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Woudenberg hakt de Gordiaanse knoop door
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Aan allen, wie de vakorganisatie ter harte gaat
it nummer van het weekblad van het N.V.V. geeft een
doc,h nam zijn zwaard en hakte de knoop door. Sindsdien
geldt
het resoluut doorhakken van een wirwar, waaraan
beschrijving van de opbouw en de werkwijze van dit
niemand
meer kop of staart kan ontdekken, als het sym*
machtige lichaam. Als ik deze woorden gebruik, bedoel ik
boel van snel en doortastend optreden.
„machtig" in dubbele betekenis, — ja zelfs in driedubbele
betekenis. Machtig is het N.V.V. doordat het voorheen de
belangrijkste en thans de enige centrale instelling is van
vakorganisaties. Machtig is het ook door het symbool van
n de zaken van- de Nederlandse vakbeweging was een
eenheid van de arbeid, waarvan het thans de drager is.
dergelijke beslissing onvoorwaardelijk nodig. De prin*
Machtig is het N.V.V. tenslotte, omdat het door zijn orga*
cipes,
waarop indertijd de politiek*gerichte vakorganisaties
nisatie en door het aantal van zijn, leden in staat is de
waren
gebaseerd, hadden reeds lang geleid tot een starre
belangen van het arbeidende volk van Nederland op
indeling van de Nederlandse burgers in groepen/die hei
krachtige wijze te bevorderen.
him plicht achtten iedere andere groep te beschouwen als
De maatregelen van de laatste weken hebben deze drie*
hun geestelijken vijand, ter*
voudige macht van het
wijl toch die zelfde mensen
N.V.V. in elk opzicht ver*
De opbouw van het N.V.V.
als arbeider en als burger in
groot. In ieder lichaam waar
de beste harmonie met el*
volksbelangen ter sprake
u door de jongste verschuivingen op het gebied van de vakkander samenleefden. Op
N organisatie duizenden nieuwe leden het N.V.V. binnenkomen,
komen, kan thans één man
die,
manier leidden politieke
lijkt het'ons nuttig een nummer van „Arbeid" te wijden aan een
optreden namens de gehele
beschrijving
van
het
N.V.V.
De
leden
dienen
te
weten,
hoe
de
en
godsdienstige
overtuiging
Nederlandse arbeid. Er be*
top-organisatie
van
de
vakbeweging
is
samengesteld
en
hoe
in
tot
een
splitsing
in
het volk,
hoeft geen compromis te
die top alle arbeiders- en arbeidsvraagstukken tezamen komen,
die een krachtig bestuur on*
worden gezocht tussen ver*
waarmee de leden in hun dagelijks leven te maken hebben.
mogelijk
maakte. Had men
schillende groepen; er is
Ieder lid is lid van zijn vakbond en de vakbond is lid van het
gewacht
totdat
deze scheids*
N.V.V.
Dat
geeft
aan
het
lidmaatschap
een
dubbele
waarde,
want
geen strijdigheid in de op*
lijnen
in
het
volk
vanzelf
terwijl
de
vakbond
zich
bezig
houdt
met
de
directe
belangen
van
vattingen mogelijk, v>vaar*
den
arbeider,
dus
met
de
loonkwesties.
vacantie-regelingen,
kaszouden
vervloeien,
dan
had
door de stem van de arbeid
uitkeringen enz., zorgt de centrale organisatie van het N.V.V.
men
moeten
wachten
tot
een
minder luid zou klinken.
er voor. dat zijn rechten en belangen- als arbeidend burger van
totale
ineenstorting
van
de
Eén organisatie, één leiding,
Nederland worden erkend en behartigd.
Nederlandse
samenleving,
één geluid en één doel. De
Deze gehele opbouw van vakbondsafdeling tot centrale instelling,
want $en huis stort -niet in
verbrokkeling is verdwenen,
die rechtstreeks met de overheid overleg pleegt, wordt beheerst
eer het gebint vermolmd is,
eensgezind en doelbewust
door één gedachte: de gedachte van de souvereiniteit van de
tenzij er een breker of een
optreden is thans voor het
arbeid. Dit wil zeggen, dat de arbeid het zwaartepunt van ome
bouwer
aan te pas komt.
samenleving-is
en
daarmee
is
het
socialistische
streven
van
het
eerst in volle omvang op het
N.V.V.
vastgelegd.
Dit
betekent
echter
geenszins,
dat
het
N
V
V.
Het
Nederlandse
Huis van
gebied van de Nederlandse
daarom
een
politieke
organisatie
is
Wet
oerbond
streeft
niet
naar
de
Arbeid
was
ondoelmatig
vakorganisatie in Nederland
staatkundige macht, het voelt zich slechts de vertegenwoordiger
en daardoor onbewoonbaar
mogelijk.
van alle. arbeiders in Nederland en is dus in wezen teaelijkertijd
geworden, want het ging
Het spreekt vanzelf, dat het
een dienende en, een beschermende instelling. Het verbond dient
• niet met zijn tijd mee en
zowel den arbeider als de gemeenschap en beschermt eveneens
ingrijpen, dat onvermijdelijk
den arbeider en de gemeenschap.
belette de bewoners van de
was om deze eenheid te be*
ene vleugel waardering te
reiken, geen pijnloos proces
Door een samenbundeling van krachten wordt het N.V.V. het
hebben
voor de bewoners
vliegwiel
van
het
sociale
leven
in
Nederland.
Ieder
nieuw
lid
was. Maar {e dezen opzichte
maakt
dit
vliegwiel
sterker
en
doet
het
rustiger
draaien.
Sluit
u
van
het
andere gedeelte.
geldt dat de korte pijn beter
aan
en
geeft
dat
vliegwiel
vaart.
Moesten
wij
nu wachten met
is dan een lang lijden. Wan*
het
optrekken
van een nietiW
neer wij ongewenste toe*
gebouw,
tot
het
oude van*
standen laten voortslepen,
zelf
in
elkaar
stortte?
omdat wij opzien tegen het
Dat ware zeer zeker niet in het belang geweest van de
pijnlijke van het ingrijpen, zullen wij nooit tot betere toe*
Nederlandse arbeiders. Hier moest gebroken worden, om
standen komen. ledere vernieuwing brengt met zich mee
te
kunnen bouwen.
aantasting van het oude, én aan het oude zijn wij dikwijls
sterk gehecht, niet omdat het zo goed was, maar omdat wij
er zo vertrouwd mee waren.
e knoop moest dus worden doorgehakt en hij is door*
Wij moeten rekenen met de toekomst. Wij moeten in het
gehakt. Thans moeten alle krachten worden inge*
oog houden wat noodzakelijk is om van de jaren die vóór
spannen om aan de Nederlandse arbeiders te laten zien hoe
ons liggen een zo goed mogelijk gebruik te maken. Als
inderdaad het N.V.V. de eigen organisatie van de Neder*
blijkt, dat het noodzakelijk is daarvoor afstand te doen van
landse arbeid is; -- een eigen organisatie, die zowel gerech*
hetgeen velen Onzer voorheen dierbaar was, dan moet -dat
geschieden. En als dit geschiedt, is het beter^snel en door*
tigd als in staat is tot vertegenwoordiging van den Neder*
landsen arbeider. Dit nummer van „Arbeid" geeft u daarom#
tastend de nieuwe toestand tot stand te brengen dan er
een beschrijving van de opbouw van het Nederlands Ver
lang aan te dokteren.
bond van Vakverenigingen. Mogen vele duizenden, die,
hetzij vrijwillig, hetzij uit onverschilligheid „dakloze
arbeiders zijn, mede hierdoor de weg vinden naar het Huis
et vraagstuk van de vakorganisatie was voor Ned«r*
van de Arbeid, dat .door het N.V.V. gebouwd is en steeds
land een verwarde kluw,en geworden van deels gelijk*
verder uitgebouwd zal worden.
luidende, deels tegenstrijdige belangen en inzichten, — een
H. J. WOUDENBERGware ;„Gordiaanse knoop", die niemand meer kon ont*
warren. Het was Alexander van Macedonië, die in de tijden
Hoofdredacteur van hei algemeen gedeelte van „Arbeid" is: C F Röosefl'
van de Griekse oudheid voor de taak werd gesteld om de
schoon. Amsterdam Voor de inhoud der inlegbladen zijn verantwoorde^
legendarische Gordiaanse knoop los te maken. Hij verloor
de daarop vermelde redacteuren.
geen tijd met een vruchteloos zoeken^ naar begin of eind,
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recht van de leden om te weten, waarvoor dit geld nodig Is en op welke wijze
het wordt beheerd. Op bladzijde 7 is de
leider van de afdeling Geldzaken aan
het woord om zijn eigen arbeid te beschrijven.

en vereniging met honderdduizenden leden vergt; zoals vanzelf
Espreekt
een groot bestuursapparaat.
Vooral wanneer er zo Vele en zo uiteenlopende belangen aan de orde
komen, zoals in de vakorganisaties
het geval is. Nu is het N. V. V. geen
gewone vereniging, want, al spreken
wij van ,,N.V.V.-leden", de arbeiders
zijn eigenlijk niet rechtstreeks lid
van het N.V.V., maar lid van hun
vakbond en deze vakbond is aangesloten bij het N.V.V. De letters N.V.V.
zijn immers de afkorting van Nederlands Verbond van Vakverenigingen.
De vakbonden, die gezamenlijk het
N.V.V. vormen, zijn echter geschoeid
op één leest en daarom slaat men,
wanneer men spreekt van N.V.V.leden, die tussenschakel van de vakbonden maar over; bedoeld wordt
vooral het karakter van de organisatie, waartoe de arbeider behoort.
Toch zijn al die vakverenigingen op
zichzelf niet geheel aan elkaar gelijk.
De statuten van • de onderscheidene
vakbonden zijn niet ontworpen volgens een vaste e, n gelijkluidende
standaard, doch historisch ontstaan
in de geschiedenis .van elke bond
afzonderlijk. Daaruit vloeien verschillen voort ten aanzien van contributie. bestuursbezetting. rechten en
plichten enz. Ten aanzien van hel
N.V.V. zijn echter de aanspraken en
de plichten van de leden gelijkluidend.

Het N.V.V. is als het ware de hoed
over alle vakbonden heen. Het heeft
zijn eigen structuur, maar deze structuur is, zoals vanzelf spreekt, aangepast bij de behoefte van de vakorganisaties. Op de volgende bladzijden zullen wij vernemen hoe enkele
van de belangrijkste belangen in de
verschillende afdelingen hun behartiging vinden.

eren wij thans terug, tot de afdeling organisatie. Deze afdeling
K
bouwt als het ware het geraamte van

(Foto:

de vakbonden. Hoe deze afdelingen
hun taak opvatten vindt men op de
bladzijden 8 en 9.
Het vraagstuk van de vrije tijd van
den arbeider, van de sfeer, waarin hij
zifn" arbeid moet verrichten, van zijn
ontwikkeling en ontspanning, beslaat
een zo omvangrijk terrein, dat daar
een zeer uitgebreide afdeling in het
N V.V. voor nodig was, die onder de
naam „Vreugde en Arbeid" werkt. Ook
over dit werk vindt men een afzonderlijke beschrijving. Vervolgens hebben
we de afdeling Vorming, die zich belast met de opleiding van het N.V.V.-

A.P.-archief)

kader; dan de afdeling Volksgezondheid (zie blz. 12), waarin b.v. de t.b.c.fondsen verenigd zijn en tenslotte de
Documentatie, die het N.V.V. voorziet
van gegevens over al deze terreinen
van werkzaamheid.
Nu hebben" we één grote afdeling nog
niet genoemd en zeker niet de minst
belangrijke, n.l. de afdeling Geldzaken.
He* geld, dat in de vorm van contributies door de leden bijeen wordt gebracht, geeft, de middelen om al het
werk te verrichten en Ret-4s het goed

Deze afdelingen zijn de volgende: :n
de eerste plaats hebben wij het Alge- WSTRICTS -BESTUURS BONDEN
meen Beheer en Secretariaat; verDISTRICTEN
Dista Leider
volgens de afdeling Organisatie, die
de onderverdeling van het N.V.V. voor
het gehele land regelt en waarover
wij in dit artikel straks nog zullen
spreken. Hierna moet vooral worden |Sccfetariaat[Geldzaken Oigamsafe|RarsenIVop.|Soc.enEc.Zaken Vakgroepen [Vreugde en Arb.j
genoemd de Sociaal-economische Afdeling. waarin een groot deel van het
eigenlijke vakbondswerk wordt verricht. een werk, dat op bladzijde 5
Wordt beschreven. De Rechtskundige PLAATSEL.BESTUURDERSB.
Afdeling, waarover men op bladzij 4
PI. Leider l
PLAATSELIJKE LEIDING
nadere bijzonderheden vindt, helpt
oen arbeider aan zijn recht en treedt
tegelijkertijd op als verdedigster van
öe belangen van het N.V.V. zelf. De
afdeling Propaganda zorgt ervoor, dat
S.
G. Ofg. PenPr. S.cnE. Vfrkgf. VeoA
het N.V.V.-werk bekendheid krijgt In
brede kring en dat de Nederlandse
AFD. ALS BU DISTRICTEN
arbeiders worden opgewekt om toe te
treden. Op een ander terrein en met
andere middelen wordt soortgelijke
arbeid verricht door de afdeling PersWezen. die de opdracht heeft de gehele Nederlandse pers voor te lichten
Organisatie-schema van het N.V.V.
omtrent de arbeid van het N.V.V. en

VAKGROEPEN

het N.V.V. op. Het verbond moet
natuurlijk zijn vertakkingen hebben
in iedere provincie en in iedere gemeente. Om die vertakkingen heen
groeperen zich de vakbondsafdenngen.
Het N.V.V. is daartoe verdeeld in
districten onder een districtsleider. In
die districten zijn de districtsbestuurdersbonden verenigd op zodanige wijze,
dat alle vakbondszaken door de districtsleiding ten volle kunnen worden
.behartigd. Ook deze districtsleidingen
beschikken weer over de afdelingen
Secretariaat, Geldzaken, Organisatie,
Pers en Propaganda, Sociale en Economische Zaken, Vakgroepen en
„Vreugde en Arbeid".
In totaal is ons land nu verdeeld in
72 N.V.V.-districten. Behalve de districtsleider bestaat het bestuur van
zo'n district uit zes mensen.
Onder de districten staan weer de
plaatselijke leiders, die eveneens overeenkomstige afdelingen hebben als die
van de centrale instelling en de -districten. Bij deze plaatselijke organisaties zijn de vakbondsafdelingen aangesloten.

n welke verhouding staan nu de
vakbonden tot de centrale organisatie van het N.V.V.? Zij zijn te beschouwen als vakafdelingen van het
centrale, leiding-gevende lichaam. Zij
staan rechtstreeks in verbinding met
hun onderafdeling en geven de richtlijnen aan, die deze vakbondsafdelingen te volgen hebben. Over het algemeen hebben de afdelingen dus slechts
instructies te ontvangen van de betreffende vakafdeling van het N.V.V.,
die van hun bondshoofdbestuur. Een
uitzondering wordt gemaakt voor de
werklozenzorg en de steunverlening,
waarover de Juridische en de Sociaaleconomische Afdelingen van het '
N.V.V. zo nodig rechtstreekse verbinding met de vakgroepen onderhouden.
Door deze wijze van opbouw is verkregen, dat bij een gecentraliseerde
leiding de regelmatige functionnering
van de afzonderlijke vakbonden bewaard kon blijven. Invloeden , van
buitenaf zijn uitgesloten en juist daardoor ontwikkelt het N.V.V. zich tot een
krachtig en invloedrijk, maar nietpolitiek lichaam.
Zo hebben wij een snelle rondgang gemaakt door het Huis van de Arbeid De
leden en belangstellenden hebben
thans een beeld van de opbouw, dat
door het schema op deze bladzijde nog
nader wordt verduidelijkt. Men zal er
uit erVaren, dat de organisatie overzichtelijk en doeltreffend is en dat het
geheel erop is gericht de arbeidersbelangen zo goed mogelijk te dienen.

I

Gedenkboek

—.Over wetten —i
. en
De laatste weken is ook in ons blad
de nodige aandacht .geschonken aan
de ontwikkeling en verdere uitbouw
van de sociale verzekering, en alles
iaat daar mee samenhangt.
Deze uitbouw, zoals die thans tot
stand komt, zou zeker niet mogelijk
zijn geweest icanneer niet vele vorige generaties van werkers daadwerkelijk er toe hadden bijgedragen de
fundamenten te leggen. De fundamenten waarop het grote verzekeringsgebouw voor de Nederlandse arbeidsgemeenschap wordt opgetrokken
waarvan van dag tot dag meer zichtbaar wordt.
Staat de arbeider bij dit alles onverschillig aan de kant van de weg? Ziet
hij toe hoe het gebouw wordt opgetrokken, hoe zijn belangen door anderen worden gediend?
Het zou onjuist zijn dit te veronderstellen. Als er ooi} een verminderde
interesse voor de sociale verzekering
was, dan viel dat te verklaren uit de
teleurstelling over resultaten, die niet
in overeenstemming waren met het
gestelde doel.
Doch niet uit verminderde belangstelling voor het doel zelf.
Het kan inmiddels geen kwaad om er
nog eens nadrukkelijk op te wijzen,
. dat de medewerking die de arbeiders
kunnen verlenen voor een groot deel
een directe en onmiddellijke kans
zijn, waarbij zij en hun gezin in vele
opzichten ook een 'direct en onmiddellijk belang hebben.
Het is duidelijk, dat de uitvoering
van de verschillende verzekeringswetten niet anders tot stand kan komen
dan door een uitgebreide administratie, die bovendien zeer nauwkeurig
moet zijn.
Deze nauwkeurigheid nu, hangt niet
alleen af van de met de uitvoering
belaste ambtenaren, doch voor een
zeer groot deel ook van de arbeiders.
Op de inlichtingen, die de arbeiders
verstrekken moet worden voortgebouwd.
Aan de hand daarvan, of mede daarvan moeten rechten worden vastgesteld.
Hieruit volgt, dat vertraagde of ook
onnauwkeurige gegevens van de kant
van de arbeiders heel veel moeilijkheden meebrengen, die zich uiteindelijk vaak 'in vertraagde of te lage
uitkeringen wreken op den arbeider
en ...... op zijn gezin.
Nu is het meest voor de hand liggende vaak het moeilijkste te volbrengen. Een formuliertje invullen,
een kaart wegsturen,' een enkel telefoontje vaak. Het zijn allemaal dingen van een ogenblik, die licht worden vergeten.
Toch is het goed, dat dit niet gebeurt.
Omdat tenslotte dat invullen van een
formuliertje, dat toezenden van een
kaart een schakel vormt in de grote
keten van werkzaamheden die verricht moeten worden om het org'anisme van de verzekering goed te
kunnen laten functionneren.
Thans is dit aUes reeds van belang,
maar nog meer zal dit belang blijken
wanneer straks de geneeskundige behandeling zich een grote plaats in de
sociale verzekering ziet toegewezen.
Vertraging in de administratie betekent dan meer nog dan heden, mogelijkheid van vertraging der geneeskundige behandeling, dus verhoogd
gevaar. Geen arbeider die zich verantioaordelijk voelt voor zich en zijn
gezin zal hier • gaarne aansprakelijk
voor zijn: Doch ook wanneer er geen
ziekte is, en geen onmiddellijke gevaren dreigen is het goed dat iedere
arbeider zijn belangstelling toont,
door daadwerkelijk mee te helpen bij
de uitvoering van de noodzakelijke
maatregelen. Op die manier bouiot
ieder mee aan het grote gebouw van
de Sociale Verzekering. Op die manier
dient iedere arbeider in de eerste
•plaats zijn eigen belangen, en die van
zijn gezin!

Aan hen, die Deel II van het boek ..De
Geschiedenis der Zelfstandige Vakbeweging", geschreven door J. Oudegeest,
nog niet hun bezit hebben, kunnen wij
mededeelen, dat hiervan momenteel nog
slechts enkele exemplaren voorradig zijn.
Zij, die dit boek alsnog wenschen te ontvangen voor den sterk gereduceerdeii
prijs van f 1.50. zenden onverwijld
onderstaand iiivulformulier in aau het
N.V.V., P.C. Hooftstraat 178, Arnster-

HETKECHT
IN DIENST VAN DE V A K B E W E G I N G

flam-Z.

S.v.p. in blokletters

In de loop van de jaren heeft jcle
Nederlandse vakbeweging veel voor de
arbeiders verworven. Grote verbete-k
ring van de positie van den werker is
bereikt, doch teneinde die verbetering
te bereiken, brachten de arbeiders in
hun vakbeweging gestadige, 'grote
offers. Wie zelf nooit heeft moeten
leven van een inkomen van tien
guldens of nog minder per week,
zoals voor vele werklozen het geval
was, kan slechts moeilijk beseffen,
welke opofferingen de arbeider zich
heeft getroost om een organisatie te
helpen bekostigen en in stand te
houden, ook in tijden van tegenslag
en „crisis".
Het ligt voor de hand, dat, wanneer
de vakbeweging een verbetering nad
bevochten, er voor diende te worden
gewaakt, dat het resultaat niet weer
gedeeltelijk teloor ging, doordat de
gemaakte afspraken niet werden nageleefd of de nieuw-uitgevaardigde
wet werd ontdoken. Een strijd dus
voor rechtshandhaving en van bescherming van den werker tegen de
machten van de onwil- en de geest
van traagheid en verzet in.
Geenszins is deze rechtsverdediging
uitsluitend een taak voor den jurist;
zelfs niet in de eerste plaats; iedere
socialistische vechter, die verdrukking veracht en streeft naar erkenning van de rechten en de eer van
den arbeider, zal doorlopend „rechtsbeschermer" zijn; niet wikkend en
wegend de letter van de wet of van
de verordening, maar steeds mét de
gedachte van wat sociaal rechtvaardig is voor ogen.
Want dit is het doel van de vakbeweging, het bereiken van een sociale
rechtvaardigheid, het omvormen, van
onze volksgemeenschap tot een geheel, waarin iedere werker zijn °er,
zijn recht en zijn kans zal hebben.
Dan eerst zal er sociale vrede komen
in onze samenleving, indien een loestand wordt bereikt, waarin ieder
naar zijn krachten wordt belast en
na gedane plicht een eerlijk bestaan
kan vinden voor zich en zijn gezin.
Diegenen, die altijd hebben gestreden

C

tegen de macht en de invloed van
het groot-kapitaal, zullen dezer dagen
met voldoening hebben gelezen, dat
overal daar, waar in de- bedrijven
onmatige winsten , werden gemaaKt,
de baten met terugwerkende kracht
zullen worden opgevorderd en aangewend ten nutte van de gehele volksgemeenschap. De „dividend stop""belastingverordening. En evengoed ^ls
het de innerlijke vrede in een volk
helpt bevorderen, dat niet alleen
maar de arbeider de harde lasten van
de oorlog moet dragen, zoals o.a.
doordat het leven zoveel duurder is.
geworden en hij vaak gedwongen is
heel ver van vrouw en kinderen te
gaan werken, doch dat ook hij,"die
voorheen onder tiet oude bestel, door
een oorlog rijk werd, thans zich die
winsten ziet ontgaan, zo goed zal ook
de bedrij f svrêcle zijn bevorderd, indien
de arbeider zal weten, dat zijn positie
niet langer die van de zwakste
partij is:
Een belangrijke factor is o.a. in dit
.verband, de invloed van de Ontslagverordening. Wel niet in alle, maar
dan toch in zeer vele gevallen is het
aan het onvermoeide streven van
arbeidsinspectie en vakbeweging te
danken geweest, dat aan den Nederlandsen arbeider het oorlogsleed van
ontslag en werkloosheid is bespaard.
Op het terrein van het ontslagrecht
ligt nog een groot arbeidsveld voor
de vakbeweging. Daarenboven worden
vrijwel dagelijks in Nederland de
arbeidsvoorwaarden in deze of gene
bedrijfstak gewijzigd; en zoals/ reeds
tienduizenden arbeiders ondervonden,
uiteindelijk steeds ten gunste van
den werker.
In veel sneller tempo dan vóór de bezetting komen wekelijks nieuwe regelingen en verordeningen ter beschsrming van den arbeider tot stand. Niet
alleen op het gebied van de ziekteverzekering en invaliditeitsverzekering, doch ook ten aanzien van de
loonbelasting, de prijsbepaling, de
huur en verhuur van woningen enz.,
zien wij een steeds groeiend aantal
wetten en verordeningen.

Ondergeteekende ....,"
Adres
Woonplaats
verzoekt toezending van l ex. ,.De Oeschiedenis der Zelfstandige Vakbeweging in. Nederland", Deel II, door J.
O.udegeest voor den prijs van ƒ 1.50.
Handteekeniag

Geen wonder dan ook, dat in de vakbeweging behoefte was aan een aantal bureau's, verspreid-in den lande,
waar zowel het lid van het N.V.V.
alsook de geroutineerde vakbondsbestuurder gaarne eens nader zijn licht
gaat opsteken omtrent de mogelijkheden en kansen, eventueel in rechte.
Wij hebben hiermede op het oog de
zogenaamde Bureau's voor Rechtsbescherming.
En niet alleen de Bureau's . voor
Rechtsbescherming hebben deze bijzondere opgave, om het hunne er toe
bij te dragen, opdat een ieder het
zijne vinde en zijn recht verkrijge,
doch overal verspreid in het land, in
ieder district van het N.V.V. is een
functionaris, die is aangewezen als de
man, die in het bijzonder .(ie rechtsbescherming dient te verzorgen; ook1
in de onderafdelingen van de distric
ten, in de zgn. plaatselijke bureau's
zitten echte socialisten, die trouw op
hun post bleven en die toonden, dat
zij het doel van hun vakbeweging
lief hebben.
Ook deze „dienstleiders" in de districten en plaatselijke bureau's wenden zich al geregeld tot de leiders van
de Bureau's voor Rechtsbescherming,
indien zij met een ingewikkelde
kwestie verlegen zitten, zodat de
moeilijkheden van de practfjk een
snelle oplossing vinden.
Ook tussen de Bureau's voor Rechtsbescherming en de Dienstleiders voor
Rechtsbescherming enerzijds en de
Vakgroepsleiders anderzijds ontstaat
in de vakbeweging hoe langer hoe
meer een samenwerking tot het bereiken jran het doel: handhaving van
de rechten van den arbeider en" verdediging van zijn arbeidseer.

MEDISCHE VRAGEN«ï

'(Vragen voor deze rubriek richte men tot
den medisch en medewerker van hel
weekblad „Arbeid" Postbus 100, Amsterdam.)

J. H. v. d. M. te R. Het dieet, dat uw
suikerzieke vader thans gebruikt, is
— wanneer het werkelijk slechts bestaat uit: „'s morgens twee boterhammen met zeer weinig boter, 's middags
twee aardappelen met weinig groente
en 's avonds weer twee boterhammen,
verder niets, wel driemaal per dag een
insuline-inspuiting" - voor den 69jarigen man beslist onvoldoende. Hier
heeft men blijkbaar wel voldoende
koolhydraten gegeven om tezamen
met insuline acetonvorming te voorkomen, maar onder de hand vergeten,
dat een lijder aan suikerziekte, als
ieder ander, ook nog andere voedingsstoffen nodig heeft om sterk en gezond te worden. Een minimum-dieet,
dat wel aan deze eis voldoet, ziet er
ongeveer als volgt uit: 's morgens:
40 g. bruinbrood, 10 g.- boter, l ei,
„thee" met 10 g. melk, l appel; 's middags: 100 g. vlees of 200 g. vis, minstens 250 g. groente, 100 g. aardappelen, 35 g. boter, l vrucht; 's avonds:
60 g. bruinbrood, 15 g. Boter, 50 g. kaas
of 50 'g. lever, 150 g. groentesalade
(rauwe sla, tomaat, geraspte wortel
enz.), 200'g. melk, l appel.
Om een dergelijk dieet te kunnen

«

/
geven, verstrekt de distributie, nadat
door den behandelenden arts is overgelegd een dieetlijst, een opgave van
de lengte, het gewicht en de werkzaamheden van den patiënt en van
de dagelijkse dosis insuline, een toewijzing per week van boter: 750 g.,

koffieroom: '/, liter (eventueel te
ruilen tegen boter), kaas: 300 g., eieren: 7 stuks, vlees: 1000 g. Hierbij worden ingetrokken: de suikerkaart,
halve kaart voor meel- en grutterswaren en (behoudens in lichte gevallen) halve broodkaart.
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HET HART VAN HET VAKBONDSWERK de Sociaal-economische Zaken
et zal vele lezers bekend zijn, dat
H
voor de benoeming van den commissaris bij het N.V.V. de taakver-

Leider Sociaal-Economische afd. —
Arbeidsbemiddeling en Arbeidsverzorging. Leider Sociaal-Economische afd.
— Documentatie en Voorlichting.

deling der verschillende bestuurders
zodanig was, dat de bestuurders niet
alleen een bepaalde bestuurderstaak toon- en Arbeidsvoorwaarden
vervulden, d.w.z. secretaris, penning- en Arbeidsrecht
meester enz., maar tegelijkertijd be- Deze onderafdeling geeft de richtlast waren met de uitvoering van een lijnen voor de te voeren loonpolitiek,
bijzonder gedeelte der sociale politiek. hetgeen dus in wezen neerkomt op het
Zo werd door den enen bestuurder leiding geven aan de uitvoering van
sociale verzekering, door een andere de loonverordeningen. De aangesloten
de werkverruiming en steunvraag- organisaties blijven volkomen belast
stukken, weer door een andere werk- met het afsluiten van collectieve arloosheidsverzekering behandeld, enz. beidsovereenkomsten en het voeren
'Met het intreden van het commissa- van loon- en arbeidsvoorwaardenberiaat werd met dit systeem gebroken, sprekingen, doch nu vindt er, in afen wel zodanig, dat een meer orga- wijking met vroeger, een bundeling
nische taakverdeling tot stand werd plaats op de Sociaal-Economische Afgebracht. Daarbij werd 'de Sociaal- deling.
Economische Afdeling gesticht, welke Ten nauwste verwant aan het gebied
enerzijds tot taak heeft sociaal-eco- van de loon- en arbeidsvoorwaarden
nomische maatregelen voor te berei- is het arbeidsrecht en het is ook op
dëii en die anderzijds, in samenwer- grond daarvan, dat dit onderdeel aan
king met, de vakafdelingen, met de de arbeidsvoorwaarden werd gekopuitvoering van alle sociaal-econo- peld. Ook bij de uitvoering van de ontmische werkzaamheden is belast.
slagverordening is een taak toegewe- Gebouw 'van het departement van Sociale Zaken in Den Haag, waar het
-Kortheidshalve komt deze reorgani- zen aan de aangesloten organisaties,
N.V.V.-iuerk in wettelijke bepalingen wordt omgezet.
satie dus hierop neer, dat de Sociaal- die in vele vertrouwensinstanties zit(Foto A.P.-Archief)
Economische Afdeling thans de ge- ting hebben.
l
Rijksarbeidsbureau. Het werkterrein is tijdschriftenverzameling, die thans
hele sociale politiek leidt, waarbij de
dus volkomen in overeenstemming volgens een erkend systeem wordt geuitvoering geschiedt door de aange- Sociale Verzekering en Voorzorg
met
het werkterrein van het Rijks- klassificeerd. Wanneer men dus b.v.
sloten organisaties. Dit betekent Deze onderaf deling^ behandelt de totarbeidsbureau,
wat mijnerzijds reeds iets wil weten over een bepaald ondertevens, dat er op dit gebied voor de standkoming en uitvoering der sociale
districten geen bepaalde taak is weg- verzekeringswetten, zoals ongevallen- vroeger in verschillende artikelen werp, b.v. wachtdagenregeling werkloosheidsverzekering, dan kan onmidgelegd, hoewel natuurlijk het contact wetten en invaliditeitswet, ziektewet, werd behandeld.
dellijk alle literatuur, die op dit getussen de districten, de vakafdelingen kinderbijslagwet, ziekenfondsenverorbied bestaat, worden verstrekt. Daaren de Sociaal-Economisch Afdeling dening. De uitvoering dezer wetten Werkverruiming
geschiedt door de bij de wetten aan- De moeilijkheid bij de werkverruiming naast moet zowel aan bestuurders als
zeer nauw dient te worden gelegd.
Met de uitvoering van haar taak moet gegeven instanties, zoals daar zijn de is, dat de arbeiders lid zijn van een aan aangesloten organisaties en disregelmatig voorlichting worde Sociaal-Economische Afdeling van- Rijksverzekeringsbank, bedrijfsverze- bepaalde organisatie, maar niet in tricten
r
den
verstrekt
over genomen en te
zelfsprekend komen tot een verdere keringen, ziekenfondsen. Daarbij zijn hun eigen beroep bij de Rijksdienst
nemen
maatregelen,
in de vorm van
werkverdeling. Op grond daarvan uiteraard de verschillende vakorgani- voor de Werkverruiming tewerk zijn
mededelingen
en
voorlichtingsboekjes.
heeft een onderverdeling plaats ge- saties ten nauwste betrokken.
gesteld'. Dit eist dus een bijzondere
Vonden, die er als volgt uitziet:
Onder sociale voorzorg vallen pen- verzorging, zodat een aparte onderet spreekt'vanzelf, dat in een tijd
Leider Sociaal-Economische afd. — sioenvraagstukken, voor zover deze afdeling, die centraal deze vraagstukals deze, waarin de oplossing van
Loon- en .Arbeidsvoorwaarden, Ar- niet bij loon- en arbeidsvoorwaarden ken regelt, is gesticht. Deze ondersociale
vraagstukken snel en afdoende
beidsrecht. Leider Sociaal-Economische zijn gWegeld, oudérdomsverzorging e.d. afdeling werkt met de Provinciale
moet worden geregeld, vroegere deelafd.
Werkverruiming. Leider
Contactcommissies en vertrouwens- arbeid thans centraal wordt verricht.
Sociaal-Economische afd. — Sociale Arbeidsbemiddeling en
mensen op de werken.
Daarbij komt nog, dat de invloed van
Verzekering en Voorzorg; Werk- Arbeidsy er zorging,
De Provinciale Contactcommissies zijn het N.V.V. bij het nemen van overloosheidsverzekering, Wachtgeldrege- Deze onderafdeling sluit ten nauwste samengesteld uit vertegenwoordigers heidsmaatregelen van zulk een grote
lingen, Steunverlening en Armenzorg. aan bij het overheidsorgaan: het der belangrijke aangesloten organisa- omvang is geworden, dat zonder overties, terwijl de vertrpuwensmensen ge- drijving kan worden gesproken van
kozen zijn uit de tewerkgestelde, geor- leiding en richting geven door het
ganiseerde arbeiders.
N.V.V. op het gehele sociaal-economische terrein. Dit blijkt b.v. uit het
leeuwenaandeel, dat het N.V.V heeft
Werkloosheidsverzekering,
gehad bij het initiatief en samenstelwachtgeldregelingen, steunlen der verschillende verordeningen en
verlening en armenzorg
het is verheugend te kunnen constaDe uitvoering van werkloosheidsver- teren, dat «laarbij allerwegen, zowel
zekering is geheel in handen van de van organisatie als andere afdelingen
aangesloten organisaties. Een bunde- van het N.V.V., alsmede van overling der verschillende kassen vindt heidsorganen, de grootst mogelijke
plaats bij deze onderafdeling, die ook medewerking werd verkregen. Dit is
centraal richtlijnen geeft voor wacht- ook begrijpelijk, want tenslotte is hefc
geldregelingen, steunverlening en ar- juist, zoals eens werd gezegd, dat de
Sociaal-Economische Afdeling de ziel
menzorg.
is van de vakbeweging, omdat zij de
sociale positie van. de arbeiders cenDocumentatie en Voorlichting
traal moet regelen.
steunverlening en armenzorg
Moge haar arbeid ertoe bijdragen den
Vanzelfsprekend moet de arbeid van Nederlandsen arbeider door deze
de Sociaal-Economische Af deling steu- moeilijke tijden heen te helpen en
nen op wetenschappelijk inzicht en hem te verheffen tot een hoger sociaal
Vreugde en Arbeid-huisje op het Leidscheplein te Amsterdam Het
grote ervaring. Het is n.l. een vak op plan.
s
een centraal punt van alle gevallen, die het Vreugde en Arbeid-werk zichzelf. Op grond daarvan werd
A. Vermeulen,
iken. Hoe belangrijk dit wel is, wordt uiteengezet op de volgende reeds vroeger een documentaire afHoofd van de
Pagina, terwijl wij tevens verwijzen naar de agenda van Vreugde en deling in het leven geroepen met een
Soc.-Ec. Afdeling
Arbeid- elders in dit blad.
(Foto: A.P.-archief) centrale bibliotheek, knipselarchief en
van het N.V.V.

H

et is reeds een mensenleeftijd
geleden, dat de socialistische
arbeidersbeweging in Neder1 and begon de arbeiders te wekken tot het
besef van hun menselijke waardigheid. In de 19e eeuw waren de arbeiders maar al te zeer neergetrapt
onder de onbarmhartige groei van het
kapitalisme, waarbij de arbeid3r
slechts een post op de onkostenrekening was, maar nauwelijks als mens
werd geacht. Het opkomende socialisme heeft daar een eind aan gemaakt. En het is een moeilijke strijd
geweest, — enerzijds ha men te
v- -'-*,en tegen de ondernemers, die
erop uit waren de arbeidskrachten
zo &3edkoop mogelijk te kopen om
zich verder van de arbeiders niets
aan te trekken, en anderzijds tegen
de behoudzuchtigen, die ~an oordeel
waren, dat een arbeider nu eenmaal
tevreden had te zijn met zijn schamele aandeel In de schepping. Het
kwam voor een arm mens niet te pas
te verlangen naar een goed huis, naar
een behoorlijke behandeling, naar een
redelijk loon en naar een verzorging,
die overeenkwam met de „beter gesitueerden". Een arbeider moest ..zijn
plaats" kennen.
Het socialisme heeft d£ aroeiders
geleerd, dat ieder mens dezelfde aanspraken mag maken op de gemiddelde welvaart. Wij allen nemen aandeel aan de voortbrenging en ieder
doet het naar zijn eigen krachten. Wij
nemen niet meer als maatstaf aan,
dat alleen de bezitters van land en
fabrieken, schepen en huizen, geld en
goederen het recht hebben om het
leeuwendeel van de opbrengst te verteren, - - wij staan op het standpunt, dat iedere arbeider niet alleen
zijn loon waard is, maar het ook
krijgen moet. En dat loon moet zo
hoog zijn, dat hij zijn rechtmatig
aandeel in de landelijke welvaart
kan ontvangen.
Langzaam-aan is meer welvaart
voor de arbeiders veroverd en met
die welvaart zijn de arbeiders aanspraken gaan maken op meer ontwikkeling, op betere huisvesting, op
betere hygiënische verzorging in en
buiten de bedrijven. Maar zij hebben
ook ontdekt, wat hunzelf tekort
schoot; ze gevoelden het nadeel van
hun gebrekkige schoolopleiding. Hoeveel jonge arbeiders hebben niet geworsteld met de Nederlandse taal.
toen zij eenmaal als vakbondsbestuurders verslagen moesten schrijven en rapporten moesten opstellen
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en hoevelen zijn er niet op latere
leeftijd opnieuw gaan leren om die
achterstand in te halen
Herhaaldelijk is daarbij gebleken over
welk een voortreffelijk stel. hersens
zo'n arbeidersjongen beschikte, zodat
hij met die latere studie zich opwerkte .tot het helderste intellect van
zijn tijd.
Zo groot was de zucht naar meer-

dere ontwikkeling, dat in de vroege
socialistische
beweging
grotere
lichaamsontwikkeling nauwelijks aan
de beurt kwam. Toch is deze zelfde
drang-naar-weten vaak verguisd als
„materialisme", terwijl het in wezen
een zuiver geestelijke opbloei was.
Eerlt in •ii'ter jaren is in de sportbonden het vraagstuk van de lichamelijke ontwikkeling aan de orde gekomen.
Intussen werd in de vraag naar
grotere geestelijke ontwikkeling voorzien o.a. door middel van het Insti-

tuut voor Arbeidersontwikkeling, uat
bv arbeidsavondscholen organiseerde,
terwijl de afdeling „Natuurvrienden"
ervoor zorgde, dat de arbeiders naar
buiten kwamen, de natuur leerden
kennen en hun vrije tijd op de beste
manier leerden besteden.
Het spreekt vanzelf, dat de arbeider
op die manier geheel op een hoger
plan kwam te staan en als hem vroe-

ger, toen hrj zelf minder eisen aan het
leven stelde, een onvoldoende inrichting van het bedrijf, waarin hu werkte,
niet stootte, dan ging het hem langzamerhand dwars zitten, wanneer hij,
die thuis en in zijn vrije tijfl zijn leven
op een hoog welvaartspeil had georga
niseerd, in het bedrijf genoegen moes.t
nemen met primitieve schaf tlokalen,
\uile toiletten, onverzorgde werkruimten en een volkomen vreugdeloae omgeving van de arbeid. Het was nu het
bedrijfsleven, dat achter was gebleven
bij het ontwikkelingspeil van de be-

\ Van arbeidsvreugde
I
en
^ l
Vreugde en Arbeid
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Boven: Zó, in een vriendelijk
en een prettige sfeer, kan het
leven zii-n
Linies: De verzorger van de lacfc op
één der V en A.-avonden.
Reedt s: Kijkje tijdens ten katfrij/*maaltijd.
Foto's:

'

volking en hiermee kan zeker geen genoegen worden genomen, nu de arbeid
aanspraak maakt op een der voorste
plaatsen in de samenleving
Ongetwijfeld waren er reeds neei wat
vooruitstrevende en verlichte ;erkgevers, die trachtten het hun arbeiders
ze prettig mogelijk te maken doch
jammer genoeg is het daarbij dikwijls
meer de wens naar propaganda voor
het bedrijf en verder de overweging,
dat een arbeider onder goede verzorzing een hoger prestatie levert, dan de
belangstelling voor den arbeider zelf.
die hier de houding bepaalde
De arbeider van onze trjd wenst echter
geen machine te zijn, zelfs geen goed
onderhouden machine. Hij is een
mens, een arbeidend mens en wenst
als zodanig erkend en .behandeld te
zijn. Zorgen de sociaal-economische
en juridische afdelingen van net
N.V.V. voor zijn rechtep en de vakbond
voor zijn arbeidscontract, er blijven
nog al die terreinen van geestelijke en
lichamelijke verzorging over, die wij
zc-even hebben opgesomd Sinds de
reorganisatie van het N.V.V zijn ze
samengevat in de nieuwe afdeling
„Vreugde en Arbeid" Het is uiteraard
moeilijk een woord te vinden, dat dit
ganse terrein typeert en zo volstaan
wij voorlopig met deze woorden
„Vreugde en Arbeid", hoewel het woord
vreugde in de oren van den Nederlandsen arbeider meer de klank
heeft van vrolijkheid en dit laatste
natuurlijk niet in de eerste plaats
wordt bedoeld. Bedoeld wordt de diepere arbeidsvreugde, die bereikt wordt,
wanneer men met voldoening werkt en
zijn arbeid 'erkend en gewaardeerd
ziet. '
Deze afdeling van het N.V V omvat
dus een zeer uitgebreid terrein. Zij
moet niet alleen zorgen voor betere
inrichting van de bedrijven, maar ook
voor culturele en lichamelijke ontspanning, voor vacantie-organisatie,
voor kennismaking met de natuur en
voor volksontwikkeling.
In zijn volle omvang is dit een werkgebied, dat voor een jonge organisatie
bijna overweldigend groot is. Veel-móet
hier nog worden gezocht en gevonden
/om de juiste vorm en de juiste toon te
ontdekken, doch dat deze afdeling van
de grootste betekenis is voor den arbeider en het arbeidersgezin, staat als
een paal boven water. Hier laat de
arbeider zich ten volle gelden als
mens, want de tijd is voorbij, dat hij
slechts machine was

Dat men lia is van de
vakbond, wordt behalve door de vakbondsdcties. iedere
week
Weer in herinnering
gebracht door de contributiebetalinff.
Het
%i voor de hand, dat
öe leden willen weten, hoe dat geld
beheerd wordt. In een beschrijving
van het N.V.V. mocht de financiële
afdeling dus niet ontbreken. Hier
9even wij het woord aan den chef
v
o.n de afdeling geldzaken.

butiebedragen, welke bij ontvangst
door de a^delingspenningmëesters op
staten van een speciaal model worden geboekt. Deze staten worden in
drievoud uitgeschreven; één exemplaar gaat, met het ontvangen geld,
naar het N.V.V.-distriet, één exemplaar naar het hoofdbestuur van de
bond, opdat daar een overzicht van
de ontvangen contributiën wórdt verkregen en controle kan worden uitgeoefend, terwijl een derde exemplaar
in het bezit van den penningmeester
blijft om als archief stuk > te dienen.
De afdelingspenningmeester draagt
niet al het ontvangen contributiegeld af; hij zal onkosten
hebben moeten betalen, b.v.
bodeloon, en dit dus in mindering moeten brengen bij de afdracht aan het district.
Uit 't bovenstaande zal u dui-

A

an mij is de taak opgedragen u
in het kort een beeld te geven
v
an de werkwijze van de afdeling
..Geldzaken". Voorzeker een droog
onderwerp, maar gezien het feit, dat
de motor is, waarop het -N.V.V.
draaien, toch zeker niet van
belang ontbloot.
•°e gang van zaken kajï in vier delen
Worden- gesplitst, namelijk:
a
- de. ontvangst van de contributiebedragen;
"• de financieriiïg van de districten;
Ci
de financiering van de vakbonden;
**• de financiering van de centrale
het N.V.V. zelf).
De

ontvangst van contributie-beagen.
Zoals het Vele lezers bekend zal zijn,
*ordt de contributie door de afdeln
Kspenningmeesters van de bonden
^gedragen aaii het N.V.V. -district,
^aast de contributie ontvangen deze
Un
ctionarissen ook bijdragen voor de
rklozenkas en dient vermeld te
orden, dat deze gelden door de af^elingspenningmeestérs aan de hoof desturen worden verantwoord.
e
£>alen wij ons dus tot de contridr

delijk zijn, zijn,
dat
de leider
dienst geldzanen
van het district
van alle vak. bondspenmng- •
meesters in zijn
district een , opgave
ontvangt
van de geïncasïseerdë contributie
en van de uitbetaalde, kosten van
de
afdelingen,
terwijl hem dan
tevens het overblijvende bedrag
wordt overgemaakt. Nu stelt
deze functionaris op zijn beurt weer
een lijsi samen, waarop alle door hem
ontvangen.bedragen worden vermeld.
Deze lijst, contributie-afdrachtstaat
genoemd, geeft dus het totaal aan,
dat door het district weer aan het
N.V.V. moet worden overgemaakt.
In tegenstelling met de gang van

zaken, gevolgd bij de vakbondsaf- lende mogelijke vraagstukken inzake
delingen, is het de penningmeesters de districtsfinanciering te bespreken.
van de districten niet veroorloofd de
kosten, welke de districten hebben, De financiering van de vakbonden.
in mindering te brengen van de be- Wat iri het klein met de districten
dragen, welke aan het N.V.V, moeten geschiedt, vindt in het groot plaats bij
worden overgemaakt. De ontvangen , de vakbonden, d.w.z. ook deze dienen
bedragen worden dus in hun geheel een begroting in en aan de hand van
overgemaakt, terwijl door het N.V.V. de goedgekeurde begroting wordt het
aan ieder district afzonderlijk het bedrag beschikbaar gesteld, hetwelk
bedrag ter beschikking wordt ge- de bonden voor-de financiering nodig
steld, nodig ter bestrijding van de on- hebben De afdelingsonkosten kunnen
kosten van dat district. Dit ter be- dus buiten beschouwing blijven bij het
schikking gestelde bedrag wordt besamenstellen van een dergelijke berekend aan de handt van een begroting, aangezien, zoals wij reeds
groting, ingediend door het district.
hebben
kunnen vaststellen, deze kosUiteindelijk komen dus "bij de afdeling geldzaken van het N.V.V. de door ten reeds'bij de contributie-afdracht
de districten ontvangeij bedragen aan de districten werden afgehouden.
binnen, welke aan de hand van de
staten, ingediend door de districten, De financiering van de centrale.
worden geboekt. Deze boeking ge- Ook de .afdelingen van het N.V.V. stelschiedt op een boekhoudmachine, len een begroting samen,- aan deliand
waardoor het mogelijk is te' zorgen, waarvan wordt opgemaakt, welk bedat de boekingen per dag bij zijn en drag ter beschikking van een bepaalde cijfers, ter verkrijging van het de afdeling Jsan worden gesteld.
nodige cijfermateriaal, óp verschillende wijze worden samengevoegd.
Het voordeel van het gebruik van de
boekhoudmachine ligt verder hierin,
dat het mogelijk is aan de hoofdbe- Verdere uitbouw vait de afdeling geldsturen van de bonden een afschrift te zaken.
zenden van onze boekingen, zodat deze Naast de afdeling geldzaken^ werden
weer de afdracht van de afdelingen nog,, enige afdelingen in het Teven gekunnen vergelijken met de staten, roepen, welke ten nauwste met het
welke van deze 'afdelingen werden financieel beheer samenhangen en
ontvargen en waarover in het begin hun werk onder leiding d<?zer afdeling
van dit overzicht reeds werd ge- verrichten. In de eerste plaats moet
sproken.
hier de afdeling materiaal worden
genoemd, welke voor een centrale
De financiering van de districten.
aankoop van drukwerk, materiaal enz.
Den aandachtigen lezer behoef ik, in- zorgt en deze artikelen op aanvrage
dien nij de moed heeft gehad dit ovefc- aan de districten verstrekt. Daarnaast
zicht tot hiertoe te volgen, over de zorgt de afdeling gebouwendienst voor
eigenlijke financiering van het N.V.V.- het beheer van de eigendommen van
distriet. niets meer te vertellen! het N.V.V., Het toezicht op de gehuurSlechts dien ik er op te wijzen, dat de eigendommen en voor alles, wat
natuurlijk van de centrale uit de onder een afdeling gebouwendienst
nodige controle wordt uitgeoefend op kan thuis horen.
de uitgaven van het district. Niet Of het noodzakelijk zal zijn nog analleen, dat de doorslagen van het dere onderafdelingen in het leven te
bijgehouden kasboek iedere maand roepen, zal de toekomst moeten leren;
naar Amsterdam worden gezonden en dat dit en een verdere uitbreiding van
daar bestudeerd, doch de controle- de afdeling geldzaken spoedig nodig
dienst van de afdeling geldzaken be- moge 2ijn als gevolg van de verdere
zoekt ook de verschillende districts- toeneming van het ledental, hoop ik
penningmeesters,
ten- van ganser harte!
'einde de" boeken met
f
de kasstukken te conB. A. Alofs,
troleren en verschilleider afdeling geldzaken.

Hoekje van de
afd. Geldzaken.
Foto's:
A .P.-archief/Zwaaneveldt.

nlsatie. Dit weekblad is door zijn
fraaie koperdiepdrukuitvoering In het
bijzonder bestemd voor het gebruik
van foto's. Het is van nature, wat men
noemt een „illustratie". Een blad, dat
vertelt in beelden, die slechts door een
korte tekst nader worden toegelicht.
Dit is een systeem van vertellen, dat
voor vele mensen aantrekkelijker is,
dan artikelen met of ponder plaatjes.
Heel wat mensen kijken liever dan
dat ze lezen en zo vervult ook „Wij"
haar taak in het N.V.V.-gezin.
indien de N.V.V.-pers zich
Ezouchter,
zou beperken tot de eigen kring,
zij daarmee haar taak niet ten

Wanneer er belangrijke onderwerpen
aan de orde zijn, of wanneer er belangrijke werken .worden ondernomen,
wordt de Nederlandse pers in conferenties bijeengeroepen, waar de journalisten rechtstreeks kennis kunnen
maken met de vraagstukken van de
dag. Het contact, dat daardoor ontstaat tussen N.V.V.-leiding en de gehele Nederlandse pers is op die wijze
eveneens een factor van betekenis geworden.
Zoals reeds gezegd, valt ook de
actie van dit weekblad onder het
perswezen van het N.V.V. en het ligt
voor de hand, dat een weekblad met
een oplaag van honderdduizenden
exemplaren onderverdeeld in tientallen edities, die ieder de arbeid van
een afzonderlijke vakbond beslaan,
een belangrijk onderdeel is. „Arbeid"

et perswezen van het N.V.V. — is
H
het wonder, dat deze afdeling ons
na aan het hart ligt! „Arbeid" maakt
er immers zelf een onderdeel van uit.
Maar behalve over „Arbeid" beschikt
het N.V.V. ook over andere persorganen. De gehele „Arbeiderspers" is te
beschouwen als een instelling van het
N.V.V. en daardoor is een uitermate
gelukkige samenwerking verkregen
tussen de vakorganisatie en de „Arbeiderspers".
De pers is een zeer belangrijke instelling. Door middel van dagbladen,
weekbladen en tijdschriften immers
blijft men op de hoogte van wat er
gebeurt en blijven de verschillende
groepen van de bevolking met elkander in contact. Door middel van de
drukpers kan men het gehele volk op
de hoogte brengen van toestanden In
een bepaald deel van het land of onder een bepaalde bevolkingsgroep,
waarvan men zonder de pers weinig
of niets te weten zou komen. Daardoor bevordert het perswezen de
saamhorigheid van een volk.
A,ls we in de afgelopen jaren b.v..
geen kranten hadden gehad, die
voortdurend een toelichting gaven op
de moeilijke positie van de landbouw,
zou het veel moeilijker zijn geweest
om van de verbruikers de offers te
verkrijgen, die gebracht zijn om het
binnenlandse prijspeil op te voeren,
ledere burger echter ontving door
middel van zijn lijfblad artikelen en
beschouwingen en mededelingen over
het leven van de boerenstand en geT
raakte zo tot de overtuiging, dat al
die maatregelen noodzakelijk waren.
Dat betekent niet, dat er niet tegelijkertijd maatregelen behandeld kunnen worden, die aanvechtbaar zijn en
die achteraf wel blijken ongewenst te
zijn geweest — dat kan heel best gebeuren want wie werkt, maakt fouten.
Het doel, het wekken van de belangstelling voor de landbouw, is destijds
bereikt. De hoofdzaak _van de pers is
voor te lichten omtrent hetgeen geschiedt en zo mogelijk ook de achtergrond te belichten, waardoor alles.begrijpelrjker wordt
De Nederlandse arbeiders zijn de
laatste .tientallen jaren gaan beschikken over een eigen pers. Zeer sterk
w^s dit het geval met de socialistische arbeiders, die in „De Arbeiderspers" een grootscheeps bedrijf hebben gesticht. Nu de „Arbeiderspers"
In zeer nauwe relatie tot het N.V.V. is
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gekomen, is daarmee de band met de
vakorganisaties nog nauwer geworden, dan-die voorheen was.
•"De dagbladen, die de „Arbeiderspers" uitgeeft, vormen nu dan ook
een echte N.V.V.-pers. doordat zij te
allen tijde beschikbaar staan voor de
verdediging van de arbeidersbelangen. In de „Arbeiderspers" leeft hetzelfde streven als in het N.V.V. en
haar dagbladen worden geredigeerd
in de geest van de Nederlandse arbeiders. Het spreekt vanzelf, dat onder
de tegenwoordige omstandigheden de
Nederlandse dagbladen voor een groot
deel gelijkluidend nieuws bevatten en
vele kranten zijn dan ook geworden
tot tamelijk karakterloze nieuwsbladen; zij' hebben geen eigen geluid
meer. Bij de dagbladen van „De Arbeiderspers" is dit echter anders, juist
omdat deze bladen zo nauw contact
houden met het arbeidersleven, zoals
dat klopt in en geleid wordt door het
N.V.V. De grote maatschappelijke
vraagstukken van de dag komen
daardoor in de N.V.V.-pers beter tot
uiting, dan in welke andere krant
ook en daarom zijn deze dagbladen
voor georganiseerde arbeiders van
grotere waarde dan enig ander blad.
Ook het weekblad „Wij" maakt een
onderdeel uit van de N.V.V.-persorga-

volle vervuld hebben, want het is niet
genoeg de eigen mensen voor te lichten en de noden en verlangens van
de lezers naar voren te brengen, het
is niet minder noodzakelijk, dat ook
andere kranten kennisnemen van
hetgeen het N.V.V. doet. Deze andere
bladen hebben meestal geen nauw
contact met de vakorganisatie en
staan daarom min of meer vreemd
tegenover de werkzaamheden van
het N.V.V. Er is daarom een N.V.V.persdienst ingesteld, die -iedere dag
berichten 'verstrekt aan de gehele
Nederlandse pers over hetgeen door
de vakbonden en door de centrale
leiding is bereikt of wordt nagestreefd.
De ervaring heeft geleerd/dat dit
systeem uitstekend werkt, want de
persberichten van deze dienst worden
zeer algemeen opgenomen. Daardoor
wordt het mogelijk, dat het gehele
volk op de hoogte blijft van hetgeen
er omgaat in de Wereld van de Arbeid. Als men algemeen verneemt
welke successen door het, N.V.V. worden bereikt, zal dit er zeker niet weinig toe bijdragen het zelfbewustzijn
van de georganiseerde arbeiders te
versterken
Deze persdienst beperkt zich niet
tot het • verzenden van berichten.

moet in de eerste plaats een N.V.V.orgaan zijn. Er moeten regelmatig de
vraagstukken in worden behandeld,
die voor N.V.V.-leden van betekenis
zijn en door middel van dit weekblad
moeten de leden op de hoogte blijven,
van hetgeen er in hun grote orgarii"
omgaat.
Indien het blad zich daartoe beperkte, zoxr het echter een tamelijK
droge inhoud krijgen, wan.t de arbeider heeft ook belangstelling voor onderwerpen buiten de rechtstreekse
vakbelangen en van niet minder betekenis is. dat de gezinsleden eveneens vragen: wat staat er voor mij in
„Arbeid" te lezen. -Daarom geeft „Arbeid" naast de speciale N.V.V.-bericft"
ten en de beschouwingen over -belangrijke kwesties, die de arbeiders
raken, artikelen over allerlei onder-

werpen en bijzondere rubrieken voor
de vrouw en de kinderen.
Het vakbondswerk immers doordringt niet alleen de bedrijven, maar
ook de gezinnen en daarom is „Arbeid" behalve een N.V.V.-orgaan ook
een gezinsblad.
n de acht maanden van zijn beIDestaan
is '„Arbeid" geheel ingeburgerd.
lezers vragen raad in de meest
uiteenlopende gebeurtenissen, die op
hun leven van invloed zijn, en zij betuigen hun instemming met, of eventueel hun afkeuring van het een of
ander artikel, al naar die lezer geaard of gemutst is. Een merkwaardig
verschijnsel heeft zich daarbij voorgedaan. Het aantal anonieme brieven
is op het ogenblik zó klein, dat het
vrijwel te verwaarlozen is; meer en
meer begint men vóór zijn mening uit
te komen. Wij menen, dat wij langs
déze weg naar het goede doel komen.
Een vrije en eerlijke meningsuiting
kan aan de ihhpud van het blad
slechts ten goede komen.
Tegelijkertijd komt in „Arbeid" het
werk van de vakbonden aan de orde.
ledere vakbond heeft zijn eigen inlegblad, dat dus met „Arbeid" wordt
meegestuurd en waarin "de vakbonds-

leiding mededelingen Boet omtrent de
stand van zaken en tegelijkertijd
aandacht wijdt aan de vraag van de
leden naar vaktechnische voorlichting. Deze inlegbladen vormen de
kern van „Arbeid", waar omheen het
algemene,gedeelte wordt gevouwen en
. zo ontstaat de vereniging van algemeen nieuws met de specifieke vakbondsbelangen, een systeem, dat In
de practijk uitstekend blijkt te voldoen.
Het zijn machtige persen, die daveren in de gebouwen van „De Arbeiderspers". Een eindeloos aantal Tollen
papier vliegt tussen de inktwalsen
door en ondanks alle verkeersmoeilijkheden komen de kranten door de
samenwerking van de expeditie met
de spoorwegen en de post op tijd ter
plaatse. Dagbladen en weekbladen,
dwarrelen als het ware uit de lucht
en brengen door hetr gehele land het
nieuws, dat het N.V.V. werkt en hoe
het N.V.V. werkt. Met voldoening mogen wij vaststellen, dat dit werk
vruchtbaar is en onafgebroken voort- gaat nieuwe vruchten voor de arbeiders op te leveren. Daarom is het ook
een voldoening voor hen, die "aan de
pers werken, om deze arbeid met
woorden en beelden van dag tot 'dag
te mogen toelichten.

BIJ DE FOTO'S: Van boven naar onder: Onderdelen voor het werk bij de N.V.V.-persdienst; rotatiepers, centraal bureau, stencil-afdeling en expeditie.
Boven rechts: Ontwerper aan de arbeid.
Foto's: A.P.-arehiet

de vragen welke ongetwijreeds bij velen is opgekomen,
Eis deénfeldvan
vraag: Is het nog nodig dat
voor een instelling als het N.V.V. propaganda gemaakt wordt? Is het nog
noodzakelijk, dat er een afdeling bestaat, welke tot taak heeft den arbeider er op te wijzen, dat hij zich als
lid -ran een gemeenschap dient aan
te sluiten, welke uitsluitend het doel
heeft (en niets anders) dan de arbeidersbelangen te verdedigen en te
behartigen?
Uit het bestaan van een dergelijke
propaganda-afdeling kan echter het
antwoord op deze gedachte reeds geconcludeerd worden. De opmerking
wordt wel eens gemaakt, dat de propagandakosten onkosten zijn waar
'niemand iets aan heeft, maar dat is
de zaak te klein gezien. Bij het N.V.V.
gaat het niet om een verhoging van
onizet zoals bij één reclame-makend
fabrikant, dan wel om een verhoging
van het ledental, want alleen hierdoor, door een machtige organisatie,
zal het N.V.V. in staat zrjn zijn zegenrijk werk voort te zetten en uit te
breiden
Hoe moet het N.V.V aan dit grote
aantal leden komen? Zeker, — iedere
maatregel welke met behulp van de
s.ociaal-economische afdeling van het
N.V.V. tot stand komt en dus het
directe belang van den werkenden
mens dient, is op zich zelf reeds een
propaganda en moest in staat zijn
om honderden en honderden tot de
overtuiging te brengen dat hun plaats
in de gelederen van het verbond is:
een maatregel als de nieuwe ziektewet, als de nieuwe ouderdoms- en invaliditeitswetten *zou meer effect
moeten hebben dan tien propagandaafdelingen, maar dan toch nog blijft
deze waarheid bestaan: alleen door
het grote aantal leden kunnen dergelijke of overeenkomstige maatregelen worden getroffen.
De argumenten om de buitenstaanders te overtuigen zijn er vele: Na
de hierboven met behulp van de sociaal-economische afdeling door het
N.V.V. tot stand gekomen maatregelen, noemen wij o.m. een beroep op
het solidariteits- of het verantwoordelijkheidsgevoel van den arbeider ten
opzichte zijner arbeidskameraden.
De manieren om hem daartoe te bereiken zijn' legio: In de eerste plaats
wijzen wij in dit verband op het gerichte drukwerk, waarvoor de adressen door reeds georganiseerd zijnde
collega's worden verzameld, welke het
mogelijk maken deze mensen te bewerken door toezending per post van
alle mogelijke vouwbladen, brochures,
vlugschriften e.d., doel en wezen van
het, N.V.V. uiteenzettend in algemene
of in engere zin.

Dan denken wij aan het z.g. huisbezoek, waaraan honderden en honderden hun vrije tijd opofferen, waarbij
de werkers uit fabriek, kantoor of'
polder door weer en wind er op uit
trekken om de hun totaal onbekenden thuis bij de huiselijke haard op
te zoeken en hun onder het genot
_van een kop thee of koffie aan de
hand van 't propagandamateriaal of
naar eigen ervaring, de noodzakelijkheid orn georganiseerd te zijn, uiteenzetten.
En .naast al dit persoonlijke werk,
dient aandacht te worden besteed
aan «het algemene propagandawerk
van het N.V.V.: de affiches, die niet
alleen op straat, wat velen denken,
doch ook in talloze fabrieken, werkplaatsen en schaftlokalen de doelstellingen en idealen van het N.V.V.
naar voren brengen.
„De wil van den werker is de Daad
van het N.V.V.!" Het is een bekende
slagzin geworden, die iedere werknemer -thans kent, maar vraagt u
hem, waar hij die gezien heeft, dan
weet hij het niet. Ziedaar wat goede
propaganda vermag.
En zo werkt op indirecte wijze ook
de werkgemeenschap „Vreugde en
Arbeid" ten nauwste samen met het
propaganda-apparaat van het N.V.V.
gebruik makend van kino-,' variétéen schouwburgvoorstellingen, "sporten zwem-demonstraties. waarmede
bovendien de werkgevers als medewerkers in de propaganda-uitvoerlng
van het N.V.V. worden ingeschakeld.
De wekelijkse N.V.V.-radio-uitzendingen zijn reeds alom bekend en hebben menig verkeerd denkbeeld-omtrent de samenstelling en de werkwijze van het N.VV verhelderd en
verduidelijkt
Tenslotte bedient het propagandaapparaat van het N.V.V. zich van de
openbare manifestatie, waardoor de
idealen van hei N.V.V. op voor een
ieder bevattelijke wijze door bekwame,
gloedvolle sprekers -bekend worden
gemaakt, in welke bijeenkomsten wij
de samenkomst zien van de leden van
het N.V.V. om hun leiders eens te horen met de ongeorganiseerden die
weten willen wat het N.V.V. hun kan
bieden. En voor-dat alles: het propageren van idealen, het meewerken aa.n~
de opbouw van een machtige eensgezinde arbeidsgemeenschap. leden
winnen en nog eens Winnen... daarvoor is de propaganda-afdeling van
het N.V.V. noodzakelijk, het apparaat dat voortdurend er voor zorgt,
dat d'e aandacht niet verloren gaat,
dat meehelpt de strijd te voeren
voor een betere tija vooi een gelukkiger, voor een zonniger samenleving.
Mook, Hoofö, af d. Prop.

Dam-rubnek
Een verkeerd offer
De heer A. K. Paardekooper te Medemblik zond ons een stelling ter beoordeling, die een aardige afwikkeling
bevat. Er kan een offer in voorkomen,
dat dikwijls zeer goed is, maar in dit
geval verkeerd zou zijn.

verschillig of dit met een dam gebeurt of met een schijf. Ook de dam,
die geslagen wordt,-geldt als één stuk.

Klasse A
No. 3
J. Joh. Giezen. Deventer.

Zwart

Zwart

MET „VREUGDE EN ARBEID" ER OP UIT

Reizen en vacanties
Naai Zandvoort
Kaarten a ƒ 0.55 p.p.. verkrijgbaar bij
.^Vreugde en Arbeid", Leidseplein. Amsterdam en N.V.V.. District. Haarlem.
Kruisweg 74. rechtgevende op rijwielstalling, bad en één consumptie en alle
aan het bad verbonden comfort.

Boottochten vanuit Rotterdam
Iedere " Zondag naar Amerongen.
Vertrek 7 uur v.m., vanaf het Maasstation. terug te Rotterdam om 9 uur
n.m. De deelnemersprijs voor kindereu
t/m 13 jaar bedraagt 50 cent. voor personen boven 13 jaar f l.—. Brood meenemen. ~ Aanmeldingen en nadere inlichtingen: N.V V.. District Rotterdam,
's-Gravendijkwal 95. Rotterdam

Zomerhuisjes te huur
Voor verblijf op de Veluwe zijn te huur
in de directe omgeving van Apeldoorn,
twee geheel gemeubileerde houten huisjes. Beide huisjes zijn nog slechts beschikbaar vanaf half September Huurprijs voor de tweede helft van Septern-

ber bedraagt voor ,JDe Eekhoorn"
ƒ 22.50 en voor .De Woudduif" ƒ 30.—
en voor de hele overige maanden daarna
resp. ƒ 25.— en ƒ 35.—. Nadere inlichtingen zijn te bevragen bij het Troelstra-Oord te Beekbergen of Amstel 224—
226, Amsterdam.

Dagaitstapjes enz.
13 September: Bezoek aan de tentoon- .
stelling /.In Holland staat een huis"
Deelnemersprijs met inbegrip van rondleiding slechts ƒ 0.20. Vooraf -aanmelden
bij de bekende adressen en N.V.V.. District Amsterdam. Prederiksplein 14.
13 September: ledere Zaterdagmiddag
naar de Stadskwekerij iPrankendael),
onder deskundige leiding. Deelname
mogelijk voor maximum 30 personen.
Kosten 10 cent per persoon; aanmeldingen tot en met Donderdags, Prederiksplein 14.
21 September: Fietstocht naar het Gooi.
Vertrek _9 uur Leidseplein. . Kosten 10
cent per persoon: aanmeldingen tot en
met Donderdag 18 September. Prederiksplein 14.
Alle inlichtingen en aanmeldingen eveneens bij "Tnlichtingenbureau ..Vreugde en
Arbeid". Leidseplein.

'

Tentoonstellingen
Amsterdam: „In Holland staat een huis".
Pro Arte Christiana. Westphaals—Nederrijnse Kunst.
Rotterdam: Nederland bouwt in baksteen l&OO—1940.
Arnhem: Vrijmetselaarstentoonstelling.
Natuurtiist. Museum voor de .Veluwezoom
te
Velp.
Openluchtmuseum.
Museum Nederlandse Heidemaatschappij.
Aquarium Nederl. Heidemaatschatipij.
Voor de bijzonderheden omtrent boven' vermelde tentoonstellingen verwijzen wij
naar het vorige nummer van. „Arbeid".

Volksconcerten
„Vreugde en Arbeid" is erin geslaagd voor
de volksconcerten, waarvan het eerste
op 14 September a.s. plaats vindt, evenals voorheen de voor de georganiseerden
gunstige regeling te behouden, dat zij
op vertoon van lidmaatschapsbewijs bij
. het N.V.V., District Amsterdam, Prederiksplein 14, de bekende goedkope toegangsbewijzen a 65 cent (alle rechten
inbegrepen), kunnen aanvragen.
Op 14 September a.s. voert het Concertgebouw-Orkest o-l.v. Eduard van Beinum
in het Concertgebouw te Amsterdam de
8e Symphonie van t Brückner en de 8e
Symphonie van Ludwig van l Beethoven
. uit. De uitvoering vangt aan om 7.15
'' uur n.m. en is om circa 9.50 uur afge/ lopen, teneinde ieder in de gelegenheid
te stellen desgewenst met de tram naar
huis te gaan.
Plaatsbespreking a 10 cent Is eveneens
mogelijk bij het N.V.V., District Amsterdam en wel 's Maandags, Dinsdags en
Woensdags van 11—4 uur en Donderdags
van 11—l uur. De volgende concerten
vinden plaats op 21 en 28 September,
4. 12 en 26 October a.s.

ijkê ontwikkeling
Amsterdam: Sportfondsenbad Oost (Linnaeusstraat):
ledere Dinsdagavond:
van 18—19 uur: kinderen tot en met
13 j afar en begeleiders;
van 19—21 uur: personen boven 13 jaar
iri 2 ploegen.
Sportfondsenbad West (bij de J. Evertsenstraat):
ledere Dinsdagavond:
van 19—20 uur: kinderen tot en met
13 jaar en begeleiders:
van 20—21 uur: Ie ploeg pers. boven
13 Jaar;
van 21—22 uur: 2e ploeg pers. boven
13 daar.
Zuiderbad (Hobbemastraat):
ledere Dinsdag- en Donderdagavond:
van 19.30—20.30 uur: kinderen t/m 13
j. en begeleiders;
van 20.45—22.00-uur: pers. boven 13 j.
Haarlem: Sportfondsenbad (Frederikspark):
ledere Dinsdagavond:
van 19—20 uur: kinderen tot en met
13 jaar en begeleiders;
van 20—21 uur: pers.'boven 13. jaar. '
Leeuwarden: Leeuwarder Overdekt Zwembad (Jacob Catsstraat 1):
ledere Zondagmiddag:
van 13—18 uur: voor kinderen en volwassenen.
Miniiiden: Overdek Zwembad „Velserbad":
ledere Woensdagavond:
van 18—19 uur: kinderen van 7 tot en
met 13 jaar;
van 19—20 uur: pers. boven 13 jaar.
ledere Vrijdagavond:
\
van 21—22 uur: pers. boven 24 jaar.
Voor de overige baden blijft tot l Oct.
a.s. de bekende oude' regeling gelden. De
toegangsprijzen blijven overal hetzelfde.

N W.-Bureau s voor Rechtsbescherming
1. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Wierdeusestraat 'il, telefoon 3<i73.
K. i \ . v . V . - B u r e a u voor Rechtsbescherming
Amersloort, I'astenrstniat '•>. tel. 4K'i5.
3. N.V.'V.-Bureaii voor Rechtslx'scherming
Amsterdam, Frederiksplein 14, telefoon
37180. 3:ilXO, 37928.
4. N'.v.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Arnhem, Jansbuitensingel 17. telefoon
228-11. 22H-4-2.
5. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Dordrecht. Singel 102, telefoon 5051. G. \.V.V.-Hiiieau voor Rechtsbescherming
Kindhoven Stratumseüijk 35 tel ;V>!)2.
7. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
's-Ciraveuhage, Dr. Kuyperstraat 10.
tel. 116115, 116116.
8. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
(j rollingen. Turfsiiigel 75. t e l . 40!K>
9. N.V.V'.-Bureau voor Rechtsbescherming
Haarlem. Kruisweg 74. lel 1 1 1 9 3 . 1835!).
30. VV.V.-ltiii-eau voor Rechtsbescherming
Heerlen, \alkenbiirserwes 1#, tel 3319.
11. .\.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Hilversum. Stationsstraat 8. tel. «)80.
12. .W V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Leeuwarden, Nieuwekade 84, tel 3091.
13. N.V V .-Bureau voor Rechtsbescherming
Maastricht, Kesselkade 40, tel. 4429.
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14. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Meppel, Bromvcrulriiat 13. tel. 2-ISü.
35. N.V.V.-lïureau voor Rechtsbescherming
Middelburg, Dam 13. tel 31*
16. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
'Rotterdam. s-(iravendijkwal U5, relef.
3(>4!)->, 33032.
17. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Utrecht. Oudegrachl 2-13. tel. 11570
18. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming'
Zaandam, Mr, J. Th. Kskens, l'rcdi-riksplein l«. Amsterdam-r., tel. 30833.
19. N.V.V.-Bureaii voor Rechtsbescherming
Zutphen. Stationsplein 3. tel. 13SO
Met ingang van l September 1941
trad in werking het N.V.V.-Bureau
voor
Rechtsbescherming
Meppel,
Brouwerstraat 13, telefoon 2489.
In verband hiermede moet men zich
voor nieuwe zaken in verbinding
stellen met 'dit Bureau.
De oude lopende kwesties kunnen
met het N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming Groningen worden afgewikkeld.

Zwart: ;» sca. op 'i. 8, 10, 15. 16. 30. 35,
36 »n 37. Dam op 47.
Wit: 10 sch. op 18. 23, 26. 29. 32, 33, 38,
41, 45 en 46.

Wit

Zwart: 9 sch. op 12, 13, -14. 16, 18. 19,
23. 26 en 29.
Wit: 9 sch. op 27, 28, 30, 32. 35. 36. 37.
38 en 43.
Zwart is aan zet. Het stuk op veld
29 verhindert hem 14—20 te spelen.
Wit zou met 30—24 antwoorden en
winnen. Als zwart 12—17 sneelt, wint
w't een schijf door 27—?•? enz. Het
lijkt er dus op. dat z-vart OD de ejewone wijze moet offeren, rnaar dit zou
' nu juist niet goed zijn. Het spel gaat
:dan als volgt:
Wit
1.
2. 27x16

No. 4.
H. C. Bicrghart. D°" ';
Zwart

T.

Zwart
1R--9I1
12—17

Wit kan nu al spelen 2«— 22. zwart
17 v 28 (gedwongen), wit 16— 11.
Maar w't heeft ook nog de volgende
voortzetting:
3.
4.
5.
6.

•

36—31
ia— 22
30—24
?2v42
37x48
->fix28
24x11 met winst.

Hieruit blijkt, dat zwa^f in de diagramstelling toch 12 — 17 zal moeten
snelen. De voortzetting is dan: wit
27—22, zwart 18x27. wn, s?^12. zwart
23x41, wit 36x47. zwart 29—34 f de
beste aerl. wit 30-^39 ?wart 13—18.
wit 12x23. zwart 19x28. waarna wit
een stuk vóór staat, maar toch no&
niet zo gemakkelijk tot, w^st komt.
Onze wedstrijd
Voor onze wedstrijd zün deze week
alle problemen inzendingen van lezers.
Wanneer aan het eind van de wedstrüd de oplossingen worden gegeven,
zullen deze vraagstukken tevens worden besproken. Wij kunnen dan wilzen
op het goede, dat is bere'kt en tevens
op fouten in de constructie die dan
een volerende maal eemaHreliik kunnen worden 'vermeden H>t best geslaagd is deze keer de heer Roos. met
een eenvoudige stelling, waarin de
meerslagresrel totT.ziin rer.ht komt Hoe
moeilijk het is. iets samen te stellen,
dat geheel zuiver is.-bUikt wel uH het
voleende: zwart moet het laatst 21—27
gespeeld hebben en daarvóór \wit
27—22, wat nodig was.- omdat zwart
17 — 21 had gespeeld. Maar dan had
zwart in plaats- hiervan door 17—22
een stuk kunnen winnen- De winstgang is echter keurig en zonder verwisselbare zetten, Deze inzender zal
met enige studie op dit gebied nog wel
meer goede resultaten behalen. De
andere vraagstukken zullen later beoordeeld worden.
Het is niet zo erg, als aan een eerste
inzending wat hapert. Dat js ook met
de beste problemisten het geval geweest. Met wat oefening wordt de
vaardigheid vergroot. Wij zullen problemen van lezers gaarne beoordelen
en, als ze geschikt zijn, ook plaatsen.
Damslag gaat niet voor
Op vragen van lezers geven wij hier
een korte verklaring van het spelreglement. Damslag gaat nooit voor.
Er is alleen de verplichting ''om het
grootste aantal stukken te slaan, on-

Wit

Zwart: 13 sch. op l, 7, 8, 12. 13. 14, 16,
17, 18, 19, 21", 25 en 26.
Wit: 13 sch. pp 23, 27, 28, 29, 30, 32,
33, 34, 37, 38, 40, 41 en 50.

Klasse B
No. 3
H. M. Roos, Eindhoven.

Zwart

Wit

Zwart: 8 sch. op 2, 4, 6, 7, 9, 20, 27
en 30.
Wit: 8 sch. op 16, 18, 22, 29. 31, 33, 41
en 49.
No. 4
P. Zwuup, AndijTc.
Zwart

, —Wis
Zwart: 8 sch. op 4, 5, 14, 20, 24, 29, 32
en 36.
Wit: 9 sch. op 15, 25, 39, 41, 42, 43. 44,
48 en 50.
Voor alle problemen geldt: „Wit begint en wint".
Oplossingen worden ingewacht tot
uiterlijk 12 October. Adresseren: Redactie Weekblad „Arbeid", Postbus
100, Amsterdam. Op adres duidelijk
Damrubriek vermelden.

«

Voorkomt spijt
Gelukkig! Voor*het afsluiten van
een verzekering bij „De Centrale"
in den Haag - de maatschappij
voor georganiseerde arbeiders is het nooit te vroeg en zelden te
laat. Het juiste moment daarvoor
is steeds: zoo spoedig mogelijk!
De prettige premie-voorwaarden
van „De Centrale" bieden tal van
mogelijkheden. Laat onze vertrouwde agent spoedig eens met U komen
praten; hij geeft U alle inlichtingen en zeker een passend advies.

Solide

HTRALE"
Coulant

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING

RIJNSTRAAT 28

DEN HAAG
Jmiti
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e volksgezondheid is van het
grootste belang, niet alleen voor
D
het voortbestaan, maar ook voor de

handhaving en verbetering van het
arbeidsvermogen van een volk.
Hoewel de volksgezondheid al jaren
de aandacht van de overheid had. is
het opmerkelijk, dat de zorg voor den
ongebonden mens en den invalide, aus
voor diegenen, wier arbeidsvermogen
reeds is verkort, meer ter hand WPS
genomen, dan de bescherming en verzorging van den gezonden mens en de
bewaring van dit gedeelte van de
volkskracht, dat in gevaar zou kunnen komen.
We zien hier dus ongeveer hetzelfde
beeld als bij de arbeidsbemiddeling,
waar de overheid zeer weinig zorg ec
aan besteedde om de mensen arbeid
te brengen, maar zijn zorg besteedde
aan de verzorging van werklozen: gemeentebesturen e. d. spraken zelfs van
„uitzending" van werklozen, als deze
mensen in het vrije Jsedrijf geplaatst
werden. Werkloos beschouwde men sis
normaal. Arbeid verrichten was. voor
een werkloze iets abnormaals.
De nieuwe tijd vraagt iets geheel
anders. Als volksgezondheid beschouwt
hi.i in de allereerste plaats de gezondhouding van de werkkrachtige volksgenoten in het belang van henzelf,
-rRaar^oolc in het belang van de gemeenschap, die bij het ontbreken van
deze krachten schade zou lijden
'De afdeling Volksgezondheid gaat dan
ook van de gedachte uit, dat voorkomen beter is dan genezen. Een van
onze belangrijkste opdrachten zal zijn,
er voor te zorgen, dat alle leden, als
de tijd zover is, .regelmatig medisch
onderzocht worden en in de ondernemingen regelmatig geneeskundig
toezicht wordt gehouden, opdat het
Ziek of invalide worden in de toekomst zoveel mogelijk wordt vermeden.
Maar ook om ongevallen te voorkomen
is een regelmatig onderzoek der werkende me'nsen noodzakelijk Statistieken hebben aangetoond, dat de mens
reeds op zijn 40ste levensjaar aan
arbeidsvermogen gaat verliezen. Daarom' is het nodig, zowel het- arbeidstempo daarop in te stellen, als alle
mogelijkheden te benutten om het
lichaam van den arbeider gezond te
houden en ongevallen en ziekten te
voorkomen. Het is statistisch ook toen
vastgesteld, dat 75 pet. van alle ongevallen» niet door fouten aan machine
of werktuig ontstonden, maar door
fouten aan den arbeidenden mens,
b. v door vermoeidheid e.d.
Dat bi.i het gezond houden van den
w,er!cenden mens ook een gezonde
woning behoort, spreekt vanzelf Welke
bouw straks in aanmerking zal komen,
Is nu nog niet te zeggen, daar v/e
eerst moeten weten, welke materialen
ons ter beschikking zullen staan.
Voorlopig kunnen we op dit gebied
nog niets doen.
Met ons N. V V -t.b.c.-fonds gaan wij
verder dan het treffen van maatregelen ter voorkoming van ziekten Dit
fonds, dat arbeiders en him huisgenoten, leden van het N.V.V , die t.b.c.patiënt zijn, in sanatoria .doet verplegen. bijdragen verstrekt voor versterkende middelen, enz., komt hiermede op het terrein der ziekenverpleging. Zolang er echter nog niet
voldoende instellingen zijn. die zich
het lot van deze zieke mensen aantrekken, zullen wij met ons t.b.c.fonds moeten doorgaan, omdat deze
zieke arbeiders een besmettingsgevaar
voor de gezonde arbeidskameraden
vormen Er ontbreekt nog een wet om
deze zieke mensen, die een gevaar
voor hun omgeving zijn, dwingend te
kunnen isoleren
De wet voor krankzinnigen kan dwingend. de£e soms lastige mensen uit de
samenleving isoleren, terwijl daarentegen de t.b.c.-patiënt met positief
spiiT.um een groot gevaar voor zijn
omgeving vormt en jarenlang zijn
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arbeidskameraden kan infecteren-, terwijl hier niemand zijn zorg zover uitstrekt voor het gezonde deel der volksgemeenschap, dat men den zieke
een sanatoriumverpleging oplegt.
De maatregelen, welke onze Commissaris enige tijd geleden op het gebied
van ziekenzorg, bekend maakte, zullen
zeker de mogelijkheid bieden om ook
op t.b.c.-gebied verder te komen.
Dan zijn daar*verder de verschillende
beroepsziekten, waarmede we ons intensief zullen gaan bemoeien, wat
mogelijk wordt, als wij een regelmatige geneeskundige controle op den
arbeidenden mens hebben. Daartoe is
het dan echter ook nodig de mensen
te keuren voor de geschiktheid om een
vak te beoefenen. Het doel, dat bij
keuring vóór het aanvaarden der
werkzaamheden wordt nagestreefd, is
het plaatsen van den juisten man op
de juiste plaats, zodat de lichamelijke
en physische 'eigenschappen toereikend zullen blijken om de te verrichten arbeid, niet alleen blijvend, doch
ook zo goed mogelijk uit te voeren.
Zeker, nu hebben wij ook reeds keuringen, maar met een geheel andere
bedoeling. Niet "hel; belang van het
individu of de gemeenschap treedt op
de voorgrond, doch dat van het werkgevend lichaam. Bovendien stellen de
ondernemingen nog andere eisen:
door psycho-technische keujing wordt
de vlugst werkende, de persoon met
de grootste vaardigheid voor een zeer
beperkte arbeidsopdracht gezocht en
door middel van keuring die mensen
gekozen, wier productie het grootst is.
Het keuringsinstituut is tot heden
negatief, d.w.z. de afgekeurden worden
zonder meer teruggewezen en er wordt
niet getracht een oplossing te vinden
voor wat er dan met deze mensen
moet gebeuren. De toestand wordt zodanig, dat gebroken moet worden met
het bedrij f segoïsme, waardoor slechts
zij worden geplaatst, die geen risico
opleveren. De ondernemingen zijn inderdaad geen philantropische inrichtingen en zeker moeten slechts'arbeidskrachten .geplaatst worden, die
voor de op te dragen werkzaamheden
volkomen vaardig zijn, doch deze volwaardigen behoeven zeker niet allen
aan dezelfde eisen te voldoen. Door
deze keuringen kan blijken voor welk
beroep de z.g. onvolwaardigen wel
geschikt zijn, want om als volwaardige
een beroep uit te oefenen, behoeft
men volstrekt niet zonder lichaamsgebreken te zijn.
Met andere woorden: het keuringsinstituut moet volgens geneeskundige,
wetenschappelijke, bedrij f shygiënischeen technische grondregelen den mens
trachten te plaatsen, waar hij naarmate van zijn krachten en aanleg
volwaardige arbeid kan verrichten.
Wij moeten hier nog aan toevoegen,
dat hierbij tevens rekenschap zal
moeten worden gehouden met het
aantal beschikbare arbeidskrachten
in een vak en het te .verwachten aantal, dat nodig zal zijn. Daar tot nog
toe hiermede nooit rekening werd gehouden, zal de eerste tijd wel een omscholing moeten plaats vinden.
Wij hebben dit jaar meerdere duizenden deelnemers ingeschreven voor de
uitzendingen van vrouwen en kinderen naar N.S.V.-tehuizen, welke voor
het grootste gedeelte reeds uitgezonden zijn en tot mijn grote vreugde
kan- ik zeggen, dat ieder enthousiast
teruggekomen is.
De moeders, die anders dag in dag uit
met alle beslommeringen van .het
huishouden bezig zijn. soms nog nooit
een werkelijke vacantie hebben genoten, leren daar weer zingen en
vrolijk zijn, ze zien andere mensen,
leven in een geheel andere omgeving,
een omgeving, waar de meesten nooit
van gedacht hebben ' nog eens te
komen, daar vreemde landen alléén
door de beter -gesitueerden bezocht
konden worden Maar hiermede is
voorgoed gebroken, de goede dingen

van deze aarde zijn niet langer meer
weggelegd voor diengene, die geld
heeft, maar voor diengene die arbeidt.
Onze wordende volksgemeenschap zal
op arbeid worden opgebouwd; de arbeidende volksgenoot heeft recht op
datgene, wat voorheen alleen door
geld was te verkrijgen en voor den
arbeidenden volksgenoot zal al ons
werk in de afdeling Volksgezondheid
van het N.V.V. zijn.

SUPRALIJ/
TUaEN 35 EN 60 CENT. . NEDERL' FABRIKAAT.

CCPTCMDCD aanvang schriftel. lessen
atr l Cm D tn Frans, Duits. Engels. Nee!.
Taal en rekenen, Boekh., Steno enz \.a.
70 et. p. m. Schrijf om gratis proefles Cursxis
Zelfontw. Bosfo. Toussaintstraat 46 c, A'dam.

(

Ambtenaren en vast particulier personeel tot maandinkomen ZONDER BORG
Wettelijk tariet Vlug en discreet. j
Inlicht en afwikk. mondel. o£ schriftel. |
Rotterrtam-C.: Mauritsneg 45;
.Amsterdam-C.: Sarphatistraat 3C;
,
's-Gravenhage: Riviervischmarkt 4.
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N.V. KON. NEDERL ZOUTINDUSTR1E - BOEKELO - HENGELO

TARZAN'S AVONTUREN!
Wij bieden U hiermede een nieuw-samengestelde serie:

10 DELEN TARZAN-ROMANS
10 boeken van den beroemden schrijver Edgar Rice Burroughs, voor slechts

l•

*

M 5.50

<«—. • l

Betaalbaar in maandelijkse termijnen v-in ƒ4.25 of meer naar verkiezing ,

Tien boeken, gebonden in keurige linnen prachtbanden, voorzien van omslacreu
" in kleurendruk!
EDGAB RICE BURROUGHS
.werd
op slag beroemd door zijn wereldvermaarde Doek
„TARZAN VAM DE APEN1'. Dit zegt genoeg, ook omtrent de vele boeken, die hij liet
volsren en waarin hij de verdere levensloop van den bijna bovenmenselijke!!" held
TARZAN besrhreef.
Bij diiizonden. sn nog eens duizenden zijn deze boeken „verslonden". Naar vele der
Tarzan-boeken '.verden films vervaardigd, waarvoor de belangstelling steeds e n o r m
was en nog is. Wie gesteld is op boeken, die boeien van 't begin tot 't einde en die
men niet terzijde legt. voor men ze in ademloze spanning tot de laatste bladzijden
heelt uitgelezen, schafte zich thans onderstaande TARZAN-SêYie aan:
1. TARZAX VAN DE APEN
2. DE TERUGKEER V A N TARZAX

3 'DÉ WILDE DII;REN VAN TARZAN
•i., u E ZOON VAN ^ARZAN
' 5.
6.
""7.
8
9.
10.

TARZAN
TAIJZAN
TARZAN
TARZAN
BH.L DE
DE MAN

t>E ONGETEAIÜE
DE VERSCHRIKKELIJKE
EN I>K GOUDEN LEEUW
EN DE JUWELEN VAN OPAR
.MACHTIGE VECHTER
ZONDER ZIEL

234 blz. 18* x 12*
223 „
18* x 12*

- 208
214
224
211
182
191
151
159

„ ' -is* x 12*
„
18* x 12*
„
„
„
„
„
„

18*
18*
18*
18i
18*
18*

Volledige uitgave, 10 üelen, gebonden in 10 keurige linnen
banden, voorzien van gekleurde omslagen, tezamen 1997 blz.
druks. voor slechts
\

x
x
x
x
x
x

12*
12*
12*
12*
12*
12*

ƒ1.55
„ 1.55
„ 1.55
,. 1-.55
„ l .50
„1.55
,* 1.55
„ 1.55
„1.55
., 1.55

f 15.50

Betaalbaar in maandelijkse termijnen van ƒ 1.25 of meer, naar verkiezing.

De complete serie wordt direct na ontvangst van onderstaand bestelbil.jet franco
toegezonden door

N.V. GEBROEDERS GRAAUW'S UITS.-MAATSCHAPPIJ (Afd". BOEKHANDEL)
te Amsterdam, Singel 30, Telefoon 46460, Postrekening 70310
BESTELB1LJET

Ondergetekende verzoekt N.V. Gebroeders Graauw's Uitg.~M.ij. x (afd. Boekhandel)
te Amsterdam. Singel 80. franco te zenden JO DELEN TARZAN-ROMANS. getaouüen
in 10 linnen banden, volgens aanbieding in ARBEID van 12 September 1941. voor
de prijs van / 15.50, en wenst dit bedrag te betalen, in maandelijkse termijnen
van

Naam:
Volledig adres:
*) S v.p invullen welk bedrag per maand oetaald zal worden.

CORRESPONDENTIE

VAK3i;W.
E

en artikeltje over de vrouw en het
N.V.V.... Als de hoofdredactie van
„Arbeid" me zoiets gevraagd had,
toen ik pas getrouwd was, had-ie wat
te horen gekregen! In die tijd was
ik er fel tegerf, waarom wist ik eigenlijk niet. Bij mij ging het hoofdzakelijk om de contributie, die ik als weggegooid, geld beschouwde. Je kreeg er
niets voor terug en het geld konden
we beter besteden om er ons huisboeltje mee te completeren...
Wat kon ik ook van een bond afweten? Thuis waren vader en moeder
fel gekant tegen <le „socialen", die
maar ontevredenheid kweekten, omdat ze zelf nooit tevreden waren...
Zelf was ik steeds in de huishouding
en • mijn broers waren nog te jong
om zich bij een bond aan te sluiten.
Toen dan ook na m'n huwelijk iedere
week de bode kwam om de contributie te halen, was dit voor mij telkens
weer een ergernis. Ik mopperde maar
tegen m'n man, die alle moeite deed
me er van te overtuigen, dat die contributie geen „zonde van het geld"
was. Liever gaf hij er z'n sigaretje
aan, dan voor de bond te bedanken.
Daar zou hij in ieder geval nooit op
bezuinigen. Vele pogingen Heb ik nog
gewaagd, m'n man tot inkeer te
brengen, maar toen- ik zag, dat het
alles toch niets hielp, heb ik er maar
in berust. De bond was nu eenmaal
z'n hobby...
Wanneer ik nu aan die tijd. terug
denk, kan ik me er nog over schamen,
dat ik toen zo onredelijk en onnozel
ben geweest, want door de jaren heb
ik niet alleeen leren waarderen wat
de vakbeweging voor de arbeiders en
dus ook voor de vrouwen heeft gedaan, maar ook ben ik er mij van
bewust geworden, dat slechts door
een hechte eenheid van alle arbeiders verbetering in hun positie kan
worden gebracht.
Ik vertelde reeds, dat m'n vader niets
van de arbeidersbeweging hebben
moest. Men zou zo denken, dat hij
een welgedane burger was, een man.
die z'n koetjes op het droge had. De
werkelijkheid was een beetje anders.
Voor een schamel loontje moest m'n
vader werken van 's morgens vroeg
tot 's avonds laat — soms zelfs nog

tot een stuk in de nacht. Schraalhans
was dan ook bij ons keukenmeester
en" dat moeder de grootste moeite
had, de eindjes aan elkaar te knopen,
laat zich begrijpen. Zo was het als
vader werkte, laat staan als' hij niet
werkte. Want het gebeurde nog al
eens, dat de baas hem een paar weken
naar huis stuurde, omdat er geen
werk was. Werklozjenuitkering was
iets. waaraan alleen de „socialen"
dachten. Wie niet werkte, omdat er
geen werk voor hem was, kon honger
lijden. Wie ziek was, moest eveneens
maar zien hoe^hij met vrouw en kinderen in leven bleef...
Toen ik later tijdens m'n huwelijk
zelf mee ging profiteren van de verbeteringen, welke de vakbonden
wisten te verkrijgen, heb ik meer dan
eens over de toestand bij m'n ouders
thuis nagedacht. •
Wat is er sedert dien veel veranderd!
De arbeidsdag werd verkort, terwijl
de lonen werden verhoogd. De arbeiders werden niet langer meer als de
paria's der maatschappij beschouwd.
Er kwam controle op de inrichting
van fabrieken en werkplaatsen;, de
georganiseerden krqgen een behoorlijke werkloosheidsverzekering en wie
een ongeval kreeg, zodat hij tijdelijk
niet kon werken, plukte de vruchten
van hetgeen de arbeidersbeweging op"
het gebied der ongevallenverzekering
wist te bereiken. Later kwam de
ziektewet, welke de arbeiders bij
ziekte schadeloos stelde, enz., enz
Ik geloof niet, dat de arbeidersvrouwen, voor wie dit alles van zo ontzaglijke grote .betekenis was. weer
naar de oude toestand terug zouden
willen. Wanneer zij de jeugd van haar
kinderen vergelijken ' met die van
haar zelf. zouden zij zich in tegendeel
met hand en tand verzetten tegen
iedere poging, welke er op gericht
is, de arbeidersklasse weer als prooi
voor het kapitalisme terug te geven.
Nu leven onze kinderen in betere
woningen en zijn ze niet meer aan
honger en ellende overgeleverd, als
vader werkloos of ziek is. Nu is er
voor ieder kind. dat leren kan en wil,
gelegenheid wat te worden in onze
maatschappij. Kortom, de arbeidersbeweging heeft mede meer levens-

Mevr.'A. S.—Pr., Amsterdam (O.). Het'
patroon voor een vestje met lange
mouwen wordt voor u uitgewerkt. Het
zal zo spoedig mogelijk worden geplaatst. Wij zijn het met u eens, dat
een dergelijk vestje altijd erg aardig
staat. Niet alleen op een zomerjurkje,
maar ook des winters, als het onder
de mantel wordt gedragen, hebben de
kinderen er plezier van. Op school
kunnen zij het vestje in de klas aanhouden. Het practische van deze vestjes is, dat. er jurken met korte of
verstelde mouwen onder kunnen worden gedragen.

NI

vreugde voor het arheiderskind bereikt.
•
Zeker, nog niet alles, wat de vakbeweging zo graag gewild had, kon
worden verwezenlijkt. Het kapitalisme
bestaat nog en zolang dat niet is
verdwenen zal iedere verbetering in
de positie der arbeiders als het ware Me j. J. D. te, Den Helder. Inderdaad is
afgedwongen moeten worden. En toch een short met plastron een volmaakte
had er ook onder dit stelsel meer be- combinatie. Het lijkt ons echter wat
reikt kunnen worden, wanneer er ver in de tijd om nu nog een dergelijk
juist onder de arbeiders niet zo een kledingstuk te dragen. Wij hebben uw
grenzeloze verdeeldheid had geheerst. aanvraag om het patroon van een
In plaats van gezamenlijk tegen de short toch in behandeling genomen,
ongebreidelde winstzucht van het omdat wij weten, dat ook bij het turkapAaal op te trekken, kon de splijt- -nen heel dikwijls een short wordt
zwam welig tieren.
gedragen.
Als arbeidersvrouw juich ik het daar- •
om zo van har.te toe, dat alle georganiseerde arbeiders voortaan in één Mevr. v. d. Z. te D. Mica is inderdaad
machtige vakcentrale, het N.V.V., moeilijk te krijgen; 'vooral de grote
ondergebracht zullen zijn. Deze zo stukken zijn erg duur. Probeer de deur
lang door de strijdende arbeiders- van uw haard in orde te maken, door
beweging begeerde eenheid opent kleine stukjes mica tegen elkaar aan
nieuwe perspectieven voor de vrer- te sluiten, 't Staat niet zo mooi als"
een mica-ruit-uit-één-stuk, maar u
kende klasse van Nederland.
bent
er allicht door uit de brand geNu nog geremd door de buitengewone
omstandigheden van het ogenblik, zal holpen.
het grote N.V.V. in de toekomst een
macht kunnen ontplooien, die van Mevr. G. te W. U kunt een kachelprjp
grote invloed zal blijken te zijn op de niet zo maar door de buitenmuur steken! Ook een tijdelijke schoorsteen
lotsverbetering van de arbeiders.
Er zal meer levensvreugde komen, — moet kunnen „trekken", anders beniet in de laatste plaats voor ons staat er groot gevaar voor kolendamp.
vrouwen en onze kinderen. Om dit We raden u aan, ten deze een vakman
levensgeluk beter te kunnen smaken om advies te vragen.
is het echter nodig, dat de arbeiders- ,
vrouwen haar laatste voorooordeel * Me j. J. v. H. te E. Het gebarsten rjottegen de vakbeweging laten varen kacheltje kan misschien nog best een
niet alleen, maar ook actiever aan de winter dienst doen, als er een band
strijd van het machtige N.V.V. gaan omheen wordt gemaakt. Vraag eens
deelnemen!
het oordeel van een smid.
G. J. GRAACJW, Boeklï. Keizersgracht 168, A'dam (C.) Tel. 44505 — Postrek. 48605.

„LEEST AVONTUREN IN DE AVONDUREN"
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van den bekenden Wilrt-VVest-schrijver

MAX BRAND
Gebonden in stevige banden en stofomslagen
BETAALBAAR MET / 1.- 0ER MAAND OF MEER

Nog enige recepten voor gort
Behalve voor het bereiden van een
stevige soep kunnen we gort uitstekend te pas brengen in verschillende
voedzame nagerechten. Op dagen, dat
We als hoofdgerecht een erwten- of
bonensoep eten ofwel een slaschotel
Waarin betrekkelijk weinig aardappelen zijn opgenomen, vult gort op afdoende wijze het ontbrekende aan.
Ik laat hier recepten volgen, die alle
voldoende zijn voor 4 volwassen personen.
Gort in water gekookt.
150 gr. Ui ons of 2 niet te grote
theekopjes) gort. 4 maal zoveel water
als gort (in dit geval dus 8 theekopjes),
een snuifje zout. Was de gort
e
n laat ze in de voorgeschreven hoeveelheid water 12 a 24 uur weken.
Breng ze met hetzelfde water en een
klein snuifje zout aan de kook en
laat ze op een zacht vuur gaar on
ongeveer droog worden (pl.m. l uur).
°f wel (als ge gas gebruikt): kook de
Bon slechts 15 a 20 minuten voor,
Pak
de pan in hooikist of in kranten
en
laat ze daarin ongeveer 4 uur
staan.
Gebruik de 4n water gekookte gort Dij
voorkeur met wat stroop.

Gort met rabarber
Volg de bereidingswijze uit het vorige recept, maar leg, nadat de gort
3 kwartier gekookt heeft, er een paar
gewassen en in kleine stukjes gesneden rabarberstelen op; laat die even
gaar worden en roer dan alles door
elkaar met zoveel suiker of stroop als
voor de smaak nodig blijkt.
Gort met moesappelen.
Volg de bereidingswijze uit het eerste
recept, maar lég op de gort, als ze 3
kwartier heeft gekookt, 500 gr. (l
pond) geschilde, in vierdepartjes gesneden moesappelen en laat die even
mee gaar worden. Roer dan alles door
elkaar met zoveel suiker of stroop-als
voor de smaak nodig is.
Gortpap.
i 1. taptemelk of karnemelk, 150 gr.
(l.i ons of 2 niet te grote theekopjes)
gort.
Laat de gewassen gort 12 a 24 uur
weken in j- 1. (2J theekopje) water.
Giet er dan de melk op en breng het
mengsel onder bijna voortdurend roeren aan de kook. • Laat op een zacht
vuur de pap doorkoken tot ze gaar is
(ongeveer l uur).
Gebruik de karnemelkpap met wat
stroop, de taptemelkpap met v/at suiker.

FORMAAT DER BOEKEN 20 X 14 CM.

1. Dan Barry de Ontembare
2. De Vreemdeling aan de Poort
3. De dcod van Dan Barry
4. Dan Barry's Dochter
5. De Oude Wet

221 blz.
202 blz.
215 blz.
208 blz.
228 blz.

6. riet Keerpunt
230 blz.
7. De Vuurgéest , 224 blz.
8. Geluk
212 blz.
9. De Tuin van Eden 208 blz.
10. Scherpschutters 218 blz.

Dit is een serie, waarvan een leder zal genieten, die nog niet de romantiek van het
leven vergeten, hebben — die nog meeleven iii de wilde jachten, woeste gevechten —
waar deugd wordt beloond en trouwe liefde overwint
Het is ontsiKinninKsIcctiiiir van tie beste soort, frisse kerngezonde kost.

A.
B E S T E L B l L J K T.
Ondergetekende wenst franco te ontvangen van Boekhandel G. J GRAAUW, Keizersgracht 168. Amsterdam-C., Telefoon 44505. Postgiro 48605, Gem Giro. G 2021
10 delen M A X B R A N D , voor de prijs var, ƒ 1 2 . 5 0 in stevige banden »el»in<l«Mi

en wenst het bedrag te betalen in maandelijkse termijnen van f
Naam:

Volledig adres:

"*

VOOR DE JEUGD

Babbeltje
van Oom Niek
beste neven en nichten.
Van een van m'n trouwe lezertjes
ontving ik deze week een briefje,
waarin stond: „Als ik in Amsterdam
woonde, dan zou ik vast elke dag uitgaan en als er vacantie was. dan zou
ik niet eens naar een andere stad willen. Ik ging naar Artis en naar het
Rijksmuseum — ik liep alle markten
af en ik zou telkens weer een andere
wandeling maken/ Amsterdam moet
zó groot zijn, dat je haast nooit twee
keer door eenzelfde straat hoeft te
lopen."
Ja. ik heb wel eens meer gemerkt, dat
mensen, die uit een dorp komen, soms
heel wonderlijke voorstellingen hebben van het-leven in een stad Zij denken, dat de stedelingen hun eigen stad
van haver tot gort kennen — precies
zoals zij hun dorp kennen. Dat is in
de meeste gevallen echter niet zo: er
zijn hopen Amsterdammers, die in het
westelijke gedeelte van de stad wonen,
die nog nooit in Oost of in Zuid zijn
geweest en ik weet nog heel goed, dat
de oudere jongens van Oom Niek de
stad pas goed leerden kennen, toen
er eens een neefje van buiten kwam.
Dat neefje moest toen alles zien — hij
moest naar de Overkant van het IJ —
hij moest naar Artis en naar de Dam
— naar het Aquarium en naar cle
mooie grachtenhuizen
ze gingen
met den neef naar het Stedelijk, naar

het Rijksmuseum en naar het Veiligheidsmuseum -- ja, ik weet al niet,
waar ze dien knaap al niet heen sleepten. Toen merkten de jongens van
Oom Niek, dat ze in hun eigen stad
eigenlijk de weg niet al te goed wisten.
Ze waren wel zo slim, daar niets van
te zeggen. Weet je wat ze deden? Ze
kochten een grote kaart van Amsterdam en ze zorgden er wel voor, dat ze
precies op de hoogte waren, toen onze
neef verscheen. Die heeft er dan ook
niets van gemerkt, dat die jongens in
hun eigen stad eerst ook niet zo best
thuis waren. Gelukkig had het bezoek
van den neef de belangstelling voor
eigen stad en eigen omgeving wakker
gemaakt en als er nu eens familie
van buiten komt, kunnen ze een goede
gids aan een van dé jongens krijgen.
Nee hoor, dan zal het hun niet gebeuren, dat ze een verkeerd huis aanwijzen en doodbedaard zeggen: hier
heeft Michiel de Ruijter of: hier heeft
Rembrandt gewoond. Een paar weken
geleden zag ik een hele klas schoolkinderen, die naa? een huis stond te
kijken. Als dat in Amsterdam gebeurt,
is er dadelijk belangstelling. Je hoeft
daar maar even .naar boven te turen,
of onmiddellijk staat er iemand naast
je, die vraagt, wat er te zien is. Dat
ging natuurlijk ook zo met die klas.
„Is er wat te zien, broer?" vroeg een
slagers jongen, die net voorbij kwam.
„Daar heeft Rembrandt gewoond'",
antwoordde een der kinderen.
Toevallig was die slagersjongen beter
op de hoogte. „Hé meester!" riep hij
tegen den onderwijzer. „Je bent in
een verkeerde straat
Rembrandt
hééft hier niet gewoond
dit is een
doodgewoon huis."

Oom Niek was niet graag die onder- zak opgediept en blies er op zo hard
wijzer geweest, ofschoon iedereen zich hij kon. Het resultaat begrijp je:
wel eens kan vergissen. Als je als gids dadelijk hielden de voetballers op,
wilt optreden, moet je er nu eenmaal omdat ze dachten, dat de scheidsvoor zorgen, dat je alles goed weet en rechter had gefloten en alle mensen
dat je geen dingen vertelt, die niet keken lachend naar Ron, die dadelijk
juist zijn/Elke stad heeft z'ri beziens- een grote keel opzette, toen ik hem
waardigheden en als je in een stad het fluitje haastig afnam. Het was ook
woont, dan moet je ervoor zorgen, dat eigenlijk niet eerlijk: mama had geje goed op de hoogte bent — dat je zegd, dat hij buiten wél mocht fluiten
een neef of een nicht, die van buiten en „die meriëel met de zwatte bloek"
komt, niet ajteen de weg kunt wijzen mocht óók fluiten. Daar had Ron gezonder meer.'maar ook, dat je op die zien, dat de scheidsrechter, de meneerbezienswaardigheden de aandacht met-de-zwarte-broek aan, een fluit
kunt vestigen. Jongens en meisjes, die had en dit bracht onzen tweejarige
in een dorp wonen, moeten anders op de gedachte, dat-ie óók nog zo iets
niet denken, dat de mensen in de stad bij zich had!
altijd maar uitgaan en dat het veel Gelukkig was de huilpartij spoedig
prettiger is, in een stad te wonen dan afgelopen, doordat Ron weer naar
in een dorp. Niks hoor — Oom Niek hartelust mocht blazen, toen we uit
zou wat graag in een dorp wonen, al de buurt van het voetbalterrein waren.
het wordt al weer tijd
begrijpt hij heel goed, dat hij djt voor Och arme
z'n werk niet doen kan. Je moet maar om met de
zo rekenen, dat alles z'n vóór en z'n
Oplossing der raaaseis
tegen heeft.
Zo had het deze week z'n voordeel, te beginnen. Het raadsel van Martinus
dat oom Niek met Reg en Ron een v. d. Meer was lang niet gemakkelijk,
eindje gingen wandelen. Ron had een had ik gezegd. Ik geloof, dat dit voor
pracht van een fluitje gekregen en velen een aansporing is geweest om
tante Cor was blij, dat ik de twee hun krachten op het blokken-leggen
.twéé
kleintjes meenam, omdat Ron aldoor te beproeven. Zelfs heb ik
maar in huis op dat fluitje liep te vierkanten als oplossing gekregen en
blazen. .Of we nu al zeiden: „Ronnie omdat ik er niet bij had 'gezet, dat er
mag niet in huis fluiten" — telkens geen witte ruimte mocht overblijven,
vergat de kleine het gebo^ weer Nu heb ik die blokkenleggers ook bil de
waren we buiten en lustig blies Ronnie stapel goede inzendingen gelegd, waarop het fluitje, tot het hem verveelde uit Ronnie een prijswinner mocht
en hij het fluitje in de zak van zijn grijpen. Voor mij was het grote aantal
jasje borg. Even later kwamen we inzendingen een aansporing, nog eens
ditmaal
voorbij een voetbalterrein. Je kon de zulk een raadsel te geven
wedstrijd van de weg af volgen. Oom nóg een beetje moeilijker. Daarover
Niek mag heel graag een voetbalwed- straks. Eerst geef ik nu de oplossing
strijd zien en we bleven dan ook even van hek sigarenzakjes-raadsel van
staan kijken. Maar dat duurde niet Jacob Willemsen. Dat was al heel eenlang. Want nauwelijks- stonden we. of voudig: beter een vogel in de hand
Ronnie had z'n fluitje weer uit z'n dan tien in de lucht.

Zo de ouden zongen, zo piepen de jongen

1. Vrolijk naar het werk.

2. Zo — da's 't begin al weer.

3. Wél, wel, plak je tegenwoordig?

4. Die zal ik eens een 'handje helpen.

5. As je me nou

'.fit Knap gedaan jog en
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zo is het.
ftek. C. Voges)

PRIJSWINNAARS
Dat waren:
Voor het hokkenraadsel: Theunis
Smid. j., 12 jaar, Emmakade G 162.
Workum, Fr.
Voor het vogelraadsel: Hillechienus
Bruinsma. j., 11 j-, Valthermond, Blokken 8, Dr
Hieronder kan je zien. hoe de uitgeknipte stukken moesten worden gelegd: -

Miin briefwisseling
Dick Vermeulen te Eindhoven heeft wat
je noemt pech gehad met* z'n vacantieplannen. Eerst werd Dick zelf een paar
weken zieK en daarna zijn vader. Toch
heeft Dick thuis een prettige vacantie
gehad. Het deed oom zich genoegen te
horen, dat het vlooienspel daar ook toe
heeft bijgedragen, t Beste met je vader.
Dick.
Van Betsie Verwoort te Amsterdam wil
ik weten, of zij het aardige versje ,Pas
op" zélf bedacht en maakte. Als ie het
hebt overgeschreven zet er dat dan bij
— dan weet ik het Stel je voor, dat ik
een overgeschreven gedicht als eigen
werk plaatste!
Jan van Baarle te Amsterdam veronderstelde, dat Martinus een paralellogram
bedoelde in* plaats van een vierkant. Jan
dacht, dat Martmus zich vergiste en...

hij vergiste zichzelf Dat gebeurt wel
meer. Soms 'denk ie iett ^neel zeker te
weten en dan Olijkt toon dat je... er
naast staat. Net zoals Jan naast de Kans
op een prijs voor net noKraadsel.
Corrïe van de Brink te Amersfoort en
Jenny Romeyn te Delft worden oedankt
voor de aardige foto's die ik \an haar
kreeg. Oom Niek denkt er nard over een
album te kopen om die neven, en nichtenfoto's in te plaKKen, Jenny vraag ik:
had je „Breien leren" zelf bedacht. Heb
je een broertje, dat Nol heet?
Ajke Ruardi, SneeK stuurde voor de
eerste maal in omdat ze door haar huiswerk meestal geen tijd voor raadsels
heeft. Natuurlijk heelt oom Niek graag
een hele boel brieven maar huiswerk gaat
a J t ij d voor.
Jet v. d. Meij te Utrecht hoopt, dat ze
wat wint. .-.want, andtrs is er niets aan"
schrijft Jet. Ho-la-ia! Dat is een verkeerde opvatting. Je moet de raadsels op-

lossen en Insturen omdat Ie dat prettig
werK vindt, net aaraai neven en nichten,
aat niets Krijgt, is altijd veel groter dan
degenen die wél een prijs ontvangen.
Als ie a l l é é n instuurt om een prijs te
winnen — dan.,. Kan ie de moeite misscmen oeter sparen.
Umus de Vos, Terneuzen zone mij OOK
z'n eerste briefje Ik neb hei met veel
pleziei gelezen en net doet me genoegen.
dat noes Moortje bij de tante van Etinus
een goed tenuis vona.
Mona Gutter te Apeldoorn heeft al twaalf
medailles van
twintig kilometer. Hoe
dat kan? Mona is lid van een wandelvereniging Zij heeft twaalf wandelingen
van twintig kilometer meegelopen en
daarvoor een medaillt gekregen Die medailles zijn wel erg mcoi, maar je moet
nief denken, dat ze twintig kilometer
zijn.
Voor allen geldt ook: tot de volgende
week.y
OOM NIEK.

KAMERADEN VAN DEN ARBEID
Weer werden in de afgeloopen weken belangrijke verbeteringen op
sociaal gebied voor de arbeiders van Nederland door het N.V.V. bereikt.

ZIEKTEWET zoowel als de nieuwe
OUDERDOMS- EN INVALIDITEITSWETTEN
De nieuwe

Troost- en ereprijzen kregen: J ome
Berlijn, m., 11 jaar Jan van Galenstraat 88 Hl, Amsterdam: Tinetce
v. d. Heide, m., 10 jaar, Warga 151;
Rietje Hazenoot, m., 10 jaar. Duinweg J9. Noordwijk aan Zee; Jan van
Ee, i., 12 jaar, Methusalemiaan 53.
Apeldoorn; Tonny van Heeswijk. j.,
13 jaar, Hoge Steenweg 8b. Breda;
Nico de Bie, j., 10 j., p./a. M. van den
Bos. Kloosterweg B 16, Noordgouwe, 'i.,
en Rudott van der Spek, j., 11 jaar.
Hendrik van Deventerstraat 115, Den
Haag.

zijn met en door het

NEDERLANDSCH VERBOND VAN VAKVEREENIGINGEN
tot stand gekomen.
Bovendien is, ook de afscheiding met de Katholiek en Christelijk georganiseerde arbeiders opgeheven en is de

EENHEID OP VAKGEBIED

Nieuwe prijsraadsels
De opgaaf van het eerste raadsel is
weer doodeenvoudig: onderstaande
figuren uitknippen en er de letter N
Van vormen.

een feit geworden, maar nog staan honderdduizenden werkers der
Nederlandsche Volksgemeenschap buiten de rijen der vanbeweging!
Aan U, lezers van „Arbeid", thans de taak ook deze volksgenooien .de
oogen te openen voor den tijd, die komt, voor de taak, welke te vervullen
is en voor den plicht, welke wacht. Geeft allen gevolg aan den oproep van
den Commissaris van het N V V in „Arbeid" van 29 Augustus 1941: verdubbelt uw kracht en helpt mede aan het

BOUWEN VAN 'N RECHTVAARDIGE SOCIALISTISCHE
ARBEIDSGEMEENSCHAP IN NEDERLAND
Toont Uw medewerking, draagt Uw steentje bij, zorgt dat de man naast
U, die nog buiten de rijen staat van het N.V.V., morgen lid is. Laat hem
onderstaand formulier invullen.

U KUNT REKENEN OP HET N.V.V.!

HET O.V REKENT OP U!
Het volgende raadsel is bedacht door
Gerrit Diestelhof te Twello.
Als
er tien vliegen bij elkaar op taleJ
z
itten, vraagt Gerrit. en je vangt er
flrie — hoeveel zitten er dan nog?
Raadsel nommer drie — dat worderv
hoofdprijswinnaars! — is van
Drenth te Nieuw-Buinen.
geheel is een spreekwoord, bestaande uit 25 letters.
f
-•*•• 2. 3, 14 is een klein dier.
12. 17. 15 krijg je op je brood.
4
- 16, 25. 11, 13, 6 niet staan. \
24. 23 legt een kip.
-*• 8, 18. ig-is honderd jaar.
"< 10. 9 deel van een huis,
j1- 20, 5. 22 is een ontkenning.
Inzendingen
zo spoedig mogelijk, doch
el
k geval vóór 25 September aar
, Postbus 100,-Amsterdam-C,.

INVÜlSTROOK

HrERLANOS AFSNIJDEN

Ondergeteekende verzoekt hiermede ingeschreven te worden als
lid van hel N V.V'. en ziet daartoe nadere inlichtingen tegemoet.
Naam

Werkzaam als

Beroep
l
•o
a
a>
•a
c
o

N
O)
bc
C

Straat

bij

(firmanaam)

te

;......

Datum

Hanrtteekèjiing .

.<....

S V P. .Duidelijk invullen mei M.^-kli tters. Toe te genden nnn iel Nea
Verbond van VaKvereemyinyeii, -"P.C ^ ooft straat 1^8-lKG -
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BEKWAAM UZELF EN KOM VOORUIT!

Wel werk, moor
geen toekomst l

Vraagt raad aan zijn
vroegeren hoofdonderwijzer.

De raaa luim.
„VOLG EEN A.S.S.O.-CURSUS"

gepost.

A-cursussen

Het doel bereikt! „Dit Asso-diploma kan Je
te pas komen; tegenwoordig wordt overal
naar diploma's gevraagd l"

Een prettige tijd
van interessante studie l

Verkeert gi| in hetzelfde geval? Twijfelt gij ook aan Uw toekomst? Beöenk dan, dat op slechte tijden goede tijden volgen. Zorg dan, dat gij
(gereed zijt om Uw kansen te grijpen. Bereid U nu reeds voor. Werk aan
Uw ontwikkeling. Laat de lange winteravonden niet nutteloos voorbij
gaan. Alleen de goed onderlegde man en vrouw zijn tegenwoordig bruikbaar. De A.8.S.O. geeft reeds jaren met succes schriftelijke cursussen
voor hen, DIE ALLEEN LAGER ONDERWIJS HEBBEN GENOTEN.
Lees eens aandachtig nevenstaande cursusopgave. Kies er een uit, waarvoor U belangstelling hebt. Zend de bon in gesloten enveloppe, gefrankeerd met 7'/2-cents postzegel, of schryf ons een brief. Wij sturen U inlichtingen en een prospectus met vele dankbetuigingen en aangestelden.
In het prospectus vindt U ook de andere cursussen van dezelfde letter.
17 kunt dan alles eens overlezen. Het verplicht U. tot niets!
RFI ANfiRHK l ledere dame of heer, die de lagere school heeft bezocht, kan onze
DtLftnUIYUIVI duidelijke, schriftelijke lessen, gemakkelijk'volgen. Wij hebben ook
cursussen voor gevorderden. Laag maandelijks lesgeld. Boeken, atlassen, tekenbenodigdheden, enz. GRATIS. Na goede afloop diploma en hulp bij sollicitatie.

INSTITUUT^yÖOR
SCHRIFTELIJK Or4DER\yIJS
Dir. J; v. d. Bij -Hoofdonderwijzer

NIEUWE PLEIN 31,
Ik

verzoek,

BIJ

HÉT ^STATION,

ARNHEM.

zonder enige verplichting, gratis inlichtingen omtrent

de cursus voor;

—^.

Woonplaats

\

B-cursussen
*

Voor dames en heren :

ALGEMENE ONTWIKKELING

(zeer uitgebreide cursus voor iedereen),

praktijkdiploma boekhouden (dubbelboekhouden), handelskennis, handelsrecht, statistiek, handelsrekenen, boekhpuddiploma's „Mercurius" en ,,Vereniging van Leraren", landbouwboekhouden,
landbouwkundig bedrij f sleider/zetboer,
Nederlandse taal, Frans,' Duits, Engels,
Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse
handelscorrespondentie, typen, stenografie (systeem ,,Groote"), spreken in het
openbaar, rekenen, meetkunde, algebra,
wiskunde,' belastingconsulent,
handschriftverbetering, beschavingsleer (goede omgangsvormen), E.H:B.O.

C-cursussen:
auto-monteur, auto-cechniek, garagehouder-vestigingswet, motor- en rijwielhersteller, auto-expert (voor verzekeringsinspecteur en taxateur), theorie
rijbewijs, auto-dieselmonteur, electriciën,
electrotechniek, diploma sterkstroommonteur V.E.V., diploma zwakstroommonteur V.E.V., radiomonteur, radiotechniek, radiocentrale-monteür, lasser,
lastechniek, machinist voor stoombedrijf,
voor motqrbedryf, voor electrisch bedrijf,
voor officiële dip oma's land-, scheeps- en
zuivelmachinist, koe techniek, vliegtuigmonteur, vlie.gtuigtechniek, verwarmingsmonteur, verwarmingsinstallateur, metaalbewerking (smid-, machine-, constructiebankwerker, enz.), machinemonteur-fabrieksmonteur, loodgieter, erkend
gasfitter, erkend waterfitter, V.V.A.diploma's gezel en meester voor timmeren,
voor metselen, voor lood- en zinkwerken,
voor smid-bankwerken, voor machinebankwerken, voor automonteur, electrotechnisch-tekenen,
'machine-tekenen,
bouwkundig-tekenen, meubel-tekenen,
scheepsbouwk.-tekenen.
o d e-t e k e n e n,
reclame-tekenen

Naam
Straat

Voor heren: middenstandsdiploma, politiediploma, marechaussee, leerling-verpleger, besteller, hulpkeurmeester (voor
slagers), manufacturenbrevet, ' kruideniersdiploma, warenkennis, etaleur, reiziger, administrateur, notarisklerk, makelaar-taxateur, effectenvak, inspecteur
verzekeringsmij., directeur van een woning- en assurantiebureau.
Voor dames: middenstandsdiploma, leerling-verpleegster, manufacturenbrevet,
kruideniersdiploma, warenkennis, etaleuse, cassière, reizigster. privé-secreLeer dit
taresse, kindervervoor
Uw
zorgster, kinderjuffrouw, assistente bij
kinderen:
een dokter of tandarts, fröbelonder^FRÖBELEN!
wijzeres,

.Na
Leeftijd -

-

jaar

en ontwerpen»
adspirant bouwkundig opzichter, bouwkundig opzichter, betonbouw, wegenbouw, fümoperateur, bedrijfsleider-werkmeester.gezelenmeester-kieermaker.eiiz.

