ik voel er niets voor".
We merken dan even heel duidelijk, dat we eigenlijk
buiten het leven staan en niet er midden in. We
merken dan ook dat het geen excuus is, als we ons-
zelf wijsmaken, dat we absoluut geen tijd hebben
om „al die dingen" te lezen, en als we verder naden-
ken wéten we ook, dat we verplicht zijn ons pp de
hoogte te stellen van alles wat zich zoo dagelijks in
het leven voordoet, zoodat je man niet hoeft te
denken: „Och ze heeft er toch geen verstand van",
en wij zoodoende zonder het zelf te weten, 'een af-
stand, een zekere verwijdering vormen tusschen de-
genen waar we mee samengaan en ons zelf. We, ver-
oorzaken, d»t er 'n zekere groepeering in het gezin
komt, die hoe klein en onschuldig ze ook lijkt,- vaak
de oorzaak is, van een meer of minder uit elkaar gaan
Van%nze levensinteressen. Het veroorzaakt een uit
elkaar gaan, inplaats van een samengaan. En daarin
ligt juist de groote fout en over het algemeen geno-
men, de fout van ons vrouwen, waardoor we zonder
het zelf te weten soms. een groote schuld op ons
laden.

, Het is hiermee als met zoovele dingen: -een kleine
oorzaak die groote gevolgen heeft. Het lijkt onbe-
langrijk, maar het is het tegenovergestelde. Boven-
dien-is het een verkeerde gedachtengang te meenen,
dat wij alleen aan een speciale eigen plaats in het
leven onze belangstelling moeten geven.

Een vrouw is alzij dig en de vrsuw heeft den sleutel
Van de harmonie, die in het leven van ons menschen,
onontbeerlijk is. Ze heeft derf sleutel van de ge-
meenschap, in den waren zin des woords.
. Als een man afgedwaald is van de zijnen, dan is

in de meeste gevallen aan te toonen, dat de vrouw
niet in, staat is gebleken de belangen en interessen
Van den man, te harmonieeren met de hare en met
die van het gezin. Wij willen niet beweren dat dit
een excuus voor den man is^m zich dan van het

"gezin af te wenden, allerminst. Maar toch is het niet
kwalijk te nemen dat de man, die. zoo sterk de har-
monie van noode heeft, wil hij zijn energie in arbeid
om kunnen zetten, die ergens anders zoekt als hij die
bij de zijnen niet vindt en steeds weer stoot op on-
verschilligheid en onbegrip der vrouw. En hoe kan

nu de vrouw deze moeilijke, doch prachtige taak na-
komerr, als ze al begint met te zeggen: „Dit lees ik
niet en dat niet, daar vind ik niets aan".

Probeeren we liever, wél eens een artikel of een
verslag te. lezen van dat wat in het algemeen belang
ligt, buiten, de distributie-perikelen om!

Het kan ook nog wel eens meevallen en we zullen
dan ook wel bemerken, dat onze belangstelling er in
werkelijkheid wél naar uit gaat en de prettige er-
varing opdoen, van het gevoel te hebben, mee te
kunnen praten.

Willen wij onze kinderen opvoeden voor huri taak
in deze wereld, dan moeten we bovendien toch
minstens zelf eenigszins op de hoogte zijn van wat
er in die wereld te koop is. Laten we dus beginnen
onszelf op te voeden en eens wat meer aandacht te
besteden aan hetgeen voor ons «gedrukt wordt:
daardclor bewijzen we meteen respect te hebben
voor den arbeid van schrijvers, redacteuren, zet-
ters en andere medewerkers welka noodig is om
een tijdschrift tot stand te doe,n komen. Respect
hebben voor arbeid en streven van ande-
ren, ook al ken je die menschen niet is óók
een plicht! Wij moeten leeren onszelf te zien
als een onmisbaar deeltje van een gemeenschap die
ons het'leven mogelijk maakt en dus ook. leeren in-
zien dat al die andere .menschen, een even onmis-
baar deeltje zijn. En dit leeren we niet door- een
krant van ons af te schuiven, maar alleen door er
kennis van te nemen, van wat er in geschreven
staat. Wij willen niet beweren dat wij nu de kolom-
men moeten spellen en taaie beursverslagen moeten
doorworstelen, neen geenszins, maar laten we kennis
nemen wn hetgeen waard is gelezen te worden en
we zullen merken, dat we zelf meerdere, voldoening

• zullen krijgen. En laten We, als onze mannen of
oudere kinderen dezelfde fout. als we hierboven heb-
ben besproken, aan den dag leggen, hen ook op deze
fout -wijzen en zoodoende onze .taak als vrouw weer
een beetje meer trachten te benaderen en te vol-
brengen.

Want al te weinig beseffen wij vrouwen nog, welk
een plicht wij eigenlijk tegenover het leven hebben.
Laten we dit leven, al schijnt het nog zoo moeilijk,
werkelijk tot Leyen maken: het is onze roeping en
onze plicht en wij allen, de één meer, de ander min-
der, zijn ertoe instaat!

I k heb jullie al eens verteld van den redac-
teur-opmaker, die er voor moet zorgen, dat

de krant vol komt. Die meneer was verleden
week genoodzaakt, de prijswinnaars weg te
laten. Zelfs vertelde hij mij, dat in het ver-
volg het heele „Babbeltje van Oom Niek"
wegens de papierschaarste niet meer ge-
plaatst kan worden, omdat er vele artikelen
zijn, die op het oogenblik van meer belang
zijn dan de jeugdrubriek.

De Laatste prijzentoekenning ^
Voor „Kabouter Brombeer" was de belang-

stelling niet zo groot als ik wel had ver-
wacht. Het was ook een heel werk, het ver-
ha.altje over te schrflven en tevens op te
knappen. De hoofdprijs verwierf Tilly de
Klonia, m., 15 j., Oogststraat 47', Amsterdam
•Oost. Voor het kruiswoordraadsel kreeg de
hoofdprijs Hennie ter Heide, m., 13 j., Tuban-
tiastraat 63, Enschede.

Troost- of Ereprijzen kregen "ditmaal:
Antje Postma, m., 13 j., Kerkstraat A 48,
Kantens; Geertje Kroon, m., 12 j., Westerdiep
D 298, Wilderyank; W. de Ruiter, m., 14 j.,
Handelstraat 25, Leeuwarden; Corrie v. d.
Brink, m., 13 j., Tulpstraat 50, Amersfoort.

We gaan verder met de prijzen!
Jullie herinneren je de prijsvraag van den

zuinigen meneer, die zijn eigen advertentie
niet meer begreep. Op enkele kleinigheden
heb ik niet gelet. Ik kreeg weer een stroom.
van goede oplossingen, evenals voor het
raadsel der verborgen plaatsnamen. Uit de
stapel trok Ronnie de volgende:

Hoofdprijswinnaars
Dlck Slierendrecht, j., 13 j., Nunsfceetlaan

444» Den Haag; Jacob Loek, j., 9 j., Van
Speijkstraat 11, Groningen.

Troostprijzen kregen: Jacob Tjeertes j., 12
J., Troelstrakade 8, Alkmaar; Annie Zwaans-
wijk, m., 15 j., Keizer Karelstraat 23, Haar-
lem O.; T. Hofstede, m., 13 j., Rappersweg 13,
Almelo; Phientjë J. Rutten, m., 12 j., Wilgen-
straat 77, Haarlem N.; Mientje van Zanten,
m., 14 j., Van Suijlenplein 8, Rhenen; Rietje
Colie, m., 9 j., Potgieterstraat 42B, Schie-
dam W.
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^. edurende de zomermaanden zijn verschillende
\Jf levensmiddelen meer aan bederf onderhevig dan in
de koudere periode. Een heel teer artikel is melk.

Door de ontrooming duurt het langer eer de melk bij
oen slijter is. Daardoor is de melk eerder zuur. De huis-
vrouw doet er daarom verstandig aan, de melk zoo
vroeg mogelijk te halen. Als .u de melk den geheelen dag
bij den melkboer laat staan, dan zal direct koken ook het
zuur worden niet meer tegengaan. Zorg er vooral voor een
Sohoone pan of melkkoker te gebruiken en spoel dese
nog even met schoon koud water om. De melk -moet nu
direct worden gekookt en snel worden afgekoeld, liefst
in een bak met koud water. Op een koele plaats moeten
we haar bewaren.

Des Zondags krijgen we geen .versche melk. Om zuur
worden te voorkomen, kunnen wij de melk des Zondags
Qog eens opkoken.

Restjes koude en warme melk mogen nooit bij elkaar
Worden gedaan. Door de lauwwarme temperatuur, .die
daardoor ontstaat, bederft de melk veel vlugger.

Een lezeres uit Vught (N.-B.), vraagt om een recept
Voor wrongel_ (kwark).

Wij laten het recept hier volgen:
l liter melk, k liter karnemelk. •
De zoete melk lauw maken, niet koken! De karnemelk

er doorheen roeren. Dan l a 2 dagen laten staan tot. zij
Öik is.

Daarna het vocftt laten wegloopen door een doek.

C O R R E S P O N D E N T I E
Mevr. v. Z.^-A. te R. — De melk, die langs uw dressoir

s gevloeid, is natuurlijk in de nerf van het hout ge-
örongen. Daarom kunt u de vlekken niet met een doek
Verwijderen. Het zal vermoedelijk wel beter met een meu-
belboender gelukken.

Mevr. S. T.—W. te A. — Een middel om uw teil roest-
. Vrij te maken, kunnen wij u tot onze spijt niet aan de hand

öoen. Den laatsten tijd komen echter in de bladen wel
advertenties voor van- blikslagers e.d., die zich met het
joestvrij-maken van zinken emmers en teilen belasten.
*** u daar eens op. ,

Mevr. M. G. den H. te W. — Een leek kan over het al-
Semeen moeilijk beoordeelen of stoffen van nieuwe of
oude samenstelling zijn. Het koopen van textielwaren is
«erhalve thans voornamelijk een kwestie van vertrouwen.

maken een kampeerbroek
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D e korte broek komt de laatste jaren steeds meer in
swang. Voor kampeeren en sport is zoo'n broek dan

ook zeer practisch. Bovendien spaart zij de „goede" klee-
ren en heeft men er weinig stof voor noodig.

Talrijk waren de aanvragen die ons bereikten om het
patroon van een korte broek te plaatsen.

Het patroon, dat wij deze week geven, is voor dames
zoowel als voor heeren geschikt.

Voor de dames wordt de sluiting op zij gemaakt. Aan
den voorkant worden dan een of twee zakken gestikt.

Voor de heeren wordt er aan den achterkant, een zak
gezet, terwijl de sluiting van voren wordt gemaakt.

Het is een echt prettig werkje, deze broek te maken.

In korten tijd is men er mee gereed. Uit een oud kleeding»
stuk kan onze kampeerbroek heel goed worden vervaar»
digd

De verschillende deelen, die het uitgewerkte patroon
aangeeft, zi]n: Fig. l voorpand; fig. 2 achterpand; fig. i
zak; fig. 4 sluiting voor heeren.

Het patroon is berekend op taillewijdte 76 en heup*
wijdte 106. Patronen kunnen worden besteld ^bij d».
redactie van „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam (CJ,
tegen f 0.4J) aan postzegels, welke op de adreszijde vaü
een briefkaart kunnen iimrnen geplakt. Gelieve er bij tt
vermelden: Patroon no. 72,



VET UWTSTi
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Schaak-rubriek

Onderstaande partij werd gespeeld In
een van de eeregroepen van den

Jubileumwedstrijd van de Amsterdamsche
schaakvereniging „De Raadsheer" Hoe-
wel er meerdere fouten door beide spelers
gemaakt worden, is de partij zeer '.eer-
eaam, omdat hier zoo duidelijk gedemon-
streerd wordt, dat fouten, welke niet be-
straft worden, dezelfde uitwerking heb-
ben als sterke zetten.

Wit: W. Knip Zwart: J. Been.
Italiaansche partij

1 e2—e4 e7—e5
2 Pgl—f3 Pb8—c6
3. Lfl—c4 Lf8—c5
4 'c2—c3 Lc5—b6

De moderne — gesloten — verdediging;
beide partijen beoogen de centrumspan-
Ding intact te laten.

D d2 -d4
6. 0—0
7 h2—h3

Dd8—el
d7—d6

De theorie geeft eerst 7. a2—a4 met de
dreiging d5 enz. aan

7
'8 Tfl—el
9. d4—d5

Pg8—f6
0—0

Deze ontspanning in het centrum en
het op nonactief stellen van Lc4 komt
zwart zeer te stade; de witspeler was tei)
duidelijkste met de stelling verlegen. Nog
altijd kwam a2—a4 in aanmerking.

a
10 Pbl—d2
11 Pd2—fl
12 Lel—g5

Natuurlijk niet ia ,
13. ef5:. dreigend Pe5:l

Pc6—b» .
Pf6—e8!
f7—f5
De7—f7

.... Pf6 wegens

13.
14

e4xfö
TelxeS?

v LcSxfS

Een misrekening in slechte stelling. Het
beste was Le3.

14 Lf5xh3ï

Zwart laat zich intimideeren.' Na 14.
,de5:, 15. Pe5:, Lg4! had zwart een

kwaliteit voor een pion meer gehad bij
bevredigende stelling.

15. Te5—e7

Weer niet het sterkste, wel moest we-
gens de dreiging de5:, PeS:., Df2:t 'de
toren vluchten, maar dit stuk had naar
e4 moeten gaan, dan was wit in het voor-
deel gebleven

Petrus N. v. Bruggen
, & Zoon

Makelaars - Taxateurs - Experts

REGULIERSGRACHT 33
AMSTERDAM-CENTRUM

Telefoon 34703
(36941 alleen voor buurzaken)

NIEUWE RAADSELS
„Daar gaaleen domineevoorbij"
Wanneer in een gezelschap eensKlaps allen
zwijgen, doordat de stof voor het alge-
meen gesprek verbruikt Is, of door een
andere oorzaak een hiaat in ,de conver-
satie is ontstaan, wordt vaak door één
der aanwezigen de opmerking gemaakt:

Apenliefde
Het gebeurt wel dat een aap uit
hartstochtelijke liefde haar iongen
dooddrukt. In lig. zin verstaat men
onder apenliefde, een onverstan-
dige, dwase liefde, vooral de blinde
liefde van ouders voor kinderm die
hun uiteindelijk meer kwaad doet
üan goed.

„Daar gaat een dominee voorbij". Op
velerlei wijzen heeft men getracht, van
deze zegswijze de herkomst te geven. Het
meest aannemelijke lijkt ons' deze, dat
als een gezelschap zich met dansen ver-
maakt of vrij uitgelaten is, iemand, uit
vrees voor berisping of terechtwijzing
door een predikant of een kerkeraad, die,
wanneer zij de betrokken woning of loka-
liteit zouden passeeren, het feestrumoer
zouden kunnen vernemen, tot stilte aan-
maant, door waarschuwend te zeggen:
„Stil. daar gaat een dominee voorbij."
Alleen in Nederland wordt de dominee
in dit zinsverband gebezigd. In Duitschland
en ook in Spanje wordt gezegd, dat er
een engel door de kamer gaat of door het
vertrek vliegt. De Duitschers zeggen ook
wel: „Daar komt .een luitenant in den
hemel". In Friesland houdt men 't ook
bij den dominee en zegt: „Der giet in
dominy foarby", of wel „Dominy komt
er oan."

15. Df7—h5l

Thans dreigt zoowel Dg4 als Lf2:t,
Kf2:, Dg5:

16. Pfl—g3.^

Natuurlijk niet 16 gh3:, Tf3:; 17/Te8:t,
Kf7; 18. Te7t, Kf8 en zwart wint en
16. Te4 zou thans wegens 16 Lg4
in elk geval een pion hebben gekost.

mers pion d5 afstaan of op f6 ruilen,
waarna zwart de torens verdubbelt.

19 Egl x f2
20. Te7 x e8l

Dc4xh4

Deze eenvoudige weerlegging heeft
zwart bij de vooruitberekening over het
hoofd gezien.

16
17. Lg5—h4*

Dh5—g4

20
21. Te8xf8T

Dh4 x U3

Het eenige tegen, de hoofddreigingDgS:

n
18. g2xh3

Dg4 x c4

Zwart: J. BEEN

En wit won verder gemakkelijk.

Probleem No. 3
O. Martin

(„Deutsche Schachzeitung" 1921)

Zwart

a b c d e f

Wit: W. KNIP

Stelling na 18. g2xh3.

18 Lb6xf2f?

Zwart offert het mooiste Stujt van zijn
spel eri daarmede is de partij beslist —
in zijn nadeel dan altijd. Met rustig 18.
....... Pa6 zou hij de leiding hebben be-
houden, want er dreigt dan zoowel Lf2:t
als Tf3: en te zijner tijd zal Pf6 heel
onaangenaam worden. Wit moet dan im-

a b c d e f g h

Wit

Wit: Kc6. Db8, Tel. Td8, pion e2 (vijf
stukken).

Zwart: Kc4, Dc3, Lf8, Pa3, pionnen b3,
e3, e4, g7 «acht stukken).
. Wit geef e in twee zetten mat.

Oplossing van Probleem No. l
van J. K. SPEISER

1. Dhl—bl dreigt 2. Dbl x b2 mat
l cö—c4; 2 d3—d4 mat
l Td7 xd6; 2. Le7—f6 mat
l Ph4—f5: 2. Ph6—f7 mat; enz.

Hoe luidt het spreek-
woord?

Een beleend spreekwoord bestaat uit 20
letters^Nummeren wij deze letters in volg-
orde van l tot en met 26 dan vormen de
letters 3. 2, 16, 9 de naam van een plaats-
je in Noordbrabant.

Na de arbeid lieeft men behoefte aan
12. 10. 5, 17

In één 26. 22, 18, 20 is het prettig wan»
delen. .24, 19, 6, 7, 12 kan men drinken,
13. 11, 15. 6 is een muziekinstrument e»
l, 21, 25, 23 een jongensnaam. 24. 4, 8. 17 Is
een windstreek. Tenslotte vindt men 1. 14.
15. 20, 4, 23 op vele plaatsen langs de Ne-
derlandsche kust.

Hoe luidt het spreekwoord?

Een lucifer-puzzle
Hoe kan men met zes lucifers vier even-

groote gelijkzijdige driehoeken vormen?

Kunt U goed rekenen?
Een wandelaar liep 'van Amsterdam

naar Haarlem met een snelheid van
5 km. per uur om een familie te bezoe-
ken. 'Op' hetzelfde oogenblik dat hij Am-
sterdam verliet stuurde dit familielid hem
zijn hond tegemoet. Dit schrandere goed
afgerichte dier liep met een snelheid van
15 km. per uur. Toen hij den wandelaar
bereikt had. keerde hij evenwel direct om
en rende met dezelfde snelheid weec naar
Haarlem terug. Daar stuurde de baas hem
evenwel terug en zoo rende de hond maar
steeds he*B en weer tusschen den wande-
laar en zijn baas, totdat de wandelaar
Haarlem bereikte. Indien wij den afstand
van Amsterdam naar Haarlem op 20 km.
stellen, hoe groot is dan de afstand die
de hond aflegde.
Inzendingen moeten vóór 10 Juli in on»
bezit zijn. Adresseeren: Redactie .^Arbeid",
Postbus 100, Amsterdam. Op de envelop-
pe vermelden: „Puzsle-rubriek".

Een boete op te lang spreken
In de 18e eeuw werd in Wijk bij Duur-

stede een boete van ƒ3 geheven op het üe
lange preken. Op 19 Decembei 1774 ver-
minderde de Magistraat, ingevolge een
verzoek van de predikanten, die boete tot
11 stuivers, „zijnde hiermede onder be-
grepen alle feeststoffen, gene uitgezon-
derd, exceptis dank-, vast-, en bededagen
en die 's Zondagsmorgens, wanneer het
H. Avondmaal alhier gehouden wordt."

De predikanten betuigden aan den Ma-
gistraat hun hartgrondige dank voor „de
favorabele resolutie, in faveure van hun
Eere nopens de vermindering der boete,
óp het te lange prediken gestatueerd. ge-
nomen."

De invloed van de Pranschen was op
onze taal 'destijds wel zeer goed merkbaar.
Als onze scholieren een dergelijken stijl
in hun opstellen zouden volgen, dan kre-
gen ze vast .geen 10

KAKELT JE KRAAN-PRIJSVRAAG VOOR IDE JEUGD

Wat doet Kareltje Kraan? Inzendingen vóór 23 Juli aan Oom Niek, Postbus 100, Amsterdam
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