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VRIJE VERKENNINGEN
D e verordening van den Rijkscommissaris, waarbij het deelnemen aan

een staking en het uitsluiten van werknemers strafbaar wordt ge-
steld, betekent een mijlpaal in de geschiedenis der arbeiders-
beweging. Immers, met dit verbod wordt een einde gemaakt aan

een strijdwijze, die stilaan tot een voorbije periode was gaan behoren.
Staking als middel tot verbetering der arbeidsvoorwaarden en uitsluiting
als wapen der werkgevers waren beide maclitsinstrumenten, die kennelijk
behoorden tot een tijdvak, waarin men bij voorkeur de ontwikkeling van
het bedrijfsleven aan het Mrije spel der maatschappelijke krachten over-
liet Het is dan ook geen toeval, dat, naarmate de behoefte aan ordening
toenam en de ongebondenheid in de economische sfeer werd teruggedron-
gen. het middel der werkstaking al minder en minder toepassing vond.
Werkgevers en werknemers beiden hadden geleerd, dat er andere middelen
en wegen waren voor de oplossing van arbeidsgeschillen en de lands-
overheid bevestigde dit door het in het leven roepen van een bemiddelend
orgaan.
Thans heeft deze ontwikkeling haar voleinding gevonden door het straf-
baar stellen van staking en uitsluiting of poging daartoe. Een maatregel,
die geheel past in .een zich socialiserend volksbestel. Tegelijk met het
prijs geven van de gedachte, dat arbeid als koopwaar moet wórden
beschouwd, neemt ook het recht om naar willekeur over de arbeid te
beschikken een einde. Hetgeen uiteraard gelijkelijk voor -werkgever en
werknemer geldt. In plaats van de arbeid aan de machtsstrijd der groeps-
belangen ten prooi te laten, wordt hij gemaakt tot een vaste grondzuil der
samenleving, die rechtstreeks onder de bescherming van de gemeenschap
staat.
Socialisme enerzijds en werkstaking en uitsluiting anderzijds zijn begrip-
pen, die zich niet met elkaar verdragen. Wanneer er sociale oneffenheden
moeten worden weggestreken, dan zal dit in laatste instantie door de
organen der gemeenschap moeten geschieden. Daarbij behouden uiteraard
de werkgevers- en werknemersbonden ten volle hun betekenis. Als levende
delen van het maatschappelijk organisme doen zij hun invloed gelden,
overal, waar hieraan, naar hun inzicht, behoefte bestaat. Die invloed
beperkt zich trouwens volstrekt niet alleen tot het voeren van overleg
met, of het, kenbaar maken van wensen aan de overheidsinstanties. Ook
het rechtstreeks overleg tussen werkgevers en werknemersorganisaties is
van toenemende betekenis,- nu het vaststaat, dat de overheid, meer dan
in het verleden zich tot een ordenend ingrijpen bereid toont.

Daarom is het 'maar gelukkig, dat. aan dit alles met één pennestreek een
einde is gemaakt. Wie zich verplaatsen wil, gebruike de hiervoor beschik-
bare vervoermiddelen en anders zijn beide benen. Wat de jonge mannen
betreft, die aan dit werk hun arbeidskracht gaven, zij zullen elders voor
een nuttiger en meer bevrediging schenkende arbeid kunnen worden
gebezigd. Wat zij tot dusver bedreven, was een vorm van arbeid, die i°
een socialistische maatschappij .niet thuis hoort.

Een klein voorbeeld van de practijk der hedendaagse vakbeweging levert
ons het optreden van de Centrale Bond van Transportarbeiders, die er in
slaagde de uitkering voor de gezinnen van de zeevissers verhoogd te
krijgen tot een minimum van 21 gulden. Hierdoor ontvangen circa 185
gezinnen gemiddeld vier gulden per week meer. Bovendien is de Bond
er eveneens in geslaagd te verzekeren, dat binnenkort aan de vissers-
gezinnen met meer dan twee kinderen onder de vijftien jaar de kinder-
bijslag zal worden verstrekt. Voor de betrokkenen een -alleszins bevredi-
gend resultaat en een duidelijk bewijs van de paraatheid van de bij het
N. V. V. aangesloten bonden om ook in deze tijd, overal, waar dit mogelijk
is, onbevredigende sociale toestanden voor meer behoorlijke verhoudingen
te doen wijken.
In het kader van het herstel van de eerbied voor de arbeid moet men ook
het verbod van de traptaxi's zien. De bedenkers van dit oorlogsvervoer-
middel beoogden daarmede tegemoet te komen aan' een ontstane leemte
op vervoergebied. Maar zij schoten hun doel verre voorbij door hiervoor
het gebruik van menselijke trekkracht toe te " passen. Op enkele
plaatsen in Iridië is de rickshaw nog in zwang, het ranke, tweewieiige
wagentje, dat door een Chinesen koelie getrokken ' wordt. De meeste
blanken hebben een soort innerlijke tegenzin te overwinnen \ioor en aleer
zij van dit vervoermiddel gebruik maken. Men beseft intuïtief, dat het
niet aangaat, dat de mens zijn evenmens als trekdier bezigt. Van meer
dan één zijde is dan ook op het verbod van de rickshaw aangedrongen.
Desniettemin heeft dit vehikel het toch merkwaardig lang uitgehouden.
Waarom? Welt omdat men zo gemakkelijk was in het aanvaarden van
drogredenen om het voortbestaan van deze vorm van transport te recht-
vaardigen. Men mocht de koelies niet duperen door hun de gelegenheid
te ontnemen op deze wijze een stuk brood te verdienen — zo heette het
met een al te zwakke poging om voor de rickshaw een sociale verdediging
te vinden. Dan weer stond er een dokter op, die kwam betogen, dat het
met de hartvergroting van den rickshawkoelie heus minder erg gesteld
was dan men wel meende, Aldus vond men telkens weer 'een ander
smoesje, met het gevolg, dat de rickshaw in zwang bleef.

Het lijdt geen twijfel, dat het hier te lande met de traptaxi's evenzo zou
zijn gegaan, indien de overheid niet energiek had ingegrepen- Ook ten
aanzien van de wielrijders, die de traptaxi bedienden, kon men mede-
lijdende klanken beluisteren. Eigenlijk - - z o heette het -- was het toch
een zwaar en onwaardig werk. Hetgeen echter niet wegnam, dat men,
ook wanneer er andere vervoergelegenheid in overvloed was, luie mede-
burgers van de traptaxi's gebruik zag maken. En het toppunt var) wan-
smaak vormde wel het feit, dat men deze: wagentjes in sommige gevallen
zelfs tot trouwkoets promoveerde. Ook het economische schijnargument,
dat men de betrokkenen het brood niet uit de mond mocht stoten, kwam
zowaar voor de dag.

Dat metterdaad in ons land het een en ander bezig is te veranderen,
bewijst de instelling van de Rijksdienst voor het Nationale Plan. Het
staat ons nog levendig voor de geest hoe-een kleine twintig jaar geleden
werd geijverd voor een samenvoeging van de' Gooische gemeenten, ten
einde daardoor een harmonische behartiging van het streekbelang te ver-
krijgen, waardoor het verknoeien van veel natuurschoon in dit voor
Amsterdam zo vitale ontspanningsoord had kunnen zijn voorkomen. Dit
streven stuitte echter af op de vrijwel algemene onwil tegen het prijs geven
van een stukje zelfstandigheid. De Larinezen beschouwden het vooruit-
zicht ener mogelijke vereniging met het aangrenzende Blaricum als een
schromelijk stuk onnatuur en beriepen zich voor dit standpunt op oude,
vergeelde papieren. In Naarden roerde een • predikant de -trom voor het
zelfstandig voortbestaan zijner gemeente en hij slaagde er zelfs in dfe zo
voor de hand liggende vereniging met Bussum te verijdelen, weshalve de
dankbare Naardelingen hem met een zilveren koffie-servies vereerden.
Bij de algemene opruiming, die thans onder de kleine gemeenten wordt
gehouden, is, ook wat Naarden en Bussum betreft, -het vonnis gestreken.
Misschien is dit, in het kleine, symptomatisch voor hetgeen zich thans
in het grote bezig is te voltrekken. Want, hoewel het twintig j aa r geleden
nog onmogelijk scheen om in een enkele streek meer geordende ver-

. houdingen te scheppen, is thans de Rijksdienst voor het Nationale Plan
voor' het voetlicht verrezen.

Gelijk met meerdere dingen, die in deze tijd naar voren treden, het geval
is, kan ook hier niet gesproken worden van een plotseling opgekomen
vernieuwing. Immers, terwijl een twintig jaar terug een op de spits
gedreven gemeentelijke autonomie er nog in slaagde felle achterhoede-
gevechten te leveren, hebben wij het getij sindsdien snel zien keren. Met
name ten aanzien van het gebruik van de bodem won het besef veld, dat
hierbij niet het kleine eigen belang van elke afzonderlijke gemeente de
doorslag mocht geven en de actie voor de totstandkoming van streek-
plannen was daarvan de vrucht. Dat was het eerste begin der vernieuwing-
De Staatscommissie Voor de herziening van de Woningwet "ging intussen
nog een stap verder en bracht de wenselijkheid te berde van de vast-
stelling van een alomvattend nationaal plan, waarbij de belangen van land-
bouw, handel en nijverheid, natuurschoon, recreatie, vestiging en verkeek
te land, te water en in de lucht, tegen elkaar zouden moeten worden
afgewogen. Een en ander uiteraard onder de wijdere overkoepeling van
het grote gemeenschapsbelang. •
Men ziet hieruit, hoe hetgeen thans bezig is werkelijkheid te worden, reeds
in het verleden groeide. Maar iets nieuws is er toch wel bij. De Staats-
commissie bracht haar rapport uit in het voorjaar van 1940 en. zonder
overdrijving, mag men zeggen, dat het, onder normale omstandigheden,
zeker enige jaren zou hebben geduurd, voor en aleer haar denkbeelden
verwezenlijking zouden hebben gevonden. Wij leven echter in een dyna-
mische tijd en daarvan heeft ook het nationale plan de vruchten- geplukt.
Ruim een jaar na de verschijning van het rapport der Staatscommissie
staat de Rijksdienst al overeind. Een verheugend tempo bij de verwezen-
lijking van een stuk arbeid, dat alweder/volkomen past in het kader der
socialistische ontwikkeling, die zich bezig is te voltrekken- Dat daarbij uit
vreemde mond de lofspraak werd vernomen, dat het Nederlandse natio-
nale plan het beste ter wereld is, stemt bovendien wel tot bijzondere
voldoening.
Deze waardering is echter ook een antwoord aan degenen, .die nog altijd
balsturig met de handen in de schoot blijven toezien. Wanneer in deze
tijd zulke dingen tot stand kunnen worden gebracht, dan moet het voor
ieder redelijk denkend mens toch wel duidelijk zijn, dat bouwend werken
ook nu de voorkeur verdient boven mokkende afzijdigheid. Dr. Ir. F-
Bakker Schut, die directeur van het Bureau voor het Nationale Plan zal
worden, schreef dan ook onlangs terecht in het Tijdschrift voor Volkshuis-
vesting en Stedebouw:
„De drang tot de daad, de behoefte aan activiteit, ook in moeilijke tijden,
is een wezenstrek van onze gehele Westerse cultuur en in het bijzonder
van ons Nederlandse volk. Niet het beschouwen, maar het bouwen is het
kernpunt van ons gedachtenleven. En wil onze cultuur niet haar basis
verliezen, dan dient deze activiteit behoude» te blijven."
Een woord, dat waard is in vele kringen weerklank te vinden. Ook in de
gelederen van onze vakbeweging!

Hoofdredacteur van het algemeen gedeelte van „Arbeid" is: G. van Overbeekt
Amsterdam. Voor de inhoud der inlegbluden zijn verantwoordelijk de daarop
vermelde redacteuren.

Foorpagina: „Pinkstervreugd" (Foto „Arbeid")
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E
euwenoud, en nu heel actueel, is de klompenfabricage
in Enter. Hens lag Enter in het „Twentse waterland".
De afwatering van dat gebied was slecht en het land

leverde weinig op. Maar er groeiden veel populieren en
wilgen. En zo dreef de noodzaak van bijverdienste de be-
woners tot het. klompenmaker). Het geschikte hout was bij
de hand en de oude Enterse „zompen", typische Enterse
schuiten, zorgden voor de „export". Eens voeren er hon=
derd Enterse zompen op de Regge en tot in Friesland
kregen de Enterse klompen een goede naam. Nu zijn er
-geen zompen meer, maar de goede Knterse klompen komen
nog in veel groter aantal in alle delen van het land. Want
ook in Enter heeft de machine haar intrede gedaan en
naast Brabant is Enter één van de voornaamste klompen»
centra van ons land gebleven.

Het heeft er wel eens somber uitgezien voor het klompen»
bedrijf. Dat was toen in de omliggende plaatsen, in Goor,
Rijssen, Almelo en Wierden de industrie opkwam en
honderden arbeidskrachten uit Enter naar die plaatsen
werden getrokken. Bovendien nam het schoenendragen toe
en vooral als de winters niet meer zo koud waren, kon

men aan de vraag goed merken, dat de
klomp terrein verloor aan de schoen.
Bovendien: het hout werd duur. Toen
de lage broekgronden een betere afwate»
ring kregen, kon er wel wat anders
groeien dan wilg of peppel, het land
werd duurder en de prijzen van de
bomen hoger.

Toch bleef Enter, al leerden niet meer
alle jongens het vak, zoals dat vroeger
gebeurde, een klompenmakersdorp. Bijna-
bij elk boerenhuis staat nog een hui f
open schuurtje, waar het oude urn*
bacht kun worden uitgeoefend en er zijn
nog altijd driehonderd klompenmakers
in dit dorp.
Een jaar of tien, twaalf geleden kwam
het machinale bedrijf. Eerst één fabriek*
je, later meer. Nu heeft de „Eerste En»
terse Klompenfabriek" een productie van
duizend paar kloiripen per week. En de
machine heeft ook de handwerkers een
belangrijk deel van het werk uit handen
genomen, want velen brengen hun ruwe
hout naar een fabriek en laten daar de
tijdrovendste bewerkingen door de ma»
chine uitvoeren. Thuis, in het oude be«
drijfje, vindt dan de afwerking met de
hand plaats.
In de „Eerste Enterse", die nog een drie»
honderd kubieke meter hout naast de
deur klaar heett liggen, schieten de
boomstammen de een na de ander onder
de afkortzaag door. De boom komt -i\i
een lorrie aangereden, die de m a c h i n e
met een kabel automatisch naar zich toe»
trekt, wanneer de electrische stroom
wordt ingeschakeld. Even de maat nemen
en de zaag doet zijn werk.
Als een plakje koek valt de „bölje". zo*

Vervolg op pag. 4



(Vervolg van pag 3)

als het blok hout in Enters heet, naar
beneden. Het is pr ;s vijf-centimeter
langer dan de klomp eens zal zijn. Als
de „bolle" is gekloofd en met de lint*
zaag tot een eerste ruwe vorm is ge»
bracht, gaat het ruwe hout in de copieers
machine.
Hier draait een massieve klomp van
beukenhout rond, de model*klomp. Er
over glijdt en danst een voetstuk, dat
precies alle verheffingen en dalingen van
het model volgt en dat al die bewegingen
via een hefboom overbrengt op een
messenblok dat dus precies dezelfde be=
wegingen maakt boven twee ruwe stuk»
ken hout, die in een handomdraai ver»
anderen in twee „volgedraaide" klompen.
In het messenblok zitten messen en bei»
tels, die met 4000 toeren per minuut hun
werk doen!
Hetzelfde principe wordt toegepast in de
boormachine, waar een holle model»
klomp naast de „volgedraaide" nieuwe
klomp wordt gezet. De jongen, die de
machine bedient, beweegt een staaf met
een koperen knop in de holte van de
modejklomp en elke beweging, die hij
maakt, wordt ook uitgevoerd door een
staaf met een vlijmscherpe boor aan het
eind, die, eveneens met 4000 toeren per
minuut, rondwentelt in de „volgedraaide"
klomp. Daarin ontstaat dus precies de»
zelfde holte als in het model.
Bij het handwerk moest de ambachts»
man de holte boren „op zijn gevoel",
bij de machine hoeft een jongen slechts
de holte van een kant en klare klomp
af te tasten en er ontstaat automatisch
een volkomen duplicaat!
Toch is de machine niet volmaakt: de
klomp moet nog met de hand worden
nageboord, opdat hij de juiste pasvorm
krijgt en daarvoor klemt de klompen»
maker hem met wiggen in een „praan".
Is de klomp pasklaar, dan worden met
het „paalmes" de „klossen" voor en
achter afgesneden, en.... hij kan de
oven in!
Met het houtafval van de fabriek zelf
wordt deze oven op de juiste tempera»
tuur gestookt en geschuurd of zelfs ge»
schilderd gaan de klompen daarna het
land in.
Er is op het ogenblik hoogconjunctuur
in Enter. De vraag overtreft de produc»
tiesmogelijkheden en de machines wer»
ken op volle kracht. De strenge winters
en de beperking van het leerverbruik
hebben de klomp weer in ere gebracht
en het oude klompenmakersdorp Enter
plukt er de vruchten van.

Bij de jota's:

1 Driehonderd kubieke meter hout ligt
nog in voorraad bij de „Eerste Enterse
Klompenfabriek", wilgen en populieren
bij elkaar. Eén handgreep en er ligt
weer een stam op de lorrie...

2 De lorrie wordt automatisch opgetrok-
ken en de stam schuift tussen twee
tapse kamraderen onder de lintzaag, de
afkortzaag. Even de duimstok er op en
het blok wordt op de juiste maat af-
gezaagd, precies vijf centimeter langer
dan de klomp eens zal worden.

3Klk blok wordt gekloofd. De bijl er op,
een klap met een grote houten hamer
en de ruwe vorm is klaar.

4 Met de kleine handbijl wordt de ruwe
vorm nog wat bij gekapt en dan kan
het houtblok naar de lintzaag.

5 Dan komen de ruwbesneden blokken in
de copieermachme naast een massief
model. Alle drie draaien met dezelfde
snelheid rond en terwijl één deel van
de machine precies de welvingen en
buigingen van het model aftast, wor-
den al deze bewegingen, met dezelfde
welvingen en buigingen, overgebracht
op een blok met messen en beitels, üat
over het blok hout gaat en dat er,
dank zij 40OO toeren per minuut, pre-
cies dezelfde vornl aan geeft.

6 Daarna worden de massieve klompen
— met lette op de klossen, de uitsteek-
sels voor en achter — in de boor-
machine gezet, nu naast een. hol mo-
del. Ook die holte wordt door één arm
bij het model afgetast, terwijl de
andere arm automatisch dezelfde holte
veroorzaakt bij de „nieuwe" klomp

T De machinaal geboorde klomp moet
altijd nog met de hand worden „na-
geboord". Iemand,-die daar de hele dag
aan staat, haalt dertig tot vijftig paar.

8 Met het „paalmes" worden de uitsteek-
sels voor en achter afgesneden. Enig
handwerk is zelfs bij de machinale pro-
ductie onvermijdelijk.

9 Een jongen kan de klomp met het
machinale schuurlint schuren.

lONadat de klompen in een oven, gestookt
met afval van de klompenfabriek, zijn
gedroogd, worden ze eventueel nog met
de hand beschilderd.

11 Verpakking en verzending van de
klompen: 10OO paar per week uit de
grootste fabriek, van Enter.

f MEDISCHE VRAGEN ]
V J

(Vragen voor deze rubriek riclite men tot
den mediscfien medewerker van tiet
weekblad „Arbeid", Postbus 100, Amster-
dam).

X. Y. te Z. Zonder onderzoek is over uw
toestand geen oordeel mogelijk. Een der-
gelijke vermoeidheid als u beschrijft,
komt nogal eens voor bij bloedarmoede
of bij andere afwijkingen in de samen-
stelling van het bloed.

F. S. te G. Kunt u mij ook nog opgeven
hoeveel u thans weegt en hoe lans u
bent? Waaruit bestaan uw broodmaal-
tijden en uw middagmaal?

L. E. te E. Inderdaad moet het bij uw
dochter wel om een onschuldige aandoe-
ning van de navel gaan.

J. H. te S. Tot mijn spijt is zonder on-
derzoek over de oorzaak van uw ver-
moeidheid geen oordeel mogelijk. Kunt u
omtrent een eventueel voortgezet ovar-
nongebruik niet eens een specialist raad-
plegen?

H. W W. te R. Levertraan is de olie, die
uit kabel.iauwlever wordt verkregen. Er
komen echter vissen voor, waarvan de
leverolie een gehalte aan vitamine A en
D bevat, dat 50. 100, 500 en zelfs 1000
maal zo groot is als het gemiddelde ge-
halte van goede kabeljauwlevertraan.
Deze visievers worden in drie centra ver-
zameld, Yokohama, San Prancisco en
Cadix. Vooral in Amerika en in Engeland
worden deze vislever-oliën onderling ge-
mengd en zodanig versneden met. lever-
traan in de handel gebracht, dat de vita-
mine-A-D-waarde plm. 100 maal die van
levertraan bedraagt. Halitran, waar u
naar vraagt, is een dergelijk praeparaat.

J. v. d. S. te A. De brochure, die u mij
hebt toegezonden, is inderdaad boeiend
geschreven, maar het praeparaat behoort
tot de onbetrouwbare kwakzalversmidde-
len. Wanneer u meent behoefte te hebben
aan een hormoonbehandeling, komt u
beter en voor minder geld uit, wanneer
u advies vraagt aan een specialist op dit
gebied.

N. v. M te V. De hik ontstaat door een
onwillekeurige samentrekking van het
middenrif. Deze samentrekking wordt ten
slotte vanuit het ademhalingscentrum
geregeld. In hardnekkige gevallen lukt
het bijna altijd om door het laten in-
ademen var koolzuur het opstandige
ademhalingscentrum tot rede te brengen.
Wat uw tweede vraag betreft, bij het in-
slapen treedt allengs een algehele ver-
slapping' van de spieren op; wanneer
deze ontspanning van de spiervezels vrij
plotseling gebeurt, geeft ze niet zelden
aanleiding tot een snelle samentrekking
van sommige spieren. Dit is een vol-
komen normaal verschijnsel, waarvan
men alleen iets merkt, wanneer men ten-
gevolge van een dergelijke schok wakker
wordt.

N. M. te H. Wanneer de longtuberculose
van het meisje in een actieve phase is,
is omgang met dat meisje voor uw zoon
buitengewoon gevaarlijk. Met een actieve
phase bedoelt men. dat de ziefcte aan de
winnende hand is. de patiënte daardoor
koorts heeft en het sputum wat ze op-
brengt, besmettelijk is. Longtuberculose
is echter een ziekte, die volledig kan ge-
nezen, waarna vanzelfsprekend degeen,
die er aan heeft geleden, weer helemaal
gezond is en geen gevaar meer voor haar
omgeving oplevert Hoe het in. dit opzicht
met het door u bedoelde meisje gesteld
is. kan alleen de behandelende medicus
beoordelen.

H. K. te G. In uw geval zou ik er toch
maar eens met mijn huisdokter over
spreken.

M. B. B. te 's-Gr. De verschijnselen, die
u beschrijft: erge benauwdheid met de
luchtpijp plotseling vol slijm, een opge-
zwollen gezicht, vooral bij de ogen en
hevige krampen in dé buik met diarrhee
zijn kenmerkend voor een z.g. allergische
reactie op het gebruik van een voedings-
middel. Allergisch betekent letterlijk „an-
ders werkend". Men verstaat onder een
allergische reactie een verandering in de
wijze, waarop het lichaam reageert, oor-
spronkelijk op het indringen van ziekte-
kiemen, later ook op net indringen of in
contact komen met stuifmeelsoorten
Chooikoortsl, schimmels (asthma) en met
voedingsstoffen. Deze verandering in wer-
king is altijd een overgevoeligheidsreac-
tie. Een heftige reactie is gekenmerkt
door een overvulling van de longbloed-
vaten, vandaar uw benauwdheid en het
slijm, dat u in de luchtwegen kreeg. Ook
in de huid komt het tot een ophoping

van bloed en lymphe, vandaar dat uw
gezicht was opgezwollen en dezelfde reac-
tie in het maagdarmkanaal veroorzaakt
eerst een opgezette maag, dan rommelin-
gen en krampen in de buik, gevolgd
door diarrhee. Een dergelijke toestand
komt plotseling op en eindigt even plot-
seling. Met behulp van een z.g. diëtotest
kan de huisarts of de specialist in aller-
gische ziekten gemakkelijk nagaan, voor
welk voedingsmiddel of welke voedings-
middelen u en uw dochtertje zo buiten-
gewoon gevoelig zijn De arts brengt dan
met een fijn naaldje een weinig van een
sterk verdund aftreksel van de verdachte
voedingsmiddelen in de huid.. Wanneer
géén overgevoeligheid bestaat, verdwijnt
het buitje van de inspuiting zonder meer;
bestaat er wél overgevoeligheid dan komt
het ter plaatse tot een ophoping van
bloed en lymphe; er antstaat een grote
witte bult met daaromheen een rode hof.
Wil men verdere reacties vermijden, dan
moet men op deze wijze opgespoorde voe-
dingsmiddelen in het geheel niet gebrui-
ken. Het lichaam reageert n.l. nagenoeg
even sterk op kleine als op grote hoeveel-
heden van de stof. die het niet, verdraagt.
Na enige jaren pleegt de overgevoeligheid
uit te slijten. Men kan dan opnieuw een
huidreactie doen om te zien of men het
gebruik ervan nu kan wagen.

C. en J. B. te T. Vetpuistjes en een
rode neus kunnen in verband staan met
bloedarmoede en met maagdarmstoornis-
sen. In de regel verdwijnen de litteken-
tjes, die na 't uitknijpen van vetpuistjes
ontstaan, wel weer. Tegen de ontharings-
methode, die uw nichtje toepast is geen
bezwaar. Ik vrees, dat de haren wel
steeds zullen terug blijven komen.

G. H. M. te H. Zonder onderzoek is
over de migraine van uw vrouw geen oor-
deel mogelijk. Op haar leeftijd (48 jaar)
wordt nog wel eens met succes een hor-
moonbehandeling geprobeerd. Wendt u
zich dus tot een specialist op dit gebied.

J. D. te E. Tot mijn spijt is zonder
onderzoek over de vermoeidheid van uw
vrouw geen oordeel mogelijk. Het op goed
geluk gebruiken van artikelen, waarmede
zo dikwijls wordt geadverteerd, zou ik u
niet raden.

H. K. D. te B. Het is buitengewoon
goed, dat u uw benen steeds stijf in-
zwachteld. Zelfs kan de aderontsteking,
die u plaagt, door het steeds dragen van
een dergelijk drukkend verband tot ge-
nezing worden gebracht. Sommige chirur-
gen plegen de genezing te bespoedigen
door inspuitingen met leverextract.

J. K. te M. Uitslag aan de lippen is in
wezen een onschuldige, koortsige ziekte,
die op dezelfde wijze als infuenza bij
herhaling bij eenzelfden persoon pleegt
op te treden. Ook zoals bij influenza zou
volgens sommigen het gebri.uk van kinine
hierbij voorbehoedenü kunren werken. De
beginnende uitslag zou gunstig kunnen
worden beïnvloed door het om de 3 uur
invetten van de gevoelige plaats met een
spoortje vaseline, waarop een weinig poe-
der wordt aangebracht. Wanneer men bij
eten of drinken wat poeder met de tong
heeft weggelikt, moet de plaats direct
opnieuw worden ingevet. Er wordt be-
weerd, maar ik heb hiervan zelf geen
ervaring, dat, wanneer men dit met zorg
doet, de blaasjesvorming en dus ook de
korstvorming, geheel zou kunnen worden
voorkomen.

F. Af. Z. te H. Één verkoudheid, zoals u bij
uw dochtertje beschrijft, wordt in de regel
door besmetting verkregen. Dergelijke ver-
koudheidsziekten zijn echte ziekten van
de binnenkamer. Het verblijf van uw doch-
tertje met andere mensen, die verkouden
zijn of hoesten, in een gesloten vertrek of
in tram of trein zult u dus moeten ver-
mijden. Van veel belang voor het kind is
verder een frisse slaapplaats, die b.v. door
middel van een open raam zó goed geven-
tileerd is, dat men 's morgens het vertrek
binnentredend, geen slaapkamerlucht
ruikt. Alleen een uitvoerig onderzoek kan

' uitmaken of achter een schijnbaar on-
schuldige verkoudheid een meer ernstige
aandoening verscholen is.

V. te H. Schudden met het hoofd in de
slaap is een veel voorkomend verschijnsel,
dat na inspannende dagen zich erger
pleegt voor te doen dan gewoonlijk. Kwade
gevolgen voor het zenuwstelsel heeft het
niet.

G. K. te W. Probeert u eens de lippen
met een* dun laagje vaseline te bescher-
men op dezelfde wijze als aan J. K. te H.
in deze rubriek werd aangeraden.

H. H. te L. Bij hinderlijke transpiratie
onder de armen moet men vooral geen
gummistukjes dragen ter bescherming van
de kleren. Het beste is telkens een verscB
laagje watten aan te brengen, dat met
„salicylstrooipoeder" wordt bestrooid.
Hetzelfde „salieylstrooipoeder" zou u ooK
dunnetjes op het gelaat en de neus kun-
nen gebruiken.

S. B. te A. Bij uw ziekte komen in de
regel ook afwijkingen aan het maagdarm-
kanaal voor: vaak wordt er te weinig
maagsap geproduceerd, waardoor de stof-
fen, die voor een goede bloedvorming nood-
zakelijk zijn, niet uit de voedingsmiddelen
kunnen worden vrijgemaakt en onverteerd
het lichaam verlaten. Met behulp van de
Permaemon-injecties worden deze stoffefl
nu door uw dokter rechtstreeks in het
lichaam gebracht. Het is dus heel begrij-
pelijk, dat de mogelijkheid moet bestaan
om met behulp van zoutzuurdruppels de
spijsvertering te verbeteren, waardoor
meer bloedvormende stoffen vanuit de voe-
ding kunnen worden opgenomen en u dus
met een kleinere hoeveelheid Permaemon
kunt volstaan.

J. E. C. te W. Op zichzelf is een ei per dag
voor een kind van ruim li jaar niet na-
delig; integendeel, eieren doen in veel-
zijdigheid van samenstelling nauvvelijke
voor melk onder en vooral in deze tijd
waarderen we het ei om zijn vetgehalte
(plm. 6 gram in een middelgroot ei) en offl
zijn gehalte aan vitamines, die in het vet
zijn opgelost. Wanneer de dis van uW
dochtertje echter zeer rijk voorzien is.
mia.w., indien het ook met de andere
voedingsmiddelen zo gaat, dat haar van
allerlei extra wordt toegestopt, kan l ei
per dag wel degelijk van het goede te
veel worden. Om dit te kunnen beoor-
delen zoudt u mij heel nauwkeurig moe-
ten opgeven wat uw dochtertje dagelijks
gebruikt.

N U T T I G E W E N K E N
Beitsvlekken. ,
De lezeres uit Amsterdam, die beitsvlek'
ken in haar linnen tafelkleed kreeg, kan
deze, als het een wit kleed is, vervrij'
deren met ammoniak. Betreft het een
gekleurd kleed, dan moet zij verdunde
ammoniak gebruiken. Na deze behande*
ling goed met schoon water naspoelen.

Cummischort
Het gummischortje waar de lezeres uit
Ginneken een winkelhaak in kreeg, kan
zij met solutie, welke men voor het
re'pareren van fietsbanden gebruikt
plakken. Ook kan zij de winkelhaak
repareren, door er een stukje leukoplast
tegen te plakken.

Mededeling van het N.V.V.
J6e Verantwoording Stichting ..Winter-
hulp Nederland" van 9 l , in iu .Mei
1041.
Totaal der 15e Verantwoor-

ding • ƒ27.127.25
Bezoldigden Ned. Ver. van

Spoor- en Tramwegperso-
neel 20.98

Bezoldigden Ned. Bond van
arbeiders in het Land-
bouw-, Tuinbouw- en Zui-
velbedrijf „ 56.16

Hoofdbestuur Ned. Bond van
Personeel in Overheids-
dienst , -100.—

Idem bezoldigden 46.51
*) Bestuurders en personeel

Centrale Nederlandse Amb-
tenaarsbond 38.30

Bezoldigden Afd. Rotterdam
Alg. Ned. Bond van Meu-
belmakers „ 3.76

Bezoldigden Ned. Bond van
manl. en vr. Arbeiders in
de Kledingindustrie e.a.v. „ 21.03

Bezoldigden Ned. Ver. van
Fabrieksarbeiders (sters) .. „ 49.32

Bezoldigden Nederlands Ver-
bond van Vakverenigingen „ 197-87

ƒ 27.671.28

*) In de lOe Verantwoording in Het
nummer van 21 Maart j.l. werd een be-
drag ad. ƒ49.75 vermeld als:
Bezoldigden Centrale Bond van Post-,
Telegraaf- en Telefoonpersoneel.
Dit had moeten luiden:
Bestuurders en personeel Centrale Ne-
derlandse Amatatenaarsbond.
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Het Gildewezen onder onze voorouders
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N u in onze dagen de vorming van
Gilden weer sterk naar voren treedt,

gillen velen er belang in stellen, eens
's naders te vernemen van de oorsprong

Jan het Gildewezen en zijn ontwikkeling
r* öe loop der eeuwen. Inderdaad moet
a dit verband van eeuwen worden ge-
'Proken, want zij dateren reeds uit de
«oegste tijden, hoewel de Middeleeuwen
ls de bloeitijd kan worden aangemerkt.

teneinde een enigszins juist begrip van
Qeze instelling te verkrijgen, dient men
*el ta het oog te houden, dat in de oude
^J<i, waarover wij nu spreken, het Gilde-
wezen volstrekt niet alleen de handwerk-
«eden omvatte. Wel is dit — vooral in
atere eeuwen — meermalen zo opgevat,
^och oudtijds was onder het begrip
>.Giide" veeleer te verstaan, wat in de
twintigste eeuw begrepen werd onder
woederschap en federatie.
j*1 den beginne onderscheidde men n.l. drie
hoofdgroepen in het Gildewezen, en wel
^e Offergilden, de Vermaakgilden en de
••chutsgilden. Uit de benaming van de

eerste groep valt reeds af te leiden, dat
*ij een religieuze strekking hadden, hoe-

sl zij toch in rechte lijn afstamden van
J*8* „Brynegield" in de Germaanse
*ouden.
Onder de Vermaaksgilden vielen alle gil-

^ die openbare of bijzondere verma-
kelijkheden ten doel doel hadden, zoals

'• „Gesellen van den spele", die de
"Mysteriespelen in de kerken en zelfs op
*te-~ kerkhoven vertoonden (welke laatste
**°ta bene als „stigtelyck, recreatief ende
»ermakelyck" werden gekenmerkt); voorts
e Meygilden. die in de Meinacht feest-

^erden en Meibomen plantten met zang
J* dans; de Narrengilden, die „de bor-

Bnerye" vei-maakten met allerlei kluch-
wge vertoningen. De leden dezer genoot-
^appen trokken, er bij tal van gelegen-
tëden op uit, om van hun amusements-

vaardigheid blijk te geven. Of het een
•Jstenavond of een ijsfeest betrof, het
Narrengilde was op zijn post.
in latere tijd, n.l. in de zeventiende en
achttiende eeuw, toen van de bovenge-
noemde gilden niet veel meer te bespeu-
ïen viel dan een enkele Rederijkerskamer,
*erden onder de Vermaaksgilden ook
«rekend de „Jagdhavens", de „Tuinpa-
^en", de ..Schietkollegiën", de „Liefheb-
"erij-komediën". de „Sociëteiten" en
andere verenigingen, welke de ontspan-
^tag ten doel hadden.
"°ch als de groep, welke het meest om-
vangrijk was en waarmede het algemeen
3elang het meest gediend was, moesten
Peschouwd worden de Schutsgilden, waar-'
onder, behalve enige categorieën van mui-
tere betekenis, als de Biddergenootschap-
P61! en de Schutterijen, ook behoorden de
•"^'bachtsgilden. Deze laatste groep mocht
°ngetwijfeld de belangrijkste heten en ze
wei'den gevormd door handwerkslieden
uit allerlei vakken, die als zij het tot een
zekere graad van vakkennis en -bekwaam-

. fiid hadden weten te brengen, de titel
Van „Meester" mochten dragen. De oude-
:'eri onder ons zullen zich «ngetwijfeld
p°g wel uit hun jeugd herinneren, hoe op
™-* van naambordjes te lezen was: Mr.
r^hilder, Mr. Timmerman, Mr. Smid, enz.
"ij hebben er toen misschien wel eens

Q geglimlacht, zonder over de diepere
1 van die titel verder na te denken,

*«aav evenals in latere tijd voor de dilet-
•anten-muziekverenigingen er een eer in
*8. op concoursen lauwertakken en me-

Het Kleermakersgilde
(Naar een houtsnede uit de ISe eeuw).

dailles te veroveren, was het voor de
handwerkslieden uit vroegere geslachten
een eer, de meestertitel te behalen.
Dat het handwerk er in alle opzichten
door gediend werd, behoeft wel nauwelijks
betoogd te worden, en uit een thans lang
vervlogen tijdperk zijn nog tal van oude
kunstproducten van handwerkni j verheid
te bewonderen, welke daarvan getuigenis
afleggen.
Zoals hierboven reeds in het kort werd
aangestipt, stamt het Nederlandse Gilde-
wezen, en dan voornamelijk dat der
ambachtslieden, van de oostelijke buren,
die het Germaanse schutsgild in ere hiel-
den, waarbij de „genoten" zich met een
plechtige eed verbonden tot onderlinge
hulp en trouw en wederkerige bescher-
ming. Wij laten hier enige van de „punc-
ten en pligten" van het Middeleeuwse
Schutsgild volgen:
De Gildebroeders waren verplicht, elkan-
ders lijf en goed te beschutten en het
belang van één. als dat van allen te be-
schouwen. Wee dengene, die de vrede
brak; hij was strafbaar „aan lijf en goed"
en als iemand het mes of zwaard trok, of
met stok of vuist sloeg, werd hem een
geldboete opgelegd. Als één der broeders
beroofd was geworden, dan kwam het
Gilde er voor op. om het geroofde terug
te eisen, en als dat niet gelukte, werd op
duchtige wijze wraak genomen. Nog ern-
stiger kwam de zaak er voor te staan,
wanneer een gildebroeder door een
vreemde werd gedood. Dan oefende het
gilde de bloedwraak uit, of er werd „weer-
geld" geëist. Had de ene gildebroeder den
andere „bij ongeluk verslagen", dan zorg-
de het gilde er voor, dat „zoen getroffen
werd met de familie des verslagenen" en
in zo'n geval kon de dader zelfs nog lid
van het gilde blijven, aangezien geen op-
zet in het spel was geweest. Doch wat dit
laatste wél het geval, dan werd de schul-
dige „uytgeworpen en aen aller wrake
prijsgegeven."
Op den gildebroeder rustte ook de plicht,
zodra hij een broeder van het gilde in
levensgevaar zag, alles te ondernemen,
wat in zijn vermogen lag om den broeder

te redden. Ook wanneer dat gevaar in
andere opzichten bestond, en geldelijke
zorgen dreigden, als een broeder nood-
lijdend werd, kon hij op hulp van het
gilde rekenen. Als iemand zich aan-
meldde, om tot lid van het gilde toe te
treden, moest een lid voor hem kunnen
instaan. De vereisten tot de aanneming
waren: een vrij man te zijn en een
onbevlekte naam te bezitten, welke beide
vereisten in hét middeleeuwse Hollands
met deze woorden werden aangeduid:
„Goet knape ende onberuft."
De candidaat, die zich voor het lidmaat-
schap opgaf, moest enige beproevingen
ondergaan, welke vooral ten doel hadden,
zijn moed en onverschrokkenheid te toet-
sen. Vervolgens had de eedsaflegging
plaats. De bescherming, waarvan wij
hierboven repten en welke de gildebroe-
ders elkander onderling verleenden, strek-
te zich ook uit tot de gezinnen van de
broeders. Op deze grond werden de vrou-
wen en dochters der gildebroeders als
zusters beschouwd; maar zelfstandig tra-
den geen' vrouwen tot deze gilden toe.
Alle zaken, welke verband hielden met
de broederschap of met de leden in het"
bijzonder, moesten stipt geheim worden
gehouden. In de vijftiende eeuw heeft
een grappenmaker eens de veronderstel-
ling geuit, dat het om deze reden was,
dat geen vrouwen tot het gilde werden
toegelaten, maar de kroniekschrijver zegt
hiervan, „dat oiergelycke praet te sot
waer, om bij stille te staen."
Of het om die geheimhouding ging, we-
ten we niet, maar vaststaat, dat van de
oudste tijden af, in deze gilden alle zaken
mondeling behandeld werden. Ook bij
toetreding kregen de toegelatenen geen
lijst met verplichtingen, later onder de
benaming van reglement of statuten' be-
kend, maar alles moest in het geheugen
geprent worden. Allerlei afspraken werden
mondeling gemaakt. Deze gang van zaken
is eeuwen lang gehandhaafd. In de
schutsgilden werden geen brieven geschre-
ven. Velen hebben hiermede °in verband
gebracht de oude zegswijze, waarmede
men nieuwsgierige vragers de mond wilde
snoeren: „Zonder brieven, 't- is allemaal
mondtijding."
Hierboven spraken wij van de vereisten
tot toetreding tot het gilde, waarbij reeds
werd aangestipt, dat men vrij man moest
zijn. In de tijden van het Leenstelsel
hebben echter ook de lijfeigenen hun
Schutsgilden opgericht. In de Frankische
tijd reeds heeft dit plaatsgevonden en het
doel van de oprichting van dergelijk gil-
den was ook weer, om elkanaer bij te
staan en steun te verlenen. In dat geval
dan, om samen meer kracht te kunnen
ontwikkelen tegenover de verdrukkers, en
om het leed, aan enkelen aangedaan,
„gezamenderhand" te wreken. Vooral in
Vlaanderen en de latere Hollandse en
Zeeuwse provinciën werden dergelijke
gilden opgericht.
Mannen als Karel de Groote en Lodewijk
de Vrome begrepen zeer goed, welke
kracht van een dergelijke samenvoeging
kon uitgaan en zij verboden dan ook de
gilden, als „sijnde gevaerlyke saemenrot-
tingen". De vervolging van hen, die zich,
trots het verbod, toch in gilden verenig-
den, was van zeer hardnekkige aard. Zelfs
werd van alle kansels af tot hun vervol-
ging aangespoord; tegen gehele landstre-
ken is ook wel een kruistocht gepredikt,
zoals -in 1230 geschiedde tegen de Sta-

dingers. Niettegenstaande het verbod, zijn
de schutsgilden geleidelijk sterker gewor-
den en sloten zij zich zelfs aaneen tot
Gildebonden.
Het grootste feest van ieder gilde was zijn
jaarlijkse maaltijd, die gewoonlijk drie
dagen duurde, en waarbij het zó lustig
toeging, dat ook hier alweer de keuren of
verordeningen niet uitbleven. In Deventer
werd in 1642 o.a. afgekondigd, dat da
gilden niet langer dan twee dagen moch-
ten „teren" (bedoeld werd dan het geld
verteren).
De gehele gemeente, waar een gilde-
maaltijd gehouden werd, verlustigde zidi
in 't geen aan de maaltijd voorafging. Al
was men dan niet uitgenodigd om mee ta
smullen, men kon toch de mooie optocht
bewonderen en vooral niet te vergeten da
gilde-os, of als het gilde niet financieel
sterk genoeg was, het gilde-kalf. Het dier
was met bloemen en kransen behangen
en zijn hocens waren verguld; trommen
werden geroerd „en pijpen geblaezen".
Het was alles pret en jolijt. Als de gilde-
os geslacht was, at het gilde niet allej
alleen op, maar een deel werd ook aan
de armen gegeven, waarom dezen ook
altijd bij de optocht zich reeds verheug^
den in het bewonderen van hetgeen strak»
in de maag terecht zou komen.
De gilden hielden die maaltijden „op den
dagh van yder Giltspatroon", en som-
migen vierden daarbij openlijk feest. Zoo
herinnerde Vondel zich nog uit zijn jeugd
het feest op de Amsterdamse Vismarkt

Het Gilt was hier gewent
Sint Pieters feest van ouds met kroonen

te vereeren.
Te zingen hant aan hant.

Toen het rondleiden van de gilde-os bij
de gilden reeds in onbruik raakte, hebben
de slagers het lange tijd gehandhaafd.
Men weet, dat, als het Paasfeest naderde,
ook in onze tijd met papieren rozen ge-
tooide stuks vee. die op de jongste vee-
tentoonstelling een prijs hadden behaald.
door de slagers, die dergelijke koeien had-
den aangekocht, bij wijze van reclame,
door de straten der steden werden ge-
voerd.

J. C. VAN DE VECHT.

Het Doodgraversgilde
(Naar een houtsnede uit de 18e eeumh

U/le ben ik?
De mensen springen erg zuinig met
mij om. Ontelbare mannen en vrou-
wen gebruiken mij nooit en daarom
ontvangen ze mij ook zelden. Toch
hunkert iedereen naar me en ben ik
onmisbaar bij het verrichten van uw
taak. Als uw werkgever mij aan u
overdraagt, zult u er gelukkiger door
worden. Een gevoel van blijdschap,
van echte voldoening doorstraalt u.
Met verdubbelde energie zult u zich
aan uw werk wijden.
Helaas, onder de mensen, die mij te
weinig gebruiken, nemen werkgevers
een opvallende plaats in. Indien een
directeur, een personeelschef of een op-
zichter de kracht van mij kende, zou
nij mij graag tot hulp nemen om ar-
beidsprestaties te verhogen.
Dat zou niet 't enige gevolg zijn, want
Persoonlijk stijgt de gever ook in ach-
ting bij u, als ontvanger.
'* kost werkelijk niets. Geen qeld

geen bijzondere kennis, geen energie,
alleen maar wat goede wil.
Dat wil niet zeggen, dat ik maar lustig
en kwistig rondgestrooid kan worden.
Nee, dan verlies ik mijn waarde en
word ik een holle klank waar niets
van overblijft. Ik moet eerlijk toege-
past worden en rechtstreeks behoor ik
uit uw hart te komen, dan ga ik ook
recht op het hart van uw huisgenoot,
vriend of collega af. Dan breng ik
waarachtige levensvreugde bij den an-
der. Zijn ogen vertonen die dankbare
glans, die u zelf ook weer voldoening
geeft.
Past u mij eerlijk toe, dan gaat er
tevens een grote kracht van mij uit.
Een zoon van een eenvoudigen smid
droeg mij over aan een groot dichter,
't Effect was zo groot en onverwacht,
dat hij later zelf een ongekende car-
rière maakte en ook in ons land een
geliefkoosde schrijver werd. Door mij
te gebruiken, ontsloot hij de weg naar
die carrière. Misschien heeft hij mij
oorspronkelijk onbewust gebruikt, maar
u kunt 't bewust doen.

U behoeft er niet bang voor te zijn,
dat uw prestige ei onder zal lijden. De
meeste mensen zijn daar bang voor
en daarom mijden ze mij vaak. Niets
is minder waar dan die veronderstel-
ling.
Integendeel, door mij te gebruiken in
de omgang met uw medemensen, kunt
u juist in achting stijgen. U zult een
prettig mens genoemd worden. Daar-
naast smaakt u de voldoening van het
aloude gezegde: „'t Is zaliger te geven,
dan te ontvangen."
Sommige mensen zeggen, dat ze mij
onmogelijk kunnen geven, 't Werk,
dat hun ondergeschikten leveren,
geeft hun daartoe zelden aanleiding.
Dat kan inderdaad 't geval zijn, maar
steeds is er in ieder mens wel iets, dat
't wettigt om mij op hem over te
dragen.
Zoek de beste zijde van uw huisge-
noten, uw collega's of onaergescn.ik.ten
op, dan zal 't u niet moeilijk vallen,
mij te schenken.
Aan het graf van de meeste mensen
word ik gebruikt. Helaas hoort de

overledene 't dan niet meer. Dan heb-
ben de acMerölijvenden wel eens spijt,
dat ze mij niet meer tijdens het leven
van den ander gebruikt hebben.
Ook bij jubilea gebeurt het meestal,
dat ik op de proppen kom, terwijl ik
tijdens de gehete ambtsperiode niet ge-
noemd ben.

IK BEN WAARDERING.

Heb waardering voor uw medemensen,
onverschillig of u maatschappelijk
boven of beneden hen geplaatst bent.
Een waarderend woord kan wonderen
doen. 't Kan iemand het besef geven,
dat hij maar niet een nummer in de
fabriek is.
Laat die waardering evenwel oprecht
zijn, dan hebben gever en ontvanger
er werkelijk beiden plezier van.
Vooral in uw gezin moet er volop
waardering zijn. Als u een kleine
attentie ontvangt,, aanvaard die dan
met als vanzel]sprekend, -maar wees er
erkentelijk voor. Vergeet de kinderen
niet en breng ook blijdschap in hun
harten door een waarderend woord.



E r liggen gelukkig in ons land. nog vele
wijde, prachtig begroeide plassen.
Laagveénplassen wel te verstaan. De

Amsterdammers kennen de Westeinder-
plassen en het waterland van Nieuwkoop,
de Hagenaars kunnen kiezen tussen de
Kaag en het Brasemermeer, de Botter-
dammers hebben Reeuwijk en de Rotte-
meren tot hun beschikking. En de Frie-
zen en Groningers hebben eerst recht niet
te klagen!
Steeds meer worden deze plassen als
recreatie-oorden naar waarde geschat.
Steeds groter wordt het aantal dergenen,
die op vrije dagen de fiets pakken en

• naar het waterland trekken om in roei-
boot of kano over de wijde vlakten te
zwerven. Niet alleen hengelaars zijn dat,
al vormen de sportvissers wel een groot
percentage van de zwervers over het wa-
ter, maar ook lieden treft men er aan,

. wien het er alleen om te doen is de
schoonheid van het landschap, de rijk-
dom van planten en dieren te leren ken-
nen. En die treffen het op de plassen wel
ten zeerste!
Nu komt het erg goed uit, dat des mor-
gens de vogels en des middags de plan-
ten en insecten op hun mooist zijn. Dus
wie er op uit trekt naar de plassen, heeft
heel de dag stof voor waarnemingen!
Maar begin in ieder geval zo vroeg moge-
lijk. Aan de plassen moet men zijn als de
Junizon juist boven de horizon is ge-
klommen en het parelblanke landschap
overstroomd wordt met een heel teer,
rood licht. Dan roeit men vol optimisti-
sche gepeinzen weg van het oude boerde-
rijtje, waar men een bootje heeft ge-
huurd. Laat dat bootje een niet al te
licht, zo eenvoudig mogelijk bakje zijn,
van het slag, dat gemeenlijk wordt aan-
geduid met de wijdse titel: Pieremegog-
gel. Die bootjes voldoen het beste, want
door hun geringe diepgang en gemakke-
lijke bestuurbaarheid stellen zij ons in
staat, tot in de meest afgelegen, moeras-
sige poelen van het merengebied door te
dringen.
Heerlijk is het 20 des morgens vroeg op
het water! Wazig staan de bomen en de
kerktorens der dorpen aan de andere
oever, rimpelloos glad is het water waar-
in zich de schapenwolkjes weerkaatsen, en
hoog over het bootje vliegen een paar
aalscholvers, net flessen met vleugels.

Wat is dat voor een vogel die daar zo
laag over het water scheert en een voort-
durend: „starriet!" over de plas laat klin-
ken? Slank en snel is hij met veel zwart
en donkergrijs, maar met een. witte vlei
aan de kop. Hij doet sterk denken aan
de visdiel'jes er. grote sterns, die wc van
de zeekust kennen, maar die zijn veel
lichter van kleur en duiken voortdurend
naai' visjes, terwijl aan dezen sinjeur dui-
delijk is te zien, dat hij jacht maakt op
insecten. Het is de Zwarte Stern, familie
van die slanke, tierige zéevogels dus,
maar uitsluitend insecteneter. Waar-
schijnlijk kunnen we vandaag ook zijn
nest wel vinden, want de zwarte sterns
broeden in kolonies diep in de moeras-
sen, waar zij hun vreemde, drijvende
nesten bouwen van rottende plantende-
len, die de aanvankelijk heel lichte eieren
tegen het uitkomen koffiebruin doen wor-
den. Die eieren drijven half in het water;
zo slordig is het nest van de zwarte stern!
Er vissen en jagen nog heel wat vogels
op en boven de plassen! De mooie, sterke
futen met hun sierlijke, bruine kop en
blinkende onderzijde zijn overal aan het
duiken naar jonge voorn, en, te oordelen
naar het aantal keren, dat zij met iets
blikkerends in de snavel boven komen,
hebben zij behoorlijk succes! Het zijn
dan ook heel handige vissers, die futen,
maar dat komt omdat zij zo goed worden
opgevoed. Wanneer n.l. de jonge futen
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zijn geboren, alleraardigste diertjes, ge-
streept als zebra's, klimmen zij op een
goede morgen allemaal op de rug van
hun moeder en die gaat een beetje spele-
varen met haar kroost. Dat bevalt de
kleine rakkers buitengewoon, maar o wee,
plotseling neemt moeder een duik, en
voordat de jongen er op verdacht zijn,
gaan zij kopje-onder. Zo leren de futen al
heel gauw prachtig duiken. Wanneer zij
volwassen zijn, hebben zij in het vis:- n
dus ook een heel wat groter meester-
schap verkregen dan de zwarte meerkoe-
ten, die hier overal luid keffend rond-
zwemmen. Die kunnen het ook wel, maar
hun uithoudingsvermogen is veel gerin-
ger dan dat van de futen!
Zo langzamerhand naderen we de andere
oever van de plas. Veenwortel begint in
het water te groeien, met zijn mooie rose
bloemhoofdjes, die kaarsrecht uit het
oppervlak van de plas steken, smetteloos
blanke waterlelies drijven tussen grote,
ronde bladeren, v. aarop kikkers zich zitten
te zonnen, en de gele plompen vertonen
zich ook overal. Nu beginnen de moeras-
sen, de echte woeste laagveenpoelen met
hun uitbundige plantengroei en hun
rijke, gevarieerde vogelbevolking. Overal
zoemen hier insecten rond. Libellen met
stevige kaken jagen op kleine vliegen,
vlinders fladderen van bloem naar bloem,
bijen zoemen overal rond, kortom, dit is
de symphonie van de zomer!

Het is waarlijk niet voor niets, dat a
die insecten hier gonzen en zoemen'
Want hier zijn honingrijke bloemen &
overvloed te vinden! Heldergele dotters*
paarse kattestaarten, hoog opgeschoten
berenklauwen en tere, witte waterranon-
kels en nog tientallen soorten meer. Di'
is een plasgedeelte, dat bezig is te „ver-
landen". De plantengroei hoogt de bodeö»
ieder jaar weer een klein stukje op, tot*
dat er eindelijk elzen kunnen gaa»
groeien. Wanneer die eenmaal vaste voe*
in het moeras hebben gekregen, kunnen
ook de berken verschijnen, en tenslotte
is het meer overgegaan in bos. Dat is de
natuurlijke bestemming van iedere laag'
veenplas, maar zover zijn we nu nog niet-
Een paar honderd meter voor ons zien *e.
de elzen wel staan, en daarheen zullen We

straks zien te komen over de verraderlijk
golvende veenbodem. Nu is hier nog vol*
doende te zien. Tussen het riet groeien
en bloeien al die echt-Hollandse planten
als valeriaan, wateraardbei, egelskop.
watermunt en ook de krabbescheer met
zijn stugge,, stekelige bladen en heldere(
witte bloemen tiert hier buitengewoon
weelderig. Overal zingen en roepen de
vogels uit de moerassen: de rietgorzen
en karekieten, de geheimzinnige roerdom-
pen en de al even schuwe wouwaapjeS-
De lompe, onhandige bruine kiekendiei-
die ergens in het onbegaanbaarste ge-
deelte van het moeras zijn nest heeft*
wiekt over ons heen, en vlak voor onS
bootje vliegt zo af en toe met rau*e
schreeuw een reiger op, die daar in hè*
zonnetje zijn middag stond te verdrorne*1'
Aan deze en dergelijke tochten is ma**
één nadeel verbonden: men moet terug-
Dat tijdstip wordt telkens weer eeO
kwartiertje verschoven, omdat deze
vreedzame jacht op vogels en planten
zo spannend en boeiend is. Maar ten-
slotte slaat toch onherroepelijk het kloMe

van gehoorzaamheid en dan wordt "e

steven van het bootje gekeerd en het
wijde water weer opgezocht.
Wanneer men in de vallende schenieriw
over de plassen terugroeit naar het oud*
huisje 'van den botenverhuurder,
neer de torenklokjes van de dorpen
het water gaan zingen en de riemen b

dachtzaam door het water plassen. da»
neemt men zich voor, deze laagveenp'8?!
sen nog eens te bezoeken. Dat zijn *"
ten volle waard!
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DE LEVENSBOOM
W ij vragen ditmaal de aandacht van oudere zowel als van jongere

knutselaars. Het voorwerp va^huisvlijt, dat wij hierbij afbeelden,
is een „levensboom". De vervaardi^ttg daarvan eist wat goede smaak en
nauwlettende arbeid, doch brengt overigens geen bijzondere moeilijkheden
met zich mede. Bovendien is het een werkje, dat zeer de moeite loont,
omdat het ganse huisgezin er het gehele jaar door pleizier van kan hebben.
Zorn levensbopm neemt namelijk deel aan alle bijzondere gebeurtenissen
in maatschappij en huisgezin. Wanneer het Kerstmis wordt of Pasen, dan
toojt men hem met de symbolen, die aan deze f eestviering verbonden zijn
en de levensboom staat daar dan in de huiskamer als een duidelijk blijk,
dat het gezin bewust aan de viering van deze feestdagen deelneemt.
Natuurlijk wordt de l Meidag niet vergeten en het ligt dan in de lijn, dat
men de boom bij die gelegenheid tooit met symbolen van de arbeid. Ook
wanneer vader, moeder, of één der kinderen jarig is kan men op den
betrokkene toepasselijke symbolen verzinnen. Zo wordt de levensboom
tot een echt middelpunt van het gezinsleven, waarheen men telkens weer
rnet vreugde de blik richt. Bijzonder aardig is het, de boom steeds weer
met een takje fris groen te versieren, waardoor ook het contact met de
loop der natuur wordt onderhouden.
Op onze afbeeldingen ziet men modellen van symbolen van de arbeid (de
laars van den schoenmaker, de krakeling van den bakker, de bijl van den
houthakker, enz.); voor het overige hangt het van het vernuft van de
gezinsleden af om telkens passende nieuwe symbolen te bedenken.
En nu aan het werk. .Voor het maken van een levensboöm heeft men
zeven latjes van verschillende grootte nodig. De maten staan bij de teke»
ning aangegeven. De benodigde latjes zijn op de xereiste maat bij elke
houthandel goedkoop verkrijgbaar. De latjes F l en F2 worden voor de
helft onder de uiteinden van lat B vast'gelijmd. De staande lat A moet
met schroeven aan lat B bevestigd wofden. In lat A w'orden, op afstanden.
van telkens 11 cm., van onderaf, openingen gezaagd, zodat de latjes C, D.
en E; er door kunnen worden gestoken. Ook deze moeten worden vast»
gelijmd.
Op de plaatsen, waar de kaarsen komen te staan, moet lat B uitgehold
en van een klein versieringsraampje voorzien worden. (Zie foto.) Het
geheel wordt daarna gebeitst of in frisse kleuren geschilderd.
De symbolen worden gemaakt uit cirkeWiguurtjes van triplex»hout; zij
hebben een middellijn van 8 cm. en worden met garen aan de boom
bevestigd- Nu nog een beetje groen langs de „stam", en de laatste hand
is daarmee aan de levensboom gelegd.
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DE GOEDE ANECDOTE
Geld en eer
Ook in de dagen van Napoleon kon
men alleen rnet heldenmoed en kruit
geen oorlog voeren. Daarvan wist maar»
schalk Ney mee te praten. Napoleon**
beroemde legeraanvoerder, die zich voor»
al in de tocht naar Rusland bijzonder
onderscheidde, maar die machteloos was,
wanneer . . . . men weer verzuimde, hem
tijdig het -geld voor het uitbetalen, der
soldij aan zijn manschappen' te sturen.
»,Cieen geld, geen Zwitsers", luidt een
bekende zegswijze. En de Zwitsers, -die
als officier in het Franse leger dienden,
dachten er niet anders over.
In oen gehucht ergens in het Rijnland,-
Waar de troepen van maarschalk Ney in
1813 gelegerd waren, hadden de Zwitsers
niet veel anders te doen dan in de her»
berg op crediet hun bier drinken en
mopperen over de slechte betaling.
Zo deden het ook drie officieren, die al»
tijd samen waren en dus alle gelegenheid
hadden, hun ontevredenheid in dageliikse
§esprekken aan te kweken. Zij maakten
zichzelf en elkaar tenslotte zo kwaad
over het' uitblijven van hun gage, dat zij
"*sloten, den maarschalk in persoon over
"et geld aan te spreken. Alleen: de
rfoed, die hun op het slagveld nooit ont*
broken had, liet hen hier in de steek. Ze
hesloten te loten, wie de zaak bij maar»
schalk Ney aanhangig moest maken
Het lot trof Ulrueh Zweifel. De Zwitser
trok aan zijn snor ea zette een beden»

LAT'A =38 x3.xf|cm
„ S = 50 x 5 x ff n

„ C = f7|x-/|x f „
„ D = 23 x t f x f ,y
„ E =34x/ |x | ,;
w 'P= 8 x . 5 x # .
„ P = 3 x 5 M| „

Model: Reichsfrauen/klirung, Berlin.

kelijk gezicht. Maar hij durfde zich toch
niet aan de afspraak Je onttrekken.
Schoorvoetend zocht hij zijn maarschalk
op, begon in den brede te praten óver de
slag van Moskwa en kwam met een lange
omweg eindelijk bij de achterstand in de
offieiers»gage terecht.
Vóór het zover was, had Ney in de
woordensomhaal al gehoord, waarom het
ging. Geld had, hij echter evenmin als
Ulrich Zweifel. En daarom probeerde hij
er met een grapje vanaf te komen. Hij

.keerde zich naar de Franse officieren, die
o,m hem heen stonden, wees op den
Zwitser en zei:
— .Mijne heren, let eens op het verschil:
terwijl de Fransen alleen maar op de eer
uitzijn, lopen de Zwitsers onafgebroken
het geld achterna! .
Waarop Ulrich Zweifel prompt ante
woordde:
- Dat is geen wonder. Ieder mens pro»

beert te krijgen, wat hij niet heeftl-
De geschiedenis verhaalt, dat de drie
Zwitsers nog diezelfde dag hun gage,
maar tegelijk hun ontslag kregen.

Lokkende leugens
Het is pijnlijk om het te zeggen, maar
dikwijls is de onwaarheid zó bekorend,
dat de edelste geesten der mensheid
haar gaarne hanteren. Deze lokkende
leugens snellen 'door de eeuwen van ge=
neratie tot generatie, en bij uitzondering
blijkt de waarheid niet snel genoeg om
zo te achterhalen.
Er zijn heel wat „historische" anecdotes,

die- in werkelijkheid al lesbehalve his to»
risch z i jn -en die het nageslacht uitvond
— als karakteristiek of eenvoudigweg als
amusement. En dikwijls beneemt men
aan tienduizenden hun schoonste illusies
door in zulke gevallen als pleitbezorger

. van de waarheid op te treden.
Stel u voor, dat u Zwitser was en dat
men u uw nationalen held ontnam. Dat
zou erg onplezierig zijn. En toch kunt u
(mits toegerust met kennis van het
latijn) in „Gesta Danorum", het be»
roemde werk van den Deensen geschied*
schrijver Saxo Grammattcus (1150—1220)
heel de ontroerende geschiedenis nalezen
van Willem Teil. die zijn zoontje een
appel van het hoofd schoot. Het ver»
schil is slechts, dat de held van het 'ver»
haal bij Saxo geen Zwitser is, maar een
Deen — en dat hij geen Teil heet, maar
Toko. En er kan geen twijfel over be»
staan, dat deze Toko zijn concurrent
'1\11 geruime tijd vóór is geweest.
Ook de prachtige anecdote van het ei
van Columbus, dat door een zacht tikje
op zijn punt bleef staan, berust naar de
onderzoekingen- van Navarette in zijn
gróte boek „De vier reizen van Colum»
bus", op de fantasie van het nageslacht
en niet op de vindingrijkheid van den
groten ontdekkingsreiziger.
Na zó treurige ervaringen met twee
grootsten der groten verbaast het ons
niet meer, dat het met het verhaal van
Galilei evenmin helemaal pluis is.
Galileo Galilei was 'n beroemd sterren»
kundige uit de zestiende eeuw, die
voortbouwde op ,de theorieën van Co»
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pernicus, volgens welke onze aarde om
haar as — en om de zOn draait. Maar
die theorieën achtte de Inquisitie m
strijd rnet de leerstellingen der ka'tho»
lieke kerk en Galilei werd gedwongen,
ze knielend af te zweren. Men vertelt
erbij, dat Gali lei vreselijk gepijnigd is,
'eer hij tot het af /weren bewogen kon
worden en dat hij tenslotte opstaande
heeft gezegd: „Eppui si muove!" (Ita»
liaanse woorden die betekenen: „En ze
beweegt toch l", namelijk de aarde).
Helaas weet geen enkele tijdgenoot van
Galilei zelf iets van die moedige woor»
den en kenners van zijn karakter be»
weren zelfs met nadruk, dat hij ze nooit
zou hebben durven uitspreken!
T-loe hardnekkig sommige „historische"
verhalen zijn, bewijst ook de geschiede»
nis van kalief Omar. Deze Omar was de
tijdgenoot en opvolger van Mohammed
en een der eerste verbreiders van 8(8
Islam. Maar terwijl de Mohammedaanse
overlevering hem schildert als een zeer
ingetogen mens wil de westerse over»
levering hem zien als een vernielenden
barbaar en een meedogenloos verove»
raar. Als afschuwelijkste vergrijp tegen
de cultuurwerwijt men Omar, dat hij de
wereldberoemde bibliotheek van Alexan»
drie heeft verbrand. Arme Omar! Hij is
nooit in de stad Alexandrië geweest.
Maar zelfs als lij er geweest was, had
hij er geen boeken kunnen verbranden.
De vermaarde bibliotheek had al om»
streeks het jaar 400 n. Chr. (twe. en
een halve eeuw vóór Omur's werkzaam»
heid) opgehouden te bestaan!



Hoe wij lezen hebben êeleefd
E nige weken terug stond in de Kranten.

dat te Haarlem op 78-jarige leeftijd
was overleden de heer M. B. Hocge-

veen. Velen hebben de kop van dil be-
richtje vluchtig .gelezen en verder hebben
ze er niet bij stil gestaan. Want zij waren
er zich niet van bewust,- dat deze M B.
Hoogeveen eens ook in hun leven' een
belangrijke rol heeft gespeeld
Z:j hebben de kop van het bericht ge-
lezen. Velen maken zich zelden of nooit
bewust, welk een schat het is in. hun
leven, dat zij de kunst van het lezen ver-
staan. Probeert u zich maar eens in te
denken, hoe uet zou zijn, als ge niet kon
Ijzen. Wat zoudt gij dan waard zijn in
deze tijd? De meeste Nederlanders heb-
ben het lezen eigenlijk van den onlangs
overleden heer M. B. Hoogeveen geleerd.
Want hij ontwierp als jong onderwijzer
ongeveer een halve eeuw geleden de
methode, volgens welke 'het overgrote
merendei der thans levende Nederlan-
ders in de kunst van het lezen werd on-
derwezen.

* Herinnert ge • u de leesplank nog en de
vertelselplaat? Probeert u nog even de
tijd voor te steUen, dat u zes jaren oud
was. Ge zat in de klas met uw vriendjes
en vriendinnetjes, nog wat onwennig in
die nieuwe zo veel van uw ouderlijk huis
afwijkende omgeving. Er stond 'een juf-
frouw voor de klas, die een verhaal ver-
telde en daarbij af en toe, met een stok
perspnen of dieren aanwees op een grote
plaat, die voor het bord hing. Ach, die
plaat kunt ge u nog wel herinneren! Een
weg loopt door het polderland. Links
ziet men wat schapen grazen in de wei.
Rechts staan een paar -huizen. En op de
weg lopen mensen. Een school gaat uit.
De kinderen komen aanrennen, want er
is iets bijzonders aan de hand. Een oude
man laat een r.ap tegen het huis op
klimmen naar het dak Een moeder staat
met haar kind op de arm toe te zien en
ook een oude grootmoeder volgt de gym-
nastische toeren van den aap. Zelfs een
bok. een poedel en een keeshond tonen
hun belangstelling.

; De onderwijzeres kon prachtige verhalen
vertellen bij die plaat. Die verhalen bent
u natuurlijk vergeten. Maar ge herinnert
u Teun met zijn aap toch nog wel? En
Gijs, den tuinman, dien ge ook op de
plaat in de verte ziet aankomen? En de
bok. en Kees, en Does? En Wim en £us
en Jet? De meeste figuren van de plaat
kwamen ook op de leesplank voor Dat
was een plank met een aantal plaatjes.
Onder ieder plaatje stond met druklet-
ters, wat het voorstelde. Ge hebt alle
woorden van de leesplank uit uw hoofd
gekend en de meesten uwer zullen ze nog
wel kennen. Probeer maar eens: Aap,
noot. mies en dan? Wim, zus. jet,
teun, vuur, gijs, lam, kees, bok, weide,
does, hok, duif; schapen.
De thans ontslapen heer M. B. H,ooge-
veen was de schepper van al deze "figu-
ren; hij ontwierp de leesplank en de daar
op gebaseerde methode voor het aanvan-
kelijk lees-Onderwijs."
De bedoeling was, dat de kinderen de

Jpiguren op de leesplank leerden herken-
nen en benoemen. Daarna moesten ze
ook de bijbehorende woorden kunnen
thuis brengen. Ze hadden allemaal een
klein leesplankje. dat er precies zo uit-
zag als de grote plank. Onder de plaat-
jesrijen waren gleufjes en in die gleutjes
moesten de kinderen de op bordkarton-
netjes gednikle letters precies zo legsen
(in de zeventien woorden dus) als., op
de grote plank gedrukt waren. ,
Natuurlijk was het een hele toer voor de
kleintjes en het kwam nog al eens voor,
dat er meer lettertjes op de vloer dan op
het leesplankje terecht kwamen, hetgeen
bij een niet al te bekwame onderwijzeres
tot vechtpartijen onder de bank om de
lettertjes aanleidinr kon geven De Kin-
deren vonden het overigens erg leuk, dat

8

„spelen" met cue lettertjes en, al spelen-
de, leerden zi
Na een week of drie, vier waren at; Kin-
deren — dus ook gij, waarde lezer! -
zo ver. dat ze alle letters zonder fouten
op hun plaats konden legt;< n Dan b; gon,
wat in een onderwijzerstenn heette het

zij leren nooit meer iets, dat zo belang-
rijk is als wat ze in de eerste klasse va'n

'de lagere school hebben geleerd.
Hoe was Hoogeveen nu te werk gegaan?
Hij ging uit van een bepaald aantal
woorden, dat geleerd moest worden en
waarin alle letters van het alphabet
voorkwamen. Zijn methode was een „nor-
maalwoordenmethode". Hij leerde de kin-
deren werken met: klanken en Klank-
tekens en niet met losse letters. In zo
veire bouwde hij voort op de ..Klank-
inethode", die in 1866 door den onder-
wijzer H. Bouman hier te lande werd
ingevoerd, nadat ze kort, na 1800 door de
methode van den bekenden P J Prinsen
was voorbereid.
Voor die tijd tot omstreeks l«0u werd in
ons land en elders de spelmethode toege-
past, die ook a! dienst deed in de Mid-
deleeuwen. Het l"zen leren moet in die
tijd voor ,de kin->ven een kwelling zijn
geweest. Waarom, zult ge aanstonds zien.
Men gebruikte toen bij het leesonder-
wijs de zogenaamde „Kaneboeken". waar-
van ieder wel eens genoord heeft. Ze
hadden hun naam te danken aan de af-

es: poes; el - Ie - ee - gee - ee - en:
liegen
Natuurlijk begrepen de kinderen er aan-
va,nkelijk niets van en er moest heel wat
op deze manier „gespeld" worden voor een
kind „een licht opging". Plotseling „snap-
te" het, waar het om ging. Dat betekende
dus. dat het in feite de hele spellerij op
zij zette en door het herkennen van een
woordbeeld onmiddellijk de juiste woord-
klank wist. Met andere woorden, dat ge-
spel had men veel beter kunnen over-
slaan.
De klankmethode, die de b niet als bee,
maar als bun liet uitspreken en de a
niet als aa, maar als a van <lam". sloot
al heel wat onnodige moeilijkheden uit
en was daardoor voor de kinderen veel
begrijpelijker. Inmiddels zijn ook de
klank- en de normaalwoorden-methode
achterhaald, zodat de leesplank van Hoo-
geveen eigenlijk ouderwets is geworden,
al wil men er op zeer vele scholen nog
geen afstand van doen.
De nieuwste leesmethoden baseren zich
op het principe der zogenaamde „globa-
lisatie". Wij zeiden al, dat de kinderen,
die werden onderwezen volgens" de spel-
methode, eigenlijk pas werkelijk leerden
lezen, als ze ondanks de spellerij plotse-
ling een woordbeeld herkenden en daar-
voor de bijbehorende klank wisten. De
globalisatie-metho_de begint daar, waar de
kinderen vroeger uit zich zelf mee be-
gonnen.
De globalisatie-methode gaat, zoals de
naam reeds aanduidt, niet uit van de
afzonderlijke letters of klanken, maar
van het geheel. Ze baseert zich daarbij
op de moderne, psychologische inzichten,
die leren, dat een geheel meer is dan
alleen maar de som der onderdelen. Zoals
een huis meer is dan een verzameling
stenen, planken enz., omdat het kenmer-
kende van een „huis". eigenlijk is zijn
vorm en zijn" functie, zo is ook een
woord meer dan een rij losse letters of
klanken.
Ieder weet, wat een huis is, ook al heeft
hij geen begrip van de wi.ize, waarop het
is gebouwd en al weet -hij weinig van de
materialen, die tezamen dat huis vormen.
Men vormt zich een totaal-begrip of lie-
ver gezegd een „globaal" begrip van een

„oefenen in het ontbinden van gesproken
taal" of het „ontdekken der lette i gel ui-
den". Dat ging ongeveer als volgt in zijn
werk. De onderwijzeres wees het woordje
„aap" aan. De kinderen zeiden in Koor:
„aap". Wat hoor je eerst V Aaaaaa Wat
hoor je dan? Puhh. Enzovoort De sm-
t^eren leerden dus de letterklanken (met
de letternamen!). Vervolgens leerden ze
de lettertekens voor de lettergeluiaen en
als ze zo ver waren, gingen ze door net
leggen <en ook reeds schrijven i van die
lettertekens nieuwe woorden vormen
Aan het einde van het eerste leerjaar zijn
de kinderen met de metnode-Hoogeveen
zo ver gevorderd, dat ze ieder stukje
proza, waar niet al te moeilijke woorden
in voorkomen, kunnen lezen. Ze, nebben
zich dan een kunst eigen gemaakt, waar-
op practisch .un gehele verdere verstan-
delijke ontwikkeling berust. Al worden
het later ook nog zulke geleerde oolien,

(Foto's* „Arbeid")

beelding van een kraaienden haan, die
het titelblad sierde. Het opschrift van het
boek luidde meestal:_,Haneboek of Groot
A.B.C.-Boek, Zeer bekwaam voor Jonge
Kinderen te leren". Onder de plaat stond
in de regel een stichtelijk of paedagogisch
rijmpje, zoals bijvoorbeeld:
Als gij den Haan noord kraayen en u

wekken,
Rijst uit uw bed, uw kleederen wild

aantrekken,
Wast u, dankt God, en dan na School

wild gaan,
Doet wel en leerd, zoo zal men u niet

slaan.
Het Haneboek was dus een A.B.C.-boek.
De kinderen leerden het alphabet uit hun
hoofd en leerden ook voor iedere letter-
naam het bijbehorende letterteken ken-
nen. Dan gingen ze met den meester
spellen: bee - aa - el: bal, pee - oo - ee -

huis. Zo doet men in de practi.lk ook als
men leest. Als men het woord „lucifer"
ziet staan, dan gaat men het niet eerst
spellen en men ontleedt het ook niet in
klanken. Men ziet in één oogopslag:
Daar staat „lucifer".
U herkent het woordbeeld „lucifer" zoals
u ook een afbeelding van een huis onmid-
dellijk herkent.
Wat doet de moderne lees-methodiek nu?
Zij zet de kinderen meteen kleine zinne-
tjes voor. In de methode „Van kinder-
taal tot moedertaal" van Evers, Kuitert
en Van der Velde bijvoorbeeld:

moeder gaat naar fik
zus mag mee en pop ook
kom voor je hok fik
hier is wat soep

Dit is de inhoud van het eerste lesje. Bij
ieder lesje hoort een plaat. Op de eerste
plaat zien wij een moeder met een meis-
je .en een pop naar de hond Pik gaan. De
onderwijzeres vertelt daar een verhaal-
tje van. De vier zinnetjes staan op een
leesplaat, die voor de klas hangt. Alle
kinderen hebben zelf zogenaamde lees-
kartons, waarop dezelfde zinnetjes ge-
drukt staan. Al gauw kennen zij het
lesje van de vier zinnen uit het hoofd.

(Vervolg op pag. 10).
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et oude ganzenbord -
komt één kans tekort*

Overigens lijkt dit spannend spel op het leven *
wonderwel. Voorspoed en tegenslag - tijdelijk
in den put - ja zelfs de dood kan ons deel
worden door den dans der dobbelsteenen, zonder
dat wij kans hebben aan de uitkomst iets te ver-
anderen. De grillen van het lot kunnen ons
ook in het dagelijksch leVen parten spelen,
indien wij niet tijdig de kwade kansen keeren
door het afsluiten van een polis bij De Centrale -
de maatschappij voor Werkend Nederland.
Vraag eens om een gesprek met onzen ver-
trouwden agent, die uit ervaring de kansen van
het spel des levens kent. Hij geeft U gaarne
alle inlichtingen en een passend advies.

ENTRALE"
Solide

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG
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H et grootste spook, dat op een zette*
rij rondwaart, is het spook van de

pastei. Oningewijden dienen eerst te
weten, wat een .pastei is. Allicht zou
men denken aan- een banketbakker en
men is geneigd, zich bij het horen van
dit -woord de lippen te likken. Maar op
een .zetterij is een paslei iets heel ver»
schrikkelijks.
Op de meeste zetterijen heeft men tegen»
woordig lynotype»zetmachines.' dat z i jn
zetmachines, die de loden regels als een
geheel afleveren. Niet ieder lettertje
wordt dus apart gezet en gegoten, maar
uit déze wondermachine komen de re»
gels aan één stuk te voorschijn. Vele
van deze regels bij elkaar nu vormen
artikelen, verslagen, kortom alles wat
een goeJ, modern blad bevat. De losse
regels worden bij elkaar in een raam ge»
zet. welk raam goed wordt aangedraaid
en zo een pagina vormt.

" Bij het vervoeren evenwel van het zet»
sel van de machine naar de z.g. „steen",
dit is de tafel, waar het blad in elkaar
wordt gezet, wordt „opgemaakt", kan
het gebeuren, dat een typo^raaf het
stukje uit zijn handen laat vallen. Het
gevolg is duidelijk. De regels vallen door

- elkaar en het is een heel werk, het stuk
weer leesbaar te maken. Leesbaar al»
thans, wanneer het wordt afgedrukt,
want in het lood is het natuurlijk spie»,
gelschrift.
Menig jongmaatje op een zetterij is met
onmiddellijk ontslag bedreigd, wanneer
hij een stuk zetsel in pastei had laten
vallen. En toch Kan dit zo licht gebeu»
ren, wanneer men bedenkt, dat deze
stukken, die geheel van lood zijn', ge=
weldig zwaar zijn.
Kees Spiegel werkte reeds jarenlang als
typograaf op een drukkerij. En al die
jaren had hij geluk gehad, nog nooit was
een stuk zetsel uit zijn handen gevallen.
Zijn collega's waren eigenlijk een beetje
jaloers op Kees, want zij hadden het
ongeluk meermalen gehad. Op zekere
dag was het evenwel uit met het geluk
van Kees. Toen hij zich met een groot
gelei, dat is de metalen plaat, waarop
het zetsel wordt gedragen, naar de op»
maaktafel begaf, . struikelde hij. Hij
trachtte nog het gelei in evenwicht te
houden, maar . tevergeefs. Met een ge»
weldig geraas .gingen de fraaie stukjes
zetsel tegen de grond.

De collega's juichten, niet omdat ze een
hekel hadden aan Kees, maar zij be»
schouwden het maken van een pastei als
een noodzakelijke vuurdoop voor een
typograaf en wie die vuurdoop niet had
ondergaan, kon eigenlijk niet voor „vol"
worden aangezien. De zetterijchef kwam
erbij en Kees kreeg een geducht
standje. Kees stamelde verontschuldi»
gingen en begon de regels bij elkaar te
zoeken. Maar dat is een heel werk en
het vereist geduld en nauwkeurigheid, de
regels weer zo aaneen te voegen, dat ze
tot leesbare stukjes worden. En Kees
had dat geduld niet.- Het ongelukje had
hem zenuwachtig gemaakt en hoe hij
ook stond te wroeten, leesbare stukjes
kwamen er niet voor de dag.
ledere krant is nauwkeurig aan' tijd ge»
bonden. Precies op een vastgestelde tijd
dienen de pagina's op de persen te lig»
gen, opdat de abónné's het blad op tijd
in de bus zullen vinden. En toen de
chef dan ook een kwartiertje later bij
Kees kwam en zei, dat 'men niet langer
kon wachten, dat de krant moest
draaien, zei deze vol wanhoop, dat hij
nog niet klaar was. Goede raad i\vas
duur.
Maar als de nood het hoogst is, is de
redding nabij. En die redding kwam van
Kees zelf. Plotseling kreeg hij een reuze»
gedachte. „Laten we die stukjes zo
meenemen", zei hij tegen, den chef. „We
loven dan een paar prijzen uit en laten
de lezers zelf- uitzoeken wat er had
moeten staan. Dat zullen ze reuze aardig
vinden."
Aanvankelijk wilde de chef van een
dergelijk plan niets weten, maar toen
hij er even over had nagedacht, verhel»
derde zijn gezicht. Hij klopte Kees op
de schouder en noemde hem een genie.
„Dat do-en we", zei hij en zo kwamen
de stukjes in de krant. '
Hieronder laten we de vijf stukjes vol»
gen. Het zijn delen van vaste rubrieken
uit „Arbeid" en de regels staan geheel
willekeurig door elkaar. De regels zelf
zijn evenwel intact gebleven, aangezien
die uit één geheel bestaan. Wij vragen
de lezers nu, de stukjes weer leesbaar
te maken en zodoende" uit te zoeken, tot
welke rubrieken ze behoren. In de stuk»
jes komen één of twee woorden voor,
die kenmerkend zijn voor de rubriek
waartoe ze behoren. Deze woorden zijn

met opzet weggelaten, daar men anders
al uit één enkele regel zou kunnen af»
leiden in welke rubriek ze thuishoren.
De letters van deze woorden zijn "even»,

, wel door stipjes vervangen.
De opgave is nu, in de eerste plaats dus
op te schrijven uit Welke rubrieken de
stukjes zijn genomen en daarachter het
woord of de woorden te noteren, die
uit de betreffende stukjes zijn wegge»
laten.

Inzendingen vóór 12 Juni. Adresseren:
Redactie „Arbeid", Postbus 100, Am»
sterdam. Op de omslag duidelijk ver»
melden: Puzzle nummer 21. Als prijzen
voor goede oplossingen worden weder»
om enige fraaie boekwerken beschik»
baar gesteld.

I.
ik niets op tegen. En als ze maar niet
zijn' bestemd, zal het ook jullie wel een.
.. .lezen.
meedoen met de raadsels en daardoor de
zorg zijn of die grote mensen d i t . . . ; —
sen m'n lezen. Nu, daar heb
prijzen in de wacht slepen, die voor jullie
Meermalen merk ik, dat ook grote men»

II.
Het bindmiddel, of het .... ' dan wel
van 't begin af goed is aangemengd,
v.-a t van de koude vloeistof. Vooral bij
aardappelmeel of maizena is, dient altijd
en dat is niet onze bedoeling.
.. moeten we oppassen: als die niet

zorgvuldig te worden aangemengd met
dan krijgen we een klonterige saus.

,111
Zoals gezegd: aan deze opsluitingen zit
men in het vorige geval bij :. opmerkte,
ook alleen om het begrip: opsluiting
dat enige stukken van .. 's linkervleugel

méér vast. Het bovenstaande dient da
eigenlijk' buiten het spel werden geh°u'
f i ngen spoedig een rol gaan spelen. .
En nu is. . . . opgesloten aan zijn rec»
ook bij de vraagstukken zullen de opslu'1

den.
enigszins duidelifk te maken. Trouwen8'
ven 17 en 21 niet gespeeld worden, terWfl
teïvleugel. In dit geval kunnen de schU'

IV.
Ik heb natuurlijk extra goed gewerkt tf"
eens voltallig zal zijn. Dat zal .nu as"
zij,:. Als we dan 's morgens vroeg °P'
dagen uit, omdat ons .... dan '*ee

zo veel mogelijk alles vooruit verzorg*
onze feestdagen iets aparts geven
Meer dan ooit zien we naar de
hand met het werk kan lichten.
We hopen maar, dat het mooi weer
staan, hebben we een heerlijk lange <
zoriat ik de beide dagen zelf rustig

V.
De oorzaak kan zeer onschuldig zijn e"
ook, maar dat is véél zeldzamer, ia
behandeling te stellen,
hetstel rekenen. De oorzaak kan echtet

berusten op een soort rbeumatischc O"
... onderzoek blijken. Ik zou u dna^lfn

kunt u, zij het vaak eerst na enige n'a"n<

willen raden, zich onder
sieking (door kou vatten fsJtjm het opper'
hersenen aanwezig zijn. Hoe het bij "j
vlakkige deel van de zenuw. In dat göV*
^itsteld is, kan alleen uit een .
den, op een volledig of nagenoeg '

lle

Oplossing puzz/e nummer 18
~De oplossing van onze puzzle:
„De droomvoorspelling", versche*
nen in „Arbeid" van 9 Mei, is als
volgt: De nachtwaker vertelde den
directeur, dat hij gedroomd had —
dus had hij die nacht geslapen. En
daar een nachtwaker uit hoofde,
van zijn beroep 's nachts behoort
te waken kreeg hij van den direc»
teur een berisping.
Toegekend zijn 'drie boekprijzen
en wel aan:
Th. Baart, Brotfabrik „Ernst Vor»
werck", Neunstrasze 182, Schnever»
dingen, Kr. Soltan, Lünenburget»
heide, Duitschland; H. Fransen, 2e
Ebbingstraat 12. Kampen; L. M-
Heynis, Madurastraat 6 l, Amster»
dam (O.).

De prijswinnaars kunnen een
keuze doen uit een boekenlijstje.x
dat hun zal worden toegezonden-

Vervolg van pag. 8.

Dan -nemen zij de schaar en knippen
het kartonnetje in vier repen, zó dat op
iedere reep een zinnetje staat. U- ziet,
dat de kinderen zelf bezig zijn en u kunt
zich wel voorstellen, dat ze het interes-
sant vinden. De belangstelling en het
zelf doen zijn de voornaamste voorwaar-
den voor goed onderwijs. ,
Als de kinderen nu elk reepje karton
(dus ieder zinnetje) herkennen, gaan zij
het eerste reepje opnieuw verknippen,
zodat zij vier kartonnetjes krijgen, op
ieder waarvan een woord staat:

moeder gaat naar fik

Nu moeten zij. dus de vier voorbeelden
leren herkennen. Als zij daUgedaata heb-
toen — en dat gaat o zo gauw — kunnen
zij de kaartjes in verschillende volg-
orden leggen:

moeder gaat naar ' fik
fik gaat -haar moeder
gaat moeder 'naar fik

, gaat fik naar moeder

Wanneer nu ook de andere drie repen
van het eerste lesje in kartonnetjes met
woorden.zijn verknipt, kunnen de kinde-
ren al een flink aantal zinnetjes vormen
en lezen..
Op deze wijze leren de kulde, .n door de
globalisatie-methode steeds hele zinnen,
daarna de woorden en tenslotte
komen zij (dikwijls vanzelf) tot de ont-
dekking der afzonderlijke klanken en
letters. , '
De moderne leesmethode heeft de strijd
nog lang niet gewonnen, doch zij krijgt
meer en meer de belangstelling der. leer-
krachten. Waarschijnlijk zal de ' globali-
satie-methode op de duur de slag tegen
de normaalwoorden-methode winnen en
zullen in de toekomst in ons land de Kin-
deren op een andere wijze lezen leren dan
wij hebben gedaan. Maar' velen zullen
met weemoed in hun hart „aap, noot,
mies" uit de school zien verdwijnen en
de naam van M. B. Hoogeveen, die ge-
durende tientallen jaren mi-llioenen
Nederlanders het lezen leerde, zal in de
geschiedenis van ons onderwijs steeds
met ere worden genoemd.

DE KAT
De kat was in het oude Egypte in hoog aanzien. Haar beeltenis prijkte in
vele tempels. De soldaten der Romeinse legioenen droegen'de afbeelding van
een kat als zinnebeeld van de vrijheid op hun vaandels. Pas tegen het einde
der kruistochten werd de kat in Europa algemener. Men meent, dat dit ver»
band houdt met de uitbreiding van dé graanhandel en de daardoor vcroor»
zaak'tQ muizenplagen.
Ook in het .bijgeloof speelt de kat een grote rol. Heksen hadden altijd een
zwarte kat bij' zich of veranderden zich in een kat.
Eigenaardig was het Zürichse kattenrecht, dat tot 1870 in stand bleef. Ieder
die een andermans kat had doodgeslagen, moest het op vier stokken uitge»
spreide vel van 't beest met koren bestrooien en dit den gedupeerden eigenaar
.schenken. Hier is het verband met de graanhandel duidelijk waarneembaar.
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slagkeuze
i een partij gaat het nu eenmaal anders
toe dan in problemen. Bij de oplossing

Van een probleem zal men niet eens kijken
naar een eerste zet, waarmee wit geen
s'uk offert. Die valt dus al dadelijk uit.
Maar in een partij kan een zet, waarmee
j>een stuk wordt gegeven, toch heel be-
langrijk zijn. Een voorbeeld hiervan geeft
<te onderstaande stelling.

Zwart

ken, zodat 'wit bij goed spel de partij zal
•winnen.
We zetten de diagramstelling nu nog eens
op en dan blijkt, dat zwart beter met
14 x 25 kan slaan. Het spel gaat dan als
volgt:

Wit Zwart
34—30 20—25
28—22 25 x 34
40x20 14x25!
22—17 23—28
32x14 21x41

Wit
Zl»art: 16 sch. op 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
*5. 16, 18, 19. 20, 21, 23 en 24.
fit: 16 sch. op 27, 28, 32 t/m 40, 42, 43,
*6, 47 en 48.

Het verschil tussen de beide stellingen is
niet groot. Als wit aan de zet is, kan hij
"et beste 34—29 spelen, zwart 23 x 34 en
wit 40 x 29. Bij ander spel is er echter
e e n kans, dat zwart een fout maakt,
^ie kans bekijken wij nu even, om na te
Baan of dit spel voor wit de'moeite waard
is.

f ij spelen nu:
Wit Zwart

1. 34—30 20—25
Tegen deze zet van zwart zijn nog geen
bezwaren. Maar straks krijgt zwart slag-
keus en dan komt 'het er wel op aan.

2. 28—22 25 x 34
3. 40x20 15x.24

Zwart volgt de regel, dat men het sterkste
°P het midden staat en slaat dus niet
Wiet 14 x 25. Hier geldt echter een uit-
*ondering op de regel!

4. 22—17
Hierna zal zwart een stuk moeten ver-
rezen, want hij kan schijf 21 niet redden.
Zie maar: zwart 21—26, wit 17—11, zwart
6 *17, wit 37—31, zwart 26x28 en wit
33 x 2. Een dam voor gelijk aantal stuk-

1.
2.
3.
4.
5.

Wel kan wit nu 36—31 spelen en daarna
de zwarte schijf 41 slaan, doch de beide
witte stukken op 14 en 17 zijn verloren.
In het geheel zal wit dus door deze af-
wikkeling een stuk verliezen. Het beste is
dus in de diagramstelling 34—29 te spelen
of — als wit ziet, dat zwart 14 x 25 slaat —
voortzetten met 33—28. Maar zijn stand
is dan niet mooi, zodat 34—29 als begin-
zet de voorkeur verdient.

De vraagstukken van 25 April
Klasse A.
No. 16 (van P. Kleute).
De stand in cijfers was:
Zwart: 6 sch. op 13, 23, 24, 30, 31 en 36.
Wit: 6 schijven op 22, 27, 33, 35, 38 en 47.
De zetten tussen haakjes zijn die van
zwart.
22—18 (23x12) 38—32 (31x22) 47—41
(36x47) 32—28 (47x29) 28x19 (24x13)
35 x 33 en wit wint door de gunstige tegen-
overstelling van de schijven.

No. 17 (van Antoine Mélin).
Zwart: 6 sch. op 26, 27, 28. 31, 32 en 35.
Wit: 6 schijven op 39, 41, 42. 45, 47 en 50.
39—33 (28x39) 41—37 (32x41) 47x36 en

. wit wint, want op zwart 39—43 volgt wit
45—40, terwijl ook 31—37 zwart niet helpt.

Klasse B.
No. 18 (van L. Maglione).
Zw.: 7 sch. op 7, 8, 12, 17, 19, 20 en 26.
Wit: 7 sch. op 28, 30, 32, 33, 35, 37 en 40.
28—23 (19x39) 37—31 (26x28) 30—24
(20x29) 40—34 en hoe zwart ook slaat,
steeds volgt wit 35 x 13 met winst.
No. 19 (een door velen bewerkt ontwerp).
Zwart: 2 schijven op 15 en 24.
Wit: 3 schijven op 25, 34 en 45.
45—40 (24—30) 34—29 met winst, want op
zwart 30—35 volgt wit 40—34. Op zwart
30—34 volgt wit 25—20.

De prijswinnaars
De prijzen zijn toegekend aan: T. Broere,
Eendrachtstraat 55 te Middelhamis en B.

Coster, Vlaggemanstraat 26 te Rotterdam.
Dezen ontvangen een lijstje, waaruit zij
een boekwerk kunnen kiezen.

De nieuwe wedstrijd
Hier volgt de tweede serie van onze vier-
weekse wedstrijd. De eerste is opgenomen
in ons blad van 23 Mei, de derde wordt
geplaatst 6 Juni en de vierde op 13 Juni.
Zoals we in de rubriek van 23 Mei hebben
medegedeeld, kan men de oplossingen van
alle v r a a g s t u k k e n van één klasse
tegelijk inzenden en wel tot uiterlijk 30
Juni. De namen van alle goede oplossers
worden gepubliceerd.
In klasse A is no. 3 een eindspel met een
geestig slot, dat wit beslist nodig heeft,
want anders zou het spel remise zijn.
No. 4 is een vraagstuk uit de jeugdjaren
van een bekend problemist. Dit laatste
kan ook gezegd worden van no. 3 in klasse
B. In deze klasse leidt de afwikkeling van
no. 4 tot een eindsjpel, dat reeds eerder in
onze rubriek is besproken. Want na de
slag moet wit nog de beste zetten doen
om te kunnen winnen.

KLASSE A.
No. 3.

Van C. Blankenaar.

Zwart

Wit

Zwart: 2 schijven op 31 en 38.
Wit: 2 schijven op 23 en 47. Dam op 39.

No. 4.
Van P. Kleute Jr.

Zwart

Zwart: 4 sch. op 9, 10, 35 en 36. Dam op 2.
Wit: 8 sch. op 18, 19, 28, 33, 34. 45. 47 en 50.
Voor beide vraagstukken geldt: „Wit be-
g i n t en w i n t".

KLASSE B.
No. 3.

Van W. C. J. Polman.

Zwart

Wit

Zwart: 5 schijven op 9, 11, 19, 29 en 36.
Wit: 5 schijven op 22, 27, 38, 41 en 45.

No. 4.
Van J. Bourquin.

Zwart

Wit

Wit

Zwart: 7 sch. op 4, 10, 11, 13, 17, 20 en 21.
Wit: 7 sch. op 22, 28, 32, 33, 34, 35 en 39.

Voor beide vraagstukken geldt: „W i t b e-
g i n t en wint' '. Bij nummer 4 moet in
het eindspel ook het winnende vervolg
worden aangegeven.

Oplossingen (tegelijk met die van de reed»
verschenen nummers l en 2 uit de rubriek
van de vorige week en die vari de vraag-
stukken 5 tot en met 8) kunnen worden
ingezonden tot uiterlijk 30 Juni. Op die
datum sluit de wedstrijd.

Adresseren: Redactie Weekblad „Arbeid",
Postbus 100, Amsterdam. Op adres duide-
lijk Damrubriek vermelden.

Verdere bijzonderheden over deze wed-
strijd werden vermeld in de damrubriek
van de vorige week.

VOOR DE VROUW
Hoe komen we de week door?
E nige weken geleden hebben wij een

korte beschouwing gewijd aan de
•noeilijkheden, welke de distributie voor
de arbeidersvrouw heeft veroorzaakt.
^Vij wezen er toen op, dat overleg in
het gebruik der distributiebons gewenst
's, om te voorkomen, dat men tegen het
emde van hun geldigheidsperiode geen
bonnen meer heeft om bepaalde levens»
"middelen te kunnen bekomen,
^'at voor de bonnen geldt, is in nog
Veel sterkere mate van toepassing op het
huishoudgeld. Daarmede onder de hui»
dige omstandigheden zó rond te sprin»
8en, dat de „pennirigmeesteresse" van
het gezin niet in moeilijkheden geraakt,
v«reist een zorgvuldig gevoerd beleid.
"Ornmige huisvrouwen verstaan die kunst
u'tstekend. Vele echter niet, ofschoon
2iJ evenmin het geld over de balk gooien.
Het merkwaardige is zelfs, dat zij die
^idden in de week of vóór het einde
der maand op zwart zaad zitten, tot de
'aatste cent kunnen verantwoorden, als
Z'J haar echtgenoot aantonen, dat het
week» of maandloon aan noodzakelijke
dingen werd uitgegeven,
"ieruit volgt, dat er toch wat verkeerds

is geschied. Kan men onder normale om»
standigheden nog zeggen, dat men „er
beter van eet" dan de ander, die \vcl
kan rondkomen — nu iedereen op de»
zelfde beperkte hoeveelheid levensmid»
delen is aangewezen, kan deze redene»
ring nauwelijks meer opgeld doen, wan»
neer het gaat om gezinnen, die even
groot zijn en ongeveer hetzelfde inko»
men hebben. Ook de verhoogde prijzen
kunnen geen verontschuldiging zijn, om»
dat die voor iedereen .gelden.
Wat mankeert er dan wel aan?
Het is zeker niet gemakkelijk op deze
vraag een afdoend antwoord te geven.
Allerlei factoren kunnen immers een rol
spelen, b.v., dat men verplichtingen heeft
aangegaan, die boven de draagkracht van
het gezinsinkomen liggen. Er zijn ook
andere voorbeelden van onvoorzichtig
financieel beleid te noemen, maar dit
zou ons te ver voeren.
De voornaamste moeilijkheid, waarmede
vele' vrouwen te kampen hebben is, dat
zij een chronische achterstand hebben
gekregen. Deze achterstand is reeds ont»
staan onder heel wat gunstiger omstan»
digheden dan waaronder wij nu leven.

Hij is ontstaan door de leveranties van
de dagelijkse levensbenodigdheden per
week of per maand te betalen. Deze on»
juiste methode leidde er toe, dat een
groot deel van het huishoudgeld al was
uitgegeven, vóór vader er mee thuis
kwam. Begrijpelijk is, dat die achter»
stand groter werd, naarmate de prijzen
gingen stijgen.
Het is lang niet eenvoudig voor deze
vrouwen, thans van haar dwalingen terug
te keren. En toch lijkt het ons met een

beetje stuurmanskunst mogelijk, gelei»
delijk tot een meer normale financitle
toestand te komen — dit is een toe»
stand, waarbij men vooraf kan bepalen,
hoe het ontvangen huishoudgeld uitge»
geven zal worden, m.a.w., dat men be«
taalt op het ogenblik, waarop men de
goederen ontvangt.
Ongetwijfeld zal de huisvrouw zich hier»
voor enige tijd wat opofferingen moeten
getroosten: geen nieuwe verplichtingen
aangaan en slechts datgene kopen, wat
voor het levensonderhoud absoluut
noodzakelijk is. Tegenover deze opoffe»
ringen staat echter het onschatbare
voordeel, dat men op de duur bevrijd
zal zijn van die éne grote zorg: „Hoe
kom ik de week door?"

Correspondentie, de algemene
redactionele leiding van het week;
blad „Arbeid" betreffende, richte
men aan den Hoofdredacteur van
het Weekblad „Arbeid", Postbus
100; Amsterdam. Geen pérsoons»
naam vermelden!
Bij brieven, bestemd voor de ven
zorgers der onderscheidene ru»
brieken, vermelde men de naam
van de rubriek duidelijk op de
omslag. Voorts adresseren aan:
Redactie Weekblad „Arbeid",
Postbus 100, Amsterdam.

(Foto: .*Arbei1"l
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Van huis tot huis

Beste Wiek,
Wat hjii dat ju l l i e nu hier in Werken*
dam kome.i v\onen! Jan was er verrukt
over. Vooral vond hij het fijn, dat hij
er financieel op vooruitgaat. Tien gul*
den per week méér is inderdaad een
pracht van een vooruitgang. Maar lieve
kind, maak je wat deze financiële voor*
uitgang betreft, niet al te veel illusies.
Jullie moeten wel bedenken, dat het
leven in de stad veel duurder is en — al
doe je in alles nog zo eenvoudig. —
toch nog hogere eisen stelt.
Om te beginnen: jullie hebt in Harre*
laar een aardig huis voor ƒ 3.50 per
week, met een behoorlijke lap grond,
waarop je zelf groente en aardappelen
kunt verbouwen.
Hier in Werkendam moet , je voor een
behoorlijk bewoonbaar huis zeker ƒ 6.—
per week betalen.
Je zal zien, Riek, dat je nu veel meer
huishoudgeld nodig hebt, doordat je nu
zelf aardappelen en groente zal moeten
kopen. Vooral groente is op het ogen*
blik — door het koude voorjaar dat wij
hadden— erg duur. Ik zou je willen
adviseren: huur een huis aan de buiten*
kant van de stad. Daar heb je aardige
eengezinshuisjes, met een voor» en ach*
tertuin, zodat jullie daar toch nog iets
kunnen verbouwen. Doordat daar boven*
dien veel laagbouw is, zal je er eerder
wennen dan in het hartje van de stad
Deze arbeiderswoningen aan de zelf*
kant van Werkendam zijn ongetwijfeld
veel gerieflijker dan het huis, dat jullie
nu te Harrelaar bewonen.
Gas en electriciteit zijn hier in Werken»
dam weer veel goedkoper.
Op verzoek van Jan hebben Henk, Rie
en ik van de week eens een kijkje in
dat Tuindorp genomen. Die huisjes zijn
met klimop begroeid; de tuintjes aan
de voorkant zien er keurig verzorgd uit-
en het geheel maakt een echt vriende*
lijke indruk.
We waren het er over eens, dat je het
in deze omgeving best naar je zin zult
hebben. Het is daar een heerlijk rustige
buurt. Je kan er de kinderen met een
gerust hart buiten laten spelen.
Et stonden twee huisjes leeg. Als je nu
van de week eens overkomt om te
kijken, dan ga ik met je mee en dan
kunnen we, tenminste als je iets huurt,
meteen de maat van gordijnen, zeil enz.
nemen. Dan kan je die thuis vast maken
en behoef je niet zo lang in een kaal
huis te zitten.
Rie vertelde, dat je voor de huiskamer
en de keuken nieuw zeil wilde kopen
eii dat je het huiskamerzeil in een
slaapkamer wilde leggen.
Dat zou je natuurlijk heel goed kunnen
doen Maar . . . . Rie vertelde er bij, dat

je heel goedkoop zeil wilde nemen, ik
moet je toch sterk afraden; je goede
linoleum op een slaapkamer te leggen
en liet goedkope nieuwe zeil in de huis*
kamer. Je kan wel nagaan, dat dat goed*
kope zeil van een veel mindere kwab-
ten is. Het is echter heel goed te ge*
bi-mken, als je het m een kamer legt
waar niet een hele dag in en uit wordt
gelopen, dus op een slaapkamer bijv
Ook kan ik je uit eigen ervaring vertel*
len, dat zulk goedkoop zeil in de keu»
ken, waar vooral met kinderen het zeil
bi] de kraan nogal eeïis nat wordt, niets
geJaan is In dit geval kan je spreken
van zuinigheid, die de wijsheid bedriegt.
Ik kan me heel goed voorstellen, dat je
naai goedkoop kijkt »omdat een verhni*
zing nu eenmaal „bedstro" kost. Je kan
echter beter nog geen, zeil in de keuken
nemen en sparen tot je geld genoeg
hebt om zeil van een betere kwaliteit
te kopen. Daar zal je veel en veel langer
plezier van hebben
Het is wel prachtig, dat de nieuwe baas
van Jan de verhuiskosten voor zijn reke*
ning neemt. Dat scheelt je in deze tijd,
uu de verhuiskosten van de eene plaats
naar de andere door de verkeersrhoei*
lijkheden zo hoog zijn, een heel stuk
al krijg je natuurlijk nog onkosten ge*
noeg.
Je vroeg ook, op welke manier je het
beste de meubelen kan oversturen.
Ik zou de grote stukken, die zo in de
verhuiswagen gaan, in de was zetten.
In je nieuwe huis heb je ze dan alleen
maar uit te wrijven. Dat is veel minder
vermoeiend, dan ze na de verhuizing
helemaal te moeten wrijven.
Ook zou ik de kleedjes, spreien en aer*
gelijke, zoveel mogelijk schoon mee*
nemen.
Gebruik ook alle nuttige ruimte van
teilen en emmers. In de broodtromme,
kun je bijv. de zakjes levensmiddelen
doen, die je eventueel nog in huis hebt.
Zorg er ook voor, dat alles ingepakt en
voor de hand staat. Niets is zo ver*
velend voor de verhuismensen, als zelf
verschillende dingen nog bij elkaar te
moeten pakken en overal wat vandaan
te moeten halen. Dat is voor hen on»
nodig tijdverlies en, krachtsverspilling.
Laat ik je tenslotte nog een goede raad
geven. Doe weg, wat je niet meer kunt
gebruiken en sleep niets overbodigs mee.
De kwaal van veel huisvrouwen is, oude
rommel, die zij niet • meer kunnen ge*
bruiken, van de ene plaats naar de
andere te slepen. Daardoor halen zij zich
maar onnodig werk op de hals.
Nu Riek tot ziens en de groeten van
huis tot huis van je

Werkendam, 28 Mei 1941. COR.

HELPT ELKAAR
Zonnewarmte en ons linnengoed

Een lezeres uit Leiden vraagt: Er wordt
altijd zo tegen het drogen van kleding»
stukken bij de kachel gewaarschuwd.
Zonnewarmte kan soms nog warmer zijn

dan de kachel, schrijft deze lezeres.
Heeft die warmte dan geen schadelijke
invloed op het wasgoed?
Sterke verhitting is vooral voor ge-=
kleurde weefsels verkeerd. Kousen b.v.
mogen nooit bij een kachel worden ge*
droogd, maar men mag ze ook niet in
de zon te drogen hangen. De inwerking
van de zonnestralen is wel degelijk van
invloed op de weefsels. Als het goed
lang in de brandende zon hangt, tast
het de_ weefsels aan. Daarom wordt er

12

ook altijd aangeraden het wasgoed zo
veel mogelijk in de schaduw te drogen.
Ook het goed buiten bleken is heel ver*
keerd, daar het goed dan steeds weer
aan de felle zonnestralen wordt bloot*
gesteld.
In deze tijd, nu we zo zuinig met ons
linnengoed moeten zijn, kan dit beter
iets aan helderheid inboeten, dan dat het
door onoordeelkundige behandeling vlug*
ger slijt dan nodig is.

Glimmende plekken

Een lezeres uit Assen kan de glimmende
plekken in de pantalon behandelen met.
een mengsel van l deciliter water, 10 gr.
ammonia en 20 gr. zout.
Als het kledingstuk niet al te oud is, zal
onze lezeres zeker succes met deze be»
handeling hebben.

*

Motvrij bewaren

Hoe kan ik een gebreide winterjapon
motvrij bewaren? vraagt mej. L. V. H.
te Zwolle.
De eenvoudigste manier is een zak van
krantenpapier te maken. Dit kan men
doen, door de kranten aan elkaar te
plakken. De japon, die goed stofschoon
en vrij van vlekken moet zijn, pakt men
daar in. Daarna de zak dichtplakken.

DE O N H A N D I G E HUISVROUW
Doet ü het anders?....

f Foto- „

Een huisvrouw heeft in de regel geen tijd, ingewikkelde puzzles op te lossen.
Daarom hebben wij voor onze vrouwen een rubriek ingesteld, die haar in de
gelegenheid stelt, zichzelf.... te examineren.
Een schrandere huisvrouw zal aan bovenstaande foto dadelijk zien, wat
onze onhandige huisvrouw verkeerd doet. Zij zal tevens onmiddellijk weten,
waarom hetgeen werd uitgebeeld verkeerd is en ook: hoe het wél moet.

Wij stellen onze lezeressen dan ook drie vragen:

Ie. Wat doet de vrouw op de foto verkeerd?
2e. Waarom doet zij het verkeerd?
3e. Hoe moet zij het wél doen?

De antwoorden op deze vragen moeten vóór 12 Juni worden ingezonden aan
de Redactie van „Arbeid", Postbus 100, AmsterdanvC. Op de envelop of
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.

At&atnemen
Ten gerieve van onze lezeressen, die niet
precies weten, hoe zij de maat moeten
nemen, geven wij- hier een handleiding.
Bind om de taille een band en zorg, dat
deze op de heup rust. Fig. l laat zien,
hoe de maten genomen moeten worden
van:
1ste Bovenwijdte: Leg de meterbana over
de helft van de ruglengte onder de ar-
men door en verder recht over de borst.
De band niet te strak aantrekken.
2e Bovenwijdte: Als bij de eerste boven-
wijdte, maar nu over het dikste deel van
de buste.
Taillewijdte: Omtrek van het middel.
Heupwijdte: 20 c.m. onder de taille, niet
te strak meten.
Pig. 2: Ruglengte: Van de nekknobbel uit
tot in de taille.
Rugbreedte: Van de ene arm tot de an-
dere, 8 c.m. onder de nekknobbel.
Pig 3: Borstlengte: Van de halspunt tot
in de taille, iets toegeven.
Borsfbreedte: Van de ene arm tot de an-
dere arm, 5 c.m. onder de halspunt.
Halswijdte: Omtrek van de hals.

Pig. 4: Sctiouderlengte: Van de hals uit
tot eindpunt schouder.
Mouwlengte: Van de nals at over de
schouder tot elleboog en pols (arm ge-
bogen houden).
Zijlengte: Van de oksels tot in de taille
(met een latje onder de arm).
Voorarmlengte: Van de oksel uit langs
de voorkant van de arm tot de pols. Aru1

gewoon omlaag houden.
Elleboogwijdte: Over de gebogen arm.
Polswijdte: Omtrek van de pols plus 2
c.m.
Armsgatwijdte: Langs de bovenkant van
de arm> niet te strak en niet te ruim
meten.
Roklengte: Van de taille uit tot de grond
op de vóór-, zij- en achterkant.
Bepaal de roklengte, zoals men deze wenst
en trek de overige centimeters van de
gemeten maten af

Ten laatste zij nog vermeld dat Boven-
wijdte 94 gelijk is aan maat 42; Boven-
wijdte 96 gelijk is aan maat 44; Boven-
wijdte 98 gelijk is aan maat 46, enz.

Tig. ƒ



l Wat de pot schaft J

Nabetrachting
°ver het schema voor de weken
Vfln aardappelschaarste

j—Jet doet mij genoegen, dat verschil»
"ende lezeressen mij haar opmerkin»

««n hebben gezonden over het schema,
a' 'k in hef nummer van 9 Mei op*

maakte voor de tijd van aardappel»
^naarste.

herinnert u misschien nog wel, dat ik
. nadruk de door mij gevonden oplos»
'nS u heb voorgelegd als een mogelijk»
-1". die niet door iedereen zal worden

anvaard; zelfs heb ik gesproken van
f"1 ..lapmiddeltje".
«et verwondert mij dus niet, dat mevr.
0 . —L. te Z. ons een geheel andere
^P'ossing aanbeveelt, die h.i. meer aan

doel zal beantwoorden dan het „op*
aPpen" van de éne maaltijd met iets

'M"* We Van de anclere maaltijd afnemen.evr- B. bedoelt daarmee dan voor»
amelijk de pap, die in mijn schemaerhuisd werd van het ontbijt naar het

"ddagmaal. Zij komt op tegen deze
maatregel, omdat zij weliswaar blij is

j^et de boterhammen méér aan het ont«-
'J*, maar daarmee toch niet het bord

PaP wil laten vervallen.
at is op zichzelf volkomen begrijpe»

ijk; in ieder gezin wordt allicht een
°terham=extra gewaardeerd! Maar

«aar gaat het in dit geval niet om: het
«meerderde broodrantsoen (en ook de

*xtra=rijstbon) houden verband met het
erniinderde aardappelrantsoen. We

moeten die beide vermeerderingen dus
t beschouwen als een voordeeltje in

' algemeen, maar als een middel om er
£t aardappel»tekort gedeeltelijk mee te
ekken. Voegen -we de boterhammen

j*an het ontbijt toe, dan is het logisch,
t de pap verhuist naar het middag»

"Haal om daar de plaats in te nemen
an wat de portie aardappelen te wen»

^n overlaat.
r^Vl- B. is van mening, dat we radi*

caler moeten handelen. Nu in deze tijd
^an aardappelschaarste de huisvrouw in
"aar eigen keukentje bijkans geen raad
Jneer weet, acht zij het ogenblik ge»
*J°men om de hulp te aanvaarden van

Centrale Keukens. Daarin ziet zij de
'Plossing van het voedingsprobleem: de
*>koop in het groot, het met minder
ïr'ies schoonmaken en bereiden van

en aardappelen, het besparen

• aan gas oï aan electriciteit en vooral
ook het verminderen van de drukkende
zorgen voor de huisvrouw vormen de
gronden, waarop mevr. B. haar mening
baseert.
Een nieuw denkbeeld treedt hiermee
onze rubriek binnen, een denkbeeld, dat
zeker verdient om met volle aandacht
door ons te worden beschouwd.
„Wat de pot schaft" voor honderden
gezinnen tegelijk zal zich in keus, in
samenstelling en in bereiding uit de
aard der zaak enigszins moeten onder»
scheiden van „wat de pot schaft" onder
moeders leiding. Van eigen keus kan
b. v. geen sprake zijn, evenmin als van
het aanbrengen van smaakvariaties. die
met bepaalde gewoonten in het gezin
verband houden. Daartegenover echter
staat, dat de samenstelling van de
menu's bij het voorlichtingsbureau van
de Voedingsraad in goede handen is,
dat de bereiding plaats heeft onder des»
kundig toezicht en dat de overal in het
land gevestigde Keuringsdiensten voor
Waren geregeld rapport uitbrengen over
de deugdelijkheid van het verstrekte
voedsel.
De oorspronkelijke prijs van 25 et. (13
et. voor vetkaartenbezitters) per portie
van 1,2 liter is voor de tijd van .aard»
appelschaarste teruggebracht op resp.

• 22 en 10 et. per portie van l liter.
Een punt, waarop mevr. B. in haar brief
zeer terecht wijst, wil ik tenslotte nog
even naar voren brengen. Als we het
eten uit de Centrale Keuken hebben
gehaald, laten we ons dan toch vooral
niet voor ons „pannetje" schamen! We
hebben dat eten betaald, zoals we ons
brood en onze kruidenierswaren betalen;
de Centrale Keuken levert aan zijn klan»
ten een warme maaltijd af, in plaats dat
groentehandelaar, melkboer of grutter
aan hun klanten de rauwe grondstoffen
verkopen. Een reden, waarom in het eer»
ste geval aan „bedeling" zou moeten
worden gedacht, bestaat niet.
Het zou zeker van belang zijn, als ook
andere lezeressen haar mening over de
door mevr. B. aangevoerde oplossing
wilden geven!

Mevrouw T. v. d. R.— Ten C. te A. heeft
gelijk, als zij mij enkele onnauwkeurig»
heden verwijt in het rantsoenoverzicht,
dat ik voor l maand opstelde en waarin
de graanproducten enigszins geflatteerd
zijn: de voor een maand bedoelde • hoe»

f lenromme
-en lezeres uit Rotterdam zond ons de

v°'gende brief:
de vorige oorlog was ik nog een klein

Schoolkind, maar ik herinner me toch
**°g. dat we tijdens de handwerkles pan*

"feitjes en theemutsen moesten maken
et kranten er in. Die kranten moesten

•"rommeid worden, een wetenschappc*
c vastgesteld aantal keren, ik meen,

|!at het 21 of 23 maal was.
e krant wordt in elkaar gefrommeld en

. an weer geheel uit elkaar gehaald; weer
elkaar en zo vervolgens. Het papier

°tAt dan zachT en handelbaar en ver»
^•f'Jgt een veel grotere isolerende wer»
'ng- Bij minder dan b.v. 20 maal from»
e'en is net papier nog te hard, maar
rdt het ie vaak herhaald, dan zou het

PaPier stuk kunnen gaan.
r moet op worden gerekend, dat het
r°m melen geen prettig werk is: men
'Jgt er zwarte handen van en er ven

zich een fijn stof. Maar als men
1 schort voor doet en niet op het

e
este tafelkleed werkt, is dat niet zo

y S - Het resultaat is werkelijk heel goed.
e maakten op school ook van oude
°"en lappen (2 lagen met veel krans
n ertussen) grote vierkante doeken om

t„„Pannen in warm te houden. De pun»
schuin naar elkaar toe met

e

toegeknoopt
dat deze vindingen anno 1918

iemand van dienst kunnen zijn.
e zijn onze lezeres dankbaar voor haar

g°ede raad.

(Foto: „Arbei<1")

Lezeressen, die geen oude wollen lappen
over hebben om daar een broeikussen
van te maken, kunnen dit op een andere
manier — eveneens met kranten —
doen.
We leggen ongeveer 10 kranten kruise*
lings over elkaar en wel zo, dat men
een krantencirkel krijgt In het midden
leggen we nu een paar opgevouwen
kranten, plaatsen daar de pan op en leg*
gen boven op het deksel weer enige op*
gevouwen kranten.
De pan, waarin het gerecht aan de kook
is gebracht wordt nu m de kranten ge*
vouwen en vastgebonden.

veelheden havermout, gort en meel heb*
ben zich inderdaad langzamerhand over
7J week uitgestrekt.
Dat echter daarmee ook de opgegeven
schema's zouden vervallen, behoef ik ge»
lukkig niet te onderschrijven, dank zij
het halve pond rijst, waarover we ons
deze maand verheugen. Brengen we de
Jiavermout en de gort, waarover we per
4 weken beschikken, terug tot voor
iedere soort 125 gr. in plaats van 250 gr.
en vullen we de ontbrekende 125 gr. in
beide gevallen aan met 125 gr. rijst, dan
blijft het maaltijdenplan onaangetast;
immers de 50 gr. havermout of gort voor
de pap wordt dan enige keren vervan»
gen door rijst.
En wat griesmeel, enz. betreft, het is
niet nodig, dat in de volgende 4 weken
ook steeds het Zondagse nagerecht uit
een pudding bestaat. In de warme tijd
van het jaar zal b.v. hangop of magere
yoghurt een goede kans maken en daar*
voor is geen meelproduct nodig.
Ik gaf mijn schema zeker niet als iets
„waar geen speld tussen te krijgen" was
— alleen maar als een ontwerp, hoe we
misschien de eerste weken zouden kun*
nen dóórkomen. Een punt b.v. waarop
ik uw aandacht niet heb gevestigd, maar
dat wel degelijk voor verschillende ge*
zinnen een voordeeltje kan brengen, is

het feit van de ,.kinrlpr''n onder de
t\vaalt jaar", die wél u, ,. L nering
worden gelijkgesteld met de volwasse»
nen, maar die niet de volle portie van
den volwassene gebruiken en wier rant*
soen dus altijd enigszins ten goede komt
aan de algemene gezinsvoeding.
Met uitsluitend „becijferen" (b.v. het
delen van 100 gr. griesmeel door 7è of
van 280 gr. meel door 8, teneinde de
wekelijks beschikbare hoeveelheid per
persoon te verkrijgen) komen we niet tot
een resultaat, dat voor ieder gezin de
juiste richting aangeeft; er moet daar»
om in onze raadgevingen altijd een
plaats overblijven voor persoonlijke rege»
lingen in ieder gezin.

r
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Ambtenaren en vast particulier perso-
neel tot maandinkomen ZONDER BORG.

( Wettelijk tarief. Vlug en discreet. i
Inlicht, en afwikk. monde!. oï schril tel. |

Rotterdam-C.: Manritsweg •IS;
, Amsterdam-C.: Sarphatistraat 36;

's-Gravennage: Rlvtervtechaiarkt 4.

DE MAN EN DE VROUW
Bewerkt door

Dr. B. C. GOUDSMITen C. P. F. TER KUILE, Arts
Geautoriseerde uitgave in 3 linnen prachtbanden met gouden stempels

Zesde druk

1840 PAGINA'S met 942 ILLUSTRATIES en 48 PLATEN

PRIJS/14.45
Betaalb. in maandelijkse
termijnen van ƒ 1.— of

meer naar verkiezing.

Grootte der boeken: 26 x 17yz c.m.

Alhoewel van het standaardwerk
„DE MAN EN DE VROUW" reeds
25.000 exemplaren werden ver-
kocht, bleef de vraag dermate
aanhouden, dat wij besloten
wederom een nieuwe goedkope
druk het licht te doen zien.
Het succes van dit werk moet
voornamelijk worden toegeschre-
ven aan de juiste keuze en be-
handeling der onderwerpen, welke
zodanig zijn, dat een ieder, on-
verschillig van welke richting,
opvoeding of studie, zonder be-
zwaar of moeilijkheden, de tekst
kan volgen en in zich opnemen.
Op duidelijke en populaire wijze
wordt door mannen en vrouwen
van naam het gehele menselijke
leven beschreven. De inhoud
laten we hieronder beknopt vol-
gen, opdat een Indruk van het
volledige en belangwekkende van
dit werk te krijgen is
Inhoud Ie deel: De Man en de
Vrouw. Inleiding. — De Man,
Lichaamsbouw. Het geestelijke
leven. Het gevoelsleven. De man
als kind — als jongeling — als
echtgenoot — als vader — als
weduwnaar — ongehuwd — als
grijsaard. De Vrouw. Lichaams-
bouw. Schoonheid der Vrouw. •—
Het geestelijk leven. Het gevoels-

leven. De vrouw — in de ontwikkelingsjaren — als echtgenote — als moeder —
als weduwe — ongehuwd — als oude vrouw. — Inhoud 2e deel: De Man en de
Vrouw in betrekking tot elkaar. Inleiding: Hoofdlijnen üer betrekking tussen
Man en Vrouw! De beschavingsgeschiedenis der liefde. Hygiëne in 't huwelijk.
Ziekte en huwelijk. Maatsch. positie en huwelijk. Kinderzegen en huwelijk. De
wettelijke basis van het huwelijk. Huwelij ksgebruiken. — Inhoud 3e deel: De Man
en de Vrouw in betrekking tot de hedendaagse Maatschappij. De man als hooffl
der familie. De huisvrouw. De man en de vrouw in hun maatsch. positie. De beide
geslachten bij de aristocratie — bij de arbeiders — bij de boeren. De beide ge-
slachten bij de verschillende rassen eu nationaliteiten.

ledere koper ontvangt bovendien een premieboek, getiteld:

DE MIJN (Germinal)
fraaie Nederlandse uitgave van EMILE 7O1..VS meest beroemde roman, keurh;
gebonden in linnen band, 4(iO blz. druks, furmsuit iO x 14 c.M.
Spoedige bestelling van deze buitengewone aanbieding Is gewenst. Het complete
werk en premieboek worden direct na ontvangst van onderstaand bestelbiljet
franco toege/.onden door GI5BR. GRAAUW's Uitgevers-Maatschappij en Boekhandel
N.V. te Amsterdam — Singel 8U — Telefoon 464GO — Tostgiro No. 70310.

B E S T E L B I L J E T
Ondergetekende verzoekt GEBR. GRAAUW's • UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ EN
BOEKHANDEL N.V., Amsterdam, Singel 80. franco te zenden:

DE MAN EN DE VROUW
door DR. GOUDSMIT en TER KUILE

compleet in drie delen, gebonden in 3 linnen stempelbanden,
met premieboek: DE MIJN ( G e r m i n a l > door Emile Zola. gebonden in linnen band,
volgens aanbieding in Arbeid van 30 Mei 1941.
voor de prijs van ƒ 14.45 en wenst dit bedrag te betalen in maanöel. termijnen

van ƒ *)

NAAM:

VOLLEDIG ADRES:
*) S.v.p. duidelijk aangeven welk bedrag per maand betaald zal worden.
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VOOR DE JEUGD

Babbeltje
van Oom Niek

M'n beste neven en nichten.
Mijn oudste zoon kwam gisteren met een
mooi verhaal thuis: de knaap was naar
den kapper geweest. Dat schijnt, tussen
haakjes, voor jonge mensen heel wat meer
nodig te zijn, dan voor wat oudere. Oom
Niek bijvoorbeeld, hoeft niet zo heel vaak
naar den barbier
Van zijn moeder had de jo'ngen geld mee
gekregen, maar tante Cor, die niet
precies wist, hoeveel dat haar-knippen
kostte, had hem. een stuiver te weinig ge-
geven. Had je meneer moeten horen,
toen-ie thuis kwam!
„Heb ik daar bij den kapper even een
mooi figuur geslagen?... Had ik te weinig
geld bij me", begon hij verontwaardigd.
„Dat kan de beste gebeuren", antwoordde
tante Cor, die helemaal niet onder de
indruk kwam.
„Ik schrok me naar", vervolgde m'n zoon.
toen ik zag, dat ik maar twee dubbeltjes
had. En het vervelende was, dat ik me
groot wilde houden... Ik vroeg, of-ie van
tien gulden terug had"...
Toen de jongen zo ver was met z'n ver-
haal, begon ik er ook belangstelling voor
te krijgen.
„Dat zal wel gaan", zei de barbier, „geef
maar hier. Toen moest ik natuurlijk zeg-
gen, dat ik geen tien gulden had... toen
had ik het nog erger gemaakt'', liet m'n
oudste zoon mistroostig volgen. „De hele
zaak heeft me uitgelachen."
„Dat had je dan ook verdiend", verzeker-
de ik. „Het is altijd verkeerd, je groter
te houden dan je bent, ofschoon dat nu
ook weer niet inhoudt, dat je van alles
maar dadelijk moet denken: dat gaat
boven mijn kracht — daar ben ik te klein
voor of... daar wéét ik niet genoeg voor.
Je moet zelf weten, wat je waard beat",
leraarde ik verder.
M'n zoon luisterde maar half — dat zag
ik wel. maar toen ik erop liet volgen.: ik
heb eens een aardig geval meegemaakt
van een heel stel grote mensen, die zich
groter hielden dan ze waren, was hij weer
een en al aandacht en nodigde hij me
gretig uit, te vertellen.
„Dat is al heel wat jaartjes geleden... ik
was zelf nog op school en toen werden we
eens uitgenodigd, een lezing bij te wonen
van een Amerikaan...
Die meneer zou praten over het nonkbal-
spel, dat in die dagen zo'n beetje bekend
begon te worden. Nu, met een hele dot
jongens van onze klas waren we naar
die zaal getrokken, waar de lezing zou
worden gehouden. De Amerikaan werd
deftig door een anderen meneer ingeleid
en begon met z'n lezing. Het duurde
evenwel niet lang, of wij, jongens, be-
gonnen te draaien en met elkaar te
praten. „Wat heb je daar nu aan", zei
de een tegen den ander. „Ik wou, dat ik
maar niet gegaan was dan had ik
morgen tenminste m'n huiswerk af ge-
.had", verzekerde een tweede en na korte
tijd zat geen van de jongens, die voor de
honkballezing gekomen waren, meer te
luisteren. Als ze hadden gedurfd, waren
ze zó weggelopen. Want de meneer, die de
lezing hield, sprak in het Amerikaans.
Wij hadden op school al wel een half
mondje Engels gehad, maar Amerikaans
en dan heel vlug, dat' is nog warj anders.
Dat duurde zo vijf, tien minuten en reeds
wilden er. een paar van ons proberen om
er tussen uit te trekken, toen die Ameri-
kaanse meneer plotseling in vrij goed
Nederlands zei: „Maor ik sie oewel, datte
jullie d'r nie veel van begraipen
Daarom zal ik maor in het Nederlaands
verder gaon"
Nu, ik geef je de verzekering, dat wij
onze handen haast stuk klapten, maar
dat de grote mensen, die een gezicht had-
den getrokken, of ze er alles van hadden
gesnapt, toch wel een beetje sip keken"...
Ze hadden zich groter gehouden, dan ze
v/aren en nu kregen ze, net als m'n
zoon bij den kapper, in figuurlijke zin
een koude douche.
Ik zei al. dat je je aan de andere kant
niet kleiner moet houden dan je bent.
Dat gebeurt nogal eens bij m'n neven en
nichten. Hoe vaak ik te lezen krijg: „Ik
heb de raadsels nog nooit ingestuurd
omdat ik dacht: het zal tóch wel fout
zijn, maar nu nu waag ik het er maar
eens op", weet oom Niek niet. Je moet
zó zeggen: ik los de raadsels voor m'n
plezier op. Als ik er mee klaar ben, schrijf
i.k ze netjes op — óók voor m'n plezier.
Dan doe ik er een briefje voor Oom Niek
bij — ai weer voor m'n pleziei en als ik
dan toevallig een prijs heb nu, dan
heb ik plezier yan nVn plezier, fin Oom
Niek leest jullie brieven met plezier

hij zal heus niet boos zijn, als een oplos-
sing fout is Oom Niek schrijft elke
week weer z'n babbeltje met plezier —
daar kan je van opaan. En in jullie brie-
ven — hoe langer ze zijn hoe liever —
heb ik óók plezier. Je ziet wel, dat het
een plezierige boel is.
Maar om nu nog even op dat „ik-kan-het-
tóch-niet" terug te komen: grote mensen
noemen dat een minderwaardigheids-
complex. Een deftig woord voor een
lelijke zaak. Zo schrijft een van m'n
nichtjes deze week: „Oom Niek, zo zal ik
u tenminste maar noemen (ja, hoe be-
staat het... het staat er heus en ik vraag:
hoe zou je oom Niek dan willen
noemen?) ik wou ook eens proberen een
raadsel op te lossen. Maar het is me de
eerste keer niet gelukt. Ik weet niet, hoe
ik het eigenlijk op moet schrijven"...
Nu, denkt oom Niek, daar zal niet veel
van deugen. En kijk: dan volgt er keurig
netjes geschreven de oplossing' van het
eerste raadsel: S. A. Nes woont in Assen;
O. Norden te Noorden; N. Roonder te
Roermond; M. Eiden te Diemen; L. N.
Teuren te Lunteren en D. v. Teeren te
Deventer.

De oplossing van het tweede raadsel
luidt: „Na gedane arbeid is het zoet
rusten". De woorden waren: dun, auto,
haan, tas, dieren, das en tin. De pop
heette... ja, die naam was natuurlijk niet
de naam, die oom Niek in gedachte had.
Dat zou dan ook wel een reuze tref zijn
geweest, ofschoon er toch een paar neven
en nichten zijn geweest, die... S j o u k j e '
hadden geraden. Die goede raders en
raad-sterren een extra-compliment.

De hoofdprijzen
werden ditmaal weer op de bekende wijze
toegekend aan:
G e e r t . V i n k e . j., 11 j., Kerkstr. 52, Zwart-
sluis (Plaatsnamen) en aan C o r n e l i s
N i e u w e n h u i z e n, j., 12 j., Rijswijk,
Noord-Brabant.
Voor liet Popraden kreeg de hoofdprijs:
W i 11 y D e k k e r , m., 14 j., Marktplein 4O,
Arnhem.
Troostprijzen kregen: Jan La n g e d i j k.
j.. 8 j., KI. Vlaanderen 43, Middelburg;
A n t o n van A n r o o y , j., 10 j., Bijnlaau
177 bis, Utrecht: H e n k B ij hou we r,, j.,
1O j., Driebooralaan 293, Hoorn; A a l t je
D ij k e m a, m., Thesinge Singel C 64. gem..
Ten Boer (Gron.); L i e s H u s s e l s o n ,
m.. 11 j., Spuistraat Ibis, Utrecht; R i e t
v. d. B r o e k , ra., 11 j., Schuttersbergplein
36, Arnhem; J o p i e ' H a l e k o r , m., 14 j.,

2e Jac. v. Campenstraat 86 II, Amsterdam^
Zuid; H e n n y B u n s c h o t e n , m., 13 )••
Korte Singel 35 boven. Bussum; J*"J
M e i j e r , j., leefti jd?, Nicolaas Beetsstras»
29, Vlaardingen; B e n s k e B a k k e r , nu
10 j.. Van Rogenstraat West 18. Kropswolde,
Prov. Groningen; C o r r i e O k h u ij s e n.
m., 10 j., Linnaeusparkweg 861, Anistef
dam-O.

De nieuwe prijsraadsels
zijn niet zo erg gemakkelijk. De eerste
twee zijn bedacht door Corrie OostrijcK-
ia j., W. Helmichstraat 50, Zuilen; het
derde werd door Jopie Halekor, m„ l4 J-
2e Jac. van Campenstraat 86 II, Amster-
dam, voor jullie verzonnen.
Daar gaan we met het f r uit r a a d s e l
van Corrie. Op iedere regel de naam van
een vrucht zetten, zó, dat op de kruisje*
van boven naar beneden eveneens dfi
naam van een vrucht komt:

.... x
..x...

x....
... .X
. . .X. .

X . .
.X. .

... x

Het tweede is een b l o e m e n raadse l -
Nu moet op iedere regel een bloem komen
te staan. Op de kruisjes van boven naar

beneden verschijnt dan eveneens ee»
bloem.

x
x. . .
X

X

X. . .

X
X. ...

X

Het h o k r a a a s e l moet zo worden in-
gevuld, dat op de eerste regel een ander

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

woord staat voor: hard kloppen; op de
tweede een ander woord voor: VenetiaanS
vaartuig; op de derde een ander woord
voor: bibberen; op de Vierde een ander
woord voor: boom-omhakken; op de

D E A V O N T U R E N V A N K A R E L T J E K R A A N
Kareltje speelt voor douche • Een grappige tekenfilm • Beeld: Jan Lutz Regie: N. J. P, Smith

Zon doet je goed. Daar zullen ze van opfrissen. Begint het te regenen?

Onderuit.. Vf'el verdraaid! Jou rekell
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m., 13 J-
im: J» r t

jeetsst»*6

: k e r. «-.
ropswolde.
ii u ij s e »•

Amstet-

De eerste

lilen; het
m., 14 J-

;, Amster-

• aadse l
laam van
s kruisjes
leens de

Wjfde een ander woord voor: - gezellig
Vo^1,611 en op de zes>de een ander woord

•'• Pijpen. Zijn die- woovd goeu inge-
dan lezen we van a naai d en van

b (de diagonalen) iets, waai vele
naar toe zijn geweest.'

Je best, en zend zo spoedig mogelijk,
a in.elk geval vóór 15; Juni. d< oplos-

'8 aan Oom Niek p a Redactie Arbeid',
stous 100. Amsterdam-C.

a 'noet ik toch als de maan met

correspondentie

aadse t
:m komefl
>ven naar

:eii3 eei>

a . Is dan A a 11J e D i j t e m a te
ge, die oom Niek aan het puzzlen

lief sezet ^es Oom. vraagt Aaltje heel
J; kunt u Gronings verstaan? Op m'n

aj°°rü: oom Niek verstaat er niemandal van
JU er twee Greunigers staan te praten,
«n3r ^aItJe stuurde me een Gronings vers
_ flat wou en zou oom Niek begrijpen,
en stonden er een paar nootjes bij

1 toen ik het gedicht een paar maal had
ee

 2en. begreep ik het ook. Aaltje woont in
liet lc^eln dorp. ongeveer drie kwartier
ïe v n van Groninsen. schrijft-ze mij. De

* is er maar liefst 70O jaar oud. Die
^rk zou ik best wel eens willen bekijken.

« in Thesinge kom. ga ik naar Aaltje,

maar óók naar die oude kerk — dat Ge-
loot ik je. Nog wat grappigs: Aaltje is üè
beste én de slechtste leerling van de klas...
Wacht even: daér maak ik een, e x t r a
p r i j s r a a d s e l van: hoe kan dat?
B e t s l è den B u r g e r te Krimpen aan
de Lek. deed wat ze beloofde: ze stuurde
me ,de cijfers van haar rapport. Ik heb de
cijfers bekeken, of ze van één van mijn
eigen zoons waren:. het was dik in orcie.
Betsie. We hebben -een tijdje geleden Reg,
die vier jaar <is geworden, voor de Voor-
bereidende School opgegeven Ronnie mocht
ook mee. De twee kleine straatslijpers
vonden het daar binnen eigenlijk maar zo.
„We gaan toch weer wég. hè mam?", infor-
meerde Reg, toen ze nauwelijks binnen
waren. Dat belooft wat voor de toekomst!
Maar ik moet toch ook zeggen, dat ze net
wel weer. leuk vonden, toen ze zo veel speel-
goed zagen staan
G r e t a J o n k e r . Wormerveer. mag gerust
haar rapportcijfers sturen. Oom NLek houdt
alleen tegen zijn zoons strafpredikaties als
hun rapporten niet goed zijn. Maar.., die
moéten ook met een slecht rapport over de
brug • komen en dat hoeven mijn neven en
nichten niet. Stel je voo'r, dat ik ze alle-
maal voor gezien moest tekenen. Dan kocht
ik een stempeltje!
T r u u s S m i t te Den Haag Is reuae
nieuwsgierig. Hoe kan Oom Niek uu anders
dan Oom Niek heten? Als-ie anders heette.

ordeu iö'
:en ander

X
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BON Ondergetekende

vangen:

zijn onmogelijk te volgen,
...;,,,,,,..,,.,,,,..„.,„ ais men niet in 't bezit is

i; van een VOLLEIHCiL <MI
VOLKOMEN BETKOUW-

(I HARE ATLAS. Het ver-
I; heugt ons daarom U
jï hierbij te kunnen aan-
| bieden de z.g. Grote Bos

Atlas in de door P Eïber-
| gen geheel herziene en
" bijgewerkte druk. syeciaai
4 voor kantoor- en 'huis-
s kamergebruik uitgevoerd
i in fraaie band met half-
i leren rug, naar ontwerp
I. van den sierkunstenaar: : J. v. Krimpen. De pri js
i van deze WEKKLDATLAS

bedraagt . slechts / 9.50.
S; In deze prijs is • het

afzonderlijke

AARDRIJKSKUNDIG
l REGISTER GRATIS

inbegrepen,
l bevattende RUIM IT.OOrt
3 namen van plaatsen, lan-
m den. rivieren, enz., enz.

Hierdoor zal het een
iS ieder mogelijk zijn alles
m in de atlas te vinden,;;: wat hij zoekt. Bovendien
s; zullen dé bestellers van
s? deze atlas in de gelegen-
§ heid worden gesteld, zo-
X. dra de internationale toe-
.i*: stand is gestabiliseerd, de

^isj ;k; nieuwe gewijzigde mleg-
i; vellen tegen uiterst ge-
iff ringe prijs te ontvangen.
% De levering geschiedt
;s I-'UANCO door geheel Ne-
ia;: derland, desgewenst tegen
:|:: betaling in abonnement.
Si waardoor men reeds voor

SLECHTS F 1.00
j|: of meer per maand direct
is? in het bezit kan komen
Ui'- van deze

™" WERELDATLAS
Voor onderstaande praolit-
aanbiedhiK /.uit U ook

r>,.i zeker interesse hebben!!
bh., iT"*1'1'"' Kraniert Wooröenboekeü in prachtig gekleurd kunstleer. Eng. in
«uw, Duits in bruin, Frans in granaat. Bijpassende kleur op snee. Ronde hoeken4 goudopdruk. Slechts een beperkte voorraad. Per taal ƒ4.70; per stel ƒ14.10.

DESGEWENST BET.VALBAAU MET f 1.— ol meer per railand.
'J bestell. per postw. of giro

wenst franco té out- f=

Het verschuldigde ad ƒ /de Ie termijn ad
ƒ » ) is door mij verz./wordt door mij met
10 et. extra als rembours op de zending betaald*)
*) Doorslaan wat niet wordt verlangd.
Naam en beroep: .'.
Adres: '. (39)

zou hij dat toch in de krant zetten? Het
beste met je vader. Truus. Vooi je broer
was dat geen prettige verjaardag -
E e t j e P r i n s te Zaandam moet me eens
meer wat over Japie schrijven. Ik begreep
niet goed of je in de correspondeiitierubnek
wilde. Als je wilt corresponderen, kan je
ook naar een der opgegeven jongens of
meisjes schrijven
J a n M e ij e r te Vlaardingen verdiende
een troostprijs met zijn geweldige teke-
ningen. Als het mogelijk is. komt die teke-
ning misschien nog wel verkleind in „Ar-
beid" te staan Geoeu'": net niet, dan kan
Oom Niek het niet helpen Dan waren er
..technische bezwaren" zoals we dat deftig
'noemen Die technische bezwaren z i j n ' e r
zeker niet tegen de troostprijs, Ja-n. Troost '
je daar dan maar meet
J a c q u e s C h e v a ll'i e r. Rotterdam. Nee.
dat is waar: lezen kost jou niet te veel.
Je moet eens uitrekenen, hoeveel je nu
voor het lezen van één boek betaalt. Het
is een handige manier.
Theo H a v e r k a m p . Epe. Je troostprijs
ontvangen?

H e n k B ij h o u w e r te Hoorn schreef, dat
hij tot de' prijswinnaars wil behoren. Zo
zijn er méér!., en... laat die Ronnie Henk
nu uit de troostprijzen opvissen. Toen
moest ik er wel even om lachen. Zo'n bevel
schijnt te helpen al kan Bon ook niet

lezen! Henk houdt van commanderen: deze
ook in de irant schri jf t hij bij een teke-
ning Jammer dat dat niet gaat.
De brief , van J a n B i e z e. Stadskanaal,
was "het nog op tijd. Anders niet tot het
laatste nippertje wachten. Jan. Beter, twee
dagen te vroeg dan één dag te laat moet
je maar denken.

We maken er voor deze week weer een eind
aan. Allen neven en nichten de groeten van

OOM NIEK.
Postbus 10O,
Amsterdam-C.

Corresponderen en ruilen
Corresponderen- willen: de tweelingen
T i n e k e (m.) en J a m e s ( j . l v an
W o 11. 13 j.. Groene Weide 62, Arnhem;
H a r r y en He r o de Gr a a f f. j.. 13 en
14 j„ Sleedoornlaan 4, Arnhem; John
N ij l d e r t, Corn. Anthoniszstraat 75,
Amsterdam-Zuid; J a r t n i e K a t . m.. 12 j.,
Westzijde 2O7. Zaandam
P o s t z e ' g e l s r u l l e n wil: übo van der
Spoel, ]., 14 j., A. P. Fokkerstraat 20 a,
Groningen. Jongens en meisjes, die willen
corresponderen of ruilen, kunnen nu recht-
streeks schrijven aan bovenstaande adres-
sen. Wie in deze rubrieit wil worden opge-
nomen, schrijve aan. OOM NIEK, Postbus
100, Amsterdam-C. '

Wanneer U met de fiets er op uit
trekt om de schoonheid van ons
land op te zoeken, maak dan
geen haast! Er kan U ook in
het donker niets gebeuren met
Uw mooie, en in ieder opzicht

„ betrouwbare BOSCH fietslamp.

'n Flinke stroomreserve voor het achter-
lampje - stabiele constructie - weer-
bestendig - lange levensduur.

Verkrijgbaar bij den bona-
fide rijwielhandel.

Let op het merk ROTODYN.

DE MOOIE FIETSLAMP
N.V. WILLEM VAN RIJN, HAARLEMMERWEG 475, AMSTERDAM-W., TEL. 86211 (4 LIJNEN)

J

ENSAID helpt U tijd, geld
en punten besparen!
Dames en meisjes
maak nu thuis zelf uw kleding
Zendt onderstaande bon en 30 -cent postz.
(4 x IA- cent of 10 x 3 cents postzegels)
aan Ensaid-instituut, Tolsteegsingel 54,
Utrecht, en wij zenden U een mooi boek met
100 maten en modellen en 'n gratis apparaat
om U te laten zien, hoe gemakkelijk U
THUIS ZELF alle kleding kunt maken en
vermaken.
Doe de zegels in een envelop met deze bon,
of plak ze OP een tarief kaart zoals hiernaast
voorbeeld.

speciale machtiging
Deze zegels worden aan ons
uitbetaald. Totaal dus 35 cent.
En geen bon inzenden., doch
vermeldt „265".

BON 265
Naam:
Straatnaam: •. (str. no.)
te
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L I C H A M E L I J K E O N T W I K K E L I N G

S P E C I A L I T E I T E N VOORSTELL ING
Een groot variétéprogramma:

onder persoonlijke leiding van Thep
Bouwmeester niet medewerking van één
groot orkest.
Conférencier: Rolaiid Wagter.
Optreden van: S. J. Brion's Company,
muzikale salon-acrobaten — Jan Ha-
goort, Hollands-Amerikaanse goochelaar

— De Retticliini's, acrobatiscïie en ko-
mische dansen — Roland Wagter, cari-
catuur-tekenaar — "Berny, sensationele
C'venwichtskuiisteiiaar — Steffaiis, rrm-
^ikule comedianten — 3 Plasticus, gla-
diatoren. — Chow-Hoi, Chinees-allerlei
— 4 Wilby's, adagio-acrobatiek.

De toegangsprijs bedraagt ƒ0.50 voor
leden en huisgenoten en ƒ 0.75 voor
ongeorganiseerden, alle rechten inbe-
grepen.

HILVERSUM ZATERDAG 31 MEI

„Ons Gebouw", aanvang 7.3O uur n.m.
Kaartverkoop: „Ons Gebouw", Haven-
straat; Districtshuis N.V.V., Stations-
straat 1O; B. A. Werst, Primulastraat 25;
H. R. Klijn, Frans Halslaan 51, en des
avonds aan de zaal.

GOEDKOOP /WEMMEN VOOR LEDEN
VAN HET N.V.V. EN HUN HUIS-
GENOTEN
Amersfoort, Bisschopsweg: Sportfond-
senbad (iedere Vrijdagavond) van 8—10
uur.

Amsterdam: Sportfondsenbad (West)
iedere Dinsdagavond van 7—10 uur,
in ploegvertaaiid n.l. van 7—8 uur, kin-
deren t/m 13 jaar en begeleiders, van
8—9 uur en van 9—10 uur personen
boven 14 jaar.
Sportfondsenbad '(Oost) ledere Dins-
dagavond van 6—10 uur, in ploegver-
band n.l. van 6—7 uur en van. 7—8
uur kinderen t/m 13 jaar en" begelei-
ders, van 8—9 uur en van 9—10 uur
personen boven 14 jaar.
Zuiderbad (Hob'bemastraat) iedere
Dinsdag- en Donderdagavond van 7.15
—10.30 uur, in ploegverband n.l. van
7.15—8.15 uur kinderen t/m 13 jaar.
van 8.30—9.30 en 9.'30—10.30 uur per-
sonen boven 14 jaar.

Eindhoven: Sportfondsenbad. Stratum-
sedijk (iedere Dinsdagavond):
van 7—8 uur: kinderen t/m 13 jaar en
begeleiders;
van 8—10 uur: personen bo^'en 13 jaar.

Den Haag: Bosbad, Amalia van Solm-
straat (iedere Woensdagavond):
van 6—7 uur: kinderen t/m 13 jaar en
begeleiders;
van 7—8 uur: personen boven 13 .jaar.

Haarlem: Sportfondsenbad, Frederiks-
park (iedere Dinsdagavond):
van 7—8 uur: kinderen t/m 13. jaar en
begeleiders;
van 8—10 uur: personen boven 13 jaar.

Leiden: De overdekte Leidse Bad- en
Zwemiiirichting, Haarlemmerstraat.

Dagelijks toegankelijk voor leden N.V.V.
en huisgenoten.
De toegangsprijs bedraagt hier 15 cent
per lid per bad.

Rotterdam: Sportfondsenbad, v. Manen-
straat (iedere Maandagavond):
van 7.45—8.40 uur: kinderen t/m 13
jaar en begeleiders;
van 8.40—9.35 uur: personen boven 13
jaar.
Oostelijk Zwembad, Vredenoordlaan
(iedere Maandagavond):
van 8.30—9.30 uur. -
ledere Donderdagavond: l
van 7.30—8.30 uur.

Veiilo: Sportfondsenbad (iedere Dins-
dagavond ) :
van 7.30—8.45 uur heren;
van 8.30—9.45 uur dames.

De toegangsprijs voor georganiseerden
en hun huisgenoten bedraagt 10 cent
voor kinderen t/m 13 jaar en werk-
lozen; 15 cent voor de overigen.
Men diene badgoed, handdoek en zeep
mede te brengen.

Men wordt er nadrukkelijk opmerkzaam
op • gemaakt, geen waar'devoorwerpeu
mede te brengen, aangezien ..Vreugde
en Arbeid" geen enkele verantwoorde-
lijkheid op zich kan nemen bij ont-
vreemding daarvan.

Het zwemmen onder leiding,van „Vreug-
de en Arbeid" groeit sterk en regel-
matig worden nieuwe zwembaden in-
geschakeld. Het is zeer wel mogelijk,
dat bij het verschijnen van dit blad
reeds weer meerdere baden door ons^
in gebruik zijn genomen. Derhalve
lette men goed op de berichten in de
plaatselijke pers, alsmede op de affi-
ches van „Vreugde en Arbeid".

KINDER VARIÉTÉVOORSTELLINGEN
„Vreugde en Arbeid" brengt voor .de
kinderen „Nu eens wat anders". Een
aardig programma vol afwisseling, be-
schaafd en grappig. Met medewerking
van: RENYO, de musicale clown; ALBO
en ANITA, zeepbellenjongleurs; ROBBY, ,
de rekenende hond; met tot slot liet
optreden van 100 kleine mensen in
HET EERSTE NEDERLANDSE MARIO-
NEÏTENTHEATER. .
De toegangsprijzen bedragen 15 cent
voor kinderen en 25 cent voor bege-
leiders.

De tournee is als volgt samengesteld:

VENI.O VRIJDAG 30 MEI
Feestzaal Nationaal, aan de Keulse
Poort, aanvang j4 uur n.m.
Kaartverkoop: A. Mazeth, V. Laerstraat
35; Boden vakbondsafdelingen en aan
de zaal.

DEN BOSCH. ZONDAG l JUNI

Casino Schouwburg, Parade 5; aanvang
2 uur n.m.
Kaartverkoop:- C. Schreuders, Zuidwal
46: C. Pieters, v. Uselsteinstraat 18, en
aan de zaal.

EINDHOVEN MAANDAG 2 JUNI
Gehouw Voorwaarts; aanvang 2 uur n.m.
Kaartverkoop: M. J. Griep, Edelweis-
straat 134; Boden vakbondsafdellngen
en aan de z'aal.

CJEEKTRUIDENBERG DINSDAG 3 JUNI
Centraal Bioscoop, Brandestraat; aan-
vang' 5 uur n.m.*"
Kaartverkoop: B. Baars, 11 Huizen 4;
A. Bogaarts, Koestraat 92, en aan de
zaal.

WAALWIJK WOENSDAG 4 JUNI
Musis Sacrum, Grotestraat; aanvang 5.30
n.m. Kaartverkoop: C. Th. Kila, Grote-
straat 104 a; Th. C..Ptüles, Grotestraat
247, en aan de zaal.

/
BREDA DONDERDAG 5 JUNI
„Concordia", Van "Coothpleiii, aanvang
5 uur n.m.
Kaartverkoop: A. Spruijt, Spadestraat
53; C. Tops, Vondelstraat 46; secreta-
riaten der aangesloten organisaties en
aan de zaal.

ROOSENDAAL VRIJDAG 6 JUNI
Vlijtstraat; aanvang 5 uur n.m.
Kaartverkoop: P. Maris, • Waterstraat "58;
Bode Spoor- én Tramwegpersoneel; J.
Mol, Waterstraat 72, en aan de zaal.

BEUGEN OM ZOOM ZATERDAG 7 JUNI
„Korenbeurs", Potterstraat; aanvang 3
uur n.m.
Kaartverkoop: J. J. Fincke, Lange Park-
straat 7; Jansen, Kloosterstraat 6;
Zoutervelle, Borgeldreef 31; Landa, Fa-
brieksstraat 31; Kasteele, Koepelstraat
121, en aan de zaal.

TERNEUZEN MAANDAG 9 JUNI
"Bioscöopgebouw; aanvang 5 uur n.m.
Kaartverkoop: D. v. d. Hooft, Oudeland-
seweg 30; Dekkerstraat 27; Dekkerstraat
37; N. J. Hartestraat 6; M.-Eykestraat 8;
Jul. v. Stolbergplanteoen 7; v. Steen-
berg-laan 30, en aan de zaal.

SAS VAN GENT DINSDAG 10 JUNI
Zaal Reseda, Noordweststraat; aanvang
6 uur n.m.
Kaartverkoop: M. de Groff, Noordstraat
5: M. Gaelens, Kerkhoflaan; H. Deise-
ling, Vredestraat, en aan de zaal.

EEN MUZIEK-, DANS- EN ZANGPROGRAMMA
Met medewerking van: GERARD LEBON
en zijn Nederlands Radio-orkest; KOOS
en CÉSARINE SPEËNHOF; FANTASIO,
musicale clown; HAN en BLACK, humo-
ristisch zangpaar; DE TWEE PICO'S,
accordeon-virtuozen; ALEXANDRA NO-
RÈL. elegant danspaar.
De toegangsprijs bedraagt 5O cent voor
leden N.V.V. en huisgenoten en 75 cent
voor niet-Iedén.

UTRECHT ZATERDAG 7 JUNI
N.V.-Huis, Oude Gracht 245; aanvang
7.3O uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Utrecht,
Oude Gracht 245; Boekhandel Arbeiders-
pers; de .secretariaten der aangesloten
organisaties; Sigarenmagazijn Pallieter,
Beethovenplein 1; Steenweg 21; Nachte-
gaalstraat 56; Sigarenmagazijn Donkers,
Gansstraat 3 b, allen te Utrecht, en des
avonds aan de zaal.

AMSTERDAM ZONDAG 8 JUNI
Bell^vue, ingang Leidsekade; aanvang
7.30 uur n.m.

Kaartverkoop: N.V.V., district Amster-
dam, Frederiksplem 14 en Wetering-
schans 106; secretariaten der aange-
sloten organisaties; Reis- en Inlichtingen-
bureau „Vreugde en Arbeid", Leidse-
plein; Vreugde en. Arbeid, Amstel 224—•
226, en des avonds aan de zaal.

AMSTERDAM MAANDAG !) JUNI
Zaal en adressen worden nader bekend
gemaakt.

AMERSFOORT DINSDAG 10 JUNI
Concertzaal „De Valk"; aanvang 7.30 u.
11.m.
Kaartverkoop: J. Kramer, Spaarnestraat
47; J. W. Polder, Oude Soesterweg 21;
H. Kroon, Utrechtseweg 65b; H. G. Hus-
lage. Zormebloemstraat 8; H. Fremouw,
Soesterweg 142; S. v. d. Veen, Ampère-
straat 18; C. H. Cornelissen, Methor-
straat 27; Het Volksgebouw, Siiouckaert-
leian 11; bij de secretariaten der aange-
sloten organisaties en 's avonds aan de
zaal.
De overige plaatsen van deze tournee
zullen in het volgende nummer van. „Ar-
beid" bekend gemaakt worden.

MET „VREUGDE EN ARBEID" ER OP UIT

en vacant lel
Naar Zandvoort
Kaarten a ƒ 0.55 per persoon verkrijg-
baar, rechtgevende op: rijwielstalling,
bad en één consumptie en alle aan het
bad verbonden comfort, voor hen, .die
slechts één uitgaansdag tot hun be-
schikking' hebben.
Weekeinde in het Grand Hotel, tegen
de uiterst lage prijs van .ƒ6.30 per
persoon-
Verblijf van minstens 3 -dagen in het
Grand1 Hotel a ƒ 3.50 per persoon per
dag.

ititaia/'eó
Vanuit Amsterdam
2 Juni. Boottocht naar Marken en
Volendam. Vertrek dm 9 uur steiger 8,
De Ruyterkade achter het Centraal
Station. Terug pi. m. 6 ïiur.
Kosten ƒ 1.25 . per persoon, waarbij is
inbegrepen één consumptie, wegenbe-
lasting (zijnde tien cent per persoon
op Marken en zeven cent te-Volendam).
(Aanmelden vóór 27 Mei,.

8 Juni: Fietstocht naar Zandvoort met
bezoek aan het Noorderbad. Kosten met
inbegrip van fietsenstalling,, gratis con-
sumptie en bad ƒ0.55.
Vertrek 9 uur Leidseplein. Terug onge-
veer 6 uur.
Dezelfde tocht met gebJfuikmakiiig van-
de tram van Amsterdam naar Zandvoort.
Kosten ƒ 1.55.
Vertrek om 9.15 uur van het Leidse-
plein. Terug ongeveer 6 uur.

14,/Tö Juni: Fietstocht naar Ons Honk
te Lage Vuursche.
Wij brengen in de prachtige omgeving
van Ons Honk een weekeind door. Ver-
trek Zaterdagmiddag^ 2.30 uur Leidse-
plein. Terug des Zondags ongeveer 6.3O
uur.

Met inbegrip van logies, ontbijt er
fiemaaltijcl zijn de kosten voor vo
seneii ƒ 1.7O, voor kinderen ƒ 1.45.

Inlichtingen en aanmeldingen vooraf
aan N.V.V. „Vreugde en Arbeid", Leictse-
plein, Amsterdam.

Vanuit Arnhem
2 J u n i : Fietstocht vanaf Arnhem naar
de bloeiende Betuwe. ƒ 0.45 per per-
soon, consumptie • inbegrepen. Brood
meenemen, vertrek 10 uur v.m. Velper-
plein; terug pl.m. 6 uur n.m.
Aanmeldingen: Districtsdienst „Vreug-
de en Arbeid", Rozendaalsestraat 78. des
avonds van 6—7 uur.

Vanuit Enschede
Grote autotocht vanuit Enschede ƒ 4.—
per persoon, vertrek 6 uur van de
Markt.
Aanmeldingen en inlichtingen bij A.
Dikken, Ribbetsweg 3, Enschede.

Zomerhuisjes te huur!
Voor verblijf op de Veluwe zijn te huur
m de directe omgeving van Apeldoorn
2 houten huisjes. Zij zijn geheel ge-
meubileerd en voorzien van electrisch
licht. Geen gas of waterleiding. Pomp
aanwezig.
'De ,,Eekhoorn" is reeds voor het ge-
hele seizoen verhuurd, terwijl voor „De
Woudduif" nog enkele weken beschik-

- baar zijn. „De Woudduif" bevat een
huiskamer: 3 slaapkamers, ieder met 2
éénpersoonsledikanten; een keuken met
complete 'inventaris; fornuis en enige
petfoleumstellen; een mooie veranda
en eveneens een schuur voor berging
van bagage, rijwielen enz. De huur-
prijs voor „De Wpudduif" bedraagt?
Juni ƒ60.—; 1—15 Juli ƒ40.—; 16 Juli
—15 Aug . ƒ 125.—; 16 Aug.—31 Aug.
ƒ 40.—.; Sept. ƒ 60.—; overige maanden
ƒ 35.—.

NATUURVRIENDENHUIZEN HONDSRUG EN BRUMMEL

Beide huizen zijn thans ook geopend.
Voor hen, die ze niet kennen moge het
volgende dienen:

De Hoiidsrug te Haren ligt in een
prachtige omgeving en biedt plaats aan
65 personen. Vooral voor de water-
spor t lief hebbers is het een ideale
vacaiitië-yerblijfplaats, aangezien het
een half uur - lopen van het Noord-
Laar dermeer-af lig t. Het correspondentie-
adres luidt: W. Vriéze, Heerestraat 33a,
Groningen.

De Bruniinel bij Beiinekóm (voorheen
A.B.K.-huis) ligt in een schitterende
boschrijke omgeving en biedt plaats
aan 60 personen, desgewenst wordt op
aanvraag volledig pension verstrekt,

waarvoor de prijs bedraagt:
Voor één dag pe,f persoon ƒ2.—; voor
2 dagen of langer per persoon per das
ƒ1.80; voor kinderen van 8^14 jaar
20 pet. korting; voor kinderen beneden
8 jaar SOpct. korting.

Enkele maaltijden: ontbijt ƒ0.40; brood-
maaltijd ƒ 0.50, warme maaltijd ƒ 0.90.
Het correspondentieadres luidt: Natuur-
vrieiidenhuis „De Brummel" (voorheen
A.B.K.-huis) te Bennekom.
Overigens gelden dezelfde tarieven als
voor de andere huizen.

De distributie-maatregelen voor het
hotel- en-pensionbedrij f gelden ook voor
de Trofrlstra-Oorden en de Natuurvrien-
denhuizen. Het beste is alle distributie-
bescheiden-mede te brengen.


