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LIJN
Wie de stromingen en de spanningen in de vakorganisatie

de laatste maanden van nabij en met aandacht heeft
gadegeslagen, zal daaruit hebben kunnen vaststellen, dat de
vakbeweging een zware worsteling te voeren heeft met de
problemen van deze tijd en dat zij zoekende is naar nieuwe
vormen. Het is geen overdrijving, wanneer wij zeggen, dat
de vakorganisatie, zoals die gegroeid was, thans vrijwel
niet meer bestaat, terwijl daartegenover iets nieuws aan
het opkomen is, waarvan nog slechts de grote trekken te
onderscheiden zijn. Hoe de vakorganisatie van de toekomst
er tenslotte uit zal zien, wat haar taak precies zal zijn, welke
plaats zij zal innemen in het bedrijfsleven en in het volks*'
leven, dat alles zijn nog vragen, waarop op dit ogenblik geen
antwoord gegeven kan worden. Maar wel kan één ding
worden gezegd en dat is, dat de vakorganisatie een een*
heidsbeweging zal zijn: één massale organisatie, waarin in
ieder geval alle loonarbeiders zullen zijn verenigd.
Dit is geen persoonlijk standpunt, dat we hier uiteenzetten,
rioch een partij*principe of een dogmatisch programma*
punt. Het is niet meer dan het noodzakelijk onderdeel vari
de geordende opbouw van de maatschappij, welke opbouw
onze voornaamste taak in de toekomst is. De vele mensen,
die bezwaar hebben tegen deze eenheidsorganisatie, leven
nog steeds met hun gedachten in het verleden. Zij zijn zo
gewend aan de toestanden, zoals ze vroeger bestonden,
dat zij zich niet kunnen voorstellen, hoe het in de toekomst
mogelijk zal zijn met andere levensvormen vrede te hebben.
Het gaat met hen als met de ouderwetse fabrikanten, die
in het begin van deze eeuw zich er niet bij konden neer*
leggen, dat de arbeiders in iun bedrijf aanspraak maakten
op een zekere erkenning, op beter loon en op een beper*
king van de arbeidstijd. Voor die kapitalisten waren der*
gelijke eisen de ondergang van de bedrijfsvrijheid. Zij wil*
den met de arbeiders doen en laten wat zij wilden, ze
wilden zo lang werken als hun goed dacht en daarbij wilden
ze van inmenging van de zijde van de arbeiders en de
arbeidersorganisaties, evenmin als van de zijde van de over*
heid, iets weten.
Deze tegenzin heeft niet belet, dat die inmenging en die
reglementering er toch zijn gekomen en men heeft ervaren,
dat het bedrijf er niet minder op is geworden. Zo ziet men,
dat nieuwe vormen dikwijls niet blijven wachten op de
goed* of afkeuring van- de betrokkenen, doch zich een*
voudig voltrekken, omdat zij in de lijn der ^ontwikkeling
liggen.
Precies zo in de lijn der ontwikkeling ligt de eenheid der
vakorganisatie. De oude toestand, waarbij wij te maken
hadden met vijf of zes vakcentralen, waarvan dan de be*
langrijkste waren het N'.V.V., de Katholieke en de Prot.
Christelijke, was weinig meer dan een chaos. In ieder bedrijf
had men te doen met verschillende organisaties, die echter
dezelfde arbeiders organiseerden. Daardoor kregen wij ver*
schillende vertegenwoordigers van de arbeiders, die prac*
tisch niet anders konden doen dan dezelfde eisen stellen
en dezelfde belangen behartigen, maar die genoodzaakt
waren om naar verschillen in karakter te .streven, teneinde
hun bestaansrecht te bewijzen.
In de grond van de zaak waren deze verschillende vak*
bonden en vakcentralen uitingen van een hopeloos indivi*
dualisme. Iedereen wilde toch vooral maar graag laten zien,
dat hij anders was dafi een ander. Ieder zocht de verschil*
punten zo groot mogelijk te maken, terwijl het voor een
goede gang van zaken noodzakelijk is, dat wij zoeken naar
hetgeen ons verenigt. Wanneer , een volk een zo groot
mogelijke kracht wil ontplooien, moet het zichzelf niet
verdelen in een aantal groepjes en vakjes, doch zo aaneen*
gesloten mogelijk de gemeenschappelijke belangen nastre*
ven en verdedigen. In tijden als deze, waarin het bestaan
van het volk regelrecht in gevaar is, is dat meer noodzake*
lijk dan ooit. En daarom moet 'juist nu worden nagegaan
op welke wijze de grootst mogelijke eenheid tot stand kan
komen.

Het op de-spits drijven der verschillen was geen lief*
hebberij van de vakbonden alleen. In tegendeel, wij weten,
dat de splitsing van de vakverenigingen grotendeels een
gevolg is geweest van de reeds bestaande splitsing op ker*
kelijk en politiek gebied. Die politieke en godsdienstige
scheidingen brachten met zich mee, dat men, om de kracht
van iedere groep te versterken, die splitsingen steeds ver*
der doortrok. En aan ieder van die splitsingen werd dan het
etiket opgeplakt van noodzakelijkheid om principiële of
practische redenen en hoe minder steekhoudend de argu*
menten waren, met des te meer klem en plechtigheid werd
de splitsing doorgevoerd.
Deze totale versnippering van het volk zat tallozen in (fen
lande dwars, reeds lang voor de oorlog uitbrak. Wij hebben
zeer vele vertegenwoordigers van verschillende partijen en
groeperingen in gemeenteraden en andere officiële instel*
lingen ontmoet, die hoewel zij een partij of een groep ver*
tegenwoordigden, toch hardgrondig genoeg hadden van al
die groepjes.
De grote massa van het volk stond er zelfs volkomen onver*
schillig tegenover, het percentage afwezigen bij de stem*
mingen was daarvoor een sprekend bewijs. Zonder stem*
plicht zou destijds de onverschilligheid voor de politieke
strijd nog veel groter zijn geweest en honderdduizenden
stemden tenslotte op een lijst, omdat de ene of de andere
naar hun opvatting nog de minst verwerpelijke was, m^.ar
van een geestdriftige bevordering van het openbare teven
in Nederland was geen sprake. Het gevolg was dan ook,
dat de jeugd zich hoegenaamd niet interesseerde voor
het politieke spel en een staat is dood, als de jeugd zich
niet meer in het staatsleven verdiept.
Op het ogenblik wordt beweerd, dat -het N.V V een
bijwagen is van de N.S.B. Daarover zullen wij het straks
nog even hebben, maar laten wij beginnen met vast te
stellen, dat de vakcentralen voorheen juist verlaagd zijn tot
bijwagens van de politieke partijen en dat was wel in het
bijzonder het geval bij de confessionele bonden, waar poli*
tieke en godsdienstige overtuiging aan elkaar werden ge*
koppeld op een wijze, die het den godsdienstigen arbeider
onmogelijk maakte een vrije keus te, doen ten, aanzien van
de vakorganisatie, zonder het gevaar te lopen voor ketter
te worden uitgemaakt. Zo zeer heeft de gedachte wortel
geschoten, dat een vakorganisatie altijd de bijwagen was
van een politieke groepering, dat men thans in het N.V.V.
niet anders kan zien dan een bijwagen van de NSB. Men
vergeet daarbij totaal, dat de plaats van de vakbeweging
thans een geheel andere is dan die van de oude organisaties.
Wij hebben thans niet meer te maken met bonden, die het
strijdmiddel zijn van een willekeurige groep arbeiders, doch
met een verbond van organisaties, die namens alle arbeiders
van een bepaald beroep optreden. Dit verbond heeft de
binding met een politieke groepering niet nodig, neen ster*
ker nog, het kan die binding niet gebruiken!
Het algemeen Nederlandse karakter van de nieuwe vak*
beweging moet juist daarin tot uiting komen, dat zij alle
arbeiders verenigt, zonder zich in te laten met hetgeen die
arbeiders in politiek of godsdienstig on/icht gescheiden
houdt.
Het karakter van een dergelijke organisatie wordt uiteinde*
lijk bepaald door het karakter, dat de Nederlandse staat zal
dragen en omtrent dat karakter bestaan wel onderscheidene
wensen, maar nog geen feiten en alleen met feiten hebben
wij rekening te houden. Doch laten wij dit aan de Neder*
landse arbeiders zeggen: het karakter van de staat wordt
bepaald door de daadkracht van zijn burgers. En de burgers
die invloed hebben op de verhouding van de staat tot de
arbeiders, dus op het socialistische karakter van die staat,
dat zijn in de eerste plaats de arbeiders zelf. Daarom heb*
ben alleen zij invloed op hetgeen worden gaat, die zichzelf
inschakelen bij de opbouw van de vertegenwoordiging
de arbeid, waartoe sinds de fusie alleen het N.V.V.
beschikking staat.
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Martelaren
•net een rechtspositie

\ A i ij hebden een onaangenaam
VY karweitje te verrichten Wij

moeten ons bemoeien met het parti-
culiere leven van mensen, die wij
het liefst geheel met rust zouden
laten. Het ligt niet in ons karakter,
noch in de goede Nederlandse tradi-

. tie. om iemands persoonlijke aange-
legenheden voor het voetlicht te
brengen Dat wij dit thans toch doen,
Vindt zijn oorzaak in het feit, dat de
personen, over wie het hier gaat,
zei j de grenzen van het persoonlijk
en net algemeen belang door elkaar
hebben laten lopen. Het betreft n.l
de positie van de bestuurders der
voormalige katholieke vakbonden.
In brede kringen is^ met klem en
overtuiging de bewering rondge-
strooid, dat die katholieke bestuur-
ders dan toch maar getoond hebben
Pit en durf te bezitten, want dat zij
liever hun maatschappelijke positie
prijsgaven, dan dat zij het commis-
sariaat over hun vakbonden aan-
vaardden. Bij 'de wijze,, waarop deze

. voorstelling van zaken werd gegeven,
viel een nobel licht van onbaatzuch-'
tigheid, ja zelfs van zelfverlooche-
ning op deze bestuurders, dat vele
vakbondsleden er toe bracht, even-
eens hun bond de rug toe te keren.

' Zij volgden immers hun voormannen
en als dezen hun positie, hun inkomen
en hun werkkring prijsgaven, dan
konden hun vakbondsleden toch wel
afzien van hun rechten op de werk-
loosheidskas en andere voordelen,
verbonden aan het lidmaatschap van
de vakbond?
Nog verder is het aelfs gegaan. Er
zijn inzamelingen georganiseerd om
deze ,,slachtoffers-van-het-commis-
sariaat" te ondersteunen. Ook al
Weer met het motief, dat deze men-
sen hun bestaan hadden prijsge-
geven, werd er geld ingezameld en
het spreekt vanzelf, dat een zo ver-
heven martelaarschap velen in de
zak deed tasten.
Er zijn er trouwens nog meer ge-

weest, die in de zak getast hebben.
En wel deze bestuurders van de ka-
tholieke boijden zelf, die in de
zakken van de organisatie zelf getast-
hebben, toen zij aan zagen komen,
dat maatregelen tot bevordering van
de eenheid op vakverenigirigsgebied
onvermijdelijk werden.
Commissaris Woudenberg heeft
daarover enkele mededelingen ge-*
daan aan de Nederlandse pers. Be-
trekkelijk kort. en In sommige ge-
vallen zeer kort, voor. dat de confes-
sionele vakbonden onder commissa-
riaat werden gesteld, is bij een
groot aantal katholieke organisaties
een nieuwe wachtgeldregeling ge-
maakt voor de vakbondsbestuurders.
Hierbij is kennelijk getracht om deze
bestuurders onafhankelijk te maken
van hetgeen er in de naaste toe-
komst te wachten stond. Men kon
natuurlijk niet rechtstreeks geld van
de vakbonden aan de bestuurders uit-
delen, maar men heeft dat gedaan
in" de vorm van rechtsposities, die
in de arbeidsovereenkomsten werden
vastgelegd voor de bezoldigde be-
stuurders. Deze rechtsposities gingen
de normale verhoudingen verre te
boven. Er werd voor de bestuurr
ders een wachtgeldregeling gemaakt,
die in de meeste gevallen neerkwam
op een levenslange pensionnering. Het
wachtgeld bleef doorlopen tot de
pensioengerechtigde leeftijd was be-
reikt en daarna volgde, zoals vanzelf
spreekt, het pensioen voor de rest
van het -leven.
In andere gevallen heeft men polis-
sen gekocht voor zeer behoorlijke,
men -mag wel zeggen onbehoorlijke
uitkeringen.

In totaal hebben omstreeks 100 be-
zoldigde bestuurders zich een rechts-
positie verschaft tot een totaal be-
drag van anderhalf millioen gulden
Tegelijk werd ook iets gedaan voor
het personeel van de vakbonden,
maar... dat kon blijkbaar op heel wat

bescheidener voet, want voor 175
man personeel werd in totaal slechts
een half millioen gulden vastgelegd.

„Wanneer we nu weten", zo vervolg-
de commissaris Woudenberg, „dat
deze anderhalf millioen gulden alleen'
de direct opvorderbare rechtsposities
betreffen en dus de pensioenregelin-
gen daarbuiten vallen, geloven wij,
dat wij elk van deze bestuurders het
recht moeten ontzeggen zich voor te
doen als vrijwillige martelaren".
Als bijzonderheid voegde Woudenberg
hieraan toe, dat vele van de aan-
spraken buiten de pensioenen om
betrekking hebben op bedragen, lig-
gende tussen de 20.000 en de 30.000
gulden. Zelfs werden er ook van
ƒ40.000 aangetroffen.

D eze bijzonderheden werpen wel-
een heel ander licht op de on-

baatzuchtigheid, de moed en het
martelaarschap van de katholieke
bestuurders en daar komt nog iets bij.
Zi} hettben n.l. niet geweigerd onder
commissariaat te werken, zij hebben
den commissaris slechts verzocht
hun zo spoedig mogelijk ontslag te
verlenen, terwijl zij zich bereid ver-
klaarden om zo lang dat nodig was,
maar liefst zo kort mogelijk, het
lopende werk te blijven verrichten.
Op deze wijze behielden zij hun
recht op de financiële voordelen van
de bovenomschreven rechtspositie en
de lezer zal begrijpen, dat van die
rechten inderdaad niet gaarne af-
stand zou worden gedaan.
Wij hebben hier dus niet te doen met
heldhaftige strijders voor een prin-
cipe, wij hebben te doen met be.-
stuurders, die op last van de geeste-
lijkheid hun ontslag indienden, na-
dat zij (op advies van die geestelijk-
heid?) op royale wijze voor hun toe-
komst hadden gezorgd. Toen die
rechtsposities eenmaal vastlagen,
konden zij zonder dat de broodvraag
er ook maar iets toe deed, rustig het

principiële verzet spelen, dat hun
door de geestelijkheid was voorge-
schreven. En de grote massa, die dit
niet wist, heeft deze bestuurders be-
wonderd als dappere Nederlanders.
die hun beginselen niet voor een
positie in de vakbeweging prijsgaven!
Hoewel deze feiten reeds- aanstonds
na de instelling van het commissari-
aat bekend werden, zijn zij niet aan
het publiek prijsgegeven. Men vond
de handelwijze verre van fraai, doch
men wilde het particuliere doen en
laten van -deze -bestuurders niet
openlijk aan de kaak stellen. Toen
echter een geldinzameling op touw
werd gezet om deze arme slachtoffers
te ondersteunen en bovendien riet
vertrek van die bestuurders werd ge-
bruikt als agitatiemiddel tegen net
N.V.V., Verd het noodzakelijk, het
publiek -voor te lichten over de wer-
kelijke feiten. Het is toch wel een
beetje al te kras. dat men. na
zich verzekerd te nebben van
een levenslange uitkering en terwijl
men nog het volle salaris geniet, zich
niet onziet geld te vragen, ook van
de allerarmsten.
Niettemin hebbén meer dan 30.000
leden van confessionele vakb'onden
hun weg naar het N.V.V. reeds ge-
vonden en vele duizenden anderen
zullen volgen. Wij vermoeden, dat
thans de niet-katholieke arbeiders,
die gedeeltelijk uit solidariteit met
de confessionelen uit het N.V.V.
traden, na deze opheldering van
Woudenberg beter zullen zien. welk
een volksbedrog hier opgevoerd is.
De slotsom van dit alles kan niet
anders zijn dan:

Laat u niet op lijpaden voeren,
laat u niet door de politieke
geestelijkheid voor de eigen oog-

' merken van de kerk gebruiken,
doch betracht uitsluitend de be-
hartiging van de arbeid«;rsbe-
langen en sluit u daartoe aaneen

• in het N.V.V

M
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MEDISCHE VRAGEN
Jan Jansen loas ziek geworden en niet
zo'n klein beetje ook.
De dokter had hem naar z'n bed ge-
stuurd om het eens behoorlijk uit te
vieren, en hem bovendien nog wat
extra voedsel voorgeschreven -- na-
tuurlijk met inschakeling van het
distributiebureau.
In zoverre was de zaak dan ook in
orde. Jan deed dan ook alles wat van
hem verwacht kon worden om zo
gauw mogelijk beter te worden, d.w.z.
hij volgde zo stipt mogelijk de voor-
schriften op, zowel van z'n huisdokter
als van den controlerenden genees-
kundige. Want omdat Jan natuurlijk
ziekengeld trok kwam die er ook aan
te pas. Toch werd Jan z'n ziekte oor-
zaak, dat hij op een goede dag aan
het rechten moest. Van te voren zow
niemand dat gedacht hebben.
Het zat hem zo:

Langzamerhand begon Jan Jansen,
dank zij zijn extra rantsoen, z'n rust
en z'n medicijnen, weer op te kikkeren.
Helemaal beteren wilde het echter
toch niet.
De contróledokter dacht dat verande-
dering van lucht niet kwaad zou zijn,
en Jan had daar wel oren naar. Dus
besloot hij in overleg met den contróle-
dokter maar een paar weken naar
buiten te. gaan. De dag werd bepaald,
dat Jan zou vertrekken.
Reizen is echter een kostbare historie.
Gelukkig werd er wat op gevonden,
want een neef van Jan moest toch met
z'n auto die kant uit, dan kan Jan
voor niets mee.
Het was eigenlijk wel een dag eerder,
maar dacht Jan, hoe eerder buiten hoe
eerder beter, dus vertrok hij met z'n
neef.
Daardoor kwam het dan ook, dat de
contróledokter hem de volgende dag
niet thuis trof en ...... aldus aan de
Bedrijfsvereniging rapporteerde.
Jan genoot inmiddels van de rust
buiten, totdat die rust wreed verstoord
werd. De Bedrijfsvereniging beschul-
digde Jan n.l. van overtreding van de
controle-voorschriften.
Dat was Jan wel wat al te kras. Hij
had vp dat punt een zuiver geweten
en ging sublet in beroep Door het
scheidsgerecht werd hij echter even
subiet in 't ongelijk gesteld.
Toen kwam Jan bij de Centrale Raad
te landen, die, zoals gebruikelijk, alle
partijen het hunne naar voren liet
brengen.
De Bedrijfsvereniging betoogde, dat zij
ten volle in haar recht stond. De con-
trole-voorschriften schreven n.l. voor,
dat Jan het huis niet had mogen ver*
laten zonder vergunning' van den con-
tróledokter. ,
En een dergelijke vergunning had Jan
niet gehad. Wel voor een dag later om
naar buiten te gaan, maar 'dat deed
niets ter zake.
Op de dag, dat de controle werd in-
gesteld, had Jan thuis moeten zijn en
dat nu was niet het geval geweest.

De Centrale Raad van Beroep jiam
echter de partij van Jan Jansen en
toen Jan de uitspraak zwart op wit
thuis kreeg, had hij geen reden om zich
te beklagen, want de Centrale Raad
overwoog:
ten eerste, dat er weliswaar controle-
voorschriften waren om- opgevolgd te
worden, doch ten andere, dat in dit
ffeval die voorschriften door de ver-
gunning van den contróledokter om
naar buiten te gaan, waren vervangen.
Vervolgens, dat het niet aanging om
de handeling van het naar buiten
gaan — dienstig voor het herstel —
te binden aan een bepaalde dag, daar
het feit zelf in overeenstemming was
met de wensen van den controleren-
den geneeskundige, zodat de Centrale
Raad rechtdoende Jan z'n ziekengeld
alsnog toekende. Hetgeen Jan's tem-
peratuur de volgende dagen aanmer-
kelijk ten goede kwam.

Vragen voor deze rubriek richte men tot
den ' medischen medewerker van liet
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W. N. te H., Z. L. A. te A. en J. M.
v. O. te W. Mag ik ook u verwijzen
naar mijn eerste antwoord van de
rubriek in Nr. 37 van 19 Septem-
ber j.L?
C. R. te H. Uw vrouw behoeft niet
bang te zijn voor het gebruik van
waterstofsuperoxyde op de aange-
geven wijze.
A. J. N. te H. Om een z.g. yoghurtplantje
te verkrijgen, moet u in een apotheek om
kéfirkorrels vragen. Ik heb intussen ook
uw verzoek aan J. P. B. te L. doorge-
zonden.
J. F. L. te A. Alleen de keel-, neus-, oor-
arts, die u heeft geholpen, kan u de ge-
wenste inlichtingen geven.
R. T te G. En uw vermageringskuurtje
én de invloed van de onderlinge ver-
deeldheid tussen de mensen waarmee u
werkt, kunnen het verschijnsel waarover
u schrijft hebben veroorzaakt. Het is in
de regel van voorbijgaande aard eTi
schadelijke gevolgen vloeien er niet uit
voort.
H. te H. Het vroegtijdig dragen van
ruime, niet knellende handschoenen en
— in huis — misschien ook van niet te
nauwe polsmofjes, komt voor uw vrouw
ter bestrijding van de jeukende handen
in aanmerking. Verder heeft een een-
voudig warm handbad kort voor het naar
bed gaan soms een goede invloed; na
het bad goed drogen en voorzichtig met
kamferspiritus masseren.
E. J. d. K. te E. Door microscopisch on-
derzoek van het vocht dat door uw neus
op zulk een lastige wijze wordt afge-
scheiden, is uit te maken of het gaat om
een gewone ontsteking dan wel om een
overgevoeligheidsreactie (z.g. allergie). In
het laatste geval zou inderdaad voedsel-
verandering uitkomst kunnen brengen.
Wanneer u b.v. deze toestand door een
overgevoeligheid voor aardappelen^ on-
derhoudt (wat uw arts door middel van
een huidreactie kan uitmaken), is ver-
andering van het rantsoen ook in deze
tijd wel degelijk mogelijk, aangezien bij
de regeling van de distributie van zie-
kenvoedsel bij overgevoeligheid voor be-
paalde voedingsmiddelen ruiling is toe-
gestaan. Uw rhinitis vasomotaria hoort
dan onder het hoofd: asthma.
A. C. H. te Z. Ovei de toestand van uw
vrouw kan ik op grond van wat u
schrijft, moeilijk oordelen. Wat een kuur
in een rusthuis betreft, moet u beden-
ken, dat vooral ook een zo goed mogelijke
voeding tijdens het verblijf aldaar ver-
sterkend moet werken. U kunt zelf het
beste uitmaken of er een redelijke kans
bestaat, dat de voeding voor haar in een
rusthuis beter zal zijn dan thuis
G v. d. D. te N. De huidaandoening
waarover u schrijft, is moeilijk te gene-
zen. Blijft u onder behandeling van uw
huisarts.
J. v. d. H. te H Een gebrekkige aanpas-
sing bij de overgang van licht naar don-
ker komt zowel erfelijk voor, als ten
gevolge van een tekort in de voeding aan
vitamine A. Wanneer uw jongen enige
dagen achtereen l a 2 gerookte palingen
bij de boterham eet en dan in de sche-
mering nog even slecht ziet als tevoren,
is de kans groot, dat het om een aan-
geboren afwijking gaat. Vraagt u dan
raad aan een oogarts.
N. v. E. te D. Met haarverfkammen moet
u voorzichtig zijn In uw geval zou ik
mijn grijze haren maar met ere dragen.
Met uw dochtertje ging ik nog eens
naar de keel-neus^oor-polikliniek.
C. B. te D. Ook tijdens de ongesteldheid
kan men gerust medewerken aan de in-
maak, wanneer er slechts met schone
handen en zo zindelijk als het behoort,
wordt gewerkt.
M. S. B. te A. Met de geboorte van de
tweeling heeft uw vrouw blijkbaar een
groot verlies aan voedingsstoffen gele-
den. Het ijzerverlies heeft de dokter met
„staal" opgeheven; het verlies a.an kalk
en phosphor heeft haar naar gebit ge-
kost. Anders voedingsfactoren zijn ver-
moedelijk voor het uitvallen van de -haren
en het springen van de mondhoeken
.verantwoordelijk. Wilt u al deze „zwak-
teverschijnselen" afdoende bestrijden,
dan moet u haar voeding verbeteren. In
deze tijd wordt het natuurlijk wat duur,
maar een doelmatig 4agrantsoen is nog
wel samen te stellen.
Voor één d$g. ziet. .hei. .et D.\* alt volgt
uit:

Ontbijt: havermoutpap van 0.3 liter tapte-
melk, 25 g. havermout en IS g. suiker; 80
g. volkorenbrood met "10 g. boter'(2 snee-
tjes) ; 15 g. geraspte kaas; 50 g. rauwe

-wortel; een kop thee met 25 g. taptemelk.
10 uur: een beker taptemelk.
12 uur: stamppot van 500 g. in de schil
gekookte aardappelen; 250 g. savoye kool;
met 50 g. taptemelkpoeder en 15 g. boter;
hierbij 50 g. bloedworst en l appel (100 g.)
toe.
4 uur: 2 sneetjes volkorenbrood '80 g.),
belegd met tomaat; een kop thee met 25
g. taptemelk; een appel of een peer van
100 gram.
7 uur: bord havermout of gortepap (300
g. taptemelk, 25 g. havermout of gort);
15 g. suiker;N 2 sneetjes volkorenbrood (80
g.) met 30 g. wrongel (kwark) en wat
peterselie (2 g.), een kop koffie met 50 g.
taptemelk en een rauwe wortel.
De kosten van dit rantsoen bedragen 60J
cent.
L. L. W. B. te D. In uw geval zou ik nog
eens raad vragen van een der specialisten,
die uw zuster voor de geboorte van haar
tweede kind hebben gezien.
J. W. B. te E. Voor het eenvoudig knip-
pen van de amandelen worden de kin-
deren in de regel niet in het ziekenhuis
opgenomen. Zonder ze gezien te hebben,
kan ik over de vlekken in het gezicht van
uw dochtertje niet oordelen. Frisse lucht
en buitenlucht werken bij verkoudheid ge-
nezend.
J. ». L. te R. Over uw aandoening .kan ik
tot mijn spijt op grond van wat u schrijft
niet oordelen.
A A. v. d. V. te K. Een speciale voedings-
wijze, die uw stijf te zou kunnen wegnemen,
kan ik u niet opgeven. Ik geloof niet, dat
zwemmen of roken uw klachten zullen ver-
ergeren.
J. J. B. te A. Vanzelfsprekend is het weg-
nemen van galstenen geen kleine operatie.
Ook een operatie aan de twaalfvingerige
darm is een hele ingreep. Uitgevoerd door
een ervaren chirurg is er agtn beide opera-
ties nauwelijks levensgevaar verbonden.
W. D. te L. Onder hallucinatie verstaat
men de zintuigelijke waarneming, waar-
voor geen uitwendige prikkel kan wor-
den aangetoond. Hallucinaties kunnen dus
op elk zintuiggebied voorkomen. De een-
voudige hallucinaties (vonken zien, scha-
duwen die zich voor de ogen bewegen,
suizingen, knallen, waaien, fluiten in de
oren) ontstaan door ontstekingsprocessen
in de hersenen.
De samengestelde hallucinatie is tiet naar
buiten verplaatsen van de ziekelijke ge-
voels- en gedachten wereld van den patiënt.
Bij visioenen, die in theologische werken
worden beschreven, gaat het om het naar
buiten verplaatsen van de gevoels- en de
gedachtenwereld van een ziener. Echter
-zou men in dit geval niet van een zieke-
lijke toestand willen spreken.
W.. B. te M. Niet voluit ondertekende
vragen kunnen niet in behandeling wor-
den genomen.
D. v. W. te R. Tot mijn spijt kan ik zon-
der onderzoek niet beoordelen, of uw jon-
gen fietsen en veel lopen mag. De be-
handeling van een dergelijke fistel duurt
in de regel lang, maar ten slotte wordt,
als men steeds maar volhoudt, vaak gene-
zing bereikt.
A. B. te O. „Santé" is een goedgekeurd
theesurrogaat van een grote Nederlandse
fabriek. De geruchten die over dit pre-
paraat worden verspreid, missen een reëlen
ondergrond. Evenmin is het gebruik van
koffiesurrogaat schadelijk; de waardering
ervan is alleen een kwestie van smaak.
H. M. te R. Zonder onderzoek kan ik over
de bloedarmoede van _uw kinderen niet
oordelen.
W. v. B. te E. Tot mijn spijt kan ik zon-
der onderzoek over uw toestand niet oor-
deten.
J. v. d. Z. te W. De plaatselijke behan-
deling van winterhanden. die u reeds hebt
toegepast, zou uw arts zo nodig kunnen
ondersteunen met verschillende genees-
middelen als: arsenicum. jodium, strych-
nine, kinine, cola, hartmiddelen. schud-
klier-, bijnier- en ovarium-praeparaten.
Doktert u dus niet zelf, maai stelt u
zich onder behandeling van uw arts.
C. H. D. d. T. te A. U wordt uitstekend
behandeld voor uw migraine. Ho"udt u rtus
moed. al bent u er op het moment nog
niet veel op vooruitgegaan. Suiker, jam,
oiubijtkoek, pudding en bloempap, zo u,
zoals u ook aangeeft, kunnen vermijden.
Tegen het gebruik van „zoetmiddeJen" is
geen bezwaar. Kool behoort tot de uit-
stekende groenten en roggebrood kunt u
gerust gebruiken. Nu bruine bonen een
positieve reactie geven, zou ik me' witte
bonen ook voorzichtig zijn. Sigarettenrook
zou ik vermijden.

-HOUDEN EN TELEN-
L VAN KONIJNEN _J
Er heerst nog al eens de gedachte,
dat als men alleen een paar konijnen
wil houden om een bout te hebben,
het er niet op aan komt wat voor
konijn men neemt. Dat is een vol-
komen verkeerde gedachte. Er zijn
konijnen, die nooit uitgroeien, die
eeuwig in de verharing zitten, nooit
vet worden of heel weinig vlees zet-
ten. Het zijn dieren, waaraan het
voedsel verknoeid is:
Onze eerste raad is: koop nooit ko-
nijnen, waarvan ge de herkomst niet
kent.
Bovendien is het zaak er op te letten,
dat het dier, dat ge koopt, gezond is.
In de afgelopen maanden zijn we
herhaaldelijk op markten geweest,
waar de aanvoer van jonge konijnen

• groot was. Wie deze bekeek met ogen
van iemand, die enige kennis van ko-
nijnen bezit, zag, dat een groot deel
dezer diertjes ten dode was opge-
schreven, dat ze, voordat ze voor de
slacht geschikt waren, zouden sneu-
velen. Ze waren vaak veel te vroeg
van de moeder genomen en slecht of
onvoldoende verzorgd. De eerste eis,
die ge bij de aankoop van konijnen
moet stellen is, dat ze goed gezond
zijn. Wie geen kerngezonde dieren
aanschaft, is altijd te duur uit.
Een gezond konijn, dat groeikracht
bezit en over weerstandsvermogen
beschikt, moet voldoen aan de vol-
gende eisen: Het moet heldere, klare
ogen hebben; — staan de ogen mat
of -troebel, dan is het niet in orde.

* Wie een konijn koopt, moet dan ook
de ogen goed bekijken. Ook de kwa-
liteit van het vel kenmerkt de ge-
zondheidstoestand van het dier. H-et
moet glanzen en om het lichaam
sluiten. Een vel zonder glans en dun
behaard is een gevolg van weinig
weerstandsvermogen of een uiting
van een ziektetoestand. Ook de hoe-
danigheid van de neus is van belang.
Een dier met een vochtige neus raden
we aan nimmer te kopen. Men kan
er allerlei onaangename ervaringen
mee opdoen. Weliswaar kan een natte
neus het gevolg zijn van een volko-
men ongevaarlijke verkoudheid, doch
het kan ook gevolg zijn van de ge-
vaarlijke en besmettelijke snotziekte.
Voor iemand zonder ervaring is het
verschil moeilijk te onderkennen en
daarom , doet men verstandig het
zekere voor het onzekere te nemen
en nooit een konijn te kopen met een
natte neus.
Voorts lette men op het uiterlijk van
het dier. De poten dienen krachtig
en noi maal te zijn; dieren met x- of
o-benen kope men liever niet en als
men de bedoeling heeft er mee te
fokken, dan is het zeker noodzakelijk
dieren met zwakke of abnormale
poten te vermijden. De achterpoten
moeten parallel met het lichaam lo-
pen en de schenkel moet stevig tegen
het lichaam zijn gesloten.
Het dier moet voorts een brede borst
hebben en het moet krachtig gebouwd
zijn. Wie konijnen gaat houden om
de bout moet op een brede borst let-
ten, want dieren met een smalle borst
zijn slechte vleesproducenten.
Dieren, die in een hoek van het hok
in elkaar gedoken wegschuilen en
traag op het voer zijn, zullen in het
algemeen geen goede uitkomst geven.
Nu is het voor iemand, die voor het
eerst konijnen gaat houden, vaak
meeüijk deze eigenschappen allemaal
te beoordelen en een konijn op zijn
juiste waarde te schatten.
Daarom geven we de raad, als men
zich konijnen aanschaft, zich te wen-
den tot een ervaren en betrouwbaren
fokker, of zich bij de aankoop van
konijnen te doen vergezellen van
iemand, die kennis van en ervaring
met konijnen heeft.
Houdt men konijnen om ze voor de
slacht groot te maken zonder er mee
te fokken, dan is het niet noodzake-
lijk raskonijnen aan te schaffen.
Men kan dan ook volstaan met een
kruisingsproduct, mits men weet,
welke kruising men heeft^ en dat het
een kruising is van twee goede rassen.



KRONIEK VAN DE ARBEID
H et is een bekend verschijnsel,

dat, wanneer de zaken leed
gaan, er weinig over wordt gezegd.
Iedereen kent dat wel uit ervaring.
Wanneer hij zijn werk goed doet,
hoort hij er niets over .van zijn chef
of zijn patroon. Maar berg je als er
een fout wordt gemaakt! Dan wordt
er ineens alle aandacht aan iemands
Werk besteed en vindt iedereen ge-
legenlieid om er het een en ander van
te zeggen. Dit verschijnsel is zo alge-
meen bekend, en het ligt ook zo in de
aard van de mensen, dat men zich
nooit moet verbazen over een schijn-
baar gebrek aan belangstelling voor
'een of andere zaak; integendeel, wan-
neer er geen klachten -.binnenkomen,
kan men aannemen, dat de, zaken
redelijk goed marcheren. ^
Dat is op het ogenblik het geval met
öe werkverruiming. Enkele weken ge-
leden is er vrij wat deining geweest
in de Werkverruiming tengevolge van
öe invoering van de nieuwe bepa-
lingen, waarbij het werkverruimings-
werk gelijk werd gesteld met ieder
ander vrij bedrijf. Het regende brie-
Ven over dalende inkomsten en daar-
uit was onmiskenbaar af te leiden,
dat er iets niet in de haak was. Er
was ook inderdaad iets niet in de
haak; de tarieven waartegen het werk
in de kampen wordt uitgevoerd, wa-
ren namelijk tegelijkertijd veranderd,
toen de nieuwe arbeidsvoorwaarden
Van kracht werden. En deze nieuwe
tarieven waren er oorzaak van, dat
de inkomsten tegenvielen, terwijl
eveneens over de betaling van het
Z.g.n. bijwerk verschil van mening be-
stond.
Daarmee was de nieuwe toestand al
dadelijk hevig in discrediet gebracht.
Steen en been werd er geklaagd' —
en terecht — dat men er veel meer
op achteruitging dan de voordelen er
Van konden bedragen. Hele lijstjes
kregen wij binnen met de berekening
van de inkomsten volgens de oude en
de nieuwe methode en het verschil
viel steeds ten nadele van de nieuwe
Uit.
Al deze klachten^ werden verzameld
en bestudeerd door de sociaal-econo-
mische afdeling van het N.V.V., die
trouwens wel wist waar de schoen
wrong, maar die door deze brieven er
nog een overvloed van materiaal bij-
kreeg. waarmee de onjuistheid van de
tarief bepaling . volgens de nieuwe
schaal kon worden aangetoond. Nu
weten wij. dat, het vaststellen van ta-
rieven in werkverruiming altijd een
moeilijke aangelegenheid is geweest.
Vroeger was het immers zo, dat de in-
koms£e_n uit de* werkverru-iming niet
hoger mochten komen dan de maxi-
mumsteun plus 10%. De uitvoerders
Van de werkverruimingskampen wa-

^ren er dus op ingesteld, dat de tarie-
ven 'moesten dalen, wanneer de in-
spanning van de arbeiders tot een
groter prestatie leidde.

U tfa er om
verlegen zitten!

Net als om Aspirïn. Dat kleine
tabletje knapt U gauw weer op
•Is U zich „niet lekker" voelt.
Zorg dus steeds, een huisje bij de
hand te hebben.

Deze wijze van berekening heeft ook
In het verleden heel wat stof tot er-
gernis gegeven. Een hardwerkende
ploeg arbeiders kon nooit boven een
zeker maximum uitkomen. En de tra-
ditie van dit systeem om door middel
van het tarief de inkomsten te druk-
ken, zo spoedig ze te hoog dreigden
op te lopen, was zó sterk, dat iets
dergelijks ook nu is gebeurd, terwijl
de bedoeling juist was met dit geest-
drift-dodende systeem te breken. Men
vil nu immers juist de arbeiders een
kans geven een behoorlijk loon te
verdienen en dat kon alleen geschie-
den door het verband tussen werk-
verruimingsloon en steun te verbre-
ken.
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De bemoeiingen van het N.V.V. heb-
ben spoedig geleid tot verbetering. De
tarieven werden herzien en sinds die
tijd ontvangen wij geen klachten meer
over de inkomsten bij de werkverrui-
ming. Dat is het" zekerste bewijs er-
van, dat het ingrijpen van het N.V.V.
het gewenste resultaat heeft bereikt.
Uit een uitvoerige becijfering blijkt,
dat thans verreweg de meeste arbei-
ders door de nieuwe regeling met een
hoger weekloon naar huis gaan dan
voorheen. Vqor de overigen blijft het
rechtstreekse inkomen gelijk, maar
ook deze hebben in leder geval nog
het voordeel van de bepaling, dat ge-
zinsinkomsten niet meer worden af-
getrokken.
In de periode van enkele weken is
dus deze belangrijke verbetering tot
stand gekomen. Zo spoedig de fout bij
de tariefberekening bleek heeft het
N.V.V. zijn volle kracht in de weeg-
schaal geworpen en onmiddellijk sloeg
die schaal door naar de zijde van de
arbeiders. Dat is een stukje practische
vakbondsarbeid, waarvan tienduizen-
den arbeiders rechtstreeks de heil-
zame gevolgen hebben kunnen onder-
vinden.
Wat zou echter het geval zijn geweest,
wanneer er geen N.V.V. bestond om
voor de arbeiders op te komen? Zou-
den de vele ongeorganiseerde Neder-
landse arbeiders daarover eens willen
nadenken? Rechtstreeks in strijd met
de feiten wordt vaak beweerd, dat de
vakorganisatie geen zin heeft en dat
het N.V.V. niets te betekenen heeft.
Het is onbegrijpelijk hoe men derge-
lijke dingen kan en durft te bewe-
ren, terwijl de dagelijkse practijk van
het leven bijna dag aan dag het te-
gendeel bevestigt.
Misschien is het. juist daarom wel
goed, dat van de zijde van de uitvoer-
ders van de werkverruiming die wij-
ziging van de tarieven werd toegepast
want nu kon het N.V.V. op een voor
Ieder zichtbare wijze laten zien, dat
het snel en met goed resultaat weet
te strijden voor de arbeidersbelangen,
die lang niet altijd automatisch door
de autoriteiten in acht worden geno-
men. Was de gehele regeling kant en
klaar ingevoerd, waren er deze aan-
vankelijke strubbelingen niet geweest,
dan zou men de verbeteringen aan-
vaard hebben, zonder er zich van be-
wust te zijn, wat de invloed van het
N.V.V. in deze zaak betekent. Nu ech-
ter de' tariefcpmplicatie er bij is ge-
komen en de vakbeweging in zeer
korte tijd de fout heeft kunnen her-
stellen, heef t men het N.V.V. aan het
werk kunnen zien op een wijze, die
voor vele mensen begrijpelijker is, dan
de enorme massa nuttig werk, die
voortdurend wordt verricht, maar
minder in het oog loopt.

Hoewel deze algemene kwestie op-
gelost is, zullen er toch nog altijd wel
hier en daar klachten overblijven.
Klachten over toestanden, persoon-
lijke bezwaren, moeilijkheden met
*voormannen, e.d. zullen, altijd wel
voorkomen, zoals die overal bestaan
waar tienduizenden arbeiders aan het
werk zijn. Daartoe heeft het N.V.V.

provinciale Contactcommissies voor
de Werkverruiming ingesteld, die deze
klachten opvangen en behandelen. Zij
doen dat ook in overleg met de Bu-
reau's voor Rechtsbescherming, zodat
een zo goed mogelijke verdediging van
de belangen van de arbeiders wordt
verkregen.
De arbeiders die eventueel klachten
hebben, doen het best zich via den
vertrouwensman -van. het N.V.V. in
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het kamp met deze commissies te
verstaan en zich dus niet eerst naar
de Bureau's voor Rechtsbescherming
te wenden, aangezien deze taureau's
toch weer met de zaak naar de con-
tactcommissies gaan.
Hieronder, volgen de adressen van
deze provinciale N.V.V.-contactcom-
missies voor de werkverruiming:
Noord-Holland: S, M. Schaasberg,
Frederiksplein 14, Amsterdam.
Zuid-Holland: J. v. Meggelen-, 's-Gra-
yendijkwal 95, Rotterdam.
Zeeland: D. Tiggelaar, Kamf^rfoelie-
straat 47, Goes.
Utrecht^ G. Veldhuysen, Springweg
102, Utrecht.
Noord-Brabant en Limburg* C. Z. de
Vries, Stratumsedijk 35, Eindhoven.
Gelderland: P. A. v. d. Ent/ P." C.
Hooftstraat 8, Arnhem.
Ovferijsel: C. J. Reuvekamp, Reitz-
straat 12, Hengelo (O.).
Drente: J. H. Ham, Sterrenkamp 13,
Emmen.
Groningen: J. Pietersen, Molukken-
straat l, Groningen.
Friesland: C. Brandsma, Ferdinand
Bolstraat 43, Huizum.
Men ziet, dat van de zijde van het
N.V.V. alles gedaan wordt om de ar-
beiders in de werkverruiminé zo goed
mogelijk te beschermen.

M et ingang van l Juni 1941 had de
directeur-generaal van de Ar-

beid aan leiders van industrie- en han-
delsbedrij ven, alsmede aan landbouw-
bedrijven, met uitzondering van akker-
bouw- en veehouderijbedrijven, ver-
gunning verleend tot het ontslaan van
werknemers, die bij hen in tijdelijke
dienst zijn, onder wie worden ver-
staan, werknemers, die op niet meer
dan 110 dagen in de zes onmiddellijk
aan de datum van het ontslag vooraf-
gaande maanden bij hen werkzaam
zijn geweest.
Over deze vergunning zijn vele misver-
standen gerezen. , De voornaamste
hiervan was wel deze, dat men uit-
ging van de opvatting, dat bij het be-
palen van de 110 dagen uitsluitend
rekeoing behoeft te worden gehou-
den met de dagen, waarop door den
betreffenden arbeider, in de termijn
van 6 maanden, onmiddellijk aan de
datum van het ontslag voorafgaande,
in dienst van den aanvrager arbeid
werd verricht. Zondagen en algemeen
erkende Christelijke feestdagen,-
waarop niet was gewerkt, telden der-
halve bij deze berekening niet mee.
Evenmin was dit het geval met dagen
waarop de arbeider wegens ziekte, va-
cantie, onwerkbaar weer, ongeval,
enz. geen arbeid had verricht.
De directeur-generaal van de Arbeid

heeft thans aan de vertrouwensin-
stantie voor het Bouwbedrijf mede-
gedeeld, dat de in het Uitvoerings-
besluit genoemde woorden „bij hen
werkzaam zijn geweest'1 moeten wor-
den opgevat als „in hun dienstbe-
trekking zijn geweest". Dit betekent
dus, dat bij de berekening van hét
aantal van 110 dagen de duur der
dienstbetrekking geldt en Zondagen,
algemeen erkende Christelijke feest-
dagen, vacantiedagen en elke andere
dag, waarop, wegens welke omstan-
digheden ook, niet ge-werkt is, wel
worden meegeteld. Het is duidelijk,
dat bij deze gewijzigde interpretatie
in vele gevallen, waarin voorheen
geen vergunning tot ontslag behoef-
de te worden gevraagd, thans wel ver-
gunning nodig is.
Een veel voorkomende misvatting was
vervolgens, dat bij het berekenen van
de 110 dagen ook moeten worden ge-
teld de dagen, waarop een arbeider,
gedurende de termijn van 6 maanden
onmiddellijk aan de datum van ont-
slag voorafgaande, in dienst van een
anderen werkgever dan den aanvrager
werkzaam was. Deze opvatting is on-
juist. Er moet slechts rekening wor-
den gehouden met het aantal dagen,
dat de arbeider in genoemde termijn
werkzaam was in de onderneming
van den aanvragenden werkgever. /
Vele werkgevers zijn van mening, dat
geen vergunning tot ontslag nodig is,
indien een arbeider, die krachtens
een verleende vergunning werd ont-
slagen, na korte tijd opnieuw wejd
tewerkgesteld en opnieuw ontslagen.
Zij zijn van oordeel, dat alsdan slechts
rekening behoeft te worden gehouden
met de duur van het laatste dienst-
verband. Ook deze opvatting is on-
juist. Bij elk geval van ontslag moet
worden nagegaan, of de desbetref-
fende arbeider in de termijn van 6
maanden, onmiddellijk aan de datum
van het ontslag voorafgaande, op
meer dan 110 dagen in de onderne-
ming werkzaam was.
Meermalen komt het voor, dat werk-
gevers een vergunning vragen tot
ontslag van een arbeider, die inmid-
dels zonder medewerking van den
werkgever bij een ander in dienst
trad.
Ook gebeurt het, dat een arbeider,
terwijl de aanvrage om vergunning
tot ontslag in behandeling is, van
werkgever verandert. In deze geval-
len werd tot dusver geen vergunning
verleend, wijl deze strikt genomen
niet nodig was. De directeur-gene-
raal van de Arbeid heeft besloten
in dergelijke gevallen toch een ver-
gunning te verlenen, indien deze door
den werkgever wordt gevraagd. Als
datum van ingang dezer vergunning
wordt dan gesteld de dag, waarop de
arbeider bij een anderen werkgever
in dienst trad.

Volksconcerten
Het op Zondag, 12 October, gegeven
volksconcert in het Concertgebouw
te Amsterdam bevatte als repertoire
de bekende zesde symphonie van
Beethoven en twee minder bekende
werken, respectievelijk: Wagenaars'
Ouverture „Dé philosophische prin-
ses" en het vioolconcert van Henk
Badings. Het geheel mocht zich in
een grote bijval verheugen. Zoals
steeds stond het werk onder de be-
proefde leiding van Eduard van Bei-
num op een goed plan. Vooral het
vioolconcert, waaraan de soliste Ölly
Folgen Fonden haar medewerking
verleende viel zeer in de smaak.
Het is jammer, dat zovele N.V.V.-leden
niet van de geboden gelegenheid ge-
bruik maken, om naar deze Vo'ks-
concerten te gaan luisteren. Zoals be-
kend is, heeft het District Amsterdam
van het N.V.V. door medewerking van
de Concertgebouw-directie de be-
schikking gekregen over de helft van
het aantal plaatsen in de zaal. De
kaarten zijn aan het districtsbureau
Frederiksplein 14. verkrijgbaar tegen
de lage prijs van 65 cent.
•De volksconcerten zijn er — de naam
zegt het reeds — voor het volk Laat
het volk dan deze gelegenheid niet
voorbij laten gaan, om door ontspan-
ning en inspanning te leren de mu-
ziekkunst op een goede wijze te be-
leven.
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De boetsters boeten zingend
De scholen in het want
Des winters op de schuren
Des zomers op het land
De bruine vingers rijgen
In vlugge regelmaat
De houten pennen ritsen
Waarop het garen staat.

Ze dragen witte schorten
Van nettensmeur niet vrij
En breed-gerande hoeden
Op d'heete taanderij
Ze drinken thee <en koffie
leder uit eigen mok
In plaats van melk en suiker
Daarbij een zwarte brok.

De boetsters knopen netten
Tot vleten „vissens-klaar"
Voor vader, man, aanstaande
De zeelui in 't gevaar —
En als een schuit met vissers
Naar zee vertrekken moet
Brengen ze van de zolders
Wuivend, een laatste groet —

Ze zingen altijd liedjes
Van minne, van dé zee
Verdroomde oude wljsjes
Van zeemans wel en wee —
Pas, als de stormen loeien
Zingen de boetsters niet
Gedenken zij den visser
Die 't leven' „buiten" liet..
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STAAT
Kwijtschelding van.
contributieschuid
voor oud-leden van

confessionele
bonden

D e uittreding van de christelijke en
katholieke arbeiders uit hun vak-

organisaties sinds het onder -commis
sariaat-stellen van deze verenigingen.
heeft voor deze voormalige leden vrU
belangrijke ̂ nadelige gevolgen. Het lid-
maatschap van een vakbond immers
gat aan den arbeider bepaalde rech-
ten. rechten die hem niet cadeau wer-
den gegeven, als een premie op 'zijn
lidmaatschap doch rechten, die hu
verwierf door betaling van een vrij
aanzienlijke contributie.
De vakbonden zijn het geweest, die de
werkloosheidsverzekering georgani-
seerd hebben door instelling van hun

» werklozenkassen, waaruit de leden, als
zi] zonder werk kwamen gedurende
een zeker aantal weken ondersteuning
ontvingen. Deze steun was geen aal-
moes, doch een naar behoefte terug
betalen van gezamenlijk gespaard en
door de overheid aangevuld geld De

•arbeiders hadden op dit geld het vol
ste recht. Wij weten echter allen, dat
in de langjarige crisis de werklo^s-
heid dergelijke vormen aannam, dal
de kassen niet meer toereikend waren.
In zeer vele gevallen bleet de arbeider
werkloos, terwijl hij uit zijn Kas reeds
was „uitgetronken" Wanneer dat het
geval was. moest hij terugvallen op de
steun ui tKenng van overheidswege, die
uiteraard niet zijn grondslag vond in
het beroep, waartoe de werkloze oe-
hoorde. doch dat te beschouwen iS
ais een minimumhuip om door de
moeilijke tijd heen te komen.

In vele gevallen dan ook is deze over-
heidssteun aanmerkelijk lager dan de
kasuitkering van de vakbonden en dit
zal vooral het geval zijn, nu de kas-
uitkeringen met ingang van 29 Sep-
tember j.l. op een hoger peil zijn ge-
bracht. Hoe dat nieuwe peil is en wat
daar voor de verschillende bonden de
gevolgen van zijn. vindt de lezer pp de
volgende bladzijden.
Een feit is echter, dat door deze her-
ziening van de kasuitkeringen de' geor-
ganiseerde arbeider -er nogmaals beter
voor komt te staan dan ie riiet-geor-
ganiseerdè. Zoals wij reeds hierboven
schreven, is dat geen geschenk, doch
een recht. Het spreekt toch vanzeil,
üat de arbeider, die zoveel verantwoor-
delijkheidsgevoel bezit, dat h« zicnzelf
Jegen de gevolgen van de werkloosheid
wil verzekeren, hogere aanspraken Kan
doen gelden dan hij. die zijn hele loon
in zijn zak hield om. wanneer de nood
aan den man kwam bij de overheid
aan te Kloppen om ondersteuning.
tn die werkloosheidskassen leeft de
gezonde gedachte, dat men in de .eer-
ste plaats moet trachten, om op eigen
klacht een afweer te vinden tegen cle
risico's van tiet leven en voor een ar-
beider -is het risico van de werkloos-
heid wel één der belangrijkste, zo niet
bet belangrijkste risico, dat het leven
Meebrengt. In die kassen kwam aan
ook de gedachte tot uiting van „Allen
voor één en één voor allen" Alle wer-
kenden brachten het geld bileen. dat
7°or den werklozen Kameraan rioriig

zijn en iedere arbeider wist, dat

hij persoonlijk zijn wekelijks offer
bracht om het risico, dat alle arbei-
ders tezamen bedreigde, te bestrijden.
Juist in de arbeidersbeweging heeft
men heel sterk gevoeld, dat voor den
gewonen man alleen iets te bereiken
viel door een krachtige en massale
aaneensluiting. Eén arbeider ,alleen
staat zwak. Hij heeft niet de macht
om tegen werkgevers op te tornen en
evenmin om wantoestanden in de
maatschappij te.bestrijden, als hu dat
op zijn eigen houtje wil doen. Aan die

een ongezonde toestand, maar toch
één, die bewees welk een enorme plaats
deze verzekering in het arbeidersleven
ging innemen.

an deze overheersing van het
zuiver materiële voordeel, dat a^ui

het lidmaatschap -van de vakbonden
vastzit; moeten wij niet toegeven De
vakbond moet blijven, een organisatie
tot verheffing van den werkenden
mens in het algemeen Maar dat wil

WAT IS'
GENERAAL PARDON?
Me+ de woorden „generaal pardon" wordt bedoeld: een

algemene kwijtschelding en deze kwijtschelding slaat bij
de maatregel,.die in dit artikel besproken wordt,.op de achter-
stand in contributiebetaling, die ontstaan is, doordat tal van
afdelingspenningmeesters en contributie-ophalers van confes-
sionele vakbonden na 25 Juli van dit. jaar hun leden niet meer
hebben bezocht. Wanneer deze leden vóór l November zich
weer als lid aanmelden voor de thans in het N.V.V. verenigde
vakorganisaties, behoeven zij die achterstallige contributie niet
aan te zuiveren. Op die manier kunnen de leden alsnog hun vol-
ledige rechten, die verbonden zijn aan het vakbondslidmaat-
schap, herwinnen. Hun wordt de vakböndscontributie over de
weken gedurende welke zij niet georganiseerd waren, kwijt ge-
scholden, terwijl de verplichte kasbijdrage uft de fondsen van
het vroegere R.K.W.V. en het C.N.V. zal worden voldaan. Het
Rijk verstrekt zijnerzijds de bijbehorende subsidie.

overwegingen ontlenen de vakbonden
hun bestaan. En nergens waren dus
ook de werklozenkassen beter op hun
plaats dan Dij de vakbonden Zij be-
hoorden tot het natuurlijke arbeids-
terrein van deze organisaties, ook al
heeft men in de laatste jaren In deze
organisaties wel eens meer verzeke-
ringsinstellingen tegen de werkloos-
heid gezien dan beschermingsvereni-
gingen, opgebouwd op' de arbeiders-
solidariteit. Bij deze laatste stemming
werd de geest van de vakbond over-
heerst door het betrekkelijk beperkte
doel van de werkloosheidsverzekering..

niet zeggen, dat wij om dat .doel te
bereiken afstand zouden kunnen doen
van een zo nuttige instelling als de
de, werkloosheidskassen; integendeel,
naarmate de toestanden moeilijker
worden, krijgen de vakbonden ook op
dit terrein een belangrijker taak te
vervullen.
Zonder twijfel zal de werklozenkas in
de komende winter terdege aangespro-
ken worden.-Wij behoeven ons niet te
verhelen, dat deze winter 1941—42 zeer
moeilijk zal zijn. Levensmiddelen' zijn
schaars, de kosten van levensonder-
houd zijn gestegen, de kansen op werk-

loosheid nemen nog steeds toe. De win-
ter, die voor de deur staat, zal zeer zje-
ker één der moeilijkste uit ons volks-
bestaan worden. Daarom zal de ar-
beider zijn rechten op de werklozenKas
ten volle nodig hebben. Het is deze
overweging, die de leiding van het
N.V.V. er, in overleg met de overheid,
toe heeft doen besluiten, allen in de
gelegenheid tt- stellen wederom hun
volle vakbohdsrechten te herwinnen,
die zij verloren -hadden door het •uit-
treden uit Ie 'confessionele bonden
sinds 25 Juli 1941. Deze arbeiders im-
mers waren vaak jaren lid van de'or-
ganisaties en hadden dus getoor.d. <1at
zij er vrij zware geldelijke offers voor
over hadden .om het werkloosheids-
risico te dekken. Toen zij uittraden uit
de confessionele bond, hebben zij wel-
licht in hun spontane actie niet over-
wogen welke gevolgen dit uittreden
met zich meebracht. Ook zijn er zon-
der twijfel velen geweest, die niet per-
soonlijk bedankt 'hebben, maar die
eenvoudig uit de ledenlijsten verdwe-
nen zijn doordat afdelingsbesturen hun
werkzaamheden "staakten en de con-
tributie-ophalers niet meer om hét
geld kwamen. Bij het N.V V. zijn tal
van brieven binnengekomen van ar-
beiders, die zich op die wijze gedu-
peerd achtten en die vroegen, waar zij
zich thans konden aanmelden.
Eerst nu de samenvoeging van de
bonden een feit is geworden, is een
overzicht van de toestand verkregen
en thans kon dan ook het besluit wor-
den genomen om deze oud-leden als-
nog in de gelegenheid te stelle» hun
aanspraken s p de verenigingsnas te
herstellen. Wanneer zij eenvoudig als
nieuw lid toetreden, krijgen zij
dat uitkeringsrecht eerst na een
jaar lidmaatschap. Zij zouden dan dus
in de komende winter nog geen recht
op uitkering hebben. Mede,door de
tegemoetkomende houding van het
Departement van Sociale Zaken is het
echter het N.V.V. thans mogelijk, voor
de leden van de confessionele bonden,
die vóór l November tot het N.V.V.
toetreden, de achterstallige contri-
butie kwijt te schelden, of, zoals men
dat met een vreemd, maar gangbaar
woord noemt: „Generaal Pardon" te
verleden.
De deur van het N.V.V. staat dus
open tot l- November a.s.

Verdwaald in de ambtelijke doolhof l f

Het aanvragen van een invalia'teitsrente
en net in beroep g»arj tegen een afwij-
zende beslissing hierop zijn aati allerlei
wettelijke voorschriften verbonden. Dit
kan helaas nu eenmaa* niet anders
Bij geestelijk normale mensen Kan ne*
reeds moeilijkheden geven doch Het i&
begrijpelijk dat een geestelijk niet vol-
waardig man uit alle voorschriften en
wettelijke bepalingen zeer zeser. geen wijs
kan worden en er dan OOK neg al eens
tegen zondigt
Een dezer dagen kwam ons het" volgen-
de geval ter ore:

A., een geestelijk niet normaal arbeider,
heeft ongeveer zes laar geleden moeite
gedaan om1 een invaliditeitsrente te ver-
krijgen. .De man was, zoals latei is ge-
bleken, inderdaad niet in staat om een
derde' te verdienen van ne;^.ee:i Lichame-
lijk en geestelijk gezonde personen van
dezelfde soort en van soortgelijke oplei-
ding met arbeid gewoonlijk veraienen Hij
maakte echter én .bij. de aanvraag om
rente en daarna bij het aanhangig maken
van zi.in zaak bij. de Raad' van Beroep de
ene fout na de an^rt'-'- Hot -««-iig van een
en ander was. dat*~hetri ge?rj rente werd

'toegekend. De ene keer werd zijn verzoek

afgewezen en daarna wèro hrj wegens
het niet in acht nemen var Jt wetteli.iKe
voorschriften niet ontvankelijk verklaard.
Een andere keei weigerde nrj zich voor
onderzoek te laten opnemen, oifdat hij
meende, dat ,.men hem dan voor goec! zou
vasthouden." :

Het zi^n volgens de wet redenen om een
rente te weigeren, doch meü behoorde
toch de geestelijke 'gesteldheid van klager
voldoende te kennen, om te weten, dat
men hem niet voor ,,vol' moest aanzien.
Tussen herhaalde aanvragen en een
vijlt^L procedures door schi--e; A brieven
aan ministers, aan de koningin "n na Mei
1940 aan de Duitse autoriteiten. Alles zon-
der . resultaat! Tot hij sicn eindelijk
wendde tot een Bureau VOGI Rechtsbe-
scherming. Een geestelijk normaal arbei-
der had zulks natuurlijk al lang gedaan!

Het Bureau voor Rechtf bescherming
nam deze zuak op en bereikie al spoedig,
dat aan A. een invaliditeitsrente werd'toe-
gekend. Dit succes spreekt letteer omdat
de Raad van Beroep in zijn laatste uit-
spraak o.m. had. bepaald, dat klager, in-
dien h.i.1 binnen een -laar .wee' m. beroep
kwam. alleen op grond daarvan reeds niet
ontvankelijk zou worden verklaard.

Deze termijn was nog lang met verlopen.

NW-Bureaü's voor'
Rechtsbescherming —

l > V \ -Bureau vooi ttrclltsuesrllermln;;
Almelo Wlerdensestraat ->2 tul 3073

a. V V V - B u r e a u vuoi Keclitshi-srlierinins
Amersfoort Pasten rst raat !> tel 1KÏ5.

3. N V V -Bureau sooi Kerht.gtii>#rhemitii8
Amsterdam l1 rerterik«plein 1 4 felefoon
37180 35MKU 37928

4. N.V V -Buimii voor ttectustx-sclieriiiiHg
Arnhem, lanshnitenstnïei l ' telefoon

' ;J«84l «84s;
5. N . V V -Bureau vooi «eelilslti-si-tieriiiing

Dordrecht ^insel 162 telefoon 5051
6. N.V V -Burrau "oor Kecntshr'srliermins

s-Gravenhaae. l»i Koyper-trtiat 10.
tel l Kil 15 I K i I K i

1. \ \ \ Hutr.au M'OOI i teri i tni><-s<' l )erui i i ig
Eindhoven Stralumsedljt; 35 tel 5292.

8 . S V V -Bureau voor KtM'hfshrschtTMiing
Oroningen rurtsu i i ;e t 15 iel 40!):;

a. N.V V Bureau vooi Kerntsnewhernnng
Haarlem Krmsives 14 tel i H H s 18359

10 > V v" -Bureau snor tternlshesrrieriiiing
Heerlen V alkenbiirgerweu 18 tel 1319

11. N V . V -Bureau vooi Krrnl-sni-scnerining
Hilversum Stationsstraat s tel «980

12. N V \ -Bureau voor Kerntslt^scliermiiig
Leeuwarden N'ieuweKadr 84 1*1 3091

13. N.V V Bureau tooi tterlushcnwlierining
- \laa-i H - U I H p t i e l k a t K l» ie l 4429

14 N \ \ - onr fHu *!m» UerhtMi»--'•(UM-miug
Jlei>|>fi. Maat kade l, tel 2189

15. N * v i ïurrau vooi H&r^it|!*u.fr*riïerniing
Midrteiouru Dam 13 tet Slx

16 N V * «ureiui «101 Kecni -Itesrliermms
. llottei'fhim «-( iravenrll . iku-ai <)5 telef

HtU'rii. «113*
17. N \ \ .Hurenu vnoi rtec-hi-ii.--., u - i muis

rtrecht spmwvxes 102. tel 11570.
18 v v v -Bureau ""«p Heeht'<l>esrl i i 'miiMB

Zaandam l-'reflertksplein- 16, Amster-
dam-C... tel. 30833.



Regeling van de ziekenzorg
a alles, wat ..Arbeid" reeds gepu-
bliceerd heeft over de nieuwe

regeling van de ziekenfondsen, behoe-
ven wij er thans niet meer uitvoerig
over te schrijven. De regeling zou op
l November ingaan, het is echter
niet zeker, dat men aan de datum
kan vasthouden, omdat het nieuwe
incasso-systeem nog niet administra-
tief in orde is. \
De premie is voorlopig gebaseerd op
4% van het loon, waarvan de werk-
gever en de werknemer ieder 2%
moeten betalen. „Alweer een korting
op het loon", zullen vele arbeiders
zeggen, maar daar staat dan tegen-
over, dat de fondsbode niet meer aaji
de deur komt. Het geld wordt recht-
streeks van het loon ingehouden en-
tegenover deze inhouding staat dan
een daling van de vaste lasten van
het huishouden door het vervallen
van de fondspremie, die thans aan
huis wordt betaald.
Bovendien wordt op deze wijze ver-
kregen, dat de bijdrage tot het zie-
kenfonds op en neer gaat met het
Inkomen: Wie weinig verdient, betaalt
•weinig, wie een behoorlijk inkomen
heeft, betaalt ook naar verhouding
meer. Hiermee wordt een veel billijker
toestand verkregen, omdat ook hier
weer het draagkrachtprincipe wordt
toegepast.
Wij krijgen dus langzamerhand een
beter overzicht van de betekenis van
de nieuwe regeling. Dezer dagen is
«en tweede Uitvoeringsbesluit inzake de
"ziekenfondskwestie te verwachten en
•wanneer dit besluit in de Staatscou-
rant zal zijn gepubliceerd, zullen
daarbij de rechten en plichten der
arbeiders zijn vastgelegd.
Tot die rechten behoren o.a. de ver-
strekkingen, waarop, men recht zal
hebben. Wij geven hieronder de tekst _
van artikel 5,. waarin deze verstrek-
kingen nader worden omschreven en
artikel 6, dat betrekking heeft op uit-
kering bij overlijden. Men zal daar-
uit zien, hoe omvangrijk- de verstrek-
kingen -thans worden, of van welke
betekenis de kostenverlaging is, zoals
bij tandheelkundige hulp, e.d. Hier-
onder volgt dan de inhoud van de
beide artikelen:

ARTIKEL 5.
De verzekerden, bedoeld in art. 3 van
het Ziekenfondsbesluit, hebben recht
op de volgende verstrekkingen:
1. volledige hulp door -hun huisarts,

zowel ten huize van den patiënt
als op spreekuur, daarbij inbegre-
pen verloskundige hulp. voor zover
geen vroedvrouw aanwezig is en
buitengewone verloskundige, hulp
op verzoek van de bBhandelende
vroedvrouw;

2. volledige hulp op verzoeK van den
j huisarts, zowel op spreekuur als

ten huize van den patiënt, te ver-
lenen door in het specialistenrègis-
ter der Nederlandse Maatschappij
tot Bevordering der Geneeskunst-
ingeschreven specialisten, zulks
evenwel voor zover het betreft niet
aan het Ziekenfonds verbonden
specialisten, niet dan na machti-
ging van het bestuur van het Zie-
kenfonds of van den controleren-
den geneesheer, zo deze aan het
Ziekenfonds is verbonden;

3. Tandheelkundige hulp door een
tandarts volgens de volgende rege-
lingen:
c. extracties en verwijdering van

tandsteen gratis;
b. eerste vulling tegen betaling van

25 cent, elke daarop ingevolge
gemaakte afspraak volgende
vulling a 25 cent; zenuwbehan-
deling a /2-.50;

~' c. afzonderlijke kunsttand of/kies
a ƒ 3.̂ -; elke daarop aanslui-
tende kunsttand of/kies £
ƒ2—;
afzonderlijke kunsttand of/kies,
later bijgezet, a ƒ2.50; elke
hieraan aansluitende kunsttand
of kies tegelijk bijgezet, è,
ƒ 1.50;

volledige boven- of onderpro-
these a ƒ20.—;
volledige boven- en onderpro-
these a/ f 35.—;
voorlopig gebit a ƒ22.50;
overzetten voorlopig tot blijvend
gebit a ƒ 15.—;

4. verloskundige hulp door een vroed-
vrouw, indien deze aanwezig is;

5. verpleging in een ziekenhuis voor
de tijd van hoogstens 42 verpleeg-
dagen per geval; -

6. tegemoetkoming in de kosten van
verpleging in een sanatorium voor
de tijd van hoogstens een jaar, op
advies van den Consultatie-
Bureau-arts; "

7. a^e geneesmiddelen, met uitzon-
dering van autovaccins, en ver-
bandmiddelen, met dien verstande,
dat voor spécialité's bij gelijke
werkzaamheid het loco-preparaat
voorgeschreven moet worden;

8. uitwendige geneeswijzen als hier-
onder omschreven;
a. hoogtezon-, infrarood- en

Röntgen-oppervlaktebèstraling,
diathermie,5 lichtboog-, gas-
lamp- en electrische behande-
ling en geneeskrachtige baden,

, een en ander op verzoek van
een deelnemer-huisarts, gedu-
rende hoogstens drie maanden
achtereen, in inrichtingen en
wat betreft hoogtezonbestraling
ook" ten huize van een genees-
kundige, terwijl langduriger be-
handeling alleen met toestem-
ming van bestuur of controle-
rend geneesheer, zo deze aan
het fonds is verbonden, kan
worden verstrekt;

b. Röntgen-dieptebestraling, ra.-
diumbehandeling en Finsen- en
Aanverwante bestraling, alleen
in daarvoor aangewezen inrich-
tingen, op verzoek van een deel-

-, nemer-huisarts of -specialist,
doch slechts na goedkeuring van
bestuur of controlerend ge-
neesheer;

c. massage en heilgymnastiek, al-
leen door daartoe door het be-
stuur van het ziekenfonds aan
te wijzen deskundigen, op ver-
zoek van een deelnemer-huis-
arts of -specialist, doch slechts-
in die gevallen en voor de tijds-
duur als het bestuur of de con-
trolerend geneesheer aangewe-
zen zou achten.

9. andere middelen, als bedoeld in
artikel 5 van het Ziekenfondsbe-

• besluit, als hieronder omschreven
(doch slechts na machtiging van
het bestuur of den i controlerend -
geneesheer);
a. brillen in model-montuur;
b. kunstogen;
c. breukbanden;
d. buikbanden1 ter waarde van

hoogstens ƒ20.— met vernieu-
wing na twee jaar voor i van
ieder bedrag van ƒ 10.—;

e. elastieken kousen ter waarde
van hoogstens ƒ5.— per kous;

ƒ. orthopaedisch schoeisel voor
sterke misvormingen, op voor-
schrift van een orthopaed, vóór
de eerste maal ter waarde van
hoogstens ƒ 25—, voor de
tweede maal van f 17.50, daar-
na ƒ 12.50;

g. steunzolen uit voorraad, op
voorschrift van een orthopaed,
ter waarde van hoogstens
ƒ 10.— voor steunzolen volgens
gipsmodel:

h. steunringen;
i. grotere apparaten als corsetten,

kunstledematen, krukken, draag-
urinalen, anus-bandages enz.
ter waarde van hoogstens
ƒ 25.—.

ARTIKEL 6.,
De uitkering bij overlijden, bedoeld in
artikel 6 van het Ziekenlondsenbe-
sluit, bedraagt voor verzekerden, als
bedoeld in artikel 3 van dat besluit
en de leden van hun gezin, ƒ 50.—,
behalve voor kinderen onder 3 laar,
.waarvoor ƒ 30.— betaald zal worden.

V I

e>

Nieuwe
Zoals beleend, beschikt het N.V.V. over een sociaal-economist "jhettr
afdeling, die een grote activiteit ontwikkelt. Het is deze af d en"'''are de
die het eigenlijke vakbondswerk: het verbeteren van de soc^'i *p
en economische positie van de arbeiders, centraal onder h& °ch is
hoede heeft. Alle kwesties,-die betrekking hebben op lonen ê e dage
loonpolitiek, op arbeidsovereenkomsten, op de rechten en " t̂ het
plichten die de arbeiders hebben en, zoals vanzelf spreekt
op alle vraagstukken, waarmede de arbeider te doen krFjgt,
neer hij werkloos wordt, worden door deze afdeling behanc

Dat betekent niet, dat de vdkbondsbesturen geen eigen
hebben, want deze voeren integendeel op hun eigen terrein $ \ **rin
noodzakelijke onderhandelingen. De sociaal-economische ato'J'l het
ling echter vat het bereikte tezamen, geeft overzichten van ° '"«n hè
algemene toestand, formuleert wensen en eisen, geeft advie*6

een
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DE TOEKOMST VAN DE

minimum

W eet U, waarom oude stadjes zo gezellig
zijn? Omdat de straten krom lopen,

smal zijn en vol van onverwachte hoeken en
even onvenaachte doorkijkjes.
Weet U, waaroi'i oude huizen zo schilderach-
tig zij7t? Omdat zt de sporen van een lang
leven op hun gezicht dragen en er zo vrien-
delijk en vertrouwd uitzien als een dierbare
grootmoeder. .
Gezellig en schilderachtig, die oude huizen,
die oude straten en die oude stadjes,, maar
niet meer berekend op de toestanden van
onze' tijd. Ieder gemeentebestuur heeft b.v
te kampen mei verkeersmoeilijkheden,- die
uitsluitend ontstaan zijn, doordat de oude
indeling van de gemeente totaal niet meer
overeenstemt met de nieuwe eisen van het
verkeer. Maar goed, we aanvaarden die erfe-
nis der eeuwen, zorgen dat het snelverkeer uit
bepaalde strat'tn wegblijft, laten in andere
slechts verkeer van één richting toe en op die
manier passen we het van-ouds bestaande bij
de nieuwe toestanden aan. Doch als de stad
verder groeit, (Leen we dat niet meer, zoals
het vroeger gebeurde: uitbreiding van de ge-
meente zonder systeem, maar maken een
plan, een uitbreidingsplan en in dat plan
verwerken wij alle eisen van de tijd, voor-
zover wij die kunnen overzien.
Zo doen wij m°t gemeenten, zo doen wij ook
met huizen, want hoe gezellig die oude huizen
ook zijn, ook &ii voldoen niet meer aan de
moderne eisen. Ei is te weinig licht o} lucht,
te weinig sladVf/Kiegenheid., te weinig ruimte
voor hygiënisc".-? inriditingen, of zij zijn
onvoordèlig in de verwarming, dan wel dood-
eenvoudig onvoordelig in de bewoning door
een verkeerde verdeling van de ruimte.
Ook voor nieuw? huizen maken wij dus één
plan en een pl-ru. waarin de lessen van het
verleden verwerkt zijn.
Wat doen wij eigenlijk nog zónder plan?
Vrijwel niets én in de toekomst zal zonder
twijfel het werken volgens een plan nog ver-
der toenemen. Als wij dat niet deden, zou de
maatschappij al heel gauw vastlopen; pre-
cies zo vast -ils we gelopen zijn in de crisis,

die in 1929 begon en die ook trouwens 'L
oorsaak daarin vond, dat de wereldhuiS''"A
ding allesbehalve volgens een vast plan w
opgebouwd en geleid.
De gedachte van het -planmatig werken
de laatste tien jaar met grote snelheid
de wereld gegaan. Als we op het oge
zeggen: regeren is vooruitzien, bedoelen W
regeren is plannen maken, plannen die 0*,j<
seerd zijn op hetgeen wij in de toeko'nS

verwachten hebben ,jl
Voor ons land hebben wij m de tveko .^
zeker te rekenen met een zeer groot °flfjf
a-rbeiders, dat om werk zal vragen Onze j
volkmg groeit immers snel, zowel in de 'J
als op het land, ai is het bevolkingsovers1'.
in de stad niet zo groot als in de dofV f
Deze maand }f de volgende zal ons inwo' r
tal de negen millioen bereiken en '<"j'
schijnlijk zal daar binnen tien jaar een *
gënd millioen aan worden toegevoegd. •*',.
mensen moeten leven en zij kunnen ö'j,
leven wanneer er arbeidsgelegenheid
hen is.

'c.'
rfC

Een van de belangrijkste taken van elke

derlandse regering zal het dus zijn, te z°
voor een. zo sterk mogelijke uitbreiding
de arbeidsgelegenheid. Tot dat doel 2"' j(f
de landbouw zo intensief mogelijk <n~j$
worden beoefend. Wij zijn reeds een heel • ̂
op die weg gevorderd, maar wanneer hd $
vaartspeil van Europa rueer toeneemt, ^a A/
intensivering nog belangrijk worden vo& $
set. Toch zal daarmee 'slechts een f/''l',',,|f<"
van het bevolkingsoverschot op het P" jl
land kunnen worden opgenomen Bui te ' i(j?
landbouw moeten dus alle -nieuwe a''" ,jf
krachten worden geplaatst, die afkomstifl
uit de aangroei van de stedelijke bevolki
bovendien nog het overschot van de P'
landsbevolking. . . df
Nu is het mogelijk, dat een gedeelte W> t
vloeien naar het buitenland. Emigra1' rf
altijd een uitlaatklep geweest, wanneer o1

volkmg groter werd dan het econoi"

«n al
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Stemt Zaterdag 18 Oct. om 18.15

Het kwartier
en hoort wat het N.V V. deed e* T dp«
en hoe met de wer/<gemeensc
en Arbeid" een nieuwe tijd

Zorgt, dat niemand buiten de rijen van het vakverbond
nevenstaande invulstrook door uw niet-georganiseerdefl
invuller»
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BIJ hettreff en van maatregelen door de overheid en is dus als hét
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e de motor van de vakbeweging, die gevoed wordt door de
oe* . ^stromen, welke toevloeien uit het vakbondsleven.
r M °ch is het gebleken, dat dit werk nog een nauwere binding met
ien ^r6 dagelijkse praktijk van de bemoeienissen der organisatie en
en ° r*i het dagelijks leven der arbeiders nodig heeft.
kt C0vaartoe zullen thans twee nieuwe organen worden ingesteld te

i
dn

w "

>ens
huil
\an

'ln

,t GÖ
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de S

een LOONRAAD en een WERKLOOSHEIDSRAAD,

terzake deskundige personen uit de onderscheiden delen j
het N.V.V. verenigd zullen worden. Deze nieuwe instellingen
ti het mogelijk maken om het N.V.V. nog beter aan zijn doel

vieï^ doen beantwoorden.
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LIGT l N HET PLAN
.... een land toeliet. Maar landverhui-

' 's geen factor waar wij op mogen reke-
Andere landen kunnen maatregelen

waardoor het wegtrekken van men-
onze streken onmogelijk wordt; der-
verschijnselen hebben wij >
wereldoorlog in overploed

;cn 's..f• (s,-?'* onze streken onmogelij
eid <jjjj| DO,!.- e verschijnselen hebben
ruien":, vv.'ffe wereldoorlog m oven

wij sinds de
loed' kunnen

nemen. Wij moeten dus in de eerste
iie Se^fi uu?'8 zorgen, dat wij zei) zoveel mogelijk
'/ro»'s <!> en ion nuttig werk helpen.

' ^e landbouw met mensen verzadigd is,
öe taak op de industrie om het over-
op te nemen. Vroeger zou men dat ge-

en al aan de vrije ontwikkeling van de
Schappij overgelaten hebben. Men hoop-
dan maar op, dat er wel bedrijven zou-

"Pkomen, die bestaansmiddelen konden
, <hJe?I aan de duizenden arbeiders, die daar-

«roegen en als die verwachting niet in
yiing ging..., nu ja, dan stond men

,t hteloos. Een plan voor uitbreiding »an
•e»^Wasgelegenheid was er niet.
"ftn dergelijke zorgeloosheid kan de wereiO.
• vandaag zich echter niet meer veroor-

'• Zij moet er voor zorgen, aat er een
«n'uoor de burgers van het land.is. Ook
'f land zien wij dan ook maatregelen, die
'ze richting gaan. Daar hebben wij bij-

^-•oee/ö de instelling van hei Aijksarusiüs-
' t

 a". Dit bureau is van rijkswege belast
T,JJ jte arbeidsbemiddeling in de ruimste zin
ijj Aet woord. Dit bureau is voortgekomen

eid

heel
- het
t, fcö

mstWJiH

•ie Pll>t

'9ra*e<%eer&>

arbeidsbeurzen en verzamelt thans de,'öe
;n Ve"s over de beschikbare arbeidskrach-
JiirpL" flet Óehele land. Daardoor krijgt dit

er ten—overzicht t>an. hoeïecl arlKi-
^ J in Nederland bezitten, hoe zi) over
bt>QfrschiUende beroepen verdeeld zijn, hoe
** L ^e arbeidsgelegenheid in ieder beroep

oe sterk de aanwas van jaar tot jaar is.
\ - _

zijn, zullen wij nauwkeurig weten,
* mate de arbeidsgelegenheid in ons
' 't toenemen

we die cijfers, dan moeten we een
terrein betreden, namelijk dat der

yialisatie. Hier komen wij terecht bij
•fntraal Instituut voor Industrialisatie.

Zoals" het Rijksarbeidsbureau een instelling
van het Departement van Sociale Zaken is,
zo is dit Centraal Instituut een schepping
van het Departement van Handel en Nijver-
heid, dus van Economische Zaken. Dat is ook'
logisch. De vraag naar arbeid is een sociale
aangelegenheid, maar om aan die vraag te
voldoen, moeten wij de economie d.wjï. het
bedrijfsleven er bij betrekken. Dit Bureau
voor Industrialisatie onderzoekt de mogelijk-
heden, die er op industrieel gebied bestaan.
Grondstof f envoorziening, afzetkansen en pro-
ductiekosten worden tegen elkaar afgewogen
en op grond daarvan wordt een advies uitge-
bracht, zo nodig leiding gegeven en eventueel
worden verschillende industriële bemoeiingen
met elkander, of met de landbouw, of met
handelsinstellingen in verbinding gebracht.
Ook op die manier dus weer zoveel mogelijk
een planmatige aanwending van de krachten,
waarover Nederland beschikken kan.

De moderne stad bezit niet de romantische
sfeer van een oud stadje met onregelmatige
rooilijnen, smalle straten en grillige pleinen.
Het bedrijfsleven van vroeger had ook de be-
koring van een zekere romantiek". Daar ver-
overde de ondernemer als het ware zijn eigen
terrein, hij ontdekte zijn afzetgebied, bere-
kende zijn kansen en slaagde of... Slaagde
niet. Evenals de romantiek van de oude ste-
den echter zal een groot deel van de roman-
tiek van die oude > bedrij'j'svrijheid verloren
gaan. De moderne wereld zal zakelijker en
nuchterder van uiterlijk zijn, maar zij zal
beter functionneren, daardoor zal onder dat
zakelijke uiterlijk een warmer sociaal hart
kloppen.
Als dat het geval is, is de vooruitgang onmis-
kenbaar, want de romantiek van het oude
stelselloze bedrijfsleven, waarin het kapita-
lisme tot bloei kwam — doch slechts om
onder te gaan in de chaos van zijn eigen
stelselloosheid —• zal iedere arbeider, die de
klassenstrijd en de werkloosheid heeft gekend,
gestolen kunnen worden.

radiotoestel af op Hilversum J:

de Arbeid
c/oet

INdfe

l*n aat
den

1 11 vu I* l rook. :
Vakverenigingen,

Amsterdam-2.
Aan het Nederlands Verbond van
P. C. HooftStraat 178-180

Naar aanleiding van cle radio-uitzending van 18 October 194.1 '
„Het kwartier van de arbeid", verzoekt ondergetekende inge-
schreven te worden, als lid van het N.V.V.

Naam: , J
•

Beroep: ,

Straat.

(In geopende enveloppe te verzenden als drukwerk.)

e lezer weet reeds, dat de kas-
uitkeringen van de werkloos-

heidsverzekering een vrij aanzienlijke
verbetering hebben ondergaan. In dit
weekblad is die verbetering enige tijd
geleden aangekondigd en thans is,
zoals de meeste lezers uit de dag-
bladen inmiddels hebben vernomen,
door. commissaris Woudenberg mede-
gedeeld, dat mét ingang van 29 Sep-
tember de nieuwe regeling van kracht
is' geworden.
Voor. het N.V.V. is dat een hele vol-
doening. Ten eerste bestond er te
veel verschil tussen de onderscheiden
vakbonden, zodat de uitkeringen van
' de bonden nog al wat uiteenliepen.
Bovendien was de sociaal-economi-
sche afdeling van het N.V.V. er van
overtuigd, dat een hogere kasuitke-
ring voor de komende winter drin-
gend noodzakelijk zou worden.
Het spreekt vanzelf, dat het een
enorme krachtsinspanning vereist om
te midden van een oorlog, die met
toenemende hevigheid woedt, het
levenspeil van de grote massa der be-
volking zo goed mogelijk op peil te
houden. Tot nu toe is dat op bevredi-
gende wijze gelukt. De regeling van
de voedselvoorziening, de distributie,
de maatregel tot beheersing van de
prijzen, de ontslagverordening en de
verbetering van tal van sociale maat-
regelen hebben het mogelijk ge-
maakt, dat het Nederlandse volk een
levensstandaard heeft . kunnen be-
houden, die, de omstandigheden in

, aanmerking genomen, hoog te
noemen is; vooral wanneer men die
levensstandaard vergelijkt met het-
geen in andere overwonnen landen
regel is. (,

Inmiddels nemen -de moeilijkheden
toe en zoals wij op de vorige blad-
zijden schreven, er moet rekening
worden gehouden met toenemende
werkloosheid. Het was daarom zo
nodig, dat vóór de winter een verbe- •
tering van de werkloosheidsverzeke-
ring tot stand'kwam. En dat dit reeds
kan geschieden met ingang van 29
September — een datum, die al voor-
bij is, zodat de regeling terugwer-
kende kracht heeft — stemt tot grote
voldoening. Hier is wederom iets van
waarde voor het dagelijkse leven van
brede groepen van arbeiders tot stand
gekomen, waarbij het N.V.V. de stuw-
kracht heeft geleverd, die daarvoor
noodzakelijk was
Wij laten thans volgen wat commis-
saris Woudenberg van de nieuwe
regeling heeft medegedeeld:
Hoewel het werkloosheidsbesluit 1917,
dat de wettelijke basis is van de
staatssubsidie aan de werklozenkas-
sen van de vakbonden en de controle
van de Staat op deze vorm van werk-
lozensteun als maximumnorm een
uitkering aangeeft van 70% van het
loon. was de praktijk echter zo, dat
vele en met name de grootste organi-
saties slechts uitkeringen konden
verstrekken, die veel lager waren.
Sojrimige van die uitkeringen varië-
ren zelfs tussen niet meer dan 45 en
55% van het loon. Ongeacht het feit.
dat het van sociaal standpunt uit
bekeken noodzakelijk is het recht op
kasuitkering zoveel mogelijk op één
en dezelfde hoogte te stellen, ont-
stond daardoor bovendien het euvel,
dat in vele gevallen de uitkeringen zo
laag waren, dat zij van Staatswege
moesten worden aangevuld met zoge-
naamde aanvullende steun. Door deze
aanvullende steun kwamen de ge-
steunde arbeiders op een steunbe--
drag, dat weinig of -niets beter was
dan hetgeen anderen ontvingen, die
niet bij een kas aangesloten waren.
Deze laatsten hadden er nooit een -
persoonlijk offer voor over gehad om
zich tegen de kwade gevolgen van
werkloosheid te verzekeren en ont-
vingen nochtans nagenoeg hetzelfde
als zij, die hun sociale plichten wel
waren nagekomen en door middel
van hun vakbondslidmaatschap ertoe
hadden bijgedragen de werklozen-
kassen op te bouwen. Degenen, die
trachten zoveel mogelijk" hun eigen
risico te dekken waren dus weinig

of niets beter af dan zij, die alles
maar op vadertje Staat lieten aan-
komen.
Aan deze ohbillijkheid moest een
einde komen en bovendien moesten
de uitkeringen alle op één hoogte ge-
bracht worden. Er moest een regeling
komen, waardoor de kasuitkeringen
konden worden verhoogd en dit
diende op een zodanige wijze te ge-
schieden, dat zij binnen het raam
van de voorschriften der afzonder-
lijke kassen konden worden opgetrok-
ken tot het peil, dat het wettelijk
maximum van 70% zo dicht mogelijk
nabij komt.
Het is dit. dat met ingang van 29
September is uitgevoerd en van welke
betekenis deze maatregel is, moge
blijken uit de volgende cijfers:

Mijnwerkersbond:
De uitkeringen van ƒ 0.50, 1.—, 2.50,
2.75 en 3.— worden verhoogd tot
ƒ 0.85. 2.—, 3.50. 3.75 en 4.— per dag.
Een gemiddelde stijging met rond
35%.

Meubelmakersbond:
De uitkeringen van ƒ 1.30, 1.60, 1.90,
2.30 en 2.60 worden verhoogd tot
ƒ 1.30, 1.70, 2.10. 2.75 en 3.— per dag,
terwijl een nieuw maximum van
ƒ3.50 per dag wordt gesteld. Een ge-
middelde stijging met rond 20%.

Landarbeidersbond:
De uitkeringen van ƒ 0.60, 1.30, 1.50 en
1.70 worden (verhoogd tot ƒ0.70, 1.90
en 2.10 per dag. Een gemiddelde stij-
ging met rond 23%. \

Bouwa rbeidersbond:
De uitkeringen van ƒ 1.70, 1.85, 2.—,
2.15, 2.35 worden verhoogd tot ƒ 2 2 5
2.40, 2.60, 2.70 en 3.30 per dag. Een
gemiddelde stijging met 40%.

Typograf enbond:
Een gemiddelde* stijging met rond
10%.

Kappersbond:
De uitkeringen van ƒ 1.—, 1.25, 1.50,
2.—, 2.50, 3.— Worden verhoogd tot
ƒ!.—, 1.45, 2.05, 2.60, 3.20, 3.50 per dag.

'Een gemiddelde stijging van 22%.

Fabrieksarbeidersbond:
Een gemiddelde stijging met rond
28%.

Voor de metaalbewerkers, textiel- en-,
kledingbedrijf, toonkunstenaars, voe-
dings- en genotmiddelenbedrijven en

"transportarbeiders zijn de wijzigingen
nog in bewerking, doch deze zullen,
onvoorziene omstandigheden voorbe-
houden, ook per 29 September j.l. in
werking treden.
In de eerstvolgende nummers van
„Arbeid" zal een volledige opsomming
der plaats gehad hebbenfle regle-
mentswijzigingen worden opgenomen.

U it de genoemde cijfers blijkt wel
duidelijk, van welk een grote be-

tekenis deze nieuwe sociale maat-
regel is. Het aantrekkelijkste is echter
wel, dat deze verhogingen, op een
enkele uitzondering na, ingevoerd
kunnen worden zonder enige contri-
butieverhoging voor de leden, terwijl
de reserves, die alleszins toereikend
zijn voor een bijzonder abnormale
werkloosheid niet aangesproken zullen
behoeven te worden. De oorzaak hier-
van is gelegen in het -feit. dat de
werkloosheid in het afgelopen jaar
sterk is gedaald, dank zij de van
overheidswege genomen maatregelen.
Vanzelfsprekend zal ons aller streven
ook in deze winter erop gericht
moeten zijn, dat zij, die uit hun
werkkring gestoten worden, zo snel
en doelmatig mogelijk weer in het
productieproces ingeschakeld moeten
worden, want vóór alles- moet de
werkloosheidsbestrijding voorafgaan
aan dé werklozenzorg. Het overgaan
naar een ander bedrijf of beroep
wordt thans vergemakkelijkt door de
verhoogde uitkering uit de bondskas.
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Toneelvoorstellingen Lich. ontwikkeling

Het „LACH-CABARET' Komt met een
vrolijke non-stop-revue van cabaret,
revue, operette zang. muziek dans enz.,
welk programma met recht genoemd Is

„Hutspot"
m de onderstaande plaatsen

MedewerKenaen zijn: Jossie Adama
Karinka Rnster. Bnt> BleyenberE Alherf
Klein. Clown Fantaslo. -Crochel en part-
ner en het komische vocale en instru-
mentale kwartet „De Zwervers"
De toegangsprijs voor al deze voorstel-
lingen bedraagt 5O cent voor georgani-
seerden en hun hulsgenoten en 80 cent
voor ongeorganiseerden: alle rechten tn-
begrepen: terwijl voor werklozen een oe-
perkt aantal kaarten & 1O cent ter oe-
schlkklng wordt gesteld In verband met
de beperkte plaatsruimte wordt voor
ledere plaats hieronder slechts één
kaartverkoopadres gemeld Vooi de
overige adressen zie men de bekende
affiches

MJMEGEN VRIJDAG 17 OCTOBER

Kleine zaal ..De Vereniging", aanvang
7.30 n.m Kaartverkoop- N.V V., district
Nijmegen. Berg en Dalseweg 38. en
'= avonds aan de /aal

VENLO ZATERDAG 18 OCTOBER

Feestmaal Nationaal aanvang 7.30 n. m
Kaartverkoop: A Maeeth. v Laerstr 3S.
O,T> 's avonds aan <1e zaal

SITTARD ZONDAG OCTOBER

Ober Bayern. aanvang 7.30 n m Kaart-
verkoop: A de Valk Voxierweg 8 en
s avonds aan de zaal

WEERT MAANDAG 20 OCTOBElf
Apollozaal. aanvang i. 30 n.m Kaart-
verkoop: A C B Tientjes Hushaven

-l 25 a en 's avonds aan dp zaal

HELMOND DINSDAG 21 OCTOBER

Flora, aanvang 7 30 n.m Kaartverkoop:
A Winckens Klaverhof 34. en 's avonds
aan de zaal

WAGENINGEN WOENSDAG 22 OCT.

Jimushoff, aanvang 7 30 n.m Kaart-
verkoop: C v d Kolk Klaaskatefstraat
33 en 's avonds aan de zaal

t
ISUSSt'M DONDERDAG 23 OCTOBER

Ooncordla. aanvang 'l 3(j n.m Kaartver-
koop: 3 van Leeuwen Bijlstr 86. en
« avonds aan de zaal .

liOIJDA VRIJDAG 24 OCTOBER
Concertzaal Kunstmln aanvang 7 3O n m
Kaartverkoop: H Dullemont. Vondelstr
31 en 's avonds aan de zaal

HEUGEN OP ZOOM ZATERDAG 25 OCT.
Concertzaal De Koornbeurs. aanvang
700 n.m Kaartverkoop: J J M PIncke,
Lange Parkstraat 7. en 's avonds aan de
zaal.

W A S P I K ZONDAG 26 OCTOBKR
Hotel Rovers aanvang 7.3O n.m Kaart-
verkoop: D. Keizer. Grotestraat A 1.
Drunen. en aan de zaal van Rovers

OS» MAANDAG 27 OCTOBER
Hotel Luyk. aanvane 7 30 n m Kaart-
verkoop: S van Mechelen Boterstraat
21 en 's avonds aan de zaal

H A A I , \ \ I J K D I N S D A G 2S OCTOIJER
M.nsi? Sacrum. aanvang 730 n.m Kaart-
verkoop: D Kei/.er Grotestraat A l,
Ornnen en s avond? aan df zaal

l
JH OVERIGE PLAATSFN - V A N ONZE
TOURNEE ZULLEN IN HET. VOLGENDE
SUMMÈR VAN ARBEID" BEKEND
WORDEN GEMAAKT.

„Kleinkunst"
Humoristisch sielnkunst-aaerlei o.l.v
THEO BOUWMEESTER Mede werkende»:
HANS SNEL. de bekende radlo-contéren-
cler; CARLA.DIANA, muzikale virtuoze;
BOB STEFFIN Neêrlands meest humo-
ristische goochelaar CAROL1 en ZOON:
NICO DE VREEDE. Neêrlands beste
handschaduwbeeldenkunstenaar: NICO-
LINE

De toegangsprijs voor al deze voorstel-
lingen bedraagt r 0.35 voor georganiseer-
den en hulsgenoten en f 0.50 voor on-
georganiseerden, alle rechten inbegre-
pen, terwijl voor werklozen een beperkt
aantal kaarten a fO.10 ter beschikking
wordt gesteld
In verbana met de beperkte plaatsruimte
wordt voor ledere plaats slechts één
fcaartverkoopadres vermelö. vooi de
overige adressen zie men de bekende
affiches
BODEGRAVEN VRIJDAG 17 OCTOBER
Concertzaal van Rossum. aanvang 7.30
uur n.m Kaartverkoop: A Molenaar.
Emmakade 119 en 's avonds aan de
zaal.

WADDINXVEEN ZATERDAG 18 OCT.
Centrum, aanvang 7.30 uur n.m Kaart-
verkoop: S Pille Henegouwerweg Sla
en s avonds aan de zaal

BILTHOVEN MA.VNDAG 20 OCTOBER
Concordia. aanvang 730 uui n.m
Kaartverkoop: J W Beckers. N Hou-
drlugelaan 9 en 'a avonds aan de zaal

ALIMlEïji A. D. RIJN DINSDAG 21 OCT.
Nutsgeoouw aanvang 7.30 uur QJH
Kaartverkoop. G Cuperus. Jan Nieuwen-
hulzenstraat 20 en «avonds aan de
zaal

DRIEBERGEN WOENSDAG 22 OCT.
Nutsgebouw, aanvang 7.30 uui a.m
Kaartverkoop: A Gerr*tse v d Meu-
lenstraat 51 en 's avonds aan de zaal

GORINCHEM DONDERDAG 23 OCT.
De Doelen, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: B H van Peer. Dalem-
straat 32 en 's avonds aan de zaal

LEERDAM V R I J D A G 24 OCTOBER
Ta venu.' aanvang 7.30'uur n.m. Kaart-
verkoop: G A. van Doven. Patrimonium-
straat 38 en 's avonds aan de zaal.

DOETINCHEM ZATERDAG 25 OCT. '
Sociëteit aanvang 7.30 uur n.m Kaart-
verkoop: M, Gerritsen. Paul Kruger-
laan 9 en 's avonds aan de zaal

BRUMMEN ZONDAG 26 OCTOBER

f otel Concordia. aanvang 7 3O uur n.m.
aartverkoop: A Marlens. Rienderen

D 67 en 's avonds aan de zaal

DOESBURG MAANDAG 27 OCTOBER
Concertzaal aanvang 7.30 uur n.m...
Kaartverkoop: J Stemljes Bergstraat 63
en s avonds aan de zaal

I.OCHEM DINSDAG 28 OCTOBER,
Schouwburg, aanvang 730 n.m Kaart-
verkoop' J Harmsen Emmastraat 16
en s avonds aan de zaal

DE OVKR1GH PLAATSEN VAN DÉZE

TOURNEE ZULLEN IN HET VOLGENDE
NUMMER VAN ..ABBE1D' BfcKEND

WORDEN GEMAAKT

Het gezelschap van WrLLEM VAN DER
VEER voert op het buitengewone blij-
spel In 3 bedrij-ven van H Scnmltt.

„Je zult wat beleven .
op, met medewerking van Mien Erf-
niann- — Sasbach. Cilly Bacil en .lacunes
Reu Ie
De toegangsprijs voor al deze voor-
stellingen bedraagt 50 cent voor ge-
organiseerden en hun huisgenoten en
80 cent voor ongeorganiseerden alle
rechten inbegrepen: "terwijl voor werk-
lozen een beperkt aantal kaarten" &
10 cent ter beschikking wordt, gesteld:
In verbant; met de beperkte plaats-
ruimte wordt voor ledere plaats slechts
één kaartverkoopadres vermeld Voor de
overige adressen zie men de benende

, affiches
HILVERSUM VRIJDAG 17 OCTOBER
Grote zaal ..Gooiland" aanvang 7.30
mir n.m Kaartverkoop: N V V -district
Hilversum. Stationsstraat 8 en 's avonds
aan .de zaal

• .*
UTRECHT " -ZATERDAG 18 OCTOBER
N V -Huls aanvang 7.3O uur a.m.
Kaartverkoop: N V V -district Utrecht.
Oude Gracht 245 . en 's avonds ^an de
zaal

AMSTERDAM ZO.NDAG 19 OCTOBER
Stadsschouwburg, aanvang 7 30 uur n m
Kaartverkoop: N.V.V.-dlstrlct Amster-
dam. Frederiksplein 14 en 's avonds aan
de zaal

ROOSENDAAL DINSDAG 21 OCTOBER
De Vlijtzaal. aanvang 7.30 uur n.m
Kaartverkoop: J Maris. Waterstraat 58
en 's avonds aan de zaal

VLAAROINGEN WOENSDAG 22 OCT.
Harmonie. aanvang 7.3O uur n.m.
Kaartverkoop: P. Broek. Nic Beets-
straat 43 en 's avonds aan de zaal.

SCHIEDAM DONDERDAG 23 OCTOBER
Musis Sacrum, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop : Buffet Volksgebouw.
Tulnlaan 5O en 's avonds aan de zaal

SLIEDRECHT VRIJDAG 24 OCTOBER
Concertzaal Thalla. aanvang 7.3O uur
n.m Kaartverkoop: J Kros. Adm de
Ruyterstraat 33 en 's avonds aan de
zaal. '

ROTTERDAM ZATERDAG 25 OCTOBER
Gebouw Odeon. Gouvernestraat. aan-
vang 3 uur n.m Herhalins van de voor-
stelling van 3 Oetober J.I.. welke door
de bekende gebeurtenissen onderbroken
werd. Kaarten zijn gratis verkrijgbaar
bij de bekende adressen, alsmede bij net
N. V V -District Rotterdam. 's Graven-
dij kwal 95 en eventueel 's middags aan
de zaal.

Zondagochtendvoorstellingen
LEIDEN ZONDAG 19 OCTOBER
Trlanon rheater. Breestraat 31 aan-
vang 10.30 uur v m Filmvoorstelling
met de Indische film „Pareh — de
macht van de Kris" een boeiende In-
dische liefdesgeschiedenis en met mede-
werking van de Nederlands-Indische
Hindoe-danseres Sa bah
Toegangsprijs bedraagt 3O cent voor
werklozen is een beperkt aantal kaarten
a- 10 cent verkrijgbaar Kaartverkoop:
bij de bekende adressen en Herengracht
34 en des morgens aan Ce zaal

AMSTERDAM ZONDAG 26 OCTOBER
Roxy Theater Kalverstraat. -aanvang
10.30 uur v.m Filmvooorstelling met de
film ..Het Eiland der Demonen" terwijl
Indische Zwaardrechters van het ge-
zelschap Ardjoeno voor een uitstekend
büprogramma zorgen Toegangsprijs be-
draagt 1 0.35. voor werklozen is een oe-
perkt aantal kaarten a f 0.10 verkrijg-
baar Kaartverkoop: bij de oekende
adressen en Frederiksplein 14 en
'smoirgenè aan de zaal

ROTTERDAM ZONDAG 26 OCTOBER
Gebouw Odeon.. Gouvernestraat. aan-
vang 10.30 uur v.m Filmvoorstelling
met de prachtige film ..Het Lied van de
Aarde" terwijl Jan Apon met een vro-
lijk Vlaams programma voor een vrolijke
noot zal zorgen Toegangsprijs bedraagt
t O 30, voor werklozen is een oeperkt
aantal Kaarten a f 0. 10 verkrijgbaar

'Kaartverkoop: bij de bekende adressen
en 's Gravendijkwal 96 en 's avonds aan
df zaal

ARNHEM ZONDAG 26 OCTOBER
Luxor Theater, Nleuwepieln aanvang
10.30 uur v.m. Filmvoorstelling met de
film „Concert In Tirol" terwijl het
muzlektrio J e Gijn vooi een uitste-
kend oijprogramma zorgt. Toegangs-
prijs oedraagt f035; voor werklozen is
een oeperkt aantal kaarten & 1 0.10
verkrijgbaar Kaartverkoop. Dij üe be-
kende adressen en Jansbuitensingel 17
en 's morgene aan ae zaal

'S-GRAVENHAGE —ZONDAG 26 OCT.
Ocleon Theater. Herengracht, aanvang
10.30 uur v.m Filmvoorstelling met de
film ..Zijfi Dochter heet Peter" terwijl
Pierre Goeyen en Lia Martin met liedjes
aan de vleugel voor een uitstekend bij-
programma zorgen Toegangsprijs oe-
draagt f O 30; voor werklozen is een be-
perkt aantal taarten a /0. 10 verkrijg-
baar Kaartverkoop: bij de bekende
adressen en Dr. Kuiperstraat 10 en
's morgens aan de zaal.

Zwemmen: Leden van het N. V V én
hun huisgenoten kunnen op bepaalde
•tijden in een aantal overdekte zwemin-
rfchtingen in ons land tegen een xeer
laag tarief toegang verkriigen. Jn bijna
alle baden is een zweminstrucrour van
„Vreugde en Arbeid" aanwezig voor Het
geven van onderricht, aan diegenen, die
hét zwemmen nog n-let machtig zijn

Dgrflret'lit: Sportfondsenbaa Woensdag-
middag van 13 — 14 uur- kinderen tot
en met 13 Jaar en begeleiders Woens-
dagavond van 19.30 — 20.30 uur: per-
sonen boven 13 raar

Leiden: Overdekt Zwembad, geopend
voor leden van het N V V op: 's Maan-
dags van 16 — 18 uur: voor heren en
kinderen en meisjes tot en met 12 jaar;
's Woensdags van 17— r!8 uur- voor heren
en kinderen: van 18—19 . uur: voor
dames en Kinderen: van 20 3O — 22 uur:
voor heren- Donderdags van 14 — 16 uur:
voor dames; voor zover cie drukte het
toelaat ook VOOT kinderen Jongens tot
e.n met 12 jaar; Zaterdags van 19—20
uur: voor kinderen De V &- A Instruc-
teur .. is aanwezig: 's Woensdags van 16 —
17 uur en Donderdags van 14 — 15 mr
Prijs 15 cent per persoon pei bad Lid-
maatschapsbewUzen a ƒ 0.05 verkrijg-
baar bij het N V V.-Dlstrictskanto->r
Herengracht 34
Rotterila.ni: Sportlondsenbaa. Van
Manenstraat Maandagavond van 18.30 —
19,30 uur voor volwassenen met Kinde-
ren; Woensdagmiddag: van 13 15 — 14 15
uur: voor kinderen
Oostelijk Zwembad: Maandagavond: in
drie ploegen en. wel om 7 uur 7 30 uur
en 8 uur Voor^de overige plaatsen ver-
wijzen wij naar de agenda van uet
Weekblad „Arbeid" van 10 Octobér U

Volksontwikkeling
Avondscholen voor
volwassenen
In een ieer groot aantal plaatsen zal
zeer binnenkort een aantal Avondscho-
len voor volwassenen worden geopend.
Hier zal onderwijs gegeven worden in
de Nederlandse taal, kennis van land
en volk rekenen en haridschrit'tverbete-
rlng Het onderwijs zal uitsluitend door
bevoegde leerkrachten gegeven worden,
terwijl de aan de school verbonden
kosten zeer gering zijn. zodat iedereen
georganiseerd of ongeorganiseerd hier-'
van kan profiteren De scholen zullen
niet alleen in de grotere, doch ook in
de kleinere plaatsen worden gesticht
Voorts houdt de afdeling Volksontwik-
keling zich behalve met de bovenge-
noemde Avondscholen voor volwassenen
ook bezig met- Algemene Ontwikkeling.
taalcursussen lezingen en voordrachten.
excursies enz
Laat ieder die voor net onderwijs in
aanmerking komt of belangstelling voor
één van de andere takken van de Volks-
ontwikkeling heeft, inlichtingen inwin-
nen omtrent prijzen enz Wanneer dit
adres niet bekend Is. wende men zich
tot het Centraal Bureau van „Vreugde
en Arbeid" Amstel 224 — 226 te Am-
sterdam

Volksconcerten te Amsterdam
Voor de te nouden Volksconcerten zijn
voor de georganiseerden en hun nuis-
genoten op vertoon van lldmaat.schaps-
bewijs DI.I riet N V V District Amster-
dam Frederiksplein 14 de oekende aoed
kope toegangsbewijzen a 65 cent alle
rechten moegrepen. verkrijgbaar Plaats-
bespreking a 10 "cent is eveneens moge-
lijk bi> net N V V District Amsterdam
en wel m de week vóór de voorstelling
op Maandag. Dinsdag en Woensdag van
11 — 4 uur en op Donderdae van 11 — 1
uur

Volksconcert van 26 Octobér a.s.: Het
Concertgebouw-orkest o 1. v Eduaro van
Bemum met als solisten Corrv Bijster
(sopraan i en Elsa Nólthenius i piano i
voert uit: We bei Ouverture .Eury-
anthe", Mozart Recitatiel en aria
„Bella mia t'iamma"; Mozart Pianocon-
cert c kl t K V 491; W Landre Tus-
senspel en slotscène uit ..Beatrijs":
Wagner Ouverture „Tannhauser". Aan-
vang 7 16 uur n.m Voor verdere bijzon-
derheden verwijzen wij naar de dag-
bladen

Tentoonstellingen
De Koloniale l en toonstelling te s-Her-
togenbosch is voor de leden van het
N V V toegankelijk <t 10 cent per oer-
soon
Het Kasteei van Beuningen te Vught is
5'eoeei ^rati? door de ieder van net
N V V te oezlchtigen terwijl net
Kasteel Heeschwijï onde: deskundige
leiding a 15 cent per persoon te be-
zichtigen Is

Daguitstapjes enz.
AMSTERDAM ZATERDAG 25 OCTOBER
Om 14..3O uui » oezoes aan het gemeen-
telijk vullverbrandingsbedriji aan de
overKant van 't IJ Kosten 20 cent per
persoon
De excursies staan ondei deskundige
leiding aanmelding met storting van
het verschuldigde bedrag, waarna be-
wijs-, van deelname wordt toegezonden.
tot ten minste drie dagen voor de vast-
gestelde datum. 01.1 het N V V . -district
Amsterdam. Frederiksplein 14. en
.„Vreugde en Arbeid"- Ijeidsepieln
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Solide

mcmneKe
een man!

Het if goed dat tijdig te bedenken. De eerste school-
jaren vliegen voorbij en dan staat U voor de keus:
doorleeren of naar een baas. U zult als het even
kan altijd het eerste kiezen, want ook Uw jongen
heeft recht op de plaats in de maatschappij die
overeenkomt met zijn aanleg. Sluit tijdig een ,verze-v

kering bij „De Centrale" — de maatschappij voor
\verkend Nederland. De kleine zorgen die de gere-
gelde betaling van een bescheiden premie met zich
brengt, zullen wél besteed blijken en de keuze die ge
voor de toekomst van Uw kind moet doen, verge-
makkelijken. Bespreekt U eens met onzen agent
welke mogelijkheden de tarieven van „De Centrale"
bieden. Zijn advies is geheel vrijblijvend.

OP TIJD VOORKOMT SPIJT.

NTR4LE"
— Coulant

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG
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GOED WASSEN ]
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Plakken
Onder „plakken" verstaan we drie
handelingen:
a. het uitstrijken van kreukels uit het

natte wasgoed met de vlakke hand;
b. het uithalen van zomen, zelfkan-

ten, borduursels" en banden;
c. het in model brengen van een stuk

wasgoed, het bij rekken van scheve
punten bij huishoudgoed.

Wanneer de kreukels uit het wasgoed
nauwkeurig verwijderd worden, maakt
het de opmaak gemakkelijker, terwijl
tricotgoed na drogen meteen opge-
vouwen kan worden
Goed geplakt huishoudgoed laat zich
vlugger en mooier "mangelen. Door 't
uithalen van zomen, borduursels en
kantjes drogen ze gladder op; de kans
op stuktrekken bij het strijken is min-
der groot. Bandjes van- slopen e.d.
worden nat veel gemakkelijker uit-
gehaald; hebben lang zo veel niet te
lijden, dan wanneer men ze, opge-
droogd, met mes en schaar bewerkt.
Door de verschillende kledingstukken
goed in 't model te rekken, vallen ze
in het dragen mooier; let vooral op,
dat bij gestreept en geruit goed de
strepen recht lopen, dit is bij het op-
maken niet weer goed te krijgen.
Scheve punten aan doeken, taïella-
kens enz. kunnen geen mooi mangel-
werk geven. Bovendien vervalt het
rekken en duimen (= rekken alleen
met de duimen en wijsvingers der
beide handen, een minder krachtda-
dige wijze van rekken, -dat we op la-
kens toepassen en gewenst, omdat
het weefsel van tafelgoed zo teer is).
Vóór of na het plakken wordt alle
goed omgekeerd; valt dan een stuk
af, dan blijft de rechte kant tenmin-
ste „ongerept". Een uitzondering ma-
ken we voor dat goed. dat als Ie

-huidbedekking dient; beter een klei-
ne verontreiniging op de rechte kant
dan daar, waar het kledingstuk on-
middellijk met de huid in aanraking
komt.
Kousen en sokken worden geplakt
vóór ze door de wringer gehaald wor-
den. De naad van de kous wordt op
het midden van het been gelegd, zo-
dat de hielen los komen te zitten. Na
wringen kunnen ze bij -de tenen op-
gehangen worden, paar bij paar.

Drogen
„Kurkdroog" lijfgoed is een eis voor
onze gezondheid. Vochtig goed ont-
trekt warmte aan ons lichaam om het
vocht te doen verdampen. De afkoe-
ling, die daardoor ontstaat, kan ziekte
veroorzaken. Om dezelfde reden wordt
schoon lijfgoed voor zieken, ouden van
dagen en baby's bij de kachel gehan-
gen, zodat alle vocht toch maar ver-
wijderd zal worden.
In goed, dat we iets vochtig in de kast
leggen, ontstaat „'t weer", een schim-
melplantje, dat kleine zwarte stipjes
in het goed maakt en niet anders
dan door scherpe bleekmiddelen ^te
verwijderen is.

Dé plattelandsbewoners kunnen
buiten drogen; dat is een groot voor-
recht. Het wasgoed krijgt er een
frisse reuk door. Soms hangt men op
een zonnige dag het goed buiten om
te bleken. Men houdt het goed dan
enige uren flink nat.
Alleen wit linnen en katoen kan in
de zon gedroogd worden, mits men
zorgt, dat het dadelijk afgenomen
wordt als het droog is. Doet men dat
niet, dan wordt de was geel.
Gekleurd en wollen goed wordt in de
schaduw gedroogd.
Neem voor het „buiten" drogen de
volgende regels in acht:
a. zorg, dat de waslijn schoon is.
Neem die van gegaivaniseerd ijzer-
draad met een vochtige doek af; rol
de lijnen van hennep of sisal om een

' plankje, borstel ze af en toe met sop
schoon en spoel ze af.
b. gebruik een wasschortje met grotfe
zak voor de wasklemmen, aodat u niet
telkens behoeft te bukken en de han-
den vrij heeft. Na gebruik rolt u de
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schort mét de klemmen op, strikt het
met de banden dicht: op deze wijze
zijn de klemmen stofvrij en droog
opgeborgen,
c. gebruik houten wasklemmen met
veer of gegaivaniseerd ijzeren klem-
men. De houten wasklemmen zonder
veer geven licht op het goed at;
d. zorg, dat de waslijnen „strak" ge-
spannen zijn, alleen dan kan een was
„netjes' opgehangen worden;
e. hang de soorten goed bij elkaar,
achteraan b.v. lakens, daarvoor tafel-
lakens>, doeken enz. Dit werkt later
„vlug opmaken" in de hand. Hang alle
goed op dezelfde wijze op.
ƒ. haftig huishoudgoed zó op, dat de
zomen evenwijdig met de waslijn lo-
pen. Sla grote stukken 12 a 15 cm.
over de lijn en zet ze dan met klem-
men vast. Bij oud goed worden zo
licht bij sterke wind de zomen stuk
getrokken. Sla de zelfkanten oqk' 15
cm. terug, zodat geen'punten scheef-
trekken.

g. hang lijfgoed met de zwaarste
delen boven; zet overhemden, nacht-
japonnen e.d. bij de inzetnaden van
de mouw vast. De dunnere gedeelten
zijn eerder droog, zuigen dan het
vocht van de dikkere delen op. Bij
sterke wind hebben aeze stukken dan
ook niet zo te lijden dan wanneer de
mouwen naar beneden hangen.

Mooie jurken kunnen geschikt aan
omwoelde klerenha'ngers gedroogd
worden, ze blijven dan beter in het
model.
h. hang bij „vochtig" weer geen ge-
steven goed buiten, het worat dan
slap. Voegt men echter aan de stijfsel
wat keukenzout toe, dan heeft men
voor het stijf goed geen bijzondere
maatregelen te treffen.
i. Strik kleine kraagjes, manchetjes
e.d. aan een reep katoen met bandjes
vast. Ze waaien dan niet af, worden
ook niet vuil of raken weg.
j. hang^boorden en manchetten aan
de lijn door een dun koordje of draad
wit katoen door de knoopsgaten te
rijgen en strik ze direct aan de lijn
of aan het dwa?s'latje van een kleren-
hanger.
Je. Sla van borstrokken en herenpan-
talons de mouwen en de pijpen over

De vrouw en de zwarte handel
Geen bevoorrechting van
de bezittende klasse

E r is niets wat de vrouwen tegen-
woordig zo bezig houdt als de

distributie. Daielijks zitten de huis-
moeders te puzzlen met de bonnen.
Het is langzamerhand een heel vraag-
stuk geworden, de bonnen zó te ge-
bruiken, dat men er tot het einde van
hun geldigheidsperiode mee kan toe-
komen, vooral als men in zijn gezin
een paar „flinke" eters heeft.
We hebben daarbij één troost: iedere
huisvrouw heeft met dezelfde moei-
lijkheden te kampen, omdat de een
niet meer krijgt, dan de ander.
Voor de grote massa.der arbeiders is
dit inderdaad het geval maar in de
practijk schijnt er aan de „rechtvaar-
dige verdeling der beschikbare voor-
raden" wel het een en ander te ont-
breken.
Was dit niet zo, dan lazen we niet
dagelijks de verhalen over clande-
stiene handel in levensmiddelen". Uit
het feit, dat die handel, ondanks het
krachtige ingrijpen der overheid, nog
altijd welig -k-an tieren, blijkt onom-
stotelijk, dat zeer grote hoeveelheden
levensmiddelen aan die „rechtvaar-
dige verdeling" worden onttrokken en
terecht zijn gekomen in handen van
lieden, die' er grove winsten mee ma-
ken. Het komt er zelfs in het geheel
niet op aan, in welke levensmiddelen
zij handelen. Als ze maar op -de bon
zijn, of niet meer beschikbaar worden
gesteld. Dan is er goed geld mee te
verdienen! Er zijn afnemers genoeg
voor te vinden en geen dezer hande-
laren hoeft, om maar eens wat te
noemen, met een baaltje rijst in z'n
maag te zitten
De prijzen, welke door particulieren
voor sommige artikelen worden be-
taald, grenzen aan het ongelooflijke.
Welke arbeidersvrouw zou b.v één
gulden vijftig cent voor een pond j e
rijst kunnen neertellen?

Men ziet het weer: nauwelijks is dit
volksvoedsel aan de distributie ont-

' trokken, dus officieel niet meer voor-.
handen, of het blijkt, dat de sluik-
handel zich er meester van heeft ge-
maakt.
„Als je maar geld hebt, kan je nog
van alles kopen", zo redeneert men
niet geheel ten onrechte
Maar de arbeiders hebben niet genoeg
geld, Zij, die profiteren van de clan-
destiene handel, zijn de bevoorrechten
in onze maatschappij — dat zijn de
mensen, die bovendien de gelegen-
heid hebben gehad hun kasten, kel-
ders en zolders te vullen vcór de ge-
hamsterde goederen op de bon kwa-
men. Die hamsterwoede was mede
oorzaak, dat sommige artikelen eer-

der op de. bon kwamen, dan nodig
was.
Het is zeker toe te juichen, dat de
overheid alles doet om de clandestiene
handel uit te roeien. Geregeld lopen
er sjacheraars tegen de lamp, maar
hoewel deze zwarte handelaars zeer
zwaar worden gestraft, kan blijkbaar a

het kwaad niet totaal onderdrukt
worden. De ware schuldigen blijven
meestal buiten schot, dank zij het ge-
raffineerde systeem van tussenperso-
nen, die nooit te vinden zijn.
Men kan nog zoveel werken op het
sociale gevoel der arbeiders — het
geeft allemaal niets, zolang men er
niet in is geslaagd aan de onsociale
handelingen van andere groepen een
einde te maken. Juist de arbeiders, die
toch alles in de levensmiddelenfabrie-
ken en op het land moeten voortbren-
gen, hebben er recht op, te worden
beschermd tegen- hen, wier egoïsme
geen rekening houdt met het werke-
lijke volksbelang.
Het zou ook de taak van de arbel- •
dersvrouw aanmerkelijk verlichten,
wanneer zij de overtuiging had, dat'
al haar, opofferingen niet alleen wor-
den gebracht in het belang van haar
gezin, maar ook in het belang van
onze gehele voiksgemeenschap. waar-
in ieder in dezelfde mate de gevolgen
van de tijdsomstandigheden heeft te
dragen.
Voor de arbeidersvrouw behoeft dit
alles echter toch geen reden te zijn,
het stelsel der distributie te veroor-
delen. De distributie is nu eenmaal
noodzakelijk en was ze er niet, dan
zou het voor de grote massa nog véél
moeilijker zijn, de meest noodzake-
lijke levensmiddelen te kopen De
mensen-met-geld . zouden dan mis-
schien alles naar zich toe halen
Zonder organisatie zou het er met de
levensmiddelenvoorziening helemaal
droevig uitzien. Een goede organisatie
is het eerste middel tot maatschap-

'pelijke verbetering Deze overtuiging
leeft zeker onder" de arbeiders. Voor
ieder stukje lotsverbetering hebben zij
immers door middel van hun organi-
satie moeten vechten.
Zo staat het ook met de voedings-
perikelen. Zonder georganiseerde mid-
delen, dus distributie, zou het een
chaos zijn. Dat daarbij, de arbeiders
de overheid aan hun zijde vinden, als
het er om gaat klappen uit te delen
aan hen, die zich ten koste van de
volksgemeenschap trachten te bevoor-
delen, is daarbij van grote betekenis.
Dat de overheid er nog niet volledig
In is geslaagd dergelijke ongerechtig-
heden met wortel en tak uit te roeien,
dient eerder voor de arbeiders, maar
inzonderheid voor hun vrouwen, een-
reden te zijn, de autoriteiten te steu-
nen in de strijd tegen de zwarte
handeL

de lijn terug om uitrekken te voorko-
men.
l. zorg, dat het goed buiten niet be-
vriest; wat keukenzout door 't laatste
spoelwater, maakt dan dit minder
gauw plaats heeft. Het wasgoed heeft
door bevriezen veel te lijden.
m. hang .zeer oud gqed steeds dubbel
of vier-dubbel op.
Zelfgebreid of gehaakt lijfgoed wordt
liggend op een droge baddoek ge-
droogd, zodat het kledingstuk niet
uitrekt.
Een volgende maal iets over het dro-
gen in huis.

CORRESPONDENTIE
Mej. T. v. A. te A. Wit rubbersnoer
voor strijkbouten bestaat niet, vol-
gens den vakman, die ons inlichtte.
Zwart snoer behoeft volstrekt niet af
te geven. Wanneer het dat wél doet,
is het van minderwaardige kwaliteit.
Wat uw tweede vraag betreft, het
volgende: Verchroomde kranen zijn
inderdaad practischer dan koperen.
Dat er echter nog zoveel koperen
kranen worden aangetroffen is te be-
grijpen, als men weet, dat het ver-
chromen van metaal iets van de
laatste jaren is. Waarom zou men
nog deugdelijke kranen zo maar door
verchroomde vervangen? Dan moet
u niet ^vergeten, dat verchroomde ar-
tik'elen, zoals het altijd met nieuwe
dingen gaat, veel duurder waren.
Dat gelakte kranen ook practisch
zouden zijn, betwijfelen wij. Het lak
zou er op de duur wel afspringen —
zeker als het warmwaterkranen be-
treft.
Mevr. G. L. K. te W. Verf op de rui-
ten kunt u met een scheermesje ver-
wijderen Het is verstandig het mesje
in een houdertje of in een kurk te
doen. Houdertjes zijn in elke ijzer-
winkel te verkrijgen.
Mevr. J. G—R. te U. Uw huisbaas
maakt zich er met een „Jantje van
Leiden" af, als hij beweert, dat er
geen dakpannen meer zouden zijn om
het lekke dak te herstellen Geloof
er maar niets van!
Mevr. Ch. u. S.—V. te R. Inderdaad
mogen de slagers voor het aan-huis-
bezorgen 10 cent per halve kilogram
extra berekenen. U hoeft er echter
geen genoegen mee te nemen, dat uw
slager u niet in de gelegenheid wil
stellen het vlees van de winkel af te
halen. Dit is verkapte prijsopdrijving.
Mevr. W. N.—J. te Z. Tot onze spijt
kunnen wij u geen middel aan de
hand doen om langer met de kolen
te doen. De enige raad, welke wij u
kunnen geven, is deze: stook met
overleg-en begin pas te stoken, wan-
neer de temperatuur in huis werke-
lijk ondraaglijk begint te worden.
Mevr. Joh. G.—de R. te S. Het beste
lijkt ons, het glasgordijn zodanig aan
het openslaande raam te bevestigen,
dat u het, wanneer het raam wordt
opengezet, er gemakkelijk weer kunt
afnemen. Vitrage heeft van regen en
wind veel té lijden.
Vitrage, die gewassen is, moet men
ook niet bij hevige wind buiten te
drogen hangen.
Mevr. K. T—K. te L. De bepaling
dient men zó op te vatten, dat afval-
len, die men zelf nog kar gebruiken,
niet met de ophaaldienst behoeven
te worden medegegeven. Wanneer u
van oude kranten ballen voor de
kachel wilt maken, kunt u dat met
een gerust geweten doen.
Mevr. H. de J. te B. Het boenen van
schilderwerk is onder alle omstandig-
heden af te raden. Het is een goed
middel om deuren e.d. verveloos te
maken! Geregeld afnemen met spons
en lap is de beste manier van onder-
houd. Een scrteutje ammoniak of
azijn in het water, is geen bezwaar.
Maar denk er om: teveel ammoniak
Is óók slecht voor de verf.
Mej. G. v. V. te D. De eerste vraag
is niet erg duidelijk. Op uw andere
vraag antwoorden wij, dat wij glas-
papier voor het bewuste raampje
geen gelukkige oplossing vinden. Dit
papier wordt dikwijls al heei gauw
lelijk. Er is misschien nog wel een
lapje voor een gordijntje te vjnden,
dat het kamertje niet donker maakt,
zónder dat de buren u kunnen be-
spieden.



Onze wintergroenten

N u langzamerhand de tijd van de
wintergroente nadert, is het wel

Soed om even aandacht te geven aan
verschillende vooroordelen, die hier
en daar tegen de kool, de rapen en de
andere z.g. „grove" groenten worden
gevoeld en uitgesproken.
Laten we eerst een ogenblik blijven
staan bij die uitdrukking „grove
groenten". Klaarblijkelijk worden
daarmee die soorten bedoeld, waar-
van de overlevering wil, dat ze lang
gekookt worden, omdat dan pas de
vezels zacht zouden worden en de
groente beter verteerbaar zou zijn.
Onderzoekingen van den laatsten tijd
hebben aan 't licht gebracht, dat die
opvatting verre van juist is. Trou-
Wens, ook. buiten laboratorium-on-
derzoekingen om, eenvoudig als er-
varing uit het practische leven,-is het
aan menigeen gebleken dat juist
rauwe kool beter bekomt dan ge-
kookte en dat iemand, die bepaald
last heeft van de lang gestoofde
witte- en savoyekool, in 't geheel
geen bezwaren ondervindt ' van de
goed fijn gesnipperde of grof ge-
raspte groente. Ook wordt door de-
zelfde voor kool gevoelige personen
öe groente, die slechts een half uur
gekookt heeft, beter verdragen dan
öie, welke de gebruikelijke urenlange
kooktijd heeft doorgemaakt.
Hoe dat komt?

.Klaarblijkelijk komen er in, de rauwe
"groente stoffen voor — grotendeels
nog onbekend -- die hulp geven bij
de vertering. Deze stoffen zijn niet
bestand tegen verhitting; we verlie-
2en dus hun hulp. als we de groente
koken en dit wel des te sterker naar-

we de kooktijd (en de stoof-
lang voortzetten.

Wie dus niet tegen kool en koolraap
meent te kunnen, die probere het
eens met de rauwe, fijnverdeelde
groente, of wél met de groente; die
slechts een half uur gekookt heeft.
Voor onze gezondheid is dat veel
beter dan dat. we blijven vasthouden
aan de overtuiging, dat we eenmaal
zulke wintergroente niet verdragen
en dat we daarom gedurende de
winter zouden zijn aangewezen of op
slechts eenige soorten of op de in
blikjes of in flessen verduurzaamde
zomergroenten. Juist de stevige win-
tergroenten brengen ons o.a. een
flinke voorraad kalk, die we in het
koude jaargetij extra nodig hebben.
Denkt u maar eens aan de adver-
tenties van (dure!) kalkpreparaten,
die u elk jaar in de kranten kunt
lezen en die u dan .vertellen, hoe
wintervoeten en winterhanden er
door kunnen worden voorkomen.
Véél goedkoper - en daarenboven
smakelijker - - dan die kunstmatig
bereide tajbletjes en poeiertjes zijn
onze door de natuur geproduceerde
wintergroenten mits we die niet
lang koken en niet afkoken.
De proef op de som hoop ik u deze
'en de volgende keer te geven door
enige recepten. Vandaag houden we
ons uitsluitend aan de rauw opge-
diende kool, waarbij dan warme
aardappelen worden gegeven

Sla van savoye- of witte kool
(4 personen)

750 gr. (f kg. of 14 pond) savoye-
of wittekool, l uitje of preitje, l
kopje karnemelk, l theelepeltje zout,
l flinke theelepel mosterd, l eetlepel
azijn, l koude gekookte aardappel.

Wrijf voor de slasaus de aardappel
fijn, roer er de fijngesnipperde ui of
prei, het zout en de mosterd door en

verdun het mengsel met de azijn en
de karnemelk.
Haal de kool over een grove rasp of
schaaf ze in zeer fijne draden; ver-
meng ze dan met het sausje

Sla van rodekool (4 •personen)
750 gr. (i kg. of IJ pond) rodekool, l
uitje, als het kan l zure appel, 4
theelepel zout, 2 theelepels suiker,
l kopje karnemelk, l koude gekookte
aardappel.
Maak de slasaus op dezelfde wijze
als in het vorige recept (gebruik,
wanneer voor de sla geen zure appel
beschikbaar is, in plaats daarvan in
de saus l eetlepel azijn)
Behandel de rodekool op dezelfde
wijze als de savoyekool; rasp ook de
zure appel en roer beide door elkaar
met de slasaus.

CORRESPONDENTIE
Mej. P. S. te Gouda. Beantwoording
van uw brief was per post niet mo-
gelijk, omdat, u niet uw volle naam
noch uw adres opgaf. Een recept voor
aardappelcake kunt u vinden in het
nummer van „Arbeid", dat 25 April
verscheen. Mocht u deze krant niet
bewaard hebben dan willen wij u het
recept wel zenden, mits u naam en
adres volledig opgeeft.

s

Correspondentie, de algemene
redactionele Leiding van tiet
weekblad „Arbeid' betreffende,
richte men aan den Hoofd-
redacteur van tiet weekblad
„Arbeid". Postbus 10Q. Amster-
dam. Geen persoonsnaam ver-
melden!
Bij brieven, bestema voor de
verzorgers der onder se lieidene
rubrieken, vermeide men de
naam van de rubriek duidelijk
op de omslag. Voorts adresseren
aan: Redactie Weekblad „Ar-
beid". Postbus 100. Amsterdam.

NUTTIGE WENKEN
Een poreuze pul

Dg poreuze pul .kan onze lezeres uit
Winterswijk weer goed" krijgen, door
deze om te spoelen met waterglas.
Laten drogen. Eventueel de behande-
ling nog eens herhalen.

Vlekkerige tafel
De tafel, die ondanks het vele wrijven
toch direct kringen vertoont, moet met
schuurpapier 00 worden afgeschuurd
en dan flink in de was worden gezet.
Als de tafel weer op kleur is, kan er
blanke lak over worden gestreken.

Rubberrollea
De rubberrollen voor onze wringers zijn
moeilijk te krijgen. We moeten er daar-
om nog meer dan anders voor zorgen,
dat de rollen, wanneer de wringer niet
in gebruik is, worden losgezet. Als- de
rollen voortdurend onder spanning staan,
slijten zij onnodig.

Smoezelige kaarsen
Mevr. ScJi.—v. T. te Huizen. De sier-
kaarsen, die smoezelig zijn geworden,
kunt u schoonmaken door ze even in
heet water onder te dompelen. Het
buitenste vuile kaarslaagje smelt dan.
Om te voorkomen, dat de kaars te dua
wordt, moet 'u haar vooral maar heel
even in het watei houden.

Vuil barnsteen
De barnstenen schaal van onze lezeres
uit Woerden kan zij eerst met zeepsop
afwassen en daarna met schoon water
afspoelen.

Zuinig met zeep
Gooi het zeepsop na de was niet weg,
maar regel uw werk zo, dat u nog aljer-
lei werkjes met dit sop kan opknappen.
Zo kunt-U er nog poetsdoeken in wassen,
de deuren mee afnemen er. de gasstellen
mee schoonmaken.
Het zal de huisvrouw, die pas klaar is
met de was, niet lijken om meteen weer
aan het werk te gaan. Dat is ook niet
nodig. In een tobbe of wasketel kan men
het sop tot de volgende dag bewaren.
Het is zonde om in deze tijd zo veel zeep-
sop ongebruikt weg te 'doen.

"Het ta.lenderbïoc ' fceeH niet alleen
aamyijzim'cn van de datums, v.;n
opkomst en ondergang van zon en
maan enz,, maar bovendien: een schat
van goede lectuur voor Uzelf en U\v
kinderen; een prachtige tijdpassering
door het opnemen van rebussen en
raadsels: de mogelijkheid om door
poede oplossing dezer raad.vels mooie
kinderboeken te verdienen De in te -
kenprijs bedraagt gedurende de
maand October:

f 0.30
Daarnr. wordt de kalender in de
Boekhandel verkocht voor; ƒ 1.56
Wij raden U aan, U met bestellen te
haasten.
Gebruik daarvoor onderstaande bon.

AVONTUUR EN ROMANTIEK
IN DE DIERENWERELD. Een verzameling afle-
veringen met uiterst boeiende verhalen van
onverschrokken wildernisreizigers, or.bloencl
aan het beroemde standffardwerk van Dr. A.
E. Brehm GEEN FANTASIE DUS, MAAR ZEEK
INTERESSANTE WEKKI.IJ.TKHEID!
UITSTEKENDE PERS - DANKBARE KOOl'EKS.
Zelden is een werk met zooveel waardeering
ontvangen. Bekende paedagogen als Fr M.
Ludwtaus en wijlen Stamperius noemden het
uitnemende lectuur, ook voor de jeugd. Een
van de vele enthousiaste koopers scnivef:
..Dit werk bevalt me buitengewoon. Ik _h«»b
alle boeken van Jack Londen en Jamet
wood gele- .
zenen meen ^^

goede kwa-
liteit mee
te kunnen
praten!"

Van deze bij-
zondere uit-
gave is een

nog zoo goed t.ls
niexiw restant, dat
wij hebben laten
binden in 3 KLOE-
KE DEELEN. BE-
VATTENDE
BLA»X. MET HON-

DERDEN ILLUSTRATIES, en dat wij -tijdelijk
aanbieden voor slechts

f O _ . een zeldzaam lage prijs voor zulk
een omvangrijk werk. Desgewenscht

betaalbaar met t 1.— of méér per maand.

Voor «mk-rsUiiimlc prachtaanlnedinKen zult V ook zeker interesse hebben.

WISKUNDE VOOR IEDEREEN door Egmont Colerus, het boek, dat D de wiskunde
als 't ware spelenderwijs bijbrengt. In korten tijd verscheen van dit boek reeds de
4e druk! In stevige band slechts f 4.K).

ITNCVCLOPATCTME VOOR IEDEREEN Geheel bijgewerkte druk Van dil Doek
werden reeds 85.000 ex verkocnt! Het bevat ,1780 kolommen. 2600 illustr., 6-J ge-
kleurde en zwarte platen en 50 landkaarten. Het behandelt 36.000 onderwerpen l
Gebonden ƒ4.15. In luxe band f 4.70

KRAMER'S WOORDENBOEK EN. Driekleur-editie (Duitsch bruin. Engelsch blauw
en Fransen granaat). Prijs per deel ƒ4.70, per stel compleet ƒ14.10.

HOLLANDS (.1 Oll l i : door Jan de^Hartog Het meesterlijke epos van de Zeesleep-
vaart. In prachtband f 4.70.

ELISABETH, door Egon Conte Corti. Het Duitengewoon boeiende levensverhaaj van
kei2eriri Elisabeth de schoonste vrouw van haar tijd. Rijk geïll In prachttbanri
f3.25. ' :

AL DEZE BOEKEN DES4JE-
WENSCI1T BETAALBAAR
MET f l.- of mefi per niii.imt.

^Franco verzending Besiell'n-
gen uitsKiltend te richten a<m:

Bof l i l iani l i - l I I . M E L I S S E N
PrlnseiiKi-achl U'!~i — A'dani.

Telefoon S17»l.
Postrek 60092

Gem. Giro N 220(3

Ondergeteekende wenscht franco te ont-

Het verschuldigde aa / /de Ie termijn <id
ƒ ,..."\ is door rnn ver?, 'wordt dcor mi j met
10 et extra als remoours op de zending Detan.lcl ' i
.* i Doorslaan wat niet wordt verlangd

Naam en beroep;

Adres: •ïi,

•••»••••«••». ••••«••••••••••& ••



VOO<? DF JEUGD

Babbeltje
van Oom Niek

M'n oeste neven en mctilen
Misschien herinneren jullie je nog.
dat ik een week of wat geleden het
een en' ander aanhaalde uit de brief
van een^ hoogst-verontwaardigde
Amsterdamse nicht, die een paar
weken geleden in een zwembad was
bestolen IK had toen met dat nichtje
te doen, maar deze week- heb ik een
diefstal meegemaakt, waar ik
hartelijk om heb gelachen Zo zie Ie,
dat de zaken altijd verscheidene
Ramen hebben, maar het is wel een
beetje vreemd, dat ook een diefstal
grappig kan zijn
Maar laat ik met het oegin oe-
ginnen Tante Cor ging met Reg en
Ron de stad in. Oom Niek - dank-
baar dat hij nu eens rustig zijn oab-
beltje met jullie kon houden — .bleet
helemaal alleen in z'n eentje achter
en wuifde welgemoed het stel na
Dat was nu net een ouderwetse
weegschaal: tante Cor in het midden
als de balans en Reg en Ron.' elk
hangend aan een arm als de schalen
„Het is haast geen doen. met die
twee alleen de stad in te gaan — als
je met je werk klaar bent. kom dan
naar me toe', had tante Cor gezegd.
„Je hebt er zo je handen aan vol '
Terwijl ik de drie stond na te kijken,
had ik er goed erg in, dat tante mets
te veel had gezegd Het was eigenlijk
geen doen en voor dat de tram van
tante aankwam, had oom Niek z'n
rustige babbeltje' met jullie in de
steek gelaten — hij had z'n jas aan-
geschoten en kon net nog op de
tram stappen, voordat die wegreed.
Oom Niek gaat wel eens meer met de
tram en toevallig was het dus niet,
dat de conducteur hem kende Die
conducteur dacht niet anders, dan
dat ik met de drie was meegekomen
en toen ik in een hoekje op het ach-
terbalcon ging staan, vond hij het
heel gewoon, dat ik ook voor tante
Cor en voor Reg en Ron betaalde. Ja,
voor Ron ook — het was goed, dat ik
eraan dacht, dat-ie drie was' gewor-
den Nu moet je weten, dat de tram
langs ons huis rijdt en van dat ach-
terbalkon af stond oom Niek te gluren
naar het drietal daar binnen. „Papa
dag zeggen", zei Ron, die ook^al héél
goed weet waar we wonen. Ron keeïf
*n Reg keek en tante keek. Maar hoe
ze ook keken — ze zagen natuurlijk
niemand voor de ramen staan en ik
had achterop het grootste plezier,
toen ik zag, hoe het gezicht van tante
Cor betrok "„HU is t-er-niet". stelde
Reg vast

„Papa heeft het te druk — hij is
weer gauw aan het werk gegaan om
ons strak te kunnen halen", zei tante
Cor, maar ik kon aan haar gezicht
wel zien, flat ik Over die „onhartelrjk-
heid" nog wel een en ander te horen
zou krijgen. Nu moest ik op den con-
ducteur letten. Want ik zag, dat tante
reeds haar portemonnaie te voor-
schijn haalde om te betalen. Met het
geld in haar hand wachtte ze diens
komst af, maar doordat Reg in Ron
telkens weer andere opmerkingen
maakten, had zij .er geen erg in, dat

zij werd overgeslagen Ik vond het
prachtig" Hoe langer het duurde, dat
ik rustig achterop kon staan roken —
hoe liever het mij was en in de tram
kon tante de twee bengels best de
baas Toen we haast bij de halte
waren waar ze moest uitstappen,
scheen het toch tot tante door te
dringen, dat de conducteur nog niet
was geweest Met het geld in de hand
wenkte zij hem en zag mij te
zelf der tijd staan Zó verbaasd had ik
tante nog ndoit zien kijken. Maar
dadelijk waarschuwde zij. de jongens:
„Kijk eens. wie daar is?' Reg en Ron
schenen het heel gewoon te vinden,
dat vader op de tram was. maar
tante vroeg toch, voor we er af stap-
ten, of ik al had betaald en of ik
al met m'n werk klaar was
Nu is het heel plezierig, met kleine
kinderen de stad in te gaan. Ik ner-
inner me nog. dat ik met één van
mijn zoons — de knaap is nu al gro-
ter dan zijn vader - door een waren-
huis liep. De jongen zal toen misschien
zes jaar zijn geweest Nu. de speel-
goedafdeling dat was je wat. Alles
w£t de jongen zag wou-ie hebben
..Vader, krijg ik die bouwdoos?"
Eerst deed ik maar net of ik niets
hoorde. Maar m'n zoon hield aan:
„Krijg ik die bouwdoos?"
„Je krijgt er twee", antwoordde ik.
„Ga nu maar mee"
Volgende tafel.
„Vader! Krijg ik zo'n spoor?"
„Je krijgt er twee "
Dat ging prachtig Bij elk speelgoed-
artikel kwam steeds dezelfde vraag
en volgde hetzelfde antwoord. Ik
dacht al, dat ik een uitvinding had
gedaan — dat ik had ontdekt, hoe
een vader met een klein kind aan z'n
hand het vlugst door een speelgoed-
afdeling van een groot magazijn kon
heenkomen, toen de jongen plotseling
pal voor me bleef staan en op mijn
.-,je krijgt er twee" heel verontwaar-
digd zei: „Wat ben je lollig!'
Erg eerbiedig was dat antwoord niet.
Zoiets zegt een welopgevoed jong-
mens niet tegen z'n vader maar
ik schaam er nu toch wel een beetje
voor -die vader schoot zó in een
lach, dat er heel wat mensen verwon-
derd omkeken En hoe harder de
vader lachte, des te verontwaardiger
werd de zoon. Hij wilde zelfs niet
meer aan mijn hand lopen!
Met Reg en Ron ging het in het grote
warenhuis heel wat beter. Ze keken
rustig en we konden de speelgoed-
afdeling doorkomen, zonder dat ons
telkens werd gevraagd, dit of dat te
kopen. Het geslacht gaat vooruit,
dacht oom Niek. Maar toen we
buiten kwamen, zagen we tot onze
grote verbazing, dat Ron een
prachtig paardje bij de kop had.
„Hoe kom je daar aan, Ron?" vroeg
tante Cor nog veel verbaasder dan ze
in de tram was, toen ze mij zag. Ron
klemde Het paard vaster tegen zich
aan, maar Reg zei doodbedaard: „Dat
heeft-ie daar meegenomen."
Tante Cor schrok ervan, maar oom
Niek die moest er al weer om
lachen.
Met elkaar, gingen we weer terug en
de juffrouw van de speelgoedafdeling
keek niet eens vrolijk, toen we, als
eerlijke mensen het „gestolen" paard
weer terug brachten en tante Cor be-
weerde, dat ,dit kwapi, omdat de juf
er zich voor schaamde, dat ze er niets
van had gemerkt, dat Ron het paard

zo maar meenam Dat was natuurlijk
een lout van die juffrouw, maar te
begrijpen was het wel. Ach, we maken
allemaal wel fouten, zelfs ais we de
fouten van anderen gaan opzoeken
Want hoewel ik een groot aantal
goede inzendingen op de foutenteke-
ning heb gekregen, waren er andere
neven en nichten, die een fout over
het hoofd zagen en die, omdat ze wel
wisten, dat ze aan, het getal 15 moes-
ten toekomen, iets wat goed was tot
fout „bevorderen". Nu laat ik links-
onder aan deze pagina nog eens de
tekening met öe fouten erin volge.n.

De fouten waren:
1. Het hoepelende jongetje heefteen

lange en een korte mouw
2. Een geruite en een gestreepte

broekspijp.
3. Eén boom heeft bladeren, de

andere niet
4. De vliegmachine heeft geen

schroef
5. De jongen, die schept heeft een

zwarte en een witte kous
6. De vlag op de berg en de vlag

van het jongetje-rechts waaien
in tegenovergestelde richting

7. Het springtquw van het meisje is
stuk.

8 Het meisje heeft een lange en een ,
korte kous.

9 De kip heeft maar een poot.
10. De autoped heeft een half stuur.
11. De jongen met het vlaggetje heeft

een korte en een lange broekspijp.
13. Het wagentje heeft slechts drie

wielen

14. De deur Is op haar kop ta het
huis gezet

. 15 De rook waait twee kanten uit.
16 De dakbedekking is van riet en

van pannen Dit komt wel eens
meer voor. zodat degenen, die dit
niet hadden opgegeven, toch een
goede beurt konden maken

Ik wil jullie wel vertellen, dat het
uitzoeken van de goede oplossingen
me veel moeite heeft gegeven De
volgorde was bij elk inzendertje an-
ders en het heeft me heel wat tijd
gekost, voor ik Ronnie op de stapel
goede inzendingen kon loslaten Op
kleinigheden heb ik bij nét keuren
niet gelet Als iemand onze kip een
haan noemde, dan was dat ook best
en als ~je geschreven had, dat de
vliegmachine geen propeller had, werd
dat natuurlijk ook goed gerekend en
zelfs heb ik goed geteld, dat een van
mijn neven verklaarde, dat de
machine geen „fin" had met een
f Toch moeten jullie altijd zoveel
mogelijk Nederlandse woorden ge-
bruiken en je moet vooral niet den-
ken, dat het geleerd staat, als je in
een Nederlandse brief een hele boel
vreemde woorden te pas brengt
Maar laat ik nu eerst vertellen, wie de

Hoofd prii5 voor de punten-tekemng
kreeg. De gelukkige was:
Jo Roodnat, m.. 15 J., Bouwmanstraat
10 c, Rotterdam.
Het nazien van het plaatsnamen-
raadsel was veel gemakkelijker. Zie
tekening op pag. 15.

DE AVONTUREN VAN K A R E L T J E K R A A N
Kare/f/e wordt beloond • Een grappige tekenfilm • Beeld Jan Lutz

Regie en tekst N J P ïmtth

„Moet je zien, Henk. ik ken een aar- „Ik óók!'
dig kunstje."

„Raak!" „Pas op, jó! De meester!'-

„Toch een vlijtige jongen, .die Ka-
reltje.

„Hier, da's
potlood,"

voor jou — een mooi
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r CORRESPONDEREN "
EN

RUILEN
Corresponderen willen: Corry Tèl-
lekamp Booland m., 13 j., Jul. v.
Stolbergstraat 38 III, Amsterdam
\y.;~Janny Blaauw, m.. 15 j., Zui-
derstraat 202, Sappemeer (Gr),;
Henk Nienhuis, j.. 14 jaar. Gro-
ningerstraat 170. Assen; Willem
Goednkalk, j., 14 j., Geertruida-
plein 39. Bergen op Zoom; Binie
de Boer. m. *14 j.. Dokter J. ten
Brinkstraat 5. Appingedam: Klaas
Wiebes Dantuma, j.. 15 j., in 't
Frans. Duits of Engels: Coenraad
Willem Hendrik Knij/f, j.. 13 j.,
Leutherweg 38. Venlo.
Een vraag: waarom antwoordt
Hayo Mensonid.es Ufo van der
Spoel niet meer?
Wie in deze rubriek wil worden op-
genomen schrijve aan:

OOM NIEK:
Postbus 100.
Amsterdam-C.

De juiste oplossingen waren: Henge-
lo, Kampen, Eibergen. Amerongen,
Rozendaal. Een fout, die nogal eens
werd gemaakt was, dat in plaats van
Rozendaal Bloemendaal werd opge-
geven. Nu zijn rozen óók bloemen,
maar het was toch duidelijk te zien.

HtMtttlK=N y Q-B.L
l M 1 1 1 l H-tj, ff \s*?

dat er rozen waren getekend. Toch
heb ik die „Bloemendalers" hun kans
gegeven, ofschoon het me toch plezier
doet, dat de hoofdprijs werd gewon-
nen door een neef, die helemaal goed
had opgelost.

Deze hoofdprijs
raat naar Willem Oo&tra, j., 12 j.,
R U-erdamsestraat 27, Scheveningen.
T,oostprijzen worden toegekend aan:
M'Tienes Kop. j., 13 j., Gildebond-
straat 31, Roosendaal; Eize Waninge,
j., 11 j.. Midstraat.136 A. Joure; Frarp-
cina. Kloet, m., 13 j., Frederikapolder
A 9, Rilland-Bath; Rietje Nijenhuis,
m.. 13 j., Hoogstraat 34 A, Zwolle;
C van Bragt, j., 13 j., 't Zand A 70 C,
Terheijden N.-B.; Leen Stal, j., 12 j.,
Noorderhavenkade 68 A, Rotterdam.
Thans gaan we aan de nieuwe raad-

selopgaven. Er worden weer twee
hoofdprijzen beschikbaar gesteld.

Onderstaand

Invul-raadsel
is gemaakt door Eefje de Groot te
Den Dolder.

18de letter van het alfabet.
. . Stop
. , Muzieknoot
. . . Boom

4de l etter van het alfabet.
. . . Jongensnaam
Zet je de gevonden letters achter
elkaar dan heb je een mooie plant.
Het volgende werd mij gestuurd door
Corry Tellekamp Booland te Amster-
dam-W.
Naa/n van bekend
blad . X . -. - .
Oogstmaand . x . . . . . .
Rund . x
24 uur . x • . . .
Muziekinstrument . x . . .
Slang . x .
Elkeen . X • • .
Stad in Drente . x . . .
Jongensnaam . x • •
Is de figuur goed ingevuld, dan lees
je op de kruisjes — van boven naar
beneden gaand — een bekend spreek-
woord.
Oplossingen zo spoedig mogelük, in
ieder geval vóór 30 October aan Oom
Niek, Postbus 100, Amsterdam C.

Mi/n correspondentie
Hennie Keizer te Westzaan krijgt een
hak-op-de-ta|kkerig antwoord. Het potlood
was niet van Zwarte Piet. Misschien is
dat een teleurstelling? Raad maar waar
het wél van was. Geduld mét je. verhaal:
dat komt als er plaats is. Je oom 'woont
best naar z'n zin: in de grotfe stad en
tóch nog een beetje buiten. Ik dacht
altijd, dat er bij jullie veel fabrieken
waren. Bedankt voor je gelukwens.
Henderik .Hoogland te Arnhem is' een
waardig zoon van een wandelfamilie.
H"nk heeft al 10 medailles, maar tegen
het wandelen van z'n vader kan hij niet
op. Die heeft er al 12. Maar de vader
van Henderik is postbode. Als die
niet wandelen kon! 't Beste 'met je zus.
Coby Groeneweg te Dordrecht schreef
me, dat ze al van Mei af correspondeert
met een Zeeuws meisje.. 'Het meisje uit
Zeeland is al ^ eens in Dordt geweest en
met de kerstvacantie gaat, Coby in Zee-
land logeren. Het deed me genoegen, te
horen, dat het correspondentiehoekje zo'n
prettig resultaat gaf.
Het is nu ook tot Wouter Algra te Am-
sterdam doorgedrongen, dat er raadsels
in Arbeid staan. Maar ja, als je altijd op
straat speelt, dan heb je daar zo gauw
geen erg in. Nu Wouter het weet, zo
schrijft-ie mij, hoopt hij trouw de raad-
sels in te sturen — „al zijn ze nog zo
moeilijk", 'k Zal er eens extra op,letten!
Van- Rietje Hazenoot te Noordwijk aan
Zee werd een Vacantie-versje in Arbeid
geplaatst. Nu zal haar muziekleraar er
muziek op maken. Dat zal prachtig wor-
den. Ze mag me het muziekstukje sturen.
Tante Cor speelt piano en die is óók al
benieuwd!
Elly? te Assen zond me een mooi ge-
dichtje jnaar vergat haar achternaam te
vermelden, zodat ik er Elly Vraagteken
voor moet bedanken.' Weet je- nog, wie
dat regenversje dichtte?

DE W O N D E R V L I E C
(Vervolg van vorige week)

Daar gingen ze inderdaad!
Zjoeme begon bov.enaan, dij 's-Gra-
venhage met Scheveningen en zolang
de'wondervlieg op deze namen bleef
staan, zo lang bromde Joop heel zaont
voor zich uit: 's-Gravenhage met
Scheveningen Joop vond eerst, dat
Zjoeme veel te lang bij die plaatsen
bleef zitten, maar zonder iets te zeg-
gen — zonder ook verder aan iets an-
ders te denken, bromde hij gehoor-
zaam deze plaatsen op.
Eindelijk stapte Zjoeme naar de twee-
de plaats, die' automatisch door Joop
werd opgedreurid. Had de jongen eerst
gedacht, dat de wonflervlieg het wel
een beetje al te lang maakte -- hij
merkte al gauw, dat hij zich vergiste,
want telkens weer liep Zjoeme nu van
's-Gravenhage met Scheveningen naar
Rijswijk en Delft om dan weer lange
tijd bij de volgende naam stil te zit-
ten. Eindelijk liep Zjoeme langs het
rijtje plaatsen heen en toen Joop ze
plichtsgetrouw had opgedreund, zei hij
op stellige toon: „Zo, nu ken je ze -
ga nu maar naar buiten... morgen ken
je ze nog."
Dadelijk nam Joop de proef en ja
hoor: hij haperde niet eenmaal.
„Zie je wel, •< dat je best zo'n paar
woordjes uit je hoofd kan leren?... De
hele zaak is. dat je even goed oplet
en niet te gauw de volgende neemt.
Weet je nu, hoe lang dat leren hele-
maal heeft geduurd?"
„Nou, toch zeker wel een uur", meende
Joop.

Vier prachtboeken totaalprijs f 18*25
bepaalbaar met f 1.5O of meer per maand
BIJ KEN OF TWEE BOEKEN BETAALBAAR MET ƒ 1.00 PER MAAND.

JAN DE H.4KTO6

HOLLANDS GLORIE, m pracktband ƒ 4.70
ROMAN VAN DL '/.EESLEEPVAART

Jan de Hartog heeft een, boek geschreven voor geheel ons
volk. N.R.C.
THEUN DE VRIES
DEEL l STIEFMOEDER AARDE)m één band on-
DEELII HET RAD DER FQRTÜINj^wiar^- «"w! / 5.50
MADAME CURIE, in prachtband '. / 5.15
Madame Curie's leven en werken, verteld door haar dochter

405 bladz.
DAPHNE DU MAURIER

REBECCA, goedkope uitgave in pracktband f 2.90
Geheel compleet, onverkort, 397 bladz. „Bebecca" is met

JAN DF HAKTOtï meesterschap geschreven en geeft dikwijls een adembeklem-
. mende spanning aan den lezer." Dr. P. H. Ritter Jr.

BBSTBLBITJET'
Ondergetekende wenst omgaand Iranco te ontvangen van Blankevoort's Abonnemfents-
boekhandel Zuider-Amstellaan 62 hoek Waalstraat, Amsterdam, tel. 91244, postgiro
1419'JS. Hollands Glorie ƒ4.70; Wiarda ƒ5.50; Mad. Curie ƒ5.15; Bebecca ƒ2.90 voor
een totaalbedrag van ƒ te betalen met ƒ per maand.

De Heer

Mevr ....Adres .....
t

Mej
Verzoeke het eventueel niet gewenste door te halen en het totaal, benevens het maan-
delijks te betalen bedrag in te vullen.

„Niks hoor, vijf minuten" zei Zjoeme
en het leek wel, of de wondervlieg
daarbij lachte.
„Zo moet je in het vervolg altijd doen...
een jongen, zoals jij bent. hoeft niet
zo lang over een paar woordjes te
zaniken. Ik ben blij, dat we de tweede
manier hebben toegepast, want ik had
er niet veel gardigheid in, met je mee
naar school te gaan, om je voor te
zeggent Nu heb ik nog wat voor Je",
vervolgde Zjoeme. „Als je mijn hulp
nog eens nodig hebt, moet je me maar
roepen. Maar ik kom alleen, als het
heel, héél erg noodzakelijk is — denk
daar wel aan en denk er óók aan, dat
ik je nog één keertje helpen'wil...
Voor Joop wat had kunnen antwoor-
den was de wondervlieg door het open-
staande raam naar buiten gevlogen en
toen de jongen even later zelf buiten
speelde met het gelukkige gevoel, dat
hij zijn plaatsnamen op een prikje
kende, was hij al gauw de wonder-
vlieg vergeten.
Maar toen Joop de volgende ochtend
in één dreun de plaatsnamen kon op-
zeggen — toen hij een cornplimentje
van den onderwijzer kreeg omdat hij
zijn les zo goed had geleerd, dacht hij
weer aart de wondervlieg en hij nam
zich voor, in het vervolg precies te
doen, wat Zjöeme hem had geleerd.
Joop heeft woord gehouden. Natuur-
lijk: Zjoeme zou komen — dat had-ie
zelf gezegd — maar... het zou tevens
voor het laatst zijn en wie wist, hoe
hij die hulp daarna nog eens nodig
zou kunnen hebben!

(Auteursrecht voorbehouden
en nadruk verboden.}

Marietje ,de Rijk te Amsterdam-N, had
bloedvergiftiging. Dat was niet zo mooi:
Marietj? moest er wel vier weken voor
te bed liggen en zelfs heeft de dokter,
zoals Marietje schreef.' in die bloedver-
giftiging moeten snijden. Ik hoop maar,
dat Marietje weer helemaal beter is.

•Roosje Pepezak te Nijmegen e.a. Nieuwe
neven en nichten zijn altijd welkom. Tot
slot een algemene groet voor de gehele
familie van

OOM NIEK,

Postbus 100
Amsterdam C.

SU P R AU N
ONTSMETTtNO DOOK GEKA11E AAN ..SU^MOf.

TUBEN 35 EN 60 CENI. . NEDtHL FAMIKAAT.

UfllfPIUIRFR aanvang schriftel. lessen
l lUVtlVIDtn Frans. Duits. Engels, Ned.
Taal en Bekenen, Boekh.. Steno enz. v.a.
70 et. p m. Schrijf om gr. proefles. Cursus
Zelfontw. Busb. Xotissaiiitstraat 46 c. A'ilani.

Theorie en Praktijk
moeten samenwerken

Ontwikkel Uw theoretisch tech-
nische vakkennis met degelijke
schriftelijke lessen. Studeer thuis
voor examens in:
Bouwkunde, Waterbouwkunde,
Werktuigbouwkunde,Electrotech~
niek, Chem. techniek of Speciale
vakken, volgens de persoonlijke
schriftelijke methode van:

r

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

1 Wettelijk tarief Vlug en discreet. i
Inlicht, en afwikk. mondel. ot schriftel. |

Rottcnlani-C.: Mauritsweg 45;
, Amsterdam-C.: Sarpnatistraat 36; ,

*s-Gravenhage: Riviervischmarkt 4.

E. J. RttibuiztB tn
F. wmd.
CUMTOIIIUM,

Ir. H. E. P. vaa Dijt.
Ing. W. Humagt,

Rub.
\f^ Prof. Dr. A. Sint,

Ir. ). E.
Mr. J. Tirfilr*.
Pnf. Ir. E.'

A R N H E M Pr,f. ir. j. c. \ratj*.

fe/orè prospectus Ar

ENSAID helpt U tijd, geld
en punten besparen!

speciale machtiging
Deze zegels worden aan ons
uitbetaald. Totaal dus 36 cent.
Eu geen bon inzenden, doch
vermeldt „265"

Dames en meisjes
maakt nu thuis zelf uw kleding
Zendt onderstaande bon en 30 cent postz.
(4 x 74 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.
Doet de zegels in een envelop met deze bon,
of plakt ze OP een briefkaart zoals hier-
naast voorbeeld.

BON 265 l
Naam: ...
Straatnaam: (str. no.)
te -.
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Dam-rubriek
In de Augustus-wedstrijd behaalden
de volgende inzenders hetzelfde pun-
tentotaal ?ls de prijswinnaars:

Klasse A
Jac. de Kcrte, J v. d. Bergh, E Hou-

- ben, J II Ansems. C. v. Cappellen,
J. v. d Doe. W H Stute, N. Cohen,
allen te ,Rntterdam; K. v. d. Weg, te
Akkrum: F A. Berkemeier, A. P de
Zwart, J. Neele. te Haarlem; D. S.-Ha-
bing. te Kantens; W. C. v. tlooy, K
Winia, H C. Burghart, P C J v Zon-
neveld Jr.. te Den Haag; A G J.
Waanders. S. J Wotte, te Enschede;
A. v. Beek, te Opheusden-; Roelof
Braaksma, te Morra; P. Jongeneelen,
te Roosendaal: E. Miske, te Middel-
stum; Joh. Slippens, te Leeuwarden;
B. Harting, te Rijswijk; A. M-Smit. te
Deventer; G. Robijn, te Leiden: J.
Tinholt, te Sneek; R. Bergsma »te
Wartena; W. J. v. d. Voort te Nieuw-
Vennep; A. J. de Vries, te Sneek; H.
M. Roos. te Eindhoven; J. Strooband,
te Middelburg; Joh. de Korte, te St.
Maartensdijk; J. v. d. Spruijt Lzn.,
te Enkhuizen; R. v. Eek, te Veendam;
G. v. Ettekoven, te Nieuweschans.

Inzenders met een geringe achter-
stand waren: W. Bovenschen, Rotter-
dam (7 pnt.);, J. v. Zijl, Rotterdam (8
pnt.); J. v. Lieshout, Amsterdam (8
pnt.); Pieter Tj. de Jong, Middenmeer
(7 pnt.); J. Kruiswijk, Apeldoorn (8
pnt.); J. J. Bruggaar, Voorschoten (8
pnt.); G. Bos, Nieuw-Weerdinge "(8
pnt.); P. Meijers, Vlissingen (8 pnt.);
R. Philipsen, Den Haag (8 pnt.); J,
Kooyman, Maasdam (8 pnt.); L. Das-
sen, Bussum (8 pnt.).

Klasse B
G. v. d. Kuyt, te Alkmaar; L. Jonk-

man, te Ommen; J. Bourgonjen, te
Zwolle; Joh. F. v. d. Doorn, te Den
Haag; P. H. Stroeven, P C v. d. Veer,
P. M. Pot, te Amsterdam; A. M. Vet,
B. Koster, J. Keiler, te Rotterdam; J.
v. d. Vliet, te Maarsen; W. Velders,
W v. Krechten. te Deventer; 3 A. v.
Huut, te Hillegejsberg; W. Tyram, te
Amsterdam: R, R. Zeef. te Nijmegen;
H. v. d. Veer, te Krommenie: C v. d.
Wal, te Middelstum. Voorts-met enige
achterstand: C. v. As v. d Broeke,
Haarlem (9 pnt.); Ids. R. Braaksma,
Morra (7 pnt.): K v. Eijk. Amster-
dam (9 pnt.); J. Scheffer, Assen (9
pnt.).

Verbetering
\

In ons nummer van 3 October ko-
men in twee diagrammen zetfouten
voor. Op het diagram van probleem
no. IA moet schijf 7 op veld 10 wor-
den gebracht Bij vraagstuk no. 2B
moet het zwarte stuk op 36 een witte
schijf worden. De notatie in cijfers is
luist.

De vraagstukken van deze week
De problemen van deze week zijn van
middelmatige moeilijkheid. In A'no.3
geef t. de stelling van zwart een aan-
knopingspunt voor de oplossing. In
klasse B twee stukjes voor mingevor-
derden, want tok zij-moeten hun deel
hebben en hun kans om zich geleide-
lijk tot de A-klasse op te werken^ Voor
de volgende wedstrijd reserveren wij
dan weer enige „knapen" van proble-
men, met moeilijkheden, die op de
langere avonden berekend zijn.

Voor alle vraagstukken geldt: „Wit be-
gint en wint". • .
Oplossingen worden ingewacht tot
uiterlijk 18 November.
Adresseren: Redactie Weekblad „Ar-
beid", Postbus 100, Amsterdam.
Op adres duidelijk Damrubriek ver-
melden.

Klasse A
No. 3

C. Moureau.

Zwart

Wit

Zwart: 13 sch. op 4, 7, 8, 9, 14. 16."18,
20, 21," 23, 30. 35 en 36.
Wit: 12 sch. op 25, 27, 31, 33, 3*4, 38, 39,
41. 47,. 48. 49 en 50,

No. 4.
. . R. Cabanis.

Zwart

Wii

Zwart: 10 sch. op 7, 8, 9, 10, 13, 15,
19, 27 en 36. Dam op 12.
Wit: 12 sch. op 24, 25, 28, 29. 34, 38,
41, 45. 47, 48 en 50.

9
olf>

18,

39,

Klasse B
No. 3.

J. H. B Kesseler. Amsterdam.

Zwart

Wit

Zwart: 7 sch. op 2 5, 7. 14. 16. 19
en 29. i
Wit: 7 sch. op 21. 22, 31. 32. 37, 38 en 39.

No 4'
J. H. B Kesseler, Amsterdam.

Zwart

•" m v

S/Z4?, ' '''////M ''''/£&. "'W//, ''W///,

Wit

Zwart: 7 sch. op 8. 9, 10, 12. 15, 36 en 38.
Wit: 7 sch. op 19, 24, 29. 41, 44. 45 en 48.

Onze moestuin in October
E r is nu volop werk in de moestuin,

immers verschillende groenten
moeten nu geoogst worden. Wortelen
kan men het best met de vork rooien,
tenzij men zijn tuin op een lichte
zandgrond heeft, dan kan men' ze er
gewoon uittrekken. 'Men laat de win-
terwortels een paar dagen gewoon
met het loof er aan op het land lig-
gen, daarna snijdt men het er af . Wor-
telen moeten goed droog zijn. voordat
men ze In hun winter verblijf plaats
kan brengen. Daarom moeten ze min-
stens een dag of acht op het land
blijven liggen, opdat ze behoorlijk
kunnen drogen. Tegen dé avond zet
men ze aan een hoop en dekt men
die hoop met het wortelloof af, dat
men dan in de morgen weer kan ver-
wijderen. Zijn de wortels eenmaal
goed droog, dan kunnen ze naar hun
winterverblijfplaats gebracht worden.
Ze kunnen in de -kelder in wit zand
ingekuïld worden, waar ze vorstvrij
gehouden heel goed blijven, doch men
kan ze ook buiten, indien de grond-
slag niet al te laag hs, heel goed op-
kuilen. Men graaft een kuil van zo
ongeveer dertig centimeter diep, hier-
in brengt men .eerst een laagje wit
zand, daarna komen er de wortels op,
vervolgens weer een laagje zand, wor-
tels, zand, enz., totdat een en ander
tenslotte zo ongeveer een 'dertig cen-
timeter boven de grond uitsteekt. Het
geheel wordt met een laag stro afge-
dekt, waarover we aarde aanbrengen.
Om de kuil graven we een geul, waar-
door het water, dat op de kuil valt,
In de geul kan wegzakken.

Bieten of kroten kan men op soort-
gelijke wijze opbergen, alleen moet
men er wel rekening mee houden, dat,
terwijl men van de wortels de blade-
ren afsnijdt, men van de bieten het
loof moet afdraaien, dit om sapverlies

te voorkomen, liefhebbers, onthoudt
dat goed.
Het oogsten van schorseneren kan
ook een aanvang nemen, doch men
behoeft er zich nog niet mee te haas-
ten; indien we het tegen het eind van
de maand doen. of in het begin van
de volgende maand, is het nog vroeg
genoeg. Men kan ,ze het best rooien
door een veertig centimeter diepe geul
te graven, waarna men dé wortels zo
naar zich toe kan trekken Ze kun-
nen op soortgelijke wijze als de wor-
tels bewaard worden
O^Dk knolselderie moet tegen het eind
van de maand naar binnen gehaald
Worden. Is er voorlopig nog geen vorst
te verwachten, dan.kan men ze nog
wel een poosje buiten laten staan, in
de late herfst groeien de knollen over
het algemeen nog het hardst Heeft
men een bakje ter beschikking, dan
kan .men ze daarin ppkuilen; men
moet ze dan zcTzetten, dat ds'knollen
elkaar niet raken, terwijl het loof niet
tegen de ramen mag staan, anders
heeft men heel spoedig last van rot-
ten. Heeft men geen gelegenheid om
ze in een bak in te graven, dan kan

' men ze ook heel goed in een kelder
bewaren (men werkt er dan wit zand
tussen). Men moet natuurlijk wel zor-
gen dat de vorst er geen vat op krij-
gen kan.
Knolrapen kunnen tegen het eind van
October ook geborgen worden Is het
weer goert dan wachten we er nog
gerust mee tot in November. Een eh
ander hangt natuurlijk ook af van de
hoeveelheid die we moeten opbergen.
Knolrapen mag men echter niet te
veel afdekken, ze kunnen het niet zo
warm hebben, daarom is het gewenst
één luchtpijp in de kuil aan te bren-
gen. Bij de meeste liefhebbers zal
daar echter niet veel van komen. Wel-
nu, kan men ze dus niet in de tuin
bewaren, dan gaat het ook heel goed

in een kist met wit zand. die we in
de kelder of op de zolder plaatsen,

- indien de temperatuur maar juist
even vorstvrij is, is dat al ruim vol-
doe'nde.
Naar behoefte gaat men.nu nog door
met het aanbinden van de late an-
dijvie. We trachten bij net opbinden
zo veel mogelijk van mooi. droog, weer
te profiteren. Immers, bindt men ze
op bij vochtig weer, dan gaan ze heel
gauw -rotten.
Bruine bonen en zaadbonen, die even-
tueel nu nog buiten in de tuin zijn,
moeten zo spoedig mogelijk binnen
gehaald worden, om ze daarna te
laten drogen. Later op een regenach-
tige dag kunnen ze dan wel eens ge-
dopt worden.

O P L O S S I N G
Puzzie no. 29

De oplossing van de puzzle: .,De
Tafel van oplosbaarheid" in ..Arbeid"
van 26 September is als volgt:
De te vinden diernamen waren:
schildpad, koekoek, krekel, ratel-
slang, koe. haas, regenwurm, leeuwe-
rik, kanarie, nijlpaard, haring kruis-
spin, eekhoorn.
De gevraagde zin moest luiden: „Ik
lees graag in Arbeid", -
Prijswinnaars zijn: G, Goossen Jzn.,
Othene D 60a bij Terneuzen, A. A.
Michïl, St. Josephbuurt 5, Bolsward
(FrJ, A. Bonouvrier. Bosb. Toussaint-
laan 30 te Hilversum.
De prijswinnaars kunnen een keuze
doen uit een boekenlijstje, dat hun
zal worden toegezonden.

Wij ontvingen
„Twee berijmde vertellingen van
Mr. Synco Reynders", uitgave Van
Gorcum en Ca te Assen, 1941.

Dit boekje van 28 bladzijden, dat_ van
aantekeningen is voorzien door A. S. de
Blécourt en K. ter Laan, is uitgegeven
in de .serie -„Berijmde vertellingen" als
een hulde aan- den eersten dichter in de
Groninger volkstaal. Synco Reynders
werd geboren- in 1793 en was later notaris
en burgemeester te Appingedam. De twee
vertellingen zijn: ',,'n Roare Raais van 't
Hogelaand noa stad" en „Hou dat Jan
aan zien Soai1 komen is" Behalve vele
aantekeningen bij de beide vertellingen is
ook nog een beschouwing gewijd aan de
volkstaal opgenomen.

„Mots Indispensables", uitgave
. Nijgh en Van Ditmar te R'dam.

Een lijst van onmisbare woorden bij net
onderwijs in de Franse taal, samenge-
steld door B. S. Wielinga.

/ ^
„Een Nederlands Corporatief Be-
stel". Uitg. A. J. G. Strengholt's
Uitgevers Maatschappij A'dam

Een brochure, waarin Th. R. Neutelings
tracht grondslagen en organisatievormen
van een corporatieve ordening in ons
land te omschrijven. Hij streeft er naar

het goede uit de Nederlandse traditie aan
te passen aan het- dynamische van de
huidige tijd

„Standenen" van Fritz Bin-
der, een uitgave voor mond-
harmonika-orkest.

De vertegenwoordiger van Hohner in
Nederland, de firma Q. J. van Trigt
te Utrecht, zond ons een ekerriplaar
toe van een mondharmonika-serena-
de. Dit „Standenen'.' van Fritz Binder
is een prettig klinkende serenade,
waarmee op uitvoeringen __ zeer zeker
veel succes kan worden geoogst. Wij
hebben het 'met ons kwartet met veel
genoegen gespeeld en het bleek, dat
de aanwijzingen bij de muziek zo hel-

.der zijn, dat het uitvoeren van het
fijne werkje nauwelijks verdere toe-
lichting behoeft Nu er steeds meer
belangstelling komt voor de volks-
muziek is materiaal als dit voor een
zo populair instrument als de mond-
harmonika zeker een aanwinst .WÜ
vertrouwen dan ook. dat deze
Hohner's uitgave nummer 79 dezelf-
de gretige ontvangst zal genieten als
de bekende Hohner's instrumenten.
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