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DE SOCIALE VOORMAN VAN HET NEDERLANDSCH
ARBEI&SFRONT IN DE BEDRIJVEN
WIE is hij?
WAT is hij?
en kerel, 'n man of 'n
vrouw, 'n Doodgewone
kameraad, zooals wij allemaal. Misschien bezocht
hij eens een H.B.S., of misschien wel een gymnasium,
maar
even
misschien
zwoegde hij op, 'n ambachtsschool of leerde hij
zijn vak bij een kleinen
baas als jongmaatje of als
nageljongen... wie zal *t
zeggen! Eén ding is echter
zeker en dat weten wij
allen: hij werkt als de
arbeid hem roept! Achter^
een draaibank of achter
het stuur van een auto.
achter een bureautafel of
achter een teëkenschot,
achter een schrijfmachine
of op de hooge stelling van
een werk in aanbouw,
ergens in een waschbedrijf
of ergens in 'n duur hotel:
een arbeidskameraad in
'het leger van den arbeid,
zooals er duizenden en
tienduizenden zijn in den
lande. Onbekend en ongenoemd: rad 4ri 't raderwerk, de opgevatte taak
verrichtend in die kleine
gemeenschap door 't bedrijf gevormd, vol toewijding, zorg en nauwkeurigheid, daarmede bouwend
aan de welvaart van zijn
Vaderland, aan de rijkheid
van zijn Volk
Maar daarnaast is hij
méér: de sociale voorman... of voor vrouw 'van
het N.A.F.! Véél meer...
ongelooflijk veel meer... en
daarom wijden wrj deze
eerste pagina van „Arbeid"
aan deze nieuwe verschijning in de Nederlandsche
Wereld van werkers!
Want tot wie is het, dat het meiske zich wendt, dat meent benadeeld
te zijn of te worden door kleine afgunstige collegaatjes?
Tot wien is het, dat de man zich wendt, die in zorgen zit om den dag
loon, dien hy zal moeten missen voor een ongewild verzuim, maar wiens

E

vrouw het ziekbed niet
^verlaten ka'n?
Tot wien is het, dat de
bedrij f schef zijn klachten
uit, als kostbaar materiaal
of haast niet meer te krijgen grondstof .verknoeid
wordt door onverantwoordelijk gestoei en geravot?
Als het electrische licht
noodeloos brandt of de
W.C.'s er uitzien als stallingsruimten voor vee,
trots allen getroffen voorzieningen? En tot wien is
het, dat de jongens vol
levenslust hun vragen
richten, als blijkt, dat op >
het'sportterrein noodzakelijk een nieuw stel doelpalen geplaatst'moet worden, als er een voetbal
noodig is, of als de bibliotheek weer uitbreiding behoeft?
4Dan is de aangestelde
van het N.A.F, méér dan
rad in 't raderwerk: dan
is hij méér dan alleen
maar de arbeidskameraad,
want dan is hij de vraagbaak, de helper, de toe- •
vlucht-van-allen op wier
pad zich moeilijkheden
voordoen. Da'n springt bij
in de bres om onrecht te
herstellen en oni door",
overleg te geraken tot die
ware arbeidsgemeenschap,
waarin aller gedachten gericht zijn op dat ééne doel:
Welvaart vóór allen... dóór
allen! Dan is-,'de aangestelde van het N,A.F. de
ziel en het kloppend hart
van dat prachtige levend
organisme, samengevat onder den titel: personeel,
want dan is hij de lichtomstraalde brenger en
drager van dat Ideaal van
allen
die werken —
met hoofd en met hand —: dat Ideaal, dat thans
in deze dagen
deze stormende dagen van oorlog en strijd, werkelijkheid wordt: de
brenger en drager van het waarachtig Socialisme, het Socialisme-van
de-daad!
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Nieuwe steunregeling
voor werklozen
Maatregelen voor metkverstrekking
' n samenwerking tussche|i het Departement
van Sociale Zaken, het Departement van
IFinanciën
en het Nederlandsen Arbeidsfront is

de bestaande rijkssteunregeling gewijzigd. Deze
•wijziging komt neer op een vereenvoudiging, terwijl verder meer rekening is gehouden met de
sociale positie, waarin de groote gezinnen verkeeren. De laatste weken en wel na 23 Mei i.L,
toen de extra winteruitkeering voor het laatst
was uitgekeerd, werden de steunbedragen volgens de bestaande normen betaald. Gezien de
tijdsomstandigheden kieken deze bedragen ten
eenenmale onvoldoende, zooals ons uit de reacties en brieven van verschillende van onze lezers
is gebleken. Die winteruitkeering schommelde
tusschen 10 «n 15 % boven de bestaande
steunnorm; voor de meeste gevallen bedroeg zij
15%. De uitkeering had een tijdelijk karakter;
zij hield namelijk verband met het winterseizoen. Na het aflooperi van den winter lag "het
— gezien het karakter der uitkeering — voor de
hand, dat de toeslag wegviel. In verband hiermede heeft het Nederlandsch .Arbeidsfront besprekingen geopend met het Departement van
Sociale Zaken en het Departement van Financiën om tot een herziening van de steunnormen
te geraken. Het resultaat hiervan is geweest, dat
een nieuwe rijkssteunregeling tot stand is gekomen, welke eenvoudiger is dan de oude en op
enkele punten bevredigender.
De oude steunregeling kende negen gemeenteklassen; de nieuwe kent er practisch slechts
zeven. Dit komt hierop heer, dat de gemeenten,
die tot dusverre in klasse acht en negen waren
ondergebracht (met de laagste uitkeeringen)
thans in klasse zeven vallen.
Voor het grondsteunbedrag zijn in de nieuwe
regeling, in tegenstelling met vroeger, het plaatselijk loon en het plaatselijk huurpeil bepalend.
De oude overgangsto^slag (de huurbijslag) is
komen te vervallen. Deze huurbijslag en evenzeer de "duurtetoeslag is in het nieuwe grondsteunbedrag verwerkt. Een belangrijk punt is
natuurlijk hoe hoog de maximum-uitkeering
mag zijn. Deze .is vastgesteld op 70 % van het
loon. Hier mag worden bij gerekend een vijfde
van het'product van den kinderbijslag met dien
verstande, dat boven de 90 % van het loon in
geen geval wordt uitgekeerd. Het grondsteunbedrag voor de eerste klasgemeente voor een
gezin van twee personen (man en vrouw) bedraagt volgens de nieuwe regeling ƒ13.60 en
voor elk gezinslid boven de 2 persoden, kinderen,
ƒ 1.40.
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. recht wordt

„Hij wordt oud"
hadden de schippers gemompeld, wanneer zij het oude sluisje voorbijvoeren. Het was ook zoo. De zeventig jaren waren
ean Klaas Tolma, terwijl hij er vijf en dertig in
trouwen dienst op zijn post stond en tol hief van
alle schepen, die geschut Werden, niet voorbijgegleden. zonder sporen bij hem achter te laten.
Wanneer hij in de schemering tegen het bruggëliek leunde, dachj Klaas nog wel eens aan vroeger.
Aan vroeger, toen de kinderen nog thuis waren
en aan Marie, z'n vrouw Maar de kinderen, groot
geworden, waren het nest uitgevlogen. Die lieten
riet veel meer van zich hooren, hadden hun
eigen zorgen. En Marie, och die Was immens alweer jaren dood
Klaas stond alleen in zijn
ouderdom
De schippers hadden gelijk gehad. Klaas was
versleten en daarom werd hij, zeventig jaren
oud, ontslagen. Maar geen gelijk hadden de
schippers, toen zij dachten, dat Klaas nu wel een
aardig pensioentje zou hebben. Want hoewel hij
al die jaren in dienst gestaan had van de gemeente en van een ambachtsheer, die nog oude
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Het is van groote bet eekenis, dat voorbereidin- tusschen de deskundigen van het N.A.F, en van
gen zijn getroffen, om aan de kinderen van on- de Departementen van Sociale Zaken en Finandersteunde wèrkloozen melk te verstrekken. De ciën. Uit een én ander blijkt overduidelijk, dat
kinderen van wèrkloozen kunnen uiteraard vol- het N.A.F, evenzeer zijn krachten inzet voor hen,
gens de bestaande distributiebepalingen recht die doo'r bijzondere omstandigheden niet aan de
doen gelden op een bepaalde hoeveelheid melk. productie kunnen deelnemen. Saamgevat kan
Kinderen beneden de 4 jaar hebben volgens de men zeggen, dat de steunregeling is herzien endistributiebepalingen recht op een heele liter vereenvoudigd binnen het raam der economimelk per dag en kinderen van 4—14 jaar op een sche mogelijkheden. Natuurlijk is het van gehalve liter. De ondersteunde wèrkloozen kunnen , wicht, dat het verschil in uitkeering tusschen
over het algemeen echter voor hun kinderen de wel en niet georganiseerden is vergroot. Laten
melk niet koopen, omdat zij hiervoor het geld zij, die tot dusverre buiten het N.A.F, bleven,
niet hebben. De rechten, die zij hebben, kunnen thans toetreden. Het N.A.F, heeft weer een suczij dus niet verwezenlijken. Het mag dan zeer ces bereikt.
zeker als een belangrijk resultaat van de samenwerking tusschen het N.A.F, en eenige organen
van den Staat worden beschouwd, dat genoemde
UIT DE V A K P E R S
kinderen evenzeer, melk zullen ontvangen.
Natuurlijk kost dit geld; de kosten zullen geP. Houdijk schrijft in het „Grafisch Weekblad":
dragen worden door het Rijk. Het is op dit
De regeling in de typografie werd voortdurend
oogenblik nog niet precies bekend, wanneer met losser. Het tarief werd in vele gevallen niet gedie melkverstrekking zRl worden begonnen. Zoo- handhaafd. Het verplichte* lidmaatschap,' allerlei
als wij reeds opmerkten, bevindt de maatregel strafbepalingen konden niet verhinderen, dat het
zich nog in een stadium van voorbereiding. Wij werd ontdoken. Ongeorganiseerde drukkerijen -verspreken de hoop uit, dat met grooten" spoed zal rezen als paddestoelen uit den grond. De geheele,
worden gearbeid, om dezen maatregel tot uitvoe,- moeizaam in stanö gehouden organisatie dreigde
als een kaartenhuis ineen te storten. Hoe kwam
ring te brengen.
De oude steunnormen golden uitsluitend voor dat?
Dat kwam, orridat hier te'n slotte toch in werkeverzekerden, terwijl cle ongeorganiseerden 50
lijkheid
sprake was van een vorm van samenwercent per week minder ontvingen. De nieuwe nor- king tusschen
patroons en arbeiders, die gean
men gelden voor de ongeorganiseerden, terwijl rekening
hield met het algemeen belang. Wij zeggen
de verzekerden een gulden per week meer ont- niet, dat het algemeen belang er door geschaad
vangen.i
werd, hoewel wij niet weten, in hoeverre de door
In de nieuwe regeling is het verschil tusschen het tarief door sommige werkgevers gemaakte winuitgetrokkene en dubbel-uitgetrokkene wegge- stefi al of niet exorbitant genoemd mogen worden.
vallen. Ter verduidelijking merken wij op. dat Vast staat echter wel. dat de verbruikers noch de
ónder uitgetrokkenen worden verstaan de wèrk- overheid in dit onderonsje van werkgevers 'en
loozen, die de reglementaire uitkeering uit hun werknemers. in de typografie ooit gekend werden.
werkloozenkas hebben ontvangen en daarna En voor de verbruikers werd de prijs van r»et
krachtens de oude rijkssteunregeling gedurende drukwerk van steeds meer beteekenis, naarmate de
beslommeringen toenamen en er
13 weken een gulden per week meer ontvingen administratieve
steeds
meer
drukwerk
was. In vele gevallen
boven de steunnorm. Zoodra die periode van werd het een post vannoodig
zoodanige beteekenis. dat
13 weken voorbij was, werd de werklooze* zooge- zij van invloed werd op de loonen van het eigen
naamd dubbel-uitgetrokken.
bedrijf!
In de nieuwe regeling is de uitkeering voor
En waar deze poging tot ordening der typografie
ongehuwden en daarmede gelijk te stellen per- geschiedde in een wereld, die nog altijd- beheerscht
sonen in klasse I vastgesteld op ƒ 9.40 per week. werd door de vrije concurrentie en de wet van
Ook voor deze groep is een verschil gemaakt in vraag en aanbod, kon het niet anders, of de oppor
uitkeering tusschen verzekerde en ongeorgani- sitie der verbruikers moest een steeds grooter
seerde. D.w.z., de georganiseerden ontvangen invloed krijgen en langzamerhand, ondanks alle
pogingen het in stanö te houden, het tarief kapot
ƒ 1.— per week meer.
met alle gevolgen .van dien.
Het is natuurlijk van het grootste belang, breken,
Het Nederlandsche Arbeidsfront komt daarom
wanneer dé nieuwe regeling in werking treedt. juist op ti.ld. om voor de werknemers tn de typoBepaald is, dat de regeling van kracht wordt grafie te redden, wat zij aan sociale rechten hebben
met terugwerkende kracht tot aan 23 Mei, den verworven en deze nog verder aan te vullen.
datum waarop de winteruitkeering wegviel.
In het Nederlandsche Arbeidsfronf namelijk
Natuurlijk zal dit veel administratief werk met wordt de samenwerking, zooals deze tot dusver
zich brengen, welk werk grootendeels op de • bestond tusschen de patroons en de werknemers
bureau's der gemeente moet worden verricht. in één enkel bedrijf, uitgebreid tot alle patroons,
Hiervoor is tijd noodig. Wij mogen echter de en alle werknemers onderling. Thans kan rekening
verwachting uitspreken, dat de uitbetaling van worden gehouden met aller, dat is niet het algebelang, in plaats «van met de belangen van
de steunbedragen volgens de nieuwe regeling meene
slechts een enkel bedrijf of van een enkele groep.
spoedig zal plaatshebben, terwijl hetgeen over • En dat daarbij alles zal worden gedaan om te voorde periode na 23 Mei te weinis is ontvangen, zoo , komen, dat iets verloren zal gaan van hetgeen ^e
spoedig mogelijk zal worden nabetaald. De typografen •zich gedurende vele jaren van strijd tn
nieuwe steunregeling is een belangrijk feit. In offers hebben verworven, dat word,t gewaarborgd
de totstandkoming heeft het N.A.F, een belang- door het sociale karakter van het Nederlandsche
rijk aandeel gehad, er is nauw samengewerkt Arbeidsfront. en van den nieuwen staat.
tolrechten kon laten gelden, h«d hij, toen het
zoover kwam, geen andere inkomsten dan een
invaliditeits- en een ouderdomsrente. Samenelf harde guldens in de week. En „schraalhans",
die lange jaren" geduldig zijn kans had afgewacht, werd keukenmeester bij Klaas Tolma. ••
Dat dacht hij tenminste
Nederig had Klaas aangeklopt bij den ambachtsheer. Of die er wat a^n doen kon. Maar
neen, die wist er geen raad op. De tijden. Tolma
wist het toch ook wel?, waren slecht tegenwoordig. Heusch, het kon er niet van af. Als hij eens
vroeg .bij de gemeente
Klaas wendde zich tot
de gemeente. Maar al waren de heeren heel
vriendelijk en beleefd, hij kreeg nul op het
request. Het waren elf guldens, het bleven elf
guldens. En „schraalhans" lachte
„Ga eens praten met het Arbeidsfront", werd
hem aangeraden. En nadat Klaas was uitgelegd,
wat dit Arbeidsfront eigenlijk was, ging hij op
bezoek bij het Bureau voor Rechtsbescherming.
Hij vertelde hoe hij er .voor stond Dat hij, op
z'n ouden dag, niet meer kon rondkomen..
Nu bestaat er geen enkele wet, die zegt. dat .
menschen, die. zooals Klaas Toïma, hun leven
lang gewerkt hebben, recht op pensioen hebben.
Wel natuurlijk, wanneer zij ambtenaar of zooiets
geweest zijn. Maar omdat Klaas mperd^re beeren
had gediend, was hij .in den zin der wet" geen .

ambtenaar en kon hij dus geen enkel recht laten
gelden.
Toen Klaas zelf vroeg was hij, daar kwam het
tenminste op neer, met een kluitje in het riet gestuurd. Maar ons Bureau voor Arbeidsrecht ging
het toch nog eens probeeren. Het erkende, dat
hier van wettelijke rechten geer! sprake^ was.
Het wilde graag aannemen, dat de ambachtsheer zelf ook z'n zorgen "had, maar toch, waar
een wil is, is een weg en het kwam zoover, dat
de ambachtsheer Klaas Tolma voortaan een
rijksdaalder per week zou geven.
Dat was al iets en voor ons bureau aanleiding,
nu ook eens aan te kloppen bij de gemeente. Al is
hier dan geen sprake van een wettelijk recht, het
bestaan van een moreel recht kan niet worden
ontkend, pleitte het. En ziedaar, wéér werd succes
geoogst. Want toen de gemeente hoorde, dat de
ambachtsheer een rijksdaalder per week ging
betalen, besloot zij Klaas een gelijk bedrag te
geven. Zoodat deze, inplaats van op elf, voortaan
op zestien gulden in de week kon rekenen.
In de oogen van Klaas Tolma, die den laatsten
tijd zoo dof hadden kunnen staan, begon weer
een lichtje te sprankelen en hii_schODte met z'n
stramme beenen „Schraalhans" de keuken uit.
En de schippers die zeiden, wanneer zij hem
nog eens aan het sluisje zagen: „Hij heeft
bijgeteekend, die ouwe
"
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BELANGRIJKE MEDEDEELING
Tot

ons leedwezen dwingt de

steeds toe-

nemende papi&rschaarschte ons tot een verdere
beperking van ons papierverbruik. Een i>lad met
sen oplaag van het onze heeft namelijk al
bijzonder groote hoeveelheden noodig!
We hebben daarom besloten, na het nummer

De middenstand opgenomen in

van

het Nederlandsche Arbeidsfront

„Welke waren de 'beweegredenen voor dezen
uiterst belangrijken stap? Is deze toetreding te
zien als een nieuwe organisatie, naast de reeds
bestaande organisatie van het bedrijfsleven in
de Commissie Woltersom?
„Dat is reeds uitvoerig bij de oprichting van
het Nederlandsche Arbeidsfront door den leider
van het Arbeidsfront uiteengezet. Wij willen alle
werkers samenbinden, omdat hun gezamenlijke
arbeid de grondslag der volkswelvaart is. Winkeliers en ambachtspatroons hebben, evenals
andere kleine en groote leiders van een bedrijfsleven, niet slechts een taak van economischen
aard, maar tevens, en dat is van zeer veel belangvoor de gemeenschap, van socialen aard.
In de sociale gezondmaking van de bedrijven
ligt het beste middel om de' levensvoorwaarden
van den arbeidenden mensch te verbeteren. En
hieraan valt nog wel wat te doen, alhoewel deze
verhoudingen bij den middenstand vaak al veel
beter waren dan bijvoorbeeld in de grootindustrie, met haar uniformeering en hun klassenstrijd tusschen. werkgevers en werknemers.
De patroon van een zaak komt zelf meestal
uit arbeiderskringen voort. Bovendien staat hij
veel dichter bij 'zijn ondergeschikten, want hij
werkt zelf mede aan werktafel of toonbank. De,
kameraadschappelijke verhouding komt bijvoor-

beeld tot uiting in
het feit, dat men
elkaar vaak bij den
voornaam noemt.
Nering en het
ambacht, die door
het oude liberale
stelsel evenzeer in
de verdrukking, zijn
gebracht, als de
arbeid in het algemeen, zullen 'op
nieuwe grondslagen weer opgebouwd
moeten
worden. Een der
voornaamste
leider van het voormalige
grondslagen is een De
Front van Nering en Amgezond
bedrijf, bficht. de heer J. H. Scholte,
waar de levens- die ook in het N.A.F, deze
voorwaarden van leidende positie zal innemen.
den arbeidenden
mensch veilig gesteld zijn. De werkplaatsen
moeten hygiënisch op hoog peil gebracht worden. Het moet er prettig werken zijn. „Vreugde
en Arbeid" en „Schoonheid van den Arbeid"
moeten ingeschakeld worden. De opleiding van
den toekomstigen ond^rneme!* moet terdege ter
hand genomen worden.
Is op dat gebied dan niet veel goeds verricht?
„Zeker, door het instellen van vakscholen e.d.
is al zeer veel bereikt, maar het is verkeerd, dat
al deze instellingen uitsluitend in handen zijn
van werkgevers. Deze zaak moet behartigd worden door een alles overkoepelende gemeenschapsorganisatie, niet name door het Nederlandsche Arbeidsfront. Zoo moet bijvoorbeeld
worden voorkomen, dat alleen de patroon bepaalt wefke en na hoedanige proef de nood: ge
vakkundigheid wordt verworven. Dit is vooral
van belang voor het ambacht, dat in vele gevallen een belangrijke uiting van volkscultuur is.
Hoe zal het Front in het N.A.F, werkzaam zijn?
Er komt één afdeeling. gesplitst in twee onderafdeelingen Handel en Ambacht. De naam Nering
werd vervange/n door Handel, omdat het laatste
meer omvat, zoodat een grooter kring bewerkt
kan worden.
De stroom van bezoekers en telefoontjes wordt
nu zoo hardnekkig, dat wij beseffen niet langer
den druk bezetten tijd van den energieken leider
in beslag te mogen nemen. Ten afscheid geeft
hij ons echter nog mee: '•
„Het is zeker, dat de middenstand uit zijn benarde positie zal geraken, waarin hij werd doodgedrukt tusschen het sroot-kapitalisme aan den
eenen en de coöperaties aan den anderen kant,
omdat in het Nederlandsche Arbeidsfront de
samenbinding van al!e werkers, hun- arbeidskameraadschap voorgoed wordt verwezenlijkt.
Ons Front van Nering en Ambacht, dat nu Juli
a.s. juist twee jaar zou hebben bestaan, heeft wel
reeds veel in deze richting gedaan, maar alléén
het N.A.F, bezit de macht en de kracht om dit
ideaal geheel en voorgoed te verwezenlijken.

van hét N.A.F.?
i
ontvingen van verschillende oude vakbonds-

N.V.V., omdat het nu Arbeidsfront is geworden. Zij willen
niets wat nieuw is, omdat de wegloopers in Londen het
niet willen.
Tegenover hen zijn nu tocfi sterke maatregelen verantwoord. Dwing de afbrekers lid te worden van het
Arbeidsfront. En indien mogelijk in dezen moeilijken tijd,
laat hen dan profiteeren van ingrijpende maatregelen,
b.v. extra vacantie of loon. Staatspensioen e.d."

Ik ben de Man aan 't Aambeeld met een
[hamer
— mijn borst is bloot en 't schootsvel is
[mijn roem:
een beeld van brons, zoo sta ik in de kamer,
groot en beheerscht - - i k die mij Arbeid
[noem.
(Uit: Het erf aan Zee, door George Kettmann)

ieraan moesten wij onwillekeurig denken
toen wij in het bedrijvige straatje, voor het
H
huis stonden, waar het Front van Nering en
Ambacht gevestigd is Hier hoorde merl het
bloed in de slagader van het bedrijfsleven in zijn
eeuwige stuwing kloppen. Hier het gewoel van
de nering, daar het geruisch van het ambacht.
Was er wel een betere vestigingsplaats voor het
Front van Nering en Ambacht te vinden dan
juist op deze bedrijvige plek?
Ter gelegenheid van de toetreding van het
Front van Nering en Ambacht 'tot het Nederlandsche Arbeidsfront op 6 Juni j.l. hadden wij
tot taak het één en ander van deze gewichtige
gebeurtenis vast te leggen en werden daartoe
' ontvangen door den leider van deze belangrijke
hoofdgroepen in ons bedrijfsleven, den Heer J.
H. Scholte, die ook in hé"t N.A.F, deze leidende
functie zal blijven vervullen.
Nu zitten wij in de gezellige werkkamer tegenover den heer Scholte, die zich heeft vrijgemaakt, om ons iets over de toetreding té vertellen ---maar hoe moeilijk dat is, merken wij
aan de vele onderbrekingen door bezoekers en
telefoontjes! — én stellen de traditioneele
vragen.

Wij
leden brieven, waarin'aij de opmerking maken, dat
het aantal klaploopers op den arbeid van het N.A.F,
zoo toeneemt.
Een hunner schrijft b.v.:
„Ik voor mij zou zeggen: verplicht lidmaatschap moet
onverwijld doorgevoerd worden. Want er zijn menschen.
die wel de vruchten willen plukken, maar niet mede (willen werken om het door ons gestelde doel te bereiken."

Een ander zegt:
,.De houding
troosteloos! Het
arbeiders laten
vermoorden. En

van vele arbeiders in Nederland is
is alles aangekweekte domme haat. De
zich geestelijk zoowel als verstandelijk
nu bedanken er «teer als lid van het

We willen hier toch nog eens enkele woorden over
zeggen.
Het zou natuurlijk heel gemakkelijk zijn, een ieder
te dwingen, lid van het N.A.F, te worden. Wat denken de inzenders hier dan echter mee te bereiken?
Dat zij medewerken aan het groote doel, dat wij ons
stellen? Neen natuurlijk! Zulk een verplicht lidmaatschap zou neerkomon op een gedwongen aftrek
van- het bedrag der contributie van het loon. De
wrok tegen het N.A.F, van den kant der onwilligen
zou nog maar grooter worden en winnen zouden we
hen nooit meer. Er zou voor ons ook geen aanleiding

26 Juni

ons blad

voor'oopig niet

meer

iedere week, maar eens per 14 dagen te laten
verschijnen, dus op 10 Juli, 24 Juli en zoo vervolgens. We hopen echter, dat de papierpositie
van ons land zich spoedig wéér zal verbeteren,
opdat deze maatregel ongedaan ka.n worden
gemaakt.

Scholingsbijeenkomst
van den

dienst werkverruiming
n het scholingshuis van het N.A.F, in Bentveld
zijn van 7—10 Juni een veertigtal vertrouwensmannen uit alle werkkampen der werkverruiming
bijeen geweest, om met elkaa*r van gedachten te
wisselen over de problemen, die zich bij dezen tak
van dienst voordoen.
Nog steeds is de werkverruiming, die in de plaats
is getreden van'de vroegere werkverschaffing, van
beteekenis.
Nog altijd zijn de gevolgen van het vroegere, heillooze maatschappelijke systeem van het kapitalisme
nog niet overwonnen, terwijl de oorlogstoestand de
hiermee verbonden problemen nog aanmerkelijk
verzwaart. Zoo lang in de socialistische maatschappij, die het N.A.F, voor oogen staat, de werker en
het werk niet als het ware automatisch door de omstandigheden worden bijeengebracht, zal het.vraagstuk der werkverruiming de aandacht blijven vragen. Het zal pas verdwijnen, wanneer in een socialistische maatschappij, waarin uitsluitend wordt gewerkt om te voldoen aan de behoeften der vclksgenooten. er daardoor aanzienlijk meer arbeid te
verrichten zal zijn dan arbeidskracht aanwezig is.
Op Bentveld werden vele zijden van dezen belangrijken en belangwekkenden tak van dienst besproken. De heer Van Dijk, de scholingsleider, behanclel,de de sociale vraagstukken en de constructie van
de nieuwe sociale ordening in het N.A.F. De vormingsleider, kameraad Van Breen, sprak over klassestrijd, kameraad Kooistra over de sociale politiek
van het N.A.F.; Ir. Staf f, directeur der Nederlandsche Heidemaatschappij, schetste de taak van deze
instelling; Ir. Van Eek van de Rijksinspectie voor
de Wejkverruiming in de provincie Utrecht, sprak
over den arbeid en de tarieven in de werkverruiming, terwijl tenslotte kameraad Klijn, Hoofd van
den Dienst Werkverruiming van het N.A.F., de taak
der vertrouwensmannen in de werkverruiming belichtte, waarbij vele practische vragen van den dag
aan de orde kwamen.
In een kameraadschapsavond op Dinsdagavond
werden de banden, die de deelnemers door hun gemeenschappelijke taak verbinden, nog nauwer aangehaald.

I

meer zijn om ze' te winnen' Onze eigen activiteit zou
gaan verslappen! En we zouden in het N.A.F, een
dood gewicht moeten meeslepen, terwijl wij tegenover werkgevers en regeeringsinstanties nooit meer
op onzen groeienden invloed zouden kunnen wijzen.
Het N.A.F, zou dan een soort van ambtelijk lichaam
zijn geworden, geen organisatie van werkers, die
tegen onwil en onverstand voor een betere wereld
strijden.
Bovendien — als iedereen verplicht lid was, hoe
zouden wij bij de benoeming van de sociale voormannen in de bedrijven het kaf van het koren kunnen scheiden en alleen warm voor het N.A.F,
voelende arbeidskameraden op die plaatsen krijgen?
Werkelijk — met onwillige honden is het kwaad
hazen vangen!
Laat ons rustig ons werk voortzetten. Eigenlijk
zijn we nog niet eens goed begonnen! Als we straks
in bedrijf na bedrijf aan 't werk gaan en de sociale
voorman zijn taak aanvangt, als dan in bedrijf na
bedrijf allerlei goede dingen tot stand worden gebracht, als daarnaast regelmatig tal van arbeiders
kunnerf wijzen op hetgeen het N.A.F, voor hen deed
op het gebied van uitkeeringen, van ontwikkeling en
ontspanning e.d.; als bovendien de oorlog straks ten
einde is en de vrede ons werk zal gaan begunstigen,
zooals de oorlog het belemmert — dan komen de
wegloopers vol schaamte weer terug.
Daar zijn we zeker van!

meer, waar de Stadskweekerij onder
deskundige leiding bezichtigd
aal
•worüen.
Aanmeldingen en inlichtingen bij pr.
Hendrikkade 49 en V. &*A, Leidscheplein
Deelnemersprijs 16 cent per persoon.
Op Woensdagmiddag l Juli a.s. excursie naar de in vollen gang in bedrijf
zijnde behangseipapierfabriek Rath en
Doodeheefver,
Duivendrechtschekade.
Rondgang onder deskundige leicü-ng;
aanvang 2.30 uur n.m.; deelnernersprjjs
10 cent per persoon; aanmelden tot en
met 27 Juni a.s. bij Pr. Hendrikkade 49
en V. & A.. Leidscheplein.
BEDRUFSVA CAUTIE-OORDEN
De afdeeüng Rei?,en en Vacantle
van „Vreugde en Arbeid" die zich
in het bijzonder bezighoudt met
het organiseeren van bedrijfsuitstapjes en grootere reizen In bedrijfsverband, zou gaarne een
opgave ontvangen van die be,en, die over een eigen vacantie-oord beschikken.
Aangezien vele andere bedrijven
eveneens over een dergelijk oord
aouden willen beschikken, doch
in verband met de huidige omstandigheden hierin niet kunnen
slagen. Is het wellicht mogelijk
van een van de bestaande bedrljlsvacautie-oorden gebruik te laten
ma.ken op tijdstippen, waarop het
desbetreffende bedrijf er geen
gebruik van -maakt.
Een leder, die derhalve een
bedrijf kent, dat over een eigen
vacantle-oord beschikt, gelieve
dit mede te deelen aan het Centraal Bureau van „Vreugde en
ArbefH". Amstel 224' te Amsterdam.

Voor nadere bijzonderheden omtrent
de 6-dangsche reis van 3 tot 8 en van
24 tot 29 Augustus a.s. vanuit Enschede
naar Valkenburg verwijzen wij naar het
voorgaande nummer van „Arbeid".
Aanmeldingen en alle verder gewenschte inlichtingen bij Molenstraat 46
te Enschede.

Troeistra-oqrden
Egmond-a. Zee: Voor onbepaalden tijd
gesloten.
Beekbergen: volgeboekt van 4 Juli tot
l Augustus. Voor de week van l tot 8
Augustus zim nog enkele plaatsen beschikbaar, OOK voor üe week van 21 Juni
tot 4 Juli kan men,nog plaatsen reserveeren.
In spoedgevallen kan Beekbergen worden opgebeld onder numrner 255.
Gebouw „Morgenrood" teOistèrwijk
Logieskosten gelijk aan die der TroelBtra-Oorden.
Volgeboekt: van 4 Juli tot 8 Augustus; nog plaatsen beschikbaar voor de
week van 27 Juni tot 4 Juli en na 7
Augustus.
(Logiesaanvragen aan: Vacantiehuis
„Morgenrood" te Oieterwijk — NoordBrabant). Tel 377 te Olsterwijk-

Aan den cursus „Vervaardigen van
eigen kleeding en patroonteekenèn", die
's Maa.ndagsavond.8 in de St. Bavo,
Smedestraat te Haarlem, gehouden
wordt, kunnen nog eenige personen deelnemen. Het cursusgeld bedraagt slechts
30 cent'.per avond.

Kwartier van den Arbeid

Dit wordt vanaf 20 Juni a.s. lederen
Zaterdagavond van 18.15—-18.30 uur
over Hilversum II (301,5 m.) uitgezonden.
,._
Onderwerp voor de uitzending van
20 Juni ajs.: Een praatje over het N.A.F.,
terwijl In de uitzending van 27 Juni a.s.
de heer P. J. H. van Kampen, o^ganisatieleider van het N.'A.P. zal spreken over
^.Werkend Nederland! Denkt om het
Generaal Pardon".

\ ONTWIKKELING
Boottocht vanuit Amsterdam
Op 5 Juli a.s. over het Uselmeer, o.a.
naar het plaatsje Hoorn Buffet en muziek aan boord. Deelnemersprijs 80 cent
voor kinderen tot en met 10 jaar en
ƒ 1.25 voor de overigen. Aanmelding tot
en met 20 Juni: bureau Prins Hendrikkace 49 en V & A., Leidscheplein.

Natüurvriendenhuizen
• Tot 28 Juni a.s. niet beschikbaar;
. aanvragen voor- logies voor de maanden
en Augustus te zanden aan de bekende correspondentie-adressen.

Boottocht vanuit Rotterdam
Zondag 28 Juni a.s. wederom boottocht naar Gorinchem met bezoek Aan
:ot Loevestein.
Vertrek om 9 uur v.m. ...van Oosterkscie ( b ' h . Maasstatlonl. eüuie lijn 4.
Prijs per - volwassene / 1.25. per
kind tot en niet 13 jaar / 0.75 (indien
met begeleider). Muziek - en diverse
eties aan Boord; bezichtiging onder
deskundige leiding van Oud-Gorinchem
en omgeving met het Slot Loevestein.
Leüext uit nabijgelegen plaatsen kunnen
onderweg opstappen
Kaarten In voorverkoop bij de bekende adressen. He«mraa<Jseingel 163 en
's morgens aan de boot.

Cursus te Haarlem

fxcu/ste vanuit Arnhem
Zondag 21 Juni: naar het Openluchtmuseum.
Zondag 5 Juli: wandeling door W,
born en Mariëndal.
Nriüere Inlichtingen en aanmeldingen
bij Jansbuitensingel 17.

Excursie te Amsterdam
* Zondag 21 Juni .a.s. 10 uur v.m. excursie naar Frankendael In Watergraafs-

UIT D t PERS

De groente is schaarsch
• .

-^

Paardensport

De leden van het Nederlandsche Arbeidsiront hebben tegen verminderde
prijzen toegang tot de renbaan Mereveld te TJtnecht. De toegangsprijs tweede
rang, welke / 1.— bedraagt. Is voor
N.A.F.-leden op 50 cent gesteld. Dezen
kunnen dan tevens gebruikmaken van
den Totalisator.
Belangstellenden dienen van tevoren
bij het Provinciaal Bureau van het
N.A.F., Maliebaan 14 te Utrecht, een
bewijs te halen, waarop zij aan de kassa
de bovengenoemde reductie op de toegangsprijzen verkrijgen
Deze reductietarieven zijn aa. geldig
voor den wedstl^jd op 20 Juni, 12 eh 25
Juli, 6 en 19 September, 11 October en
8 en 29 November.
.,
Alle nadere Inlichtingen worden 'op
Maliebaan 14' te UtrecïK 'verstrekt.

Naiuurbad Biithoven
De leden van het N.A.F, genieten belangrijke
reductie op den abonnemer.Ts:
. De abonnementsprijs, welke oorspronkelijk f 6.— voor kinderen en ƒ 7.—
voor volwassenen per seizoen bedroeg,
Is voor N.A.F.-ledèn -vastgesteld op ƒ 3.—

van het mislukken van den vroegen bloemkooloogst als
gevolg van den strengen winter, terwijl de schrale droogte
in April de vollegrondsgroenten te laat heeft doen zijn,
waardoor zij niet aansluiten bij de kasgroenten. Toch is
het tekort niet zoo groot als menigeen denkt. De leiding
van de Ned. Groenten- en Fruitcentrale faalt hier echter;
er wordt veel te veel buiten de veiling om verkocht, terwijl in den handel niemand weet, waaraan hij zich eigenlijk te houden heeft en het aan controle mangelt.
In het artikel komt de volgende scherpe beschuldiging

Wie zijn de schuldigen
Onder dit opschrift publiceert het Nationale Dagblad
een artikel van het Front van Nering eri Ambacht (dat
Bich deze week bij het N.A_F. heeft aangesloten i. waarin
wordt nagegaan, welke de oorzaken zijn, dat er in ons
aan deze producten zoo rijke land telkens tekorten aan
aardappelen en groenten ontstaan.
In dit artikel wórdt gewezen op tekortkomingen van de
Aikerbouwcentrale, en de V.B.N.A., waardoor er b.v. in
Augustus 1941 honderdduizenden kilo's aardappelen zijn
verrot, als gevolg waarvan het rantsoen moest worden
teruggebracht. Bovendien is er niet gezorgd voor voldoenden wintervoorraad in de steden, zoodat er gedurende
den winter niet slechts tekorten ontstonden, maar ook
groote hoeveelheden bevroren. Daarnaast heeft men een
regeling doorgevoerd voor de stapelgroenten voorzien mg,
die ontstellende gebreken vertoonde. In het bijzonder
het bureau Veltiers schoot tekort.
Ook de verdeeling der sinaasappelen heeft te wenschen
overgelaten. Slechts een deel der handelaren kwam voor
een toewijzing in aanmerking. Er zijn daardoor streken
in ons land geweest, waar zoo goed als geen sinaasappelen
verkrijgbaar zijn geweest, terwijl in Den Haag b.y. duizenden kilo's zonder bon moesten worden verkocht, orn bederf te voorkomen, zooveel werd daar aangevoerd
Het tekort aan groenten op het oogenblik is een gevolg

voor kinderen én ƒ3.50 voor volwassenen.
Deze regeling geldt voor de geheele
provincie Utrecht, met uitzondering van
Biithoven en De Bilt.
Nadere Inlichtingen bij Maliebaan 14,
waar belangstellenden zich van tevoren
dienen aan te melden.

Natuurbad te Emmem

De leden van het N.A.F. hebben reducWe op den toegangs- en abonnementsprijs voor' dit bad
Belangstellenden gelieven zich aan te
melden bij het plaatselijk N.A.F.-kantoor te _Emmen. Kerkhof laan 7.
Jiu-j'ttsu
Rotterdam: Hier wordt een nieuwe 4maandelijksche cursus Jlu-Jitsu opgericht, welke opleidt tot Vaardigheidsdiploma C en waaraan 12 personen kunnen deelnemen. Cursusgeld bedraagt
ƒ 6.5O per persoon voor den geheelen
cxirsus. Nadere Inlichtingen: Heemraadssiflgel 163.
Groningen: In verband met de groote
belangstelling wbrdt een tweede jiujiteu-cursus opgericht. Aanmelding:
Provinciaal Bureau: Turfslngel 75.

Zwemmen
- Voor de goedkoope .zwemavonden,
welke georganiseerd worden voor de
leden van het N.A.P., verwijzen wij
voor nadere bijzonderheden naar het
voorgaande nummer van „Arbeid"
Eindhoven: Met Ingang van 9 Juni
J.l. Is het goedkoope zwemmen gestaakt.
Haartenv: SportfondBen~bad De regeJtng iuidt als volgt: lederen Dinsdagavond van 7—8 uur kinderen tot en
met 13 jaar en van 8—9 uur personen
boven 13 jaar.
Rotterdam: Oostelijk Zwembad: lederen Maandagavond In twee ploegen, nj.
om 8 uur en om 8.30 uur
Sportfondsenbad: lederen Maandagavond In twee ploegen, n.l. om 8 uur en
om 8.3O uur.
Toegangsprijs resp. 1O en 15 cent.

Vreugde en Arbeidsportdag 1942
De af deeling Lichamelijke Ontwikkeling van Vreugde en Arbeid zal binnenkort een sportdag te Amsterdam
organlseeren, met het doel om zooveel
mogelijk werkers uit de Amsterdamsciie bedrijven tot sportbeoefening te
bewegen.
De eisenen zijn daarom dan ook zoo
'gesteld, dat Inderdaad iedere gezonde
man of vrouw hieraan kan deelnemen.
Aan dezen sportdag kan uitsluitend .
worden deelgenomen door dames- en
heeren-sportgroepen
van
bed r,
Aangezien het echter niet om groote
iüueele prestaties gaat, maar om
. de prestatie van de verschillende sport•groepen in hun geheel. Is er een speciale puntenwaardeering ontworpen
Vele bedrijven hetfben zich reeds
voor dezen sportdag — welke op een
Zondag gehouden wordt — aangemeld en een goed -succes is dan ook bij
voorbaat' reeds verzekerd.

"Gratis bouwteekeningen'
Vóór u tot aanschaffing van konijnen overgaat, moet eerst de huisvesting in orde zijn.a
In slechte hokken is een goede reiniging onmogelijk. Vele ziekten zijn terug te voeren op
een onjuiste huisvesting van de dieren.
Onder de huidige omstandigheden is het
vrijwel uitgesloten voldoende nieuw hout voor
den bouw van konijnenhokken ter beschikking
te krijgen. Ook met minder goed hout is
echter wel iets te bereiken. v
Bouwteekeningen van verschillende hoktypen zijn op aanvraag gratis verkrijgbaar bij
den Rijksvoorlichtingsdienst voor de Pluimveeteelt, afdeeling „Konijnen", van de Directie
van den Landbouw te Beekbergen.

„Het is toch bekend", luidt het. „dat bij vooraanstaande
figuren van deze Centrale verleden zomer de groente met
zaJjken vol buiten den handel om. thuis werd gebracht;
dat, toen de jamdistributie op komst was. het personeel
van dezen maatregel door een bevoegd persoon op de
hoogte gesteld, groote hoeveelheden rechtsstreeks van de
fabriek ontving; voorts, dat eens ongeveer 5000 kilo uien
en peen, voor het personeel van deze centrale bestemd,
in beslag zijn genomen. Dit soort- lichamen, de oude
centrales en de organisaties, schijnen allemaal samen te Een lid deelt ons naar aanleiding van de vraag
spannen om een goeden gang van zaken te voorkomen. in een van onze vorige nummer? mede, dat het hem
De daar heerschende geest is de grootste hinderpaal om
• als chef van de afdeeling' Metaal- en Transport
tot een goede oplossing te geraken. Deze instellingen met
enkele malen door tusschenkomst van den Duitschen
hun duizenden employees, welke het Nederlandsche volk
Fachwerber, aan elk arbeidsbureau verbonden. gemillioenen hebben gekost, hebben niets tot stand gelukt is om .personen, in 't bezit van rijbewijs, gebracht."

Lezersadvies

Uit'dit artikel moet wel de conclusie worden getrokken,
dat zij, die voor dit belangrijke deel der voedselvoorziening
van ons volk verantwoordelijk zijn, inderdaad beter voor
zichzelf weten te zorgen, óan voor de bevolking.
Wij vragen: — moetgn de vele mislukkingen van deze
heeren dan geheel zonder, consequenties blijven?
Of geldt voor hen .Jhet oeeinsel der persoonlijke verantwoordelijkheid voor de moeilijkheden en zorgen, die zij
'honderdduizenden bezorgen, niet?

plaatst te krijgen bij het Reichsverkehrsministerie,
Berlin W 8.
De as p.-bestuur der s gaan dan eerst voor een cursus van pLm. 6 weken naar Deventer, om daarna in
een plaats in Duitschland geplaatst te worden. Met
deze inlichting wende de vrager zich dus tot fiet
Arbeidsbureau van zijn streek en wel tot de afdeeling:' Transport.
Ik hoop hiermede een arbeidskameraad van dienst
te zijn geioeest.

DER DE LOUPE
Gemeenschapsbesef
oo op het eerste gezicht leek het wel een aardig
herbergje. Het stond terzijde van den hoofdweg, met wat grind ervoor. In het grind stond een
pracht van. een auto, een Horch, oude samenstelling. Ook een museum-fordje. De Horch was me
tien minuten geleden voorbijgestoven.
Ik ging naar binnen. Er zaten een paar mannen
in de gelagkamer, maar ik had meer behoefte aan
een stevigen maaltijd. Dus stapte ik het eetzaaltje
in. Aan het eind van een gang zag ik door een
open deur de tuin. Uit dien tuin kwamen stemmen.
Een hard, onaangenaam geluid. Van die stemmen
die weinig belangrijkers zeggen dan: Heet-vandaagis-'t-niet?
De dochter des huizes nam mijn bestelling op en
verdween.
Ik bekeek den kalender van het vorige jaar, die
aan den wand hing. Het moest wanner zijn dan
het ooit ..geweest was, vond ik. Dus opende ik het'
raam en liet frissche heete lucht binnenvloeien.
En keek "wat naar buiten.
De loop-niet-voor-de-vöeten-van-meneer-Wimpie
stemmen kwamen nader. *
Niet leuk.
Hadden ze den tuin wat bekeken en gingen ze nu
weer-verder?
De snuit-je-neus-eèns-Karel-stemrnen. kwatnefi
nader.
Ze bereikten de deur van de eetzaal.
Ze kwamen binnen.

Z

Meneer Stem was een veertiger, zoo op het oog.
Zonder boord. Droeg een dambord. Nee, een geblokt sportjasje. Mevrouw Stem was een van die
Vrouwen, die zulke mannen plegen te trouwen.
Meneer Stem maal mevrouw Stem was Wimpie.
Zestien jaar. En snoof.
Mevrouw Stem en Wimpie schoven naar een
tafeltje en hoopten luidkeels, dat het eten niet te
lang op zich zou laten wachten.
Meneer Stem kwam naar het raam, ging naast
me staan en keek naar buiten. Net als ik.
„Heet vandaag, is 't niet?" merkte hij, volkomen
overbodig, op.
Alsof i,k met 'm wilde praten! Maar dat het heet
was, kon ik niet ontkennen. Dus gaf ik toe,.dat het
heet was.
Dan bleef z'n blik aan de Horch kleven.
„Pfff!" fioot hij, niet vanwege de hitte.
„Pardon?" zei ik.
„Horch!" zei hij.
En keek me met een slaafschen blik aan.
„Een best wagentje!", zei hij. neerbuigend.
Ik vond „wagentje" voor di& slee niet kwaad.
Nu, ik zou niets liever gedaan hebben dan die
•inktvisch probeeren kwijt te raken. Maar u weet
hoe dat gaat.
„Zeker ook wel snel?" vroeg meneer Stem, als een
lij f eigene.
„Daarnet op den weg liep jze tenminste wel
negentig kilometer", lichtte ik, bereidwillig, in.
„Negentig kilometer......" zuchtte meneer Stem.
En hij wendde zich tot zijn twee mee-eters aan
tafel.
• „Hooren jullie dat, jongens? Wimpie, heb je gehoord wat. Meneer zei? Negentig!''
„Zóó
" zei Wimpie. En snoof.'
„Kom effe kijke, Wimpie!". beval meneer Stem.
Wimpie kwam eïfe kijken. En snoof.
„Tjoe!" zei hij.
„Pas op meneers hoed, Wimpie", zei meneer Stem.
En Wimpie paste op meneers hoed, waar ie juist
pal bovenop wou gaan zitten.
De maaltijd kwam dampend- en wel binnen en
we namen plaats.
De Stemmen trokken van hun aanvankelijk
grondgebied weg en kwamen een tafeltje dichter
naar me toe, omdat we, zooals meneer Stem uitlegde, dan meer onder ons zouden zijn.' .
Ik. zou meneer Stem's doodgewaande broer geweest kunnen zijn'. Hij was zoo kleverig minzaam,
dat ik 'm wel uit het raam had kunnen smijten.
..Geef Meneer het zout door, Wimpie."
„Ja. Pa"
„Je hebt tegen meneers tafeltje gestooten,
Wimpie."
,
„'t Spijt me, Pa."
Van dat soort dingen, Steeds maar door.
Hij begon over auto's te piraten
,
„Wat veranderen auto's de menschen toca. Begrijpt u wat ik bedoel?"

„Volkomen", zei ik.
„Zoo'n-eh-gemeenschapsbesef", zei meneer Stem.
„Hoe zegt u?"
„Wel, door de auto's worden de afstanden zoo
overbrugd. Ze nemen dat hatelijke- standsverschil
. zoo weg. Men respecteert elkaar en eikaars arbeid.
Ja, er is zoo'n kameraadschap gekomen tusschen de
menschen. Het lijkt wel of de menschen door de
auto's meer tot elkaar gekomen zijn.
„O juist", zei ik.
Hij bleef over auto's praten. Hij betrok mevrouw
Stem'en Wimpie, heel gemeenschappelijK, ooit in M;
gesprek. Zij konden over, niets anders meer praten.
Eten op, ging hij weer met me naar het raam.
„Ze is een schoonheid"- zei hij.
„Waar?", vroeg ik, keek om me heen eri zag
slechts mevrouw Stem.
„De Horch", zei hij.
„O ja", zei ik.
„Hebt u haar allang!" vroeg hij.
„Wie?" vroeg ik..
„U!" zei hij. '
„Lieve -hemel!" zei ik. ,,T)ie kar is niet van mij!"
„Niet van u?\' viel zijn mond open.
„Nee, zei ik. „Ik ben hierheen komen löopen."
„Lóópen?" zei meneer Stem.
„Zeker", zei ik.
Meneer Stem bestaarde mevrouw Stem.
„Hij is komen lóópen!" zei hij.
Mevrouw Stem bestaarde Wimpie.
Hij is komen lóópen!" zei ze.
Wimpie kéelr naar de bebalkte zoldering.
„Lóópen!" snoof hij verachtelijk.
„Kom op!" zei meneer Stem.
En 'zonder ook maar zelfs goeiemiddag te zeggen
verdwenen ze.
En. stapten in het voorwereldlijk Pordje.
En rammelden en bonkten uits zicht.
. PETER VAN SANDEVOERDE.

UIT DE WERELD VAN DEN ARBEID
Zoo men weet bestond er sinds eemgen tijd een regeling
van salarissen en arbeidsvoorwaarden voor .het administratief personeel, werkzaam in het bank- en effectenbedrijf te A'dam, Den Haag en Rotterdam.
Het College van Rijksbemiddelaars heeft deze plaatselijk»
regeling uu omgezet en. bindend verklaard voor het -geheele land.
In ..Overheidspersoneel" lezen wij het volgende afschrift
van een aanschrijving, wel'ie door den wethouder voor da
Arbeidszaken te A'dam, betreffende -een kolen voorschot'
aan de hoofden, van diensten en bedrijven gericht is,
„Nu de mogelijkheid is geopend reeds een gedeelte van
het rantsoen brandstoffen voor den komende» winter ia
te koopen, is het verzoek gedaan hiervoor, evenals dit ten
vorigen jare het geval is geweest, aan de ambtenaren eu
werklieden, die dit wenschen. een voorschot te geven op
hun salaris of loon.
Naai aanleiding hiervan heeft de burgemeester besloten, de hoofden der gemeentelijke diensttakken te tnach. aan de werklieden en ambtenaren die in voortd'jVend dienstverband zijn, op hun daartoe gedaan ver?oeK. één renteloos voorschot op hun loon of salaris ta
geven tot ten hoogste net- bedrag, hetwelk voor den
hu-rbedoelden inkoop noodig zal zijn..
F.Vfiials het vorige jaar zal dit voorschot binnen een
tijdvak van zes maanden door wekelijksche of maande-,
lijksche inhouding op het loon of salaris moeten zijn
terugbetaaldOp grond van het voorgaande is u derhalve gemachtigd,
verzoeken, als vorenbedoeld, in te willigen."
Voor het klompenbedrij f in Nederland is eveneens eeo
ontwerpregeling der arbeidsvoorwaarden gemaakt.
Tot voor kort werden inbeslaggenomen rijwielen en banden aan particuliere kopers overgedaan.
In de „Ambtenaar" staat echter een departementale, missive afgedrukt waarin in het kort bepaald* wordt, dat
voortaan de eigen ambtenaren de voorkeur zullen genieten bij den verkoop van deze verheurdverklaarde rijwielen en banden.
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SALON-, HUIS- EN SLAAPKAMERS
Uit voorraad direct leverbaar — Reiskosten worden vergoed

Het N.A.F. sprong in
spaarders
»
Niet zooals in het oude, klaar klinkm

neke, dat door haar ouders huiswaanu
wij op doelen, een wonder gerucht oV'
schelijke wisselvalligheden. lntegend&
Wel is aan ons gerucht een blij slot Q®
datgene, wat verloren was gegaan, do
terug verkregen worden.
In IJsselstein waren ruim honderd-v^
moeizaam bijeengegaarde spaarcentje
ruim 8 jaar aan te pas komen, om den <
Hoor nu onze bevindingen in IJsselstt
velen daar nog lang in het geheugen
u gaat het soms heel raar in het leven,
N
slechte zaken hebben nog hun goede zij
Pastoor De Grijs bleek een beter voorspeller d
Korte inhoud van het voorafgaande
In 1911 wordt te IJsselstein door de R.K.
WerJcliedenvereeiiiging „St. Joseph" een spaarkas voor haar leden opgericht. Na zeven jaar
blijkt, dat door grof wanbeheer een groot kastekort is ontstaan, maar de „geestelijk adviseur" van de spaarkas adviseert geheimhouding.
Eerst in 1933 worden de spaarders van. hun
verlies in kennis gesteld met de mededeeling,
dat zij slechts 53 procent van hun spaargeld
terug kunnen krijgen.
Wanneer de gedupeerden daar maar niet soo
zonder meer genoegen mee willen nemen,
komt de pastoor - - nog dezelfde „geestelijk
'adviseur" van de oprichting — met het prachtige plannetje op de proppen, om een loterij
te organiseer en en van de opbrengst de spaarders schadeloos te stellen, op voorwaarde echter, dat zij — zwart op wit — afstand doen
van hun rechten.
Het prachtige plannetje kan echter geen
doorgang vinden. De loterij wordt niet goedgekeurd en „ja", zegt de pastoor, „nu is er
niets meer aan te doen"; de spaarcentjes zijn
en blijven weg. Eén kans blijft er nog volgens
den pastoor en.die lig.t in de toekomst: „wij
moeten maar- wachten op betere tijden".

adviseur voor de spaarkas te zijn.
IJsselstein heeft inderdaad zijn betere tijd
zien aanbreken. Alleen waren het hoogstw»8
schijnlijk niét die betere tijden,'waar m:
pastoor op gedoeld had.
„Wachten op betere tijden", had de past"
gezegd. Bij de oprichting van het N.A.F, werd'
alle' Nederlandsche arbeidersbonden in
alles overkoepelende organisatie opgenoifl'1
waaronder dus ook de R.-K. Werkliedenvere^
ging „St. Joseph".
En bij die overname kwam het g<
IJsselsteinsche spaarkas-schandaal aan
licht.
„Wachten op betere tijden", had de pas'
gezegd. - - Is het onze schuld, dat wij e
moeten.denken aan een ander gelijksoortig
zegde: „Ga nu maar rustig slapen".
Zaterdag voor een week, in het gebouw
Joseph te IJsselstein, waren wij er getuige
dat het bedrag zooveel mogelijk goed gein
'en alles tot den laatsten cent aangezuiverd
door het N.A.F.
De betere tip
Zoo oogenschijnlijk leek het wel, of ze o'e
met het heéle geval te maken hadden, de
terig doende- spaarders, die den een na.
ander het ongezellige lokaal van St. Joseph f*
nen kwamen druppelen. En geef ze ongelijK-'

m ores voor de bedrogen
ft IJsseLstein
van het jonge, verdwaalde boerin*
werd, ging er door het gehucht, waar
^agisch toevalligen samenloop van men*
's sprake van schromelijke misleiding.
maar in vergelijking mei het liedje kon
, die het kwijt waren geraakt niet zelf

den

werkers voor bijna de helft van hun
d en het Ned. Arbeidsfront moest er na
s h&t rechtmatige terug te geven.
. Zaterdag 6 Juni 1942, een datum, die
staan.

:ven. V! '*aren nu al acht jaar op sleeptouw gehouden
ede zij' ^ misschien werden ze nu weer met een kluitje
jeller '^ het riet gestuurd. Toch waren ze allen op
komen dagen. Je kon immers niet weten.
1
.,Of ze maar allen in het andere vertrek wil;re tijd
^n
komen."
mijn»*1 Eerst een peilen van elkaar, dan een bemoeJJigend-knikje van den een naar den ander. Een
e past" k f utale staat op en gaat binnen. Nu durven er
?. werd' «Heer.
in
Binnen zien ze gelukkig de vertrouwde gegenofl1' ^ichten van de commissieleden, welke de benveree* 'aiigen van de spaarders behartigd hebben aan
|jén tafel met een paar vreemde snoeshanen.
|éen van de laatsten staat op en begint te spre* n. Schuifelend, van den eenen voet op den
Aderen, hokken ze bij elkaar. — Wat geeft al
öat gepraat nu, geld moeten ze hebben.
Maar langzamerhand begint jnen toch meer
^langstelling te toonen. Hoor, nu wordt er over
*tet geld gesproken. Maar zie je wel, daar komt
'e aap uit de mouw, want zegt de spreker niet:
>.£>e gedupeerden zouden tenminste voor een ge"eelte schadeloos gesteld moeten worden."
Nu komen ze los. Hier is dus ook al geen
^eeht voor hen te vinden. Wat is een igedeelte.
e
hebben recht op alles.
:ere tij& Maar hooren ze nu wel goed verder: ,,Com: ze rt* j^issaris Woudenberg zei echter: Hier valt niets
de
dl ^beknibbelen. Het'onrecht moet zooveel'moge.' na. l
i
hersteld worden. De achterstallige spaarseph f
ies behooren tot den laatsten cent uitbe•gelijk.
i te worden."
'spanning stijgt. Zal er nu een einde komen
die acht jaar durende ellende. Even later
?

blijkt, dat dat inderdaad het geval is. De betere
tijden zijn aangebroken.
^l
Een 72-jarig ou "e wordt als eenige vrouw het
ig|
eerst bij de tafel verzocht, om haar achterstallige spaarpennnigen in-ontvangst te nemen. Ze
zit met kleine zenuwtrekjes rond den gegroefden
mond. Dan moeten de'beverige handen het geldzakje openscheuren, natellen of de inhoud» klopt met hetgeen zij
nog te vorderen heeft.
Bij het zien van de ruim ƒ400 is zij zich zeil' niet goed
meer meester. Ach God, wat had zij daarvoor niet alles in
die acht jaar voor haar man, die,in een gesticht verpleegd
wordt, kunnen doen. Maar het is gelukkig nog niet te laat.
Nog kan zij het haar man en haar zelf een beetje prettiger
maken.
De anderen blijven nu ook niet langer op één plaats staan
hokken. Ze drommen nu om de tafel heen. De betere tijden
zijn aangebroken. Prompt worden de spaarpenningen uitgeteld: Vierhonderd gulden aan een ouden baas, die al negen
jaar lang voor ƒ3.— ouderdomsrente in de week, zijn voetey
onder de tafel van zijn dochter moet steken; de
nu groot geworden „kleine Jan", die vlak voor
de catastrophe met de spaarkas van zijn grootmoeder een boekje met een gulden er op'had
gekregen, krijgt die terug; een brandstoffencommissie kreeg driehonderd guldens uitbetaald, die naar billijkheid verdeeld in tientallen
gezinnen verlichting zullen brengen:
En zoo gaat het maar door.
Het Nederlandsch Arbeidsfront maakte recht,
wat krom was. Met ruim ƒ 15.000 werden -de
onwaardige praktijken van de leiding van da
spaarkas hersteld. De voorspelling van mijnheer
pastoor was uitgekomen. De betere tijden waren
In IJsselstein dank zij het Nederlandsch Arbeidsfront aangebroken.
BIJ .DE FOTO'S:

3. Hier ziet men een pagina uit ee*
spaarbankboekje, waaruit onderaan blij k tv
dat de betrokkene nog ruim f 400 te vorderen heeft.
De andere foto's van l t/m 8 spreken
voor zichzelf. Nieuwsgierigheid, ongeloof
en twijfel maken plaats voor gelukzalige
zekerheid en de oude baas van foto 8 had
werkelijk niet kunnen dromen, dat de voorspelling van den pastoor nog eens uit zou
komen.
(Foto's: A-P.—Zwaneveldt.)

m

Bevolkingsdichtheid en arbeidsmogelijkheid
Nieuwe mogelijkheden in het Oosten

Wéér "kunnen ondernemingsgezinde Nederlanders een werelddeel helpen ontwikkelen, met
de persoonlijke kansen, daaraan ver-bonden.
nder bovenstaand hoofd < schreven wij in deden daar allen uitvoerenden arbeid wel, de
Zijn wij goed ingelicht, dan ligt het in de- beons nummer van 28 Mei een artikel, waarin Nederlanders dienden slechts tot toezicht en doeling, dat de Nederlandsche Oostland Comwij de bijzonder moeilijke positie schetsten, leiding en daartoe waren uitsluitend schbolsch pagnie een gebied, grooter dan Nederland zélf,
waarin ons volk verkeert door zijn op een te „ontwikkelden" in staat.
ter beschikking krijgt, voor een zoogenaamde
klein grondgebied saamgedrongen, groote beWas het zoo niet? •
„gesloten" kolonisatie van Nederlanders. Er zul-,
volking. 'Met 250 inwoners per vierkanten kiloMaar hier?!
len daar dus Nederlandsche nederzettingen,
meter — zoo schreven we — is Nederland een
In het Oosten?!
dorpen, plaatsen, steden ontstaan, welke dit geder dichtstbevolkte landen van Europa. Wij
Daar zijn in de eerste plaats menschen noodig, bied dus tot een tweede tehuis, een tweede vader- .
toonden aan, hoe de ontstellende werkloosheid die wél hun hoofd, maar daarnaast toch tevens . land zullen maken voor lederen Nederlander, die
van de jaren vóór den oorlog niet slechts een ook hun handen kunnen gebruiken. In de eerste er heen wil trekken.
gevolg was van de economische crisis van dien plaats boeren, tuinders, landbouwers, om met al
Laten hier de kwaadsprekers, de roddelaars, de
tijd, maar tevens een gevolg van het feit, dat hun Nederlandsche energie en vakkennis uit den lasterpraat verkoopende burgermannen nu eens
ons kleine land zulk een groote bevolking niet grond te halen, wat erin zit, voor hen moeten met hun onreine vinge-rs afblijven!
voldoende arbeids- en levensmogelijkheden hoeven worden gebouwd; er zijn dus bouwHun zal niet gevraagd worden, het Oosten iti
bieden kan. Als gevolg van de blokkade van ons arbeiders' noodig, timmerlieden, metselaars, te trekken!
land door de geallieerden wofden deze moeilijk- smeden. Er worden kinderen geboren, die
Geen onwilligen zullen er onder, dwang worden
heden nog vergroot. De samenwerking met scholen noodig hebben, onderwijzeressen en heengevoerd!
Duitschland echter waarborgt ons evenwel ge- onderwijzers. Dokters, ingenieurs, handwerkers,
Het wordt evenmin een verbanningsoord voor
durende deze moeilijke oorlogsjaren en daarna winkeliers volgen. Er worden spoorwegen aan- onbruikbare elementen!
. .
de mogelijkheid tot het verkrijgen van grond- gelegd, autowegen, kanalen. Kranten en boeken
Het wordt een tehuis voor kerels, die leven
stoffen en afzetgebieden voor onze producten in worden er uitgegeven. Er worden bosschen aan- willen! Die dit zelf willen bauweiv! Die in*'rij
het Oosten, in plaats van in overzeesche gebie- geplant, hotels, cafe's en restaurants opgericht. heid willen ademen! Die vruchten willen plukx
den. „Het groote probleem van onze groote be- En dat alles door Nederlanders, die hier niets ken van boomen, die zij zélf planten en vervolking op een te klein grondgebied is hiermee bezitten dan hun twee^ handen, een. stel gezonde zorgen! Die iets nieuws willen scheppen en die
voor de toekomst principieel opgelost", schreven hersenen en lust om aan te pakken, maar die daarin hun dadendrang willen uitleven!
we. „Europa biedt ons volk namelijk alle moge- daar dan óók nog de hun door de Overheid geHet is voor hen, en voor hen alléén, dat de
lijkheden, welke het binnen zijn grenzen ver- boden materieele hulp in een 'onontgonnen ge- Nederlandsche Oostland Compagnie is opgerichtgeefs zoeken zal".
Deze kan ook geen anderen dan alleen hen
bied ter beschikking krijgen!
Dat dit besef ook in of f icieele kringen levendig
gebruiken!
Welk een gelegenheid!
-is, bewijst de met steun van den staat tot stand
gekomen Nederlandsche Oostland Compagnie,
niniuiiiiiiiiiiiiuiiiiiaiiiiuioimniuiiiiuuniiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiwiMiiiunttiiinuiiuiiiiniiuiuiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii!
die het monopolie heeft yerkregen voor het ten
dienste van ons volk uitoefenen van industrie,
hstndel en landbouw in de oostelijke gebieden.
De vergelijking met de vroefere Oostindische
Compagnie, die Nederland heeft gekend, dringt
zich onwillekeurig op. Toen ging het om de
exploitatie van overzeesche, tropische gebieden,
in het bijzonder ten behoeve van den handel, en
wel in specerijen. Thans gaat het om het exploiHet behartigt Uw belangen als werker.
fceeren van uitgestrekte Europeesche gebieden,
Hef verdedigt -U tegen onrecht.
wier klimaat, hoewel dat in zekeren zin ook van
het onze afwijkt, toch veel geschikter is voor ons
Het steunt U financieel in noodgevallen.
volk, en om het verkrijgen van levensmiddelen
Het verzekert'U tegen de gevolgen van werkloosheid.
»
voor ons zelf. Want welke ontwikkeling deze
Het geeft Uw nabestaanden een uitkeering bij Uw overlijden.
oostelijke gebieden van Europa in de toekomst
ook zulien doormaken — landbouw en veeteelt
Het biedt U een maandelijksche uitkeering bif. invaliditeit of ouderdom.
ten behoeve van het Westen zullen daar wel
Het zorgt voor Uzelf en voor Uw gezinsleden in geval "Van optredende tuberculose.
steeds hoofddoel blijven.
En wat het voornaamste is — hier wordt een
Het geeft vrouwelijke leden een uitkeering bij huwelijk.
veld van werkzaamheid geopend, dat voor de
Het zorgt door middel van zijn afdeeling „Vreugde en Arbeid" voor veraangenaming van Uw
meest daadkrachtigen en werkzamen onder ons
arbeidsruimte, voor ontspanning en ontwikkeling.
en voor hen, die nog een beetje van het avonturiersbloed onzer voorvaderen in de aderen
Het verschaft U gratis vaktijdschriften.
hebben, haast onbeperkte mogelijkheden biedt!
Bekrompen, burgerlijke geesten, hokjesmenschen, wier ideaal een begrensd, gemakkelijk
leventje is, zonder wijdheid en zonder veel inspanning, zulke menschen zullen weinig ^andacht hebben besteed aan het bericht, waarin
de oprichting dezer Oostland Compagnie werd
bekend gemaakt. Maar tal van jongeren, die zich
HELPT HET LEDENTAL VERGROOTEN! OOK DAT IS IN UW BELANG, OMDAT ALLEEN EEN
voelen als opgesloten binnen de te enge beperGROOT EN KRACHTIG ARBEIDSFRONT VOLDOENDEN INVLOED KAN UITOEFENEN.
kfhgen der vaderlandsche grenzen, waar zij geen
armslag hebben, waar alle mogelijkheden reeds
Leg het onderstaande formulier ter invulling voor aan een Uwer arbeidskameraden, die.nog geen
zijn uitgeput, waar zij zich slechts kunnen bewegen langs platgetreden paden en binnen alle
lid is van het N.A.F.
mogelijke hekken en hegge tj es— zij zullen een
zucht van verlichting hebben geslaakt, toen zij
dit bericht in de dagbladen lazen. „Eindelijk!",
IMIIinB^
zullen_zij hebben gedacht. „Eindelijk een nieuwe
levenskans; eindelijk een grootscher perspectief!
Eindelijk een "mogelijkheid, te toonen, wat ik
werkelijk waard ben! Eindelijk een gelegenheid Gelieve mij
om onbegrensd te arbeiden -en mijzelf een toekomst te scheppen in een wijdere,- ruimere sfeer A. NADERE INLICHTINGENJE ZENDEN BETREFFENDE HET NEDERLANDSCH
dan hier. Eindelijk de wijdheid van een verren
ARBEIDSFRONT.
horizon, eindelijk lucht! Dezelfde wijdheid, dezelfde drang'om zich aan de verstikkende, sfeer B. ALS LJD IN TE SCHRIJVEN VAN HET N.A.F.
man
van kleinburgerlijke engheid te ontworstelen,
die onze vaderen vaak reeds op jeugdigen leef- Naam
tijd het zeegat uit dreef!"
En inderdaad, hier komt voor velen de kans
Voornamen
<..*
:
-lvan nun leven!
- Een, grootere, een ruimere kans nog, dan de
,
straft No
*
Nederlandsche overzeesche bezittingen, dé massa Woonplaats
boden.
Geboren den
,
te
*'
Want daar kon-men slechts zoogenaamd „ont:.
'
wikkelden" gebruiken, jongelui, die „hun" 'gym- Beroep
nasium of H.B.S. hadden gehad, geen ruige, Werkzaam bij
te
'
stoere volksjongens. Er behoefde daar immers
1942.
[Doorhalen wat, niet bedoeld wordt-)
niet van alles gedaan te worden! De inlanders Datum
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Wat doet het
Nederlandsch Arbeidsfront voor U?

EN WAT DOET GIJ V O O R HET
NEDERLANDSCH ARBEIDSFRONT?

INYI l FOi Ml LIER

VOOk DE VKOUW

DE ONHANDIGE HUISVROUW.

Let op de kleinigheden
Ook in den zomer zuinig zijn met
gas en electriciteit
|_ it is een verkeerde meening van verschillende
II huisvrouwen, dat het er in den zomer niét op
aan komt of men zuinig met gas of electriciteit
is. De jongste publicaties in de,dagbladen hebben
ons dat anders wel geleerd. Ook nu er uit den
aard der zaak veel minder gas en vooral veel
minder electriciteit wordt gebruikt, is het noodzakelijk daar zoo zuinig mogelijk mee om te gaan.
Juist door op kleinigheden te letten, kunnen
wij huisvrouwen nog heel wat bereiken.
Hoe dikwijls wordt er niet veel te veel water
Voor thee
óf koffie opgezet? Als we het water
ai meten,: behoeven, we niet onnoodig brandstof
te verspillen.
Laten we er ook altijd voor zorgen, dat de vlam
onder de pan blijft en dat het vuur, zoodra een
gerecht kookt, lager wordt gedraaid.
Bij het koken moeten we zooveel mogelijk van
de nuttige warmte profiteeren door de pannen,
.als het even kan, op elkaar te plaatsen.
Nu het zomer is, behoeven we niet lederen dag
den stofzuiger te gebruiken. Het zuigen kan best

om den anderen dag gebeuren. We kunnen dan
den dag, dat de stofzuiger niet wordt gebruikt,
kruimels e.d. luchtig opvegen. Óók op het strijken kan in de meeste gezinnen
nog bezuinigd worden. Vooral in jonge gezinnen
wordt veel goed gestreken, dat zonder eenig
bezwaar opgevouwen kan worden weggeborgen.
Goederen als handdoeken, theedoeken, tricot
enz., liggen even netjes in de kast als er, nadat
het goed is opgevouwen, even een warme bout
overheen wordt gehaald.
Verstandig doet men door, voordat tot het
strijken wordt .overgegaan, eerst alles, wat niet
geheel ' behoeft te worden gestreken, op te
vouwen. Strijkt men bovendien de heele wasch
achter elkaar af,^dan zal dit veel minder stroom
kos'ten dan wanneer er af en toe eens een stukje,
dat noodig is, wordt gestreken..
Laten wij huisvrouwen nu niet denken, dat het
kleine beetje stroom, dat wij door nauwkeurig op
te letten besparen; de moeite niet waard is. Vele
kleine beetjes maken een groote hoeveelheid. Het
is onze plicht, waar wij dit kunnen, mee té werken om dezen moeilijken tijd zoo goed mogelijk
door" te komen.

wordt genomen, mengt men er geraspte kaas door,
gewoonlijk een halven kop geraspte kaas op eiken
kop maïsmeel. Door deze toevoeging wordt het eiwitgehalte van het gerecht aanzienlijk verhoogd.
Ook deze brij kan later, na afkoeling In plakjes
worden gesneden en gebraden worden In wat boter
of vet, na eerst met paneermeel te zijn bestrooid.
e aanvragen om maïsrecepten, welke in een
artikel over maïs werden aangeboden waren
D
zóó talrijk, dat wij besloten eenige recepten in deze

Maïsbroodjes.
- 2 koppen maïsmeel, è kop water, i kop zure melk
of karnemelk, £ theelepel dubbel koolzure soda, i kop
tarwebloem, l theelepel zout, l eetlepel suiker, 2
rubriek te publiceeren:
Maïsmeel wordt verkregen door maïs te malen. Dit theelepels bakpoeder.
kan bij den molenaar geschieden. Waarschijnlijk ' Men kan een stoompan gebruiken en na het water
en de melk over het maïsmeel te hebben gedaan,
kan het ook in den koffiemolen gemalen worden.
dat een poosje laten opwarmen. Men kan ook het
Maïsmeel brij.
water 'kokend over het maïsmeel doen en daarna de
Dit is wel het allereenvoudigste maïsgerecht. Om melk toevoegen. De bloem, zout, suiker, bakpoeder
voortdurend 'roeren te kunnen uitschakelen, wordt én soda worden vermengd -en aan het maïsmeel toegevoegd, zoodra dit weer afgekoeld is. Het mengsel
een stoompan (dubbele pan) gebruikt in plaats van moet
juist stijf genoeg zijn, dat men het in een
een gewone vuurpan. Bij eiken kop maïsmeej voegt vorm kan leggen. Indien het daarvoor te stijf is, nog
men één tot anderhalyen theelepel zout en drie en wat water toevoegen. .In een vorm doen en in den
e-en half a vier en een halven kop water. Melk kan oven bruin bakken.. Het deeg moet luchtig gehanwater gedeeltelijk, doch ook geheel vervangen. teerd worden. Nie^ neerdrukken als het in "oen vorm
Wordt langzaam op warmte gebracht en ten minste is gedaan.
een half uur heet gehouden, of langer, al naar men
de dikte wenscht. Op het laatst wordt de onderste
Pan weggenomen en de brij even op kookpunt gebracht voor 2 a 3 minuten. Maïspap, van maïsmeel
en melk, maakt men dunner van samenstelling.
Polenia (Ital. gerecht).

Wat doet de vrouw op de teekening verkeerd?
De antwoorden op deze vraag moeten voor
S Juli worden ingezonden aan: De Redactie
van . „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam (C.).
Op de briefkaart vermelden: „De onhandige
huisvrouw."
Aan één der goede inzendsters wordt een
"prijs van ƒ 2.50 gezonden. Voorts worden twee
prijzen van ƒ 1.— elk beschikbaar gesteld.

CORRESPONDENTIE
Mevr. G.—M. te A. — Moedervlekken op donkere stoffen laten zich als regel zonder wasschen verwijderen. Het
is echter verkeerd over de nog natte vlekken te borstelen.
Deze moeten eerst rustig drogen. Daarna kan het kleedingstuk flink worden afgeborsteld.
Mevr. H.—De L. te S. — Dat u met een niet te h«*
strijkijzer toch sehroeivlekken bij het strijken maakt, l»
o.i. hieraan te wijten, dat na het wasschen het goed niet
voldoende is uitgespoeld, waardoor er nog te veel zeepdeeltjes in het waschgoed achter zijn gebleven.
Mej. v. d. M. te R. heeft kousen, waarvan de voeten versleten en de beenen nog geheel gaaf zijn. Hoe kan ik die
kousen nog weer bruikbaar maken, vraagt zij.
Als de.beenen van de kousen nog goed zijn is het zonde
deze voor bet verstellen van de kousen te gebruiken. Het
beste doet u dan de kousen te laten verstellen. Dit wordt
tegenwoordig in verscheidene kousen- en ook in schoenenzaken, waar kousen worden verkocht, gedaan.
Mevr. B.—S. te S. -^ De roestvlekken op de wollen deken
kunt u verwijderen door de vlekken met een verdund
mengsel van cdtroenzuur en salmi&k in te wrijven. Het
mengsel moet zoo sterk zijn, dat de salmiaklucht oveiheerschend is. Daarna met schoon water naspoeie.n.
Den heer B. te A. — O heeft gelijk! Spiegels en ramen
paan prachtig glimmen als ze met zuivere sigarenasch worden opgewreven. Sigarenasch maakt geen krassen.

W// maken: een aardige zomerjurk
•20

Koude ma-Isbrij, bereid als boven, wordt weer opgewarmd met tomatensaus of met resten van jus.
Polenta kan ook gemaakt worden door de pas gekookte maïs brij op te dienen met een bestrooiing
Van geraspte kaas. (Tomaterisaus voor Polenta: 2
eetlepels boter. 2 -eetlepels bloem,, l kop tomatensap,
Wat zout en peper; eerst boter smelten, meel aanrnengen, daarna de rest, voortdurend Toeren en verhitten. totdat ze zacht wordt.
Gebraden maïsbrij.
Warme maïsbrij, in pannen uitgegoten, wordt na
afkoeling in plakjes gesneden, welke in wat boter
of vet gebraden kunnen worden na eerst met paDeermeel te zijn bestrooid.
Gebakken maïsbrij.
Zoodra de maisbrij gedeeltelijk klaar is gekookt,
*ordt ze uitgegoten in ondiepe pannen en in den
oven gezet, totdat het goed bruin is gebakken. De
laag mag ten hoogste 5 cm dik zijn.
Karnemelk maïsbrij.
Hierbij wordt "-.et water vervangen door karneüielk, l deel^ maïsmeel op 6 deelen karnemelk en l
theelepel zout op eiken kop vol meel. Het kan warm
opgediend worden, doch ook wordt het vaak eerst
Eestold (kopjes als vormen) en koud genuttigd. Wit
l, indien verkrijgbaar, is hier te verkiezen.
met kaas.
Even voor dat de gekookte maïsbrij van. het vuur

et is volop zomer! We maken .plannen voor
H
de vacantie en... 'natuurlijk wülen we. als
het even kan, er nog een aardige - jurk bij

hebben.
Zomerstoffen zijn er nog in verschillende soorten en. misschien hebben we nog een lapje van
vorig jaar over.
Het aardigst is deze japon, waarvoor we hierbij
het patroon geven, wanneer deze vervaardigd
wordt van ef-fen stof met -een fleurige garneer*ing. Ook van. gebloemd goed is dit echter een
vlotte japfm. Doordat het gebloemde goed niet
behoeft te worden geborduurd, kan zij ook vlugger klaar zijn.
Blouse en rok kunnen ook van verschillende
stof worden vervaardigd. Er' kan op deze iurk
.<.

een fantasie-ceintuur worden gedragen. Deze
zijn echter op het, oogenblik niet goedkoop.
Velen zullen er dan -ook de voorkeur aan geven,
een ceintuur van dezelfde stof te nemen
Het' uitgeicerkie patroon is berekend op maat
44. De verschillende deelen stellen het volgende
voor:
Fig. l voorpand; fig 2 rugpand: fig 3 tegenbeleg revers; fig. 4 zak; fig. 5 ruk; tig. 6 mouw.

Patronen in alle maten kunnen worden besteld
bij de redactie van „Arbeid",, postbus 100. Amsterdam-C., tegen betaling van f 0.50 aan postzegels, die geplakt kunnen worden op de a d r e s / ij d e van een briefkaart, zooveel mogelijk in
den linker bovenhoek. Gelieve bij de bestelling te
vermelden: P a t r o o n N o. 66.
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Babbeltje

\

van Oom N lek

tt'n beste neven en nichten
Tante Cor was verleden week, op de
prachtige gedachte gekomen,. Oom
Niek met het mooie weer eens uit z'n
„kranten-kantoor" te halen. Dat
moest een blijde verrassing voor me
zijn en het was ook heus een verrassing, toen ik daar op • m'n weg naar
de tram plotseling tante Cor en Reg
en Ron. plus nog een andere tante
met twee kleine peuters aan de rand
vanjhet trottoir, dicht bij de . hal^e
van de tram zag staan zwaaien en
wuiven. Het leek wel een kleuterklas,
die met twee onderwijzeressen en een
hoofd van de school Amsterdam met
een bezoek vereerde.
..Zullen we naar het-beginpunt van
de tram wandelen? Dan hebben we
de grootste kans op een plaats",
stelde de andere tante voor.
„Vooruit dan maar jongens," commandeerde ik vrolijk. „Netjes elkaar
een handje geven.... voorwaarts
mars!"
Ik had het nog niet gezegd, of
Ronnie — m'n jongste zoon — plantte
zich voor me, stak net als een
drenkeling z'n armpjes in de hoogte
en gaf een ander commando: „Lonnie
dlage".
„Hij schijnt niet helemaal goed te
zijn." vertelde tante Cor toen. „Hij
wilde z'n ijsje óók al niet hebben."
Oom Niek«ivas blij, toen hij met z'n
vrachtje en de overige karavaan in de
tram kon stappen. Jammer genoeg
waren alle zitplaatsen op één na bezet en omdat het haast ondoenlijk is,
niet een zwaren jongen als Ron is, aan
de lus te hangen, werd m'n zoon bij
de tante op schoot gezet.
„Eigenlijk een schandaal-, dat geen
van die mensen opstaat", fluisterde
tante Cor me toe. „Je maakt mij niet
wijs, dat al die heren doodmoe van
het werken zijn .... als het nu arbeiders waren, die de hele dag op de
been zijn geweest.... maar die kantoorheren konden toch wel zo beleefd
zijn. voor een dame op te staan.
Toen
gebeurde het. Het bleek
overduidelijk, dat Ronnie niet goed
w,as. Hij- keek me wanhopig aan en»
wou blijkbaar zeggen, dat hij misselijk was. Het was al te laat! Het verrassende van het hele voorval was, dat
er plotseling in wijde omtrek zitplaatsen te over waren. De rustig zittende,
heren, die niet hadden gemerkt, dat
er een dame stond, dromden nu allemaal, als haring in • de. ton op
elkaar.... bang, dat er bij Ron een
nieuwe explosie zou komen. Die
kwam niet. Z'n vader nam hem op
schoot en drukte z'n kopje wat tegen
hem aan en heel tevreden" sukkelde
hi.i in slaap. Je zou haast denken,
dat-ie het erom gedaan had!
Een ander praatje:
Twaalf
hoofdprijswinnertjes
zijn door mij in samenwerking met
den teekenaar toegekend:

Fijke Dijkstra, j., 7 j., Oosterdijk 37.
Sneek; Greetje van Dijk, m., 13 j.,
Marconistraat 137, Hilversum; Donnie
Braber, m„ 10 j., Weurtscheweg 14,
Nijmegen; Elsje Brauchman, m. 9 j.,
Meerlaan 90, Hillegom; Annie de Wit,
m., 9 j., Oosterstraat 18, Westermeer;
Jan Zijlstra, j., 12 j.. Hoofdweg 406,
Amsterdam-W.; Joop Klein, j., 10 j.,
Bilthovenselaan 68, Den Haag; Mary
Josee, m., 15 j., Frans Halsstraat 53,
Den Haag; Beppie Mooiman, m.. 9 j.,
Curacaostraat 115, Amsterdam-W.;
Tini Kriek, m., 11 j., Lange Geer 151,
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Rotterdam; G. van Rossum, j., 15 j.,
Lanseloetstraat 4, Amsterdam; Kees
Reitsema, j., 11 j., Sint Jozef straat "16,
Gouda.

We gaan verder met het toekennen
van prijzen! He.t kan weer niet op,
deze week! Doch laat ik eerst de
goede oplossing geven van de raadsels
uit het nummer van 29 Mei.
De invulraadsels
moesten als volgt worden behandeld:

1 K

•

2 A

R

iR

O K

k E

G E U

moest opgeven. En ik heb nog wel za'n
prachtig raadsel klaar.
Wat bedoelde hij?
Er was eens — het begint als een"
sprookje -- een zuinige meneer, die
een huishoudster zocht. Hij plaatste
een advertentie, maar omdat hij heel
weinig wilde betalen, verzocht hij de
woorden zo veel mogelijk af tev korten.
Toen de 'zuinige meneer de krant
kreeg, stond z'n advertentie erin
maar
hij begreep zélf niet meer,
wat hij precies had gevraagd. Hier
komt de advertentie en ik vraag
jullie,, haar over te schrijven en in
plaats van de afkortingen de oorspronkelijke woorden op te schrijven.
V

HUISH. GEVR.

g.k.k.;- v.g.g.v.t P.G.; hulp v.
ruw w. aanw.; vóór l Aug.; br.
m. uitv. inl. ond. No. 86, bur. v.
d. bl.

Voor de neven en nichten, die moeite hebben met de advertentie geef
ik nog een paar Verborgen plaatsnamen, ingezonden door Jan Funcke
te Leeuwarden (l en 2) .en door Jaap
van Houte te Waarde (3).'
1. Piet en Jan liepen door het mulle
zand voort naar het dorp. .
2. Het groen loopt door het rood,
Dirk, zei de onderwijzer toen hij. de
gekleurde plaat bekeek.
3. Ik ging met mijn hengel om te
vissen naar de rivier.
En nu zeg ik toch: tot de volgende
week! Inzendingen voor beide rliadsels zo spoedig mogelijk — in elk ge-val vóór 2 Augustus aan
OOM NIEK,

Postbus 100, Amsterdam-C

5 L A V E N

6

T

7 J

E KI N \

DE AVONTUREN

S

O H A N N A

8 E K S T E
9 K R U

»

R

'

£en gevaarlijke voetballer

•

VAN

KARELTJE KRAAN

Een grappige film

•

Beeld van Jan Lutz

Regie en tekst W. J. P. Smith
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We krijgen dus van l—13: Karëltje
Kraan.
Het tweede raadsel moest er aldus
uitzien:

S

L

A

K

L.

A

D

H

A

D

E

L.

K

E

L.

K

De hoofdprijzen
verwierven: Johannes Dirk Bannink,
j., 12 j„ Tongeren E 84, Wije voor het
moeilijke raadsel en Beppie Lagerweij, m., 8 jaar, Antonlaan 17, Zeist
voor het gemakkelijke raadsel.
T r o o s t p r i j z e n werden op de
bekende manier gewonnen door: Frits
Johan Vroom, j., 9 j., Kraneweg 119A,
Groningen; Stiëntje Spaan, m., 14 j.,
Merwedestraat 3 bis, Utrecht; Gerard
Smit, j., 14 j., Coninckstraat 78;
Amersfoort; Geertje Donker, m., 13 j.,
Zocherstraat 37 huis, Amsterdam-W.;
Willem Hendrik Snippe, j„ 11 j.,
Schoonoord G99, Drente; Truitje
Teunenbroek. m., 10 j., Anjelierstraat
61 II, Amsterdam-C.; Hinderika Reinders, m., 13 j., Hoofdweg D 73, Leermers, Gem. 't Zandt (Gr.); Dirk J.
Viveen, j., 12 j., Wieringerstraat 24 B,
Rotterdam-Z.
Nu zou ik zeggen: tot de'volgende
week maar weer, als ik niet had bedacht, dat ik nog nieuwe raadsels

Dat schot houdt-ie nooit!

Krak.

Kan ik u hiermee helpen?'

Laat Jan Kanon nu maar komen!

Wéér zo'n schot... dubbel raak.

Is-ie net..,. jes?.

T E E K E N E N IS SLECHTS LEEREN ZIEN EN
WEERGEVEN VOLGENS ONZE BEPROEFDE METHODE

15 n<?l of i
blind g<?w<2.<?5t b<?n
foavffel

Kom
in het rechte spoor

mcrinJ^pu op aan de din oen ommyhcow!
Voorzichtigheid is de moeder der
wijsheid. Dat is een stelregel die

DH schreef ons zoo juist een onz«r
nieuwe teekencursisten reeds bij het
inleveren van de eerste les: en die
emotie ondergaan al onze teekenaars!
Deze teeken- en schilderlessen, zooals
ze door ons per tarief gegeven worden,
blijken dan ook werkelijk algemeen
bezielend te zijn, ook dank zij de uiterst
nauwkeurige correcties door bekwame
artisten.
i
Het geheim van een vlotte teeken- of
" schilderhand schuilt slechts in goede,
•vakkundige
lessen
betreffende
het
scherp waarnemen en artistiek weergeven van alles wat ons belang tnboe' zemt.
Het Is sedert 1908 de aangename taak
van Cursus Postma Rotterdam, gedekt
door vier Rijksbevoegclbeden tot het
geven jvan teekenonderwijs, uitstekende
natuurteekenaars en
reclameschilders

aan de maatschappij af te leveren.

in het zorgzame Nederlandsche

De meeste gewone reclame- en medeteekenaars. boekillustrators en ontwerpers kijken van elkander af «in missen
zoo elke oorspronkelijke persoonlijkheid,
waar het'juist om gaat.

Spoorwegbedrijf steeds trouwe
roepassing vindt. Hetzelfde geldï
voor U. Leid -de zorg voor Uw
gezin in het rechte spoor. Sluit

U ïeert hier niet nateekenen. doch van
les een af in twintig degelijke lessen
zelfstandig ontwerpen. TJ inoet bekwaam teekenaar zijn als de groote kans
van de nieuwe normale toestand duur
Is en overal karakterestieke teekennanden te* kort zullen komen.
Bekwaam ü tegen slechts vier gulden
' per maand. Nu zaaien dan oogsten!
Begin vast met ons het kostelooze prospectus No. 170 aan te vragen dat U
verder geheel zal inlichten en U tot
niets verbindt.
CURSUS POSTMA ROTTERDAM.

een levensverzekering tij „De
.

Centrale", dat geeft een veilig
gevoel van zekerheid.
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Solide

Coulant

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING

RUNSTRAAT 28

DEN HAAG

Leest

„WERKEND VOLK"
HET
geïllustreerde
tijdschrift

Fabriek van
electrische apparaten

stofzuigers,

rijwiellantaariis en Kiem/notaren
WERKEND VOLK
WERKEND VOLK
WERKEND VOLK
WERKEND VOLK
WERKEND VOLK
WERKEND VOLK
WERKEND VOLK
WERKEND VOLK

Achieele foto's
Sociale voorlichting
Boeiende reportages
Ontwikkeling
Ontspanning
Voortreffelijke medewerken
Arbeidsproblemen
Spannende verhalen

ABSTEDERDIJK 131 TELEFOON 16565 (2 LIJNEN)

VIER PRACHTBOEKEN totaalprijs f 17.6F
betaalbaar niet 1 'l — of inerr per maand. Per een. \\vre of
drir boeken lu-taalliaar met ƒ 1.50 por maand.

DAT WAT (f INTERESSEERT!

JAN

DE I I A K T O O

HOLLANDS GLORIE m prachtbandf4.7Q
vun (Ie y.rcslrr)>vii;m. JAN DE HARTOG. Jieeft een
boek geschreven voor geheel ons volk. N. R. C.
439 bladz.

WERKEND VOLK verschijnt eenmaal per 14 dagen

A M DÉ .1ONO:

DE HEKS VAN DE RIETHOEK
BESTELFORMULIER
Losse nummers
ö / 5 cent
aan alle
kiosken
verknigbaar

Aan de Administratie van Werkend Volk.
Vondelstraat 7 b Amsterdam-W.
Ondergeteekende wenscht zich te abonneeren op „W r K K K N D VOLK" met Ingang van l Juli 1942. b ƒ 1.95 per balt
t aar.
beeft / 1.95 op glronr
4O5112 overgemaakt
Ondergeteekende
i
wenscht
aanbieding
van postkwltantle, verhoogt met 16 et. Incassokosten.
Adres:

JAN DE HARTOG

- m prarhcn 287 bladz. ƒ 'l.!)!)
Vervolg op ..Vreemde Broeders " en ..Poeske".
NORA K. SMITH. LOl'ISK. in pracht band. 354 blafiz. f 5.1.'
Een prachvroman. die alle kwaliteiten bezit van «.Zij was
i-en bleef een vreemde", het vorige boek van de bekende
schrijfster.
Mr. A ROOTHAERT. DOCTOR Vl.IMMEN. goedkoope uita.v
' i n prachtband. 54V7 bladz
.....................................
{"•.'.<>>

BESTELBIUET. Onüergeteekende wenscht omgaand franeo te ontvangen van Blankrvoorfs Aboniiciiu-iits-Hiirkli.. duider Ainstellaan «?. hk. Waalstr.. A'dam. tel. )Mi44.
IVf-lsiro Hl'Wö. Iliiltanils <:iïrric ƒ 4.' (l: !>e hekt van di- Kiediot-k ƒ4.90; Uiuise f5.li:
Dr. Vliniiiirn ƒ li.üt) voor een totaalbedrag van /
,
te bet. met ƒ
per maand
Den Heer
Mevr
'.
;
Mej
Adres
r.
".
Verzoeke eventueel niet pewenschte titels door te halen en het totaalbedrag, benevens
het maandelijks ie betalen bedrag in te vullen.
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VAM ALLE?
No 4.
T Lindeman, Apeldoorn.

Klasse B.
No. 3.
E. Plasschaert, Clinge.

Dam-rubnek

Klasse C.
No. 3.

Zwart

Zwart

Zwart

De April-wedstrijd

O

ok in den April-wedstrijd zaten weer
eenige bij-oplossingen, waarmede een
•xtra punt behaald kon worden. In klasse
A no. 4 kon nog gewonnen worden door
42—37, 47—41 48—42, 37—32, 39x8 en
24x33 en in W 7 door: 22—17 (11x22),
27 x 18. 39—34 en 34 x 1. maar ook door
28—23. 47-42, 39—33. 27—22. 32x1. In
no. 5 was nog net volgende mogelijk:
47^41 (36x20), 37—32 (22x35) 32x3 en
23—19
'In klasse B had no 4 als bij-oplossing:
45—40 (35x33) 38x9 (27x36), 43—38
(30x39) 38—32 en 32x5. Daarentegen had
no. 5 geen bij-oplossing want na wit
19—13, 13—9. 25x5 speelt men zwart
28—32. wit 5x41. zwart 38—42 en 39—43,.
waarna wit nooit meer wint.
Het geheel was een aantrekkelijke wedstrijd, waar men erg over te spreken was.
De prijzen zijn^gewonnen door:
Klasse A.
J. Th. Olink, Pdthmossingel 27, Enschede.
G. v Ettekoven. Nieuweschans
Arn'.
Dekkers, Geldropsflieweg
145,.
Eindhoven.
K. v. d. Weg, Tuindorp 27, Akkrum. i
Klasse B.
D. B. J. Buddenberg, Orderparkweg 42II,
Apeldoorn.
S. J. Snip, 2e Oosterparkstraat 83II,
Amsterdam-Oost.
H. IJzendoorn, Sanatorium, Almen.
A. M. v. d. Starre, Jacobusstraat 51,
Rotterdam.
De prijswinnaars ontvangen een lijstje,
waaruit zij een boekwerk kunnen kiezen.
De namen van de overige oplossers worden de volgende week gepubliceerd.
'
WEDSTRIJDPROBLEMEN.
Klasse A.
No. 3. f C. Blankenaar).
Zwart: één schijf op 4. Eén dam op 47.
Wit: één schijf op 10. Drie dammen op
5, 27 en 30.

Zwart: 9 sch. op 4, 8, 13, 14, 15, 17, 18,
23 en 35.
Wit: 9 sch. op 25, 29, 32, 33, 34, 37, 38,
39 en 49.
Hl

„Boontje, komt om zijn
loontje"

Sckaak-rubriek

Een tegenwoordig ongebruikelijke, en
ook minder goede variant, waarop zwart
kan antwoorden zooals hij doet, maar
ook heel gqed 2. ... c5 kan spelert

1. e2e4
2. f2—f4

e7—e6

CORRESPONDENTIE
Een N.S.B.-er. Waarom toch onderteekent
u uw brief niet en geeft ge ons 7 uw adres
niet op? Hoe kunnen wij nu iets voor u
doen. als ge onbekend blijft? Dat is toch
niet noodig.

- Correspondentie, de algemene
redactionele leiding van net
•ueeKbLad „Arbeid'
betreffende,
nchte, men aan den Hoofdredactie van het. weekblad
„Arbeid". Postbus 100. Amster'dam. Geen persoonsnaam vermelden.

-

'

Zegswijzen

No. 4. (J. Turc).
Zwart: 9 sch. op ,1, 2, 7, 8, 10, 13, 16, 23
en 28. Dammen op 9 en 19
Wit: 13 sch. op 11, 25, 26 27, 30, 38, 40,
41, 42, 43, 44. 47 en 48.

Wit: dr. Ledesma.
Zwart: H. Rrosetto.
1
Fransche partij

Zwart: 11 sch. óp 8, 10, , 12, 13, 16, 19,
19, 23, 24 en 25.
Wit: 11 sch. op 27, 28, 30. 32, 33, 34. 34,
38, 40, 45 en 49.

Zwart: 9 sch. op 7, 8, 9, 17, 19. 21,. 26,
27 en 37. .
Wit: 9 sch. op 16, 28. 30, 32, 35, 36, 38,
41 en 44.

IIIIIIIIIIIHIIIWIIIIIIlllllllllinilllllHlllltllinilllllllllllllfllllllW

-Voor de de herkomst van de zegswijze
„Boontje komt om zijn loontje", welke
zoo algemeen bekend is en zoo vaak gebezigd wordt, dat wij ons van een uitlegging meenen te kunnen onthouden,
moeten wij den lezer verplaatsen naar
zijn jeugdjaren, toen hij nog... sprookjes las. Inderdaad stamt de hier behandelde zegswijze uit een sprookje van den
bekêtfden Duitschen schrijver Grimm.
Reeds in de 17e eeuw was dit sprookje
ook in Nederland bekend. In het hier
bedoelde sprookje gingen Erwtje, 'Boontje,
Strootje en Kooltje Vuur samen uit wandelen. Zij kwamen aan een breeden waterplas en wisten maar niet, hoe zij daarover moesten komen. Strootje ging op
het water liggen en Erwtje en Boontje
liepen er. over heen. Maar toen Kooltje
Vuur dit ook zou doen en reeds op 't
midden was, raakte het Strootje in brand
en Kooltje Vuur viel in het water. Boontje had hierover zoo'n pleizier, dat het
luid begon te lachen en zoo aanhoudend

en goed schaker is met alleen bekend
met de gevaren die hem kunnen bedreigen, hij weet ze ook in den loop van
het gevecht te ontdekken. Wie zich op
geen van beide bekwaamheden kan beroemen loopt gewoonlijk als een blinde in
den afgrond. Een kras voorbeeld daarvan
vinden wij in de volgende partij, de kortste van een tournooi. dat het vorige jaar
te Montevideo werd gehouden

Wit

Wit

Wit

2
3. e4—e5

5. Lfl—e2
6. 0—0
7. c2—C4?

Zwart
lachte, dat het barstte.
In de „Klucht van Oene" door Jan Vos
komt de uitdrukking het eerst voor, maar
toen werd gesproken van „Het boontje
komt om zijn loontje".
Herhaaldelijk hoort men ook spreken
van „Loontje komt 'om zijn boontje".
Velen meenen, dat dit volstrekt fout _zou
zijn en, indien we ons bepalen tot de
herkomst van de zegswijze, welke ontleend
is aan het vorenbedoelde sprookje, dan
kan de uitdrukking „Loontje komt om
zijn boontje" ook nimmer juist zijn. Toch
wordt zij in Zuid-Nederland nog aangetroffen, maar ze is in elk geval van
.latere dagteekening en aanvankelijk zal
ze door den eerT of onder wel foutief herhaald zijn. In Groningen kan men hooren; „Boontje krigt zien loontje" "Daarentegen zeggen de bewoners van OostFriesland: „Pöntje kriegt zin Lont je". In
beide streken houdt men dus in elk ge. val er aan vast, dat het loon aan het
einde van de zegswijze wordt gebruikt.De hoofdgedachte van deze -zegswijze
gaat in ongunstigen zin en niet in de
richting van een belooning ontvangen,
in de beteekenis, welke aan het' begrip
belooning steeds wordt toegekend.

-diagonaal a8—hl door den tekstzet is te
eenenmale noodlottig.
13. ........

4

'' '

""•"' '

H

Wit

r

Zwart: 11 sch. op 8, U, 12, .13, 14, 16, 18,
19, 23, 24 en 25.
Wit: 11 sch. op 27, 28, 32, 33, 34, 35. 38,
39, 40, 45 en 49.
Voor alle problemen geldt: „Wit begint
en wint."
Oplossingen worden ingewacht tot uiteplijk 14 Juli.
j
RECTIFICATIE.

In vraagstuk no. l .van klass% C
moet het witte stuk 40 op veld 35
staan.

Het beste was nog 16. Pel.
16
Dc7—c8
Na 16. —, Pcl3 had de partij nog sneller beslist moeten.zijn.
17. a2—a3??
Onbegropelijk, natuurlijk had wit niet»
beter dan 17 ^Lf3.
17
."..
Pb4—d3
18. Lb2—c3
C5—C4!
De doodsteek.
19. b3—b4
Le7—c5t
Wit geeft het op.
PROBLEEM No. 1.
J. K. Speiser
(„Deutsche Sohaehzeitung" 1922)

d5xc4
0-0
b7—b6

In aanmerking kwam ook 9. ..., Pf5,
tegen veld d4 gericht; thans kan wit •
zwart het doortochtsveld f5 nog betwisten,
10. Pc4—e3
Lc8—b7
11 b2—b3
Dd8—c7
12. Lel—b2
Deze looper vindt- slechts een verdedigende rol. waar hij ook zoekt.
12.
13. g2g4?

Pc6—b4

Zwart: Rosetto

d7—d5
c7—«5
Pb8—c6
Pg8—c
Pg8—L
Lf8—e7

Zoo bezorgt wit zich onherstelbare
zwakten op de d-lijn; de stelling eischte
7 c2—c3 en d2—d4, eventueel voorafgegaan door Pbl—a3—c2; die formatie had
Wit trouwens al eerder kunnen kiezen;
zij is niet bovenmatig gunstig voor Wit
maar in geen geval zoo slecht als de
tekstvoortzetting.
7
8. Pbl—a3
9. Pa3 x c4

No. 4.

Ta8—d8

Strategisch bood wit's stelling geen
betere vooruitzichten méér dan een afwachtende houding in den geest van Dc2
— voorbereid door a2—a3 — benevens
Ta dl. Het verzwakken van de vitale

a

b

c

d

e

f

g

h

Wit: dr. Ledesma
14. g4—g5?
Van zijn eenig goed geposteerd stuk,
Pe3, maakt wit nog een jammerlijk slecht
gebruik: hij laat het zonder slag of stoot
afruilen; hij had in elk geval 14. f5 moeten probeeren al kan ook dat de partij
niet meer redden: b.v. 14. f5 Pd3; 15. Ld3:,
Td3:; 16. f6, gfö:;, 17. ef6:, Ld6 (dreigt
Lh2:i); 18. De2, Td8; 19. Tadl, Dc6 en
wit is bijkans in zetdwang
14
15. Pe3xf5
'16. Pf3—h4

Ph6—f5
e6xf5

Wit: Kh2, Dhl, Td6, Lc8, Le7, Pb6. Phfl,
pionnen b5, d3, e6, g3, g5 (twaalf stukken)'.
Zwart: Ke5, Da7, Td7, Pa3, Ph4, pionnen b2, c5, e2, f3, h5 (tien stukken).
Wit geef.t-in twee zetten mat.
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