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DE WEG NAAR HET N.V.V. (zie pag. 8 en 9)



LIJN
E en brief uit Brabant: Een bouwvakarbeider is enige jaren

geleden na lang aandringen van katholiek georganiseerde
vakgenoten tot de Katholieke Bouwvakarbeidersbond toe*
getreden. Nu echter deze bond in het N.V.V. is opgenomen,
hebben de mannen, die hem indertijd lid gemaakt hebben,
bedankt voor hun organisatie, doch het nieuwe lid is over*
gegaan naar het N.V.V. Zijn voormalige medeleden van de
Katholieke Bond stellen nu alles in het werk om dezen man
tot bedanken te bewegen en zelfs om hem er toe te dwingen.
In het dorp, waarin hij woont, wordt alles gedaan om te
zorgen, dat de man geen werk kan vinden. Bij een fabrikant
en bij een pastoor, voor welke beiden hij regelmatig werkte,
kreeg hij onmiddellijk gedaan. Broodroof dus in de volle zin
van het woord.
Het 'is niet de man zélf, die zich hierover bij ons beklaagt.
Het zijn twee kameraden, die deze schreeuwende onbillijk*
heid niet kunnen aanzien en er onze aandacht op vestigden.
Een geval als dit staat niet alleen. Ook in het andere uiterste
van het land, in Friesland b. v., gracht men de groei van het
N.V.V. te remmen door broodroof toe te passen. En nog
erger dan het toepassen, vinden wij het propageren van een
dergelijke handelwijze. Er zijn pastoors en dominees, die
zich niet ontzien hun gelovigen aan te raden, geen georgani*
seerde arbeiders in hun dienst te houden of te nemen, wat
wel een zeer wonderlijke toepassing is van het gebod, dat
men zijn naaste zal liefhebben.
Het is wel de moeite waard om even dieper op dit onder*
werp in te gaan. Wanneer iemand lid is van een vakbond,
is hij dat krachtens zijn eigen overtuiging. Die overtuiging is
geen politieke, doch is slechts gegrond op het bewustzijn,
dat een georganiseerde arbeider door middel van die orga*
nisatie de plaats kan behouden in de maatschappij, die hem
toekomt en dat bovendien de vakorganisatie de vorm is,
waarfh de arbeider kan bijdragen tot een krachtiger en ge*
zonder sociaal leven in Nederland. Heeft een ander mens
die overtuiging niet - - goed, dat moet die ander voor zich
zelf weten, maar men heeft niet het recht om daarover den
wél georganiseerden arbeider lastig te vallen; nog veel min*
der om hem om die reden uit zijn beroep te stoten — terwijl
het ronduit minderwaardig is om georganiseerde arbeiders
wegens hun lidmaatschap van het N.V.V. door middel van
een terreur van geestelijken en hun medewerkers de straat
op te jagen en dus brodeloos te maken.

W anneer van de andere kant het tegenovergestelde
werd gedaan zou men zo het een en ander horen!

Wanneer werd bepaald, dat alleen leden van het N.V.V.
nog maar werk zouden mogen vinden, zou men schande
roepen over dwang, terreur en geestdrijverij wanneer
geestelijke adviseurs zich zouden vermeten'om tot een der*
gelijke maatregel aan te sporen, zou men verontwaardigd
vragen, hoe iemand het in zijn hoofd kon krijgen het be*
staan van een ander in deze moeilijke tijd in gevaar te bren*
gen. Niettemin meent men, dat men zichzelf een dergelijke
buitensporigheid wél kan veroorloven. Of is het soms niet
toepassen van sociale terreur, als men met gebruikmaking
van het grofste materiële breekijzer: de broodroof, als men
tracht arbeiders los te maken van hun vakbond?
Wij kunnen het voorstellen, dat er zwaar en langdurig over
wordt gedebatteerd, of men al of niet lid van het N.V.V. zal
blijven of worden. Dat ligt in de aard van de tijd en in de
kijk, die men heeft op de grote veranderingen, die zich thans
voltrekken - - waarbij vergeleken de samensmelting van de
onderscheidene vakorganisaties overigens slechts een klei*
nigheid is. Zoals overal .zullen ook bij een dergelijk gesprek
over een onderwerp, dat tot verschil van mening aanleiding
kan geven, vóór* en tegenstanders zijn. Sommige mensen
zullen vóór het N.V.V. zijn, anderen er tegen. Maar verder
dan tot een uitwisseling van gedachten mag men niet gaan.

Een pastoor of een dominee kan aan een arbeider zijn advies
geven. Van de pastoors zal dat advies krachtens het bevel
van de bisschoppen afwijzend moeten luiden, bij de domis
nees hebben wij te maken met hun persoonlijk inzicht.
Verder dan het geven van zijn mening en desnoods het uit*
brengen van een advies mag niemand gaan. Wanneer de
betrokken arbeider, na met zijn eigen overtuiging te rade te
zijn gegaan, lid van het N.V.V. wordt of blijft, moet de
andersdenkende en zeer zeker de geestelijke -- die toch ge*
acht moet worden de geestelijke vrijheid op de hoogste
waarde te schatten — zich van verdere inmenging ont*
houden.
Wanneer men niettemin bij het falen van het advies, dus bij
het falen van geestelijke wapenen zijn toevlucht moet
nemen tot het zuiver materiele, tot de stoffelijke dwang, die
men kan uitoefenen door iemand het brood uit de mond te
nemen, pleit dat niet voor de kwaliteit van de argumenten,
dus van de geestelijke wapens.

W ij voor ons stellen geestelijke waarden nog altijd het
hoogste. En wij leefden eigenlijk in de veronderstel*

ling, dat hetzelfde in niet mindere mate het geval zou zijn
bij geestelijken*van*professie. Het is ons daarom min of
meer onbegrijpelijk, dat iemand, die met, naar zijn mening
klemmende, bewijsvoeringen een arbeider er niet van kan
overtuigen, dat hij het N.V.V. de rug toe moet keren, zich*
zelf vervolgens zo zou gaan verlagen, dat hij de tanden op
elkaar zet en met een zekere verbetenheid in zichzelf de
gelofte aflegt: „Wacht maar mannetje, ik zal je wel krijgen".
Dan stapt zo'n geestelijke naar den werkgever van den
arbeider toe en vraagt, of er nu geen mouw aan te passen is,
om dien arbeider te dwingen zich los te maken van de vak*
organisatie door hem te bedreigen met ontslag.
Het is een gelukkige omstandigheid - - zij het een zuiver
toevallige - - dat het ontslagverbod verhindert, dat dit wa*
pen met al te veel succes wordt toegepast. ledere arbeider
met een vaste betrekking, althans met een regelmatig
dienstverband, kan onbevreesd die bedreiging van geeste*
lijke en ondernemer tezamen weerstaan. Hij heeft recht op
arbeid en de wetgever staat aan zijn zijde wanneer hem
onrechtvaardig ontslag zou worden gegeven. Het spreek*
woord zegt echter, dat wie een hond wil slaan altijd wel een
stok kan vinden en deze inmenging van den geestelijke in de
verhouding werkgever*werknemer verstoort daardoor de
arbeidsvrede. Arbeider en ondernemer worden om politieke
redenen tegen elkander opgezet en de geestelijke zal er in
stilte van genieten, wanneer hij ziet, dat beide partijen zo
scherp mogelijk tegenover elkaar korr>en te staan. Een dui*
vels genoegen, dat den geestelijke toch wel in het geheel
niet past. Bovendien zijn er nog tal van arbeiders, die af*
hankelijk zijn van kleine karweitjes hier en daar en die
thans de deur gesloten vinden, zogenaamd omdat er geen
werk is, doch in werkelijkheid omdat men het werk vast*
houdt voor een ander.
De vakbonden zullen zich daardoor niet van de wijs laten
brengen, evenmin als de arbeiders er toe te bewegen zijn in
grote massa's het N.V.V. te verlaten; integendeel hebben
wij gezien, dat verscheidene tienduizenden confessioneel ge*
organiseerde arbeiders naar het N.V.V. zijn overgekomen.
En het N.V.V. zal nog we,l zwaardere crisissen overleven
dan het minderwaardige gestook van pastoors en dorni*
nees. Wij vragen slechts van een arbeider, dat hij zichzelf
hoog genoeg acht om voor zichzelf en zijn gezin te beslis*
sen, wat hij in dat opzicht heeft te doen of te laten. Wij
verlangen van de tegenstanders van het N.V.V., dat zij
slechts gebruik zullen maken van het enige wapen, dat hier
geoorloofd is: de gedachten wisseling en het advies. Wie'
ervaart, dat hij daarmee een ander vrij mens niet kan over*
tuigen, verbeure niet zijn recht op geestelijke vrijheid, door
er de broodroof voor in de plaats te stellen.
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DE RIJKSBEMIDDELAARS
Zij verbinden het economisch-mogelijke
met het sociaal-noodzakelijke

£ en instelling, die vrij plotseling tot één der belang»
rijkste in het economische leven van ons land is

geworden, is het College van Rijksbemiddelaars. Oor'
spronkelijk waren deze bemiddelaars benoemd om,
zoals het woord reeds zegt, te bemiddelen en wel tussen
arbeiders en ondernemers. Hun taak was het dus bij
conflicten over lonen en andere arbeidsvoorwaarden
te trachten de partijen bij elkaar te brengen, een taak,
die in zeer vele gevallen met succes is bekroond.

Kort na de oorlogsdagen. In Mei
1940 kwam. het verbod van loons-
verhoging en loonsverlaging, de zo-
genaamde loonstop, die ten doel
had snelle veranderingen op dit ge-
bied te voorkomen, omdat daardoor
de prijspolitiek van de overheid In
gevaar kon worden gebracht.
Op 27 Augustus '1940 volgde daarop
de Verordening No. 111/1940 betref-
fende het verbod van verlaging van
lonen en salarissen, en op 28 No-
vember 1940 de Verordening No. 217/
1940 betreffende de totstandkoming
Van regelingen inzake lonen, salaris-
sen en andere arbeidsvoorwaarden.
In overeenstemming met de histori-
sche ontwikkeling ten onzent gaat
deze laatste Verordening er allereerst
van uit, dat de arbeidsvoorwaarden
in onderling overleg door de organi-
saties van werkgevers en arbeiders,
worden geregeld in. de vorm van col-
lectieve arbeidsovereenkomsten.
Voor zover deze C.A.O.-en een verho-
ging van bestaande lonen inhouden,
moeten zij vooraf door het College
van Rijksbemiddelaars worden goed-
gekeurd.
De Verordening handhaaft trouwens
in principe de loonstop door in
het algemeen iedere loonsverhoging
aan een goedkeuring door het Col-
lege van Rijksbemiddelaars te bin-
den. Doordat het College echter
loonsverhogingen kan toestaan, is de
mogelijkheid geschapen van het
starre principe van de loonstop af te
wijken in die' gevallen, dat door
handhaving daarvan ontoelaatbare
spanningen op sociaal-economisch
gebied zouderi ontstaan.

Naast .de hlergenoemde bevoegdhe-
den kan het College voorts in geval-
len, waarin door welke oorzaak dan
ook geen C.A.C, tot stand komt, zelf
lanen, salarissen en andere arbeids-
voorwaarden bindend vaststellen, in-
öien dit ter bescherming van de ar-
beiders noodzakelijk lijkt.
Voorts kan het College C.A.O.-en, of
bepalingen daarvan, algemeen ver-
bindend of onverbindend verklaren.
In afwijking van hetgeen vroeger
gold, kan het College dus niet alleen
°P verzoek van belanghebbenden
bepaalde maatregelen nemen, doch
kan het ook geheel op eigen initia-
tief de vaststelling van lonen en an-
dere arbeidsvoorwaarden in een be-
Paald bedrijf ter hand nemen. ,
Deze toestand sloot geheel aan brj de
ontwikkeling van die andere belang-
rijke nieuwe instelling: de controle
°P de prijzen. Ook daar werd eerst
een verbod van prijsverhoging afge-
kondigd, terwijl men. later de prijzen
°Pnieuw ging berekenen naar de toe-
laatbare verhogingen, die verband
houden met productiekosten.
Sinds het intreden van de nieuwe
toestand is het werkterrein van de
Rijksbemiddelaars zeer sterk ver-
Sroot, zo sterk zelfs, dat het appa-
raat voor de verwerking van de
nieuwe taak niet geheel toereikend
bleek. Tal van zaken bleven lange
"J d hangen, zodat men veel te lang
°P de beslissing moest wachten. Er

Is thans echter een reorganisatie van
de dienst tot stand gekomen en men
verwacht, dat nu in snel tempo be-
langrijke, beslissingen zullen afko-
men. De secretaris van het College
van Rijksbemiddelaars, mr. A. W.
Quint, gaf ons in een onderhoud, dat
wij dezer dagen met hem hadden, de
verzekering, dat In de naaste toe-
komst snelle afhandeling van belang-

• rijke voorstellen te verwachten is.
Nadat men aanvankelijk de taak al-
dus opvatte, dat verhogingen slechts
werden toegestaan, wanneer er een
achterstand aan te wijzen viel, is
men er thans op instigatie van den
secretaris-generaal van Tiet Depar-
tement van Sociale Zaken van af-
gestapt de lonen te beschouwen
als een nagenoeg onverandertaare
post. In de eerste tijd werden al-
leen loonsverhogingen toegestaan,
indien gebleken was, dat in een be-
paald bedrijf veel te lage lonen
werden betaald, zoals b.T. In deland-
bouw, of indien binnen het bedrijf
bepaalde groepen van arbeiders in
verhouding tot de andere te weinig
verdienden.
Thans echter is het In verband met
de stijging va'n de kosten van levens-
onderhoud en de naderende winter
noodzakelijk om bepaalde et :ecties
door te voeren. Er zijn n.l. nog altijd
bedrijven en zelfs ^bedrijfstakken in
Nederland, die, zonder dat hun eco-
nomische positie daartoe dwingt,
sociaal al te zeer achtergebleven zijn.
In dezen tijd, waar het gewenst is,
dat de arbeiders in staat worden ge-
steld om hun distributiebonnen te
verwerkelijken, klemt een regeling
voor deze bedrijven te meer. Maat-
regelen zullen thans spoedig worden
getroffen, ten einde voor de arbei-
ders in deze bedrijven een verbete-
ring te doen intreden, zo mogelijk
voor het ingaan van de winter.
Als richtsnoer gelden daarbij de vol-
gende drie punten:
1. gestreefd moet worden naar be-
houd van de volkskracht;
2. inflatie moet worden voorkomen;
3. aanpassing moet worden gezocht
aan het Duitse loonpeil.
Het is duidelijk, dat vooral tussen de
twee eerste punten een zeer nauw
verband bestaat.
Voor een loonsverhoging In deze zin,
komen in aanmerking de volwassen
manlijke arbeiders. Uitgangspunt
voor een zodanige regeling zal vor-
men een werkweek van 48 uur.
Er zijn echter ook tienduizenden ar-
beiders, die een verkorte werktijd

. hebben en ook voor hen moeten, zo-
als vanzelf spreekt, maatregelen ge-
troffen worden. Nu ligt het voor de
hand, dat de Rijksbemiddelaars niet
het volle loon kunnen toekennen bij
korter werktijd. Voor deze groepen
van arbeiders dienen dan ook de
wachtgeldregelingen, die met hulp
van het Departement van Sociale Za-
ken tot stand komen. BIJ deze wacht-
geldregelingen geeft de overheid een
subsidie, waardoor het mogelijk wordt
aan de arbeiders een aantal extra-
uren boven het aantal, waarin ge-
werkt wordt, uit te betalen. Dft aan-
tal is zo hoog, dat men dan ondanks
de verkorte werktijd komt tot uitbe-

- taling van bijvoorbeeld 35 uren, ter-

wijl er maar 18 uur in de week ge-
werkt wordt, of uitbetaling van 42
uren, wanneer er 41 uur gewerkt
wordt. Er worden dus meer extra-
uren betaald naarmate de werktijd
korter is. Op die wijze wordt althans
de ergste nood, die door beperkte
werktijd ontstaat, opgevangen. Deze
regeling valt echter buiten de be-
moeiing van de Rijksbemiddelaars.
Zij houden zich, zoals gezegd, voor-
al bezig met de lonen van hen, die
nog een volle dagtaak hebben Zo is
bijvoorbeeld op het, ogenblik een
•regeling in de^ maak vooi het bank-
personeel, de arbeiders In het verze-
keringswezen en de commissionnairs,
groepen van arbeiders, kantoormen-
sen over het algemeen, wier positie
in geldelijk opzicht meestal weinig
overeenkomt met de imposante rijk-
dom van de gebouwen, waarin zij
werken. Het, is moeilijk terrein om
te' regelen, maar binnenkort hoopt
men toch tot belangrijke resultaten
te komen.

Verder kunnen nog vermeld wor-
den landelijke regelingen voor:
hotel-, café- en restaurantpersoneel;
groenten- en . fruitverwerkende in-
dustrieën; wasindustrie; betonin-
dustrie; confectie-industrie; textiel-
industrie; groothandel; zuivelindus-
trie; vlasindustrie; verder nog Maas-
trichtse aardewerkindustrie.
Toen wij den heer Quint vroegen, of
naar zijn mening de snelheid van
werken van het College van Rijks-
bemiddelaars voldoende is, ant-
woordde hij glimlachend: „Ah, ik
zie uit welke hoek de wind waait."
Hij vervolgde daarop met de mede-
delingen over de reorganisatie, die
wij reeds gaven en zaide: .,Men ziet
van arbeiderszijde vaak over het
hoofd hoe, ingrijpend en daardoor
tijdrovend het werk is, dat hier ver-
richt wordt.
De ene bedrijftak na de andere moet
bestudeerd worden. Het spreekt. bo-
vendien vanzelf, dat deze lonen in
overeenstemming moeten blijven met
het economisch mogelijke, waarbij
zoveel mogelijk moet worden verme-
den, dat prijsverhogingen er het ge-
volg van zijn. Deze laatste ets maakt
regelmatig overleg met den Gemach-
tigde voor de Prijzen noodzakelijk al

kan in zeer vele gevallen nog wel een
verbetering van de lonen tot stand
gebracht worden, zonder dat dit tot
prijsverhoging zou nopen
Het College van Rijksbemiddelaars
heeft thans tot taak. het gehele loon-
peil van de Nederlandse arbeid te
beheersen, en zo nodig te ordenen.
Dat is. een taak, die vele malen gro-
ter is dan die waarvoor het Col-
lege aanvankelijk was gesteld. Alle
loononderhandelingen tussen arbei-
ders en. ondernemers komen thans,
indien zij over verhogingen lo-
pen, brj de 'rijksbemiddelaars. Men
kan dus wel zeggen, dat het tarief
van de Nederlandse arbeid door
dit college wordt bepaald Om dat
te kunrien doen is een diepgaan-
de kennis nodig van de economische
mogelijkheden, de sociale noodzake-
lijkheid en de draagkracht van dB
kassen der overheid Deze drie ele-
menten moeten in aanmerking wor-
den genomen, terwijl men er voort-
durend op bedacht moet zijn dat er
geen onweerstaanbare druk op de
prijzen ontstaat, die tot een scherpe
verhoging van de kosten van levens-
onderhoud aanleiding zou geven.
Het gevaar iri tijden als deze is
steeds, dat de gevaarlijke schroefbe-
weging ontstaat, waarbrj de lonen
omhoog vliegen, omdat de- prijzen
stijgen en vervolgens weer de prijzen
verhoogd moeten worden wegens de
gestegen lonen. Dat is een spiraalbe-
weging-zonder-eind, die de massa der.
bevolking in de diepste ellende stort.
Niet alleen wordt daardoor het even-
wicht "in de samenleving volkomen
verbroken, ook worden daardoor de
openbare geldmiddelen ontwricht en
ontstaat er een toestand van onrust
en ellende, die rampspoedige gevol-
gen kan hebben.

Alleen door beheersing van lonen en
prijzen is het ontstaan van een der-
gelijke toestand te voorkomen en de
taak van de rijksWemiddelaars is
thans om met beleid het mogelijke
aan het noodzakelijke te paren op

.een zodanige wijze, dat de volkskracht
zoveel mogelijk ongeschokt blijft. Men
zal beseffen, dat daarvoor een Salo-
mo's wijsheid wordt verlangd en dat
het college van rijksbemiddelaars een
zeer belangrijke, maar ook een zeer
moeilijke e'n zeker niet te benijden
functie in ons openbare leven .ver-
vult.

Weet U wat „economie" is?n

Wat .Is economie? Een vraag, die
zonder twijfel tal van arbeiders

zich herhaaldelijk stellen en die zij niet
gemakkelijk zouden kunnen beantwoor-
den. En trouwens niet alleen arbeiders.
Ook zij, die een vrij goede schoolontwik-
keling hebben gehad, kunnen maar moei-
lijk aangeven wat er met het begrip
„economie" wordt bedoeld en . evenmin
weten zij nauwkeurig wat er wordt ver-
staan onder tal van woorden en begrip-
pen, die herhaaldelijk bij economische
vraagstukken te pas komen. Wij beschik-
ken echter gelukkig over een econo-
mische encyclopedie samengesteld door
D. C. van der Poel, die enige tijd ge-
leden verschenen is bij de Uitgeversmaat-
schappij W. de Haan te Utrecht. Dit
handboek geeft antwoord op de meeste
vragen op economisch terrein in een be-
knopte, maar toch duidelijke vorm. Slaan
wij .bijvoorbeeld het woord economie
zelf op, dan leren wij daar, dat economie
is: de * wetenschap van de behoefte-

•bevrediging de.r mensheid. Van der Poel
geeft echter niet slechts een definitie en
omschrijving van het woord,, hij voegt er
vier en een halve bladzijde aan toe met
toelichting op het ontstaan van de eco-
nomische wetenschap en de economische
leerstellingen.-
Nu slaan wij het woord „pacht" op en
vinden niet alleen een omschrijving van
de pacht, maar ook een korte inhoud van

de Pachtwet en van de verschillenda
vraagstukken, die bij dit punt weer aan
de orde komen.
Aan de grondvesters van de economische
wetenschap wordt in ruime mate aan-
dacht besteed, terwijl de portretten van
deze geleerden het werk verluchten.
Het handboek is daardoor een ruim opge-
zet verklarend woordenboek geworden,

•waarin ook de ontwikkelde lezer tal van
bijzonderheden zal vinden, die hij nog
niet wist. Het feit, dat prof. dr, J. Tin-
bergen het werk geheel heeft doorge-
lezen en dat de samensteller van zijn
opmerkingen eon dankbaar gebruik heeft
gemaakt, zal er zeker toe bijdragen, om.
onze lezers de overtuiging te geven, dat
het werk van den heer v. d. Poel vol-
komen verantwoord is.
De inhoud van'het boek Is volkomen ob-
jectief, d.w.z. dat de schrijver geea '
partij kiest, doch eenvoudig de taak van
voorlichter op zich neemt. Hij verklaart
de woorden, maar redeneert er niet over.
In., haar bijna 700 bladzijden geeft
deze encyclopedie naar de woorden van
den schrijver zelf ,een practisch hand-
boek zowel voor hen, die uit hoofde van
hun beroep met de economie nader te
maken hebben, als voor hen, die er dage-
lijks op stuiten".
In het bijzoitder voor vakbondsbestuur-
ders lijkt- ons dit werk een begerensV
waardig bezit, , C. F. R.



[ers MEDISCHE VRAGEN
Dat de smakelijk, uitziende schep- .
pingen in de etalage van bakker
Zoetewinkel hun maker op het zon-
daarsbankje bij den Kantonrechter
zouden brengen, zou de argeloze voor-
bijganger moeilijk hebben kunnen
raden.
Niettemin was dat toch het geval.
Zelfs werden sommige dezer scheppin-
gen, en meer in het bijzonder die
welke luisterden naar de naam van
krentenbollen en bolussen rechtstreeks
betrokken bij een geding waaruit
bakker Zo'etewinkel te voorschijn
kwam, primo enige guldens lichter,
en secundo, wat misschien nog 'erger
wasrmet de wetenschap ettelijke jaren
bakker te zijn geweest, en toch onvol-
doend kennis te bezitten omtrent dat-
gene wat hij uit zijn oven te voor-
schijn bracht. Voor het zover was, ge-
beurde er nog het een en ander.
Ook deze_ nare historie, als zoveel an-
dere, groeide uit het toeval. Waren
de ogen van den eenzamen wandelaar
die prille morgen niet op de verlok-

-kelijke uitstalling van bakker Zoete-
winkel blijven rusten, er ware niets
gebeurd.
Evenwel ze bleven er op rusten, en
daardoor werd de eetlust van dien
voorbijganger opgewekt.
Deswege stapte hij dus bij bakker
Zoetewinkel binnen om zich een paar
voortreffelijke bolussen en krenten-
bollen — nog warm uit de oven —
te doen inpakken. Hier echter begon
de misère. Want deze kleine trans-
actie wekte de belangstelling van den'
man met de zwarte uniform en glim-
mende knopen, die in de vastgestelde
tijdmaat voortschrijdend van dit alles
nog juist getuige was.
Reden genoeg om eveneens bij bakker
Zoetewinkel binnen te stappen, en
hem onder het oog te brengen, dat
dergelijke transacties niet plaats
mochten vinden, omdat het verkopen
van brood nu eenmaal verboden was
zolang de klok van het Raadhuis de
ingezetenen niet had verwittigd, dat
het 'tien uur in de morgen was.
Bakker Zoetewinkel legde echter met
een onschuldig gezicht de hand op
het onder zijn smetteloos witte -jasje
verborgen hqft, en betoogde geen
kruimel brood verkocht te hebben.
Wel krentenbollen en bolussen. Dit
was geen brood, doch gebak. Hetwelk
om de drommel niet hetzelfde was.
Helaas konden de man van het gezag
en bakker Zoetewinkel het op dit punt
niet eens worgen. Het gevolg was, dat
de bakker op zekere dag ten kanton-
gerechte moest verschijnen om zijn
mening nader uiteen te zetten.
Wat hij dan ook, zeker van zijn over-
winning, deed. Krentenbollen en
bolussen, zo betoogde hij, konden niet

- als brood worden beschouwd en wel
omdat voor de bereiding ook luxe be-
standdelen als boter, suiker, en derge-
lijke werden gebruikt, welke bestand-
delen de bollen en bolussen zeker het
recht verschaften, de naam gebak te
dragen.
De kantonrechter hield-er echter een
andere mening op na. Hij zette voor
de verbaasde oren van bakker Zoete-
winkel uiteen, dat „brood" in alge-
mene zin is een product, hetwelk is
verkregen door bakken van deeg, be-
reid uit bloem of meel, met een of
andere vloeistof.^ Waarbij het den
bakker vrij stond te onderscheiden
brood in algemene en brood in en-
gere zin.
Tenslotte was de kantonrechter van
gevoelen, dat toevoegingen als melk,
boter, room e.d. wel is .waar het pro-
duct smakelijker maken, maar niet in
staat- zijn de naam brood er aan te
ontnemen.
Hetwelk met elkaar voldoende was om
bakker Zoetewinkel naar huis te stu-
ren met een onvoldoende voor waren-
kennis, als zijnde niet in staat „ge-
bak" van „brood" te onderscheiden.
Wat voor bakker Zoetewinkel na een
dertigjarige bakkerspraktijk nog on-
aangenamer was dan d$ paar guldens
boete, die op deze ongepermitteerde
ochtendverkoop volgde.

Vragen voor deze rubriek richte men tot
den medischen medewerker van het

weekblad „Arbeid" Postbus 100.
Amsterdam.

v. H. te W. Met een specialistische behan-
deling lukt het, ook op de leeftijd van 19
jaar, meermalen om bedwateren te gene-
zen. Vraagt u dus aan uw huisdokter of
hij u wil verwijzen. „
C. R. te R. Een huismiddel dat vaak won-
deren, doet tegen wratten is het oranje-
gele melksap van de stinkende gouwe.
Wanneer men de stengel afknipt, ver-
schijnt een druppel op de sneêvlakte,
waarmede de wratten stuk voor stuk om
de andere dag, gedurende 2 a drie weken,
moeten worden aangestipt. '
H. K. B. te- Z. Bij kramp in de knieën
wordt er naar gestreefd de doorbloeding

.van de beenspieren te verbeteren. Het
vrouwelijke hormoon schijnt nog het beste
vaatverwijdende middel op dit, gebied te-
zijn. Rooken veroorzaakt vaatvernauwing
en moet dus geheel worden nagelaten.
C. S. te A. De uitslag aan het been bij ué
is vermoedelijk een onschuldige schimmel-
infectie, die niets te maken heeft met uw
„breuk", die eigenlijk geen breuk is. maar
ontstaat door verwijding en verlenging
van de bloedvaten, die om den zaadstreng
gelegen zijn. Het is dus een soortgelijke
aandoening als spataderen en aambeien.
Behandeling is alleen nodig, wanneer het
gevoel van zwaarte en de pijnlijkheid zou-
den toenemen
K. te S. Mola-vorming is een afwijking
van de vrucht, waarbij het weefsel, dat
voor de voeding van het kleintje voor de
geboorte moet zorgen en dat' tezamen
met, het moederlijke weefsel de moeder-
koek vormt, te sterk woekert. Hierdoor
wordt het doel; de verzekering van de
voeding van het kleintje, gemist en komt
in ernstige gevallen van de ontwikkeling
van de vrucht niets terecht. In den regel
wordt een mola tussen de tweede en
de zesde maand uitgestoten. Reeds vanaf
het vroege begin van de zwangerschap
kondigt deze afwijking zich aan door
meer of minder sterk bloedverlies; heel
begrijpelijk, omd^t het te actieve weefsel
van de vrucht vaten in de wand van. de
baarmoeder opent.
Mola-vorming is zeldzaam; zij komt onge-
veer l op 1000 voor. In wezen gaat het
bij het ontstaan van een mola dus alleen
om een ziekelijke overdrijving van de
normale gang- van zaken bij de ei-in-
planting. Er is dus geen enkele reden
waarom u het moederschap in de toe-
komst ontzegd zou wezen; echter zou ik
u zeker in overweging willen geven om
een jaartje geduld te hebben met het toe-
geven aan uw begrijpelijk verlangen. Het
is zeer gewenst, dat het moederlijk
organisme zich volledig heeft hersteld
van de schade, die de mola-zwangerschap
onvermijdelijk heeft toegebracht, vóór
het een nieuwe taak aanvaardt.
V. H. J. v. d. M. te A. Tot mijn spijt kan
ik uw vragen niet beantwoorden. Wel zal
de behandelende specialist dit kunnen
doen. wanneer het althans duidelijk is
geworden, wat de oorzaak is geweest van
de „gezwel"-vorming.
D. G. te W. Zonder onderzoek is het moei,-
lijk om over uw telkens terugkerende
keelontsteking te oordelen. Uw huisarts
en de keel-, neus- oorarts zullen kunnen
beoordelen of wegname van de aman-
delen bij u aangewezen kan zijn om her-
halingen te voorkomen.
C. A. J. te O Bij acne ontstaan puistjes-
in de huid, die uit ontstoken talgkliertjes
bestaan.' Talgkliertjes zijn handschoen-
vormige insluipingen van de opperhuid,
die in deze insluipingen in plaats van
huidschilfers huidvettigheid (talg) voort-
brengt. Met de toevoeging „universalis"
heeft de keurende geneesheer willen uit-
drukken, dat de acne-puistjes over het
gehele lichaam verspreid voorkwamen.
Er zijn een aantal omstandigheden be-
kend, die de talgkliertjes vatbaar maken
voor een dergelijke ontsteking: 1. puber-
teit (bij jongens en meisjes), zwanger-
schap en menstruatie; 2. ingewandsstoor-
nissen, vooral die welke met ontsteking
samengaan, ook obstipatie; 3. bloedar-
moede; 4. een overgevoeligheid van het
organisme voor bepaalde spijzen (vooral
varkensvet staat hierbij in een slechte
reuk) of .voor bepaalde geneesmiddelen
(acne na het gebruik van jodium. broom
of na de inademing van chloordamp); 5.
een te sterke werking van de schildklier;
6. een - ontstekingshaard hier of daar,
(b.v. aan de wortel van een tand of kies,
in een amandel, in de blindedïirmO)).
P. S. te Z. Het opzetten van de huifl, die
daarbij rood wordt en gaat jeuken, wordt
niet door de toiletzeep veroorzaakt, maar

door een — vermoedelijk tijdelijke —
overgevoeligheid van de huid voor afkoe-
ling: z.g. koudeallergie. U kunt die hin-
der dus voorkomen door zich met warm
water te wassen. Zolang u dit verschijn-
sel vertoont, is het nemen van een. koud
zwembad gevaarlijk. De zwelling en ver-
sterkte dóorbloeding van de huid kunnen
dan tijdens het zwemmen zó plotseling
tot ontwikkeling komen, dat het grootste
deel van het bloed aan de inwendige
organen en dus ook aan het hart en aan
de" hersenen wordt onttrokken en men in
het water bewusteloos wordt. -
J. S. te S. M. Bij een chronische ontste-
king in de neus kan men de weerstand
tegen de infectie versterken door regel-
matig zoveel mogelijk voedingsmiddelen
te gebruiken, die veel vitamine A bevat-
ten. Rijk aan vitamine A zijn: paling
(aal), visiever, ook schapenlever, var-
kenslever en runderlever. Groene groen-
ten (vooral boerenkool) en wortelen be-
vatten carotine, dat is een stof waaruit
ons lichaam vitamine A kan bereiden.
Gebruikt u dus dagelijks een flinke portie
(ongeveer 40 gr. rauw gewogen) groente,
uw vlees zoveel mogelijk in de vorm
van lever en l a 2 maal per week vette
vis.
J. K. te G. Bij het steeds opnieuw optre-
den van steenpuisten kan men de weer-
stapd van het lichaam tegenover de
infectie vergroten door vaccin-inspuitin-
gen; het staphylococcen toxoid, dat door
het Rijksinstituut voor de Volksgezond-
heid te Utrecht wordt gemaakt, geeft
vaak uitstekende resultaten.
C. P. B. te A. Bij asthma bestaat in den
regel overgevoeligheid voor verschillende
stofsoorten, die ingeademd kunnen wor-
den: stof dat uit de zittingen van stoe-
len, uit het vloerkleed, uit de matras,
vooral uit het veren kussen komt. Vaak
zjjn ook schimmels, die achter het be-
hang in een vochtig huis tot ontwikke-
ling komen, veroorzakers van de asthma-
aanyal. Daarnaast is de asthma-patiënt
soms overgevoelig voor bepaalde voedings-
middelen.
Laat u zich dus eens naar een specialist
verwijzen voor deskundig onderzoek.
J. J. J. B. te H. Wanneer u nog 4 pond
af zou vallen, zou u in aanmerking komen
voor extra-voeding. r

N. N. te A. De eerstgeborene is de oudste
van een tweeling.
Ook tijdens d'e ongesteldheid kan gerust
inmaak uit de pot worden genomen, wan-
neer er slechts met schone handen en
zo zindelijk als het behoort wordt ge-
werkt. Het slijmerig worden van zuur-
kool in sterker mate dan normaal is,
(immers eens in de 4 weken moet de
kimlaag altijd worden verwijderd) ont-
staat wanneer men gedurende de eerste
3 weken na het inleggen de pot een te
koude plaats geeft; de melkzure gisting
kan dan niet sterk genoeg, doorzetten.
Gedurende de eerste 3 weken moet ver
ingemaakte zuurkool in deze tijd van het
jaar in een matig verwarmd vertrek wor-
den bewaard om eerst daarna naar de
kelder te verhuizen .
M. R. v. N. te W. Kunt ge me uw \„ver-
koudheid" nader omschrijven? Gaal het
bij u om plotseling verstopt raken van
de neus met niesbuien en de afscheiding
van grote hoeveelheden helder vocht ge-
durende enige uren, een dag of langer,
of om een echte verkoudheid, waarbij
ten slotte slijm en etter voor den dag
komen?
J. A. P. te G. U heeft zeker geen ontste-
kingsproces in de hersenen. Voor verkal-
king in de bloedvaten bent u nog te jong.
Probeert u vertrouwen' te stellen in uw
specialist.
C. F. te R. Tot mijn spijt kan ik zonder
onderzoek over de oorzaak van de jeuk
niet oordelen.
J. P. te 's-Gr. Het vroegtijdig dragen van
ruime, niet knellende handschoenen en
ook van niet te nauwe polsmofjes komt
ter bestrijding van de dode vingers in
aanmerking. Verder heeft een eenvoudig,
niet te warm handbad kort voor het naar
bed gaan soms' een goede invloed. Het
extra-gebruïk van wat kalk, liefst teza-
men met vitamine D (b.v. 4 Calcipot D-
tabletten per dag) wordt. vaak aanbevo-
len.
M. M. T. te f . M. 'Tot mijn spijt kan ik
zonder onderzoek over uw toestand1 niet
oordelen. Extra voeding kan alleen uw
huisdokter of uw specialist voor u aan-
vragen.
Kloven om de nagels heen berusten op
een stugger worden van de huid; het
dagelijks gebruik van J a l liter (tapte-)
melk kan hierin veel verbetering brengen.
W. W,, te D. In uw geval zou ik de raad
van uw huisdokter opvolgen.

' H O U D E N EN TELEN-
L VAN KONIJNEN _J
In ons laatste artikel hebben wij voor
het houden van konijnen voor de
slacht kruisingen toelaatbaar geacht,
mits men wist welke kruisingen het
waren. Rommel, waarvan de herkomst
onbekend is, die maar raak zijn ge-
fokt, achten wij ook voor de vleespro-
ductie ondeugdelijk. Zij schieten als
regel te kort, leveren te weinig vlees
voor het tot zich genomen voedsel.
Wij willen nu nog enkele snel groeien-
de kruisingen noemen. Als beste vlees-
producent onder de konijnenrassen
beschouwen wij de Franse hangoor.
Een kruising van Vlaamse Reus, Groot
Chincüla, Blauw Wener, met een goed
exemplaar van het Franse Hangoor-
ras, geeft een uitstekend kruisings-
product. Wie niet uit sportieve over-
wegingen fokt, wie niet in een bepaald
ras een mooi konijn wil verkrijgen,
doch één of twee nesten goede vlees-
konijnen wil groot brengen, dien geven
wij dan ook de raad zijn voedster door
een Fransen Hangoor-r-am te laten
dekken. Wel geven wij hierbij de na-
drukkelijke raad, niet met de jongen
door te fokken, doch iedere keer weer
'te kruisen met een konijn van* een
goed vieesras. Wil men met de jongen
doorfokken, of wil men iets moois op
het gebied van een bepaald ras trach-
ten voort te brengen, dan moet men
natuurlijk twee rasdieren laten paren.
Nu komt de vraag: welk ras zal i%
nemen? Hierbij geldt uiteraard de per-
soonlijke voorkeur. Er zijn mensen, die
gaarne een bont konijn in de hokken
zien. Zij moeten zich een ras zoeken,
dat bont van kleur is. Anderen houden
van de Chincillakleur, weer anderen
van konijnengrijs of staalgrauw, ter-
wijl sommigen een bijzondere voor-
liefde voor blauw hebben.
Wat de kleur betreft, volge ieder eigen ̂
smaak, daar het gewenst is, dat men' .
een konijn in het hok heeft, dat men

'graag ziet. Voor de rest lijkt het ons
verstandig, dat men zich laat leiden
door nuttigh«idsoverwegingen en een
ras zoekt, dat een goede vleesprodu-
cent is. Alle konijnen leveren vlees op,
doch alle rassen produceren niet even-
veel en geven niet in dezelfde tijd of
voor een bepaald kwantum voer het-
zelfde gewicht aan vlees.

Als uitgesproken nutrassen beschou-
wen wij: Franse Hangoor, Vlaamse
Reus, Groot Chincilla, Blauwe Wener,
Wit Wener, Groot Zilver, Lotharinger.
Van al deze rassen geven wij aan de
Franse Hangoor de voorkeur. Onze
ervaring leerde ons, dat als vleespro-
ducent dit ras als een ideaal konijn
mag worden beschouwd.
Er zijn mensen, die een hekel hebben
aan de hangende oren, die dit ras
typeren. Zij kunnen "beter een ander
soort nemen. Maar wie een .uitgespro-
ken vleeskonijn zoekt en daarbij die'
ren wil kouden, waarvan hij ook uit
het oogpunt van sport pleizier kan
beleven, vindt in de Franse HangóoT
iets uitmuntends. \
In de konijnenwereld wordt de%e

Hangoor de buldog onder de konijnen
genoemd en daarmede wordt tiet
inderdaad gekarakteriseerd. De Franse
Hangoor is een type-konijn. Het heeft
een sterke, machtige kop, breed tussen
de ogen en bij den ram sterk gebogen,
met krachtig ontwikkelde wangen,
waardoor de indruk van eerframskop
wordt verkregen.
De oren zijn lang en hangen, met &e

schaalopening naar de kop, loodrecht
naar beneden en geven op de kop een
paar Kronen. Het lichaam is stevig en
massief, met Korte nek, en brede borst
en bekken. Zo zijn er vele factoren,
waarop gelet moet worden. Het Oe~
wicht van dit ras is 9 tot 12 pond; het
geeft een goede, malse bout en een
prima pels.

CORRESPONDENTIE
Vragen betreffende de ^
kunnen aan onze redactie worden 9e'
richt. Zij worden door onzen mede"
werker per brief beantwoord.



KRONIEK VAN DE ARBEID
W ij staan aan het begin van een

nieuwe maand en deze nieuwe
maand brengt ons de invoering van
de ziekenfondsregeling, die voor de
arbeiders zulke belangrijke voordelen
brengt. Onze lezers hebben reeds uit
de dagbladen vernomen wat de heer
Vermeulen, leider van de sociaal-
ecbnomische afdeling van het N.V.V..
daarover de vorige week in de pers-
conferentie te Den Haag heeft gezegd,
Waar wij menen er toch goed aan te
doen ook in ons weekblad deze zaak
nog eens te behandelen, omdat de x
regeling van de ziekenzorg zo uiter-
fnate belangrijk is voor de arbeiders
«i het algemeen en voor de N.V.V.-
ieden in het bijzonder. Dat laatste,
omdat het N.V.V. er veel toe heeft
bijgedragen om de regeling met spoed
tot stand te brengen.
Het is, zo zeide de heer Vermeulen,
dank zij de activiteit van en, de samen-
Werking tussen het departement van
Sociale Zaken en het Nederlands Ver-
bond van Vakverenigingen, dat op
f November het Ziekenfondsenbesluit
in werking zal treden.
In de afgelopen week is bekend ge-
maakt welke fondsen wettelijk toege-
!aten zijn, zodat de arbeiders thans
Weten bij welk fonds zij zich kunnen
laten inschrijven.
In de meeste gevallen zal men zijn
vertrouwden huisarts rustig behou-
den, zodat de verzekerden Van de
nieuwe regeling vrijwel alleen met de
talrijke voordelen van de nieuwe toe-
stand kennis maken. Die voordelen
zijn in grote trekken de beide vol-
Sende: ten eerste berekening van de
Premie naar draagkracht en aftrek
yan de premie van het loon en ten
tweede belangrijke uitbreiding'van de
rechten der verzekerden.
Tot de verzekerden, die onder deze
regeling vallen, behoren allen, voor
Wie de Ziektewet van kracht is. d.w.z.
alle arbeiders in dienst van een onder-
neming, die niet meer dan ƒ3000 per
5 aar verdienen. Personeel in over-
heidsdienst valt er dus buiten, maar
voor deze groepen arbeiders wordt ook
een bevredigende regeling gezocht.
Ook zal er voor de werklozen een
speciale voorziening komen, ten einde
de ziekenzorg te garanderen.
Wettelijk komt de nieuwe toestand tot
stand door het in werking treden van
artikel 50 van de Ziektewet met l
November 1941.

sen de verplichte verzekering en de
vrije verzekering, is het ongetwijfeld
goed, de splitsing, zoals die hierboven
gemaakt wordt, scherp in het oog te
houden.
Zo bepaalt het Ziekenfondsbesluit, dat
:de bepalingen voor de verplichte ver-
zekering niet alleen gelden voor den
arbeider zelf, maar zich mede uit-
strekken tot de leden van zijn gezin,
wier kostwinner hij is.
In het Tweede Uitvoeringsbesluit
wordt gezegd, dat als gezinsleden te
beschouwen zijn de personen, jegens
wie de arbeider volgeris de bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek onder-
houdsplichtig is en tot zijn gezin be-
horende stief- en pleegkinderen, met
dien verstande, dat kinderen slechts
in aanmerking komen, indien zij de
leeftijd van 16 jaar nog niet hebben
bereikt en in zoverre deze gezinsleden
niet zelf verplicht verzekerd zijn.
De ziekenfondsen, die zich bezig
houden met de verplichte verzekering,
moeten door d£n secretaris-Generaal
voor de uitvoering daarvan worden
toegelaten. Zij zullen de naam moeten
voeren van „Algemeen Ziekenfonds".
Voor de uitvoering van de vrije ver-
zekering moeten de ziekenfondsen
door den Secretaris-Generaal van het
departement van Sociale Zaken wor- .
den erkend.

Öit artikel schrijft, voor, dat den
verzekerde geen ziekengeld toekomt,
indien hij niet is ingeschreven bij een
overeenkomstig de Ziekenfojidsenwet
toegelaten ziekenfonds. Dit heeft dus
tot gevolg, dat de arbeiders, die onder
de Ziektewet vallen, van l November
a-S. af ten aanzien van het Zieken-
fondsenbesluit verplicht verzekerd
2ijn.
Daarnaast opent het Ziekenfondsen—
besluit de mogelijkheid voor het af-
sluiten van een verzekering voor hen,
die niet verpacht verzekerd zijn, dus
de zg. vrije verzekering. Aangezien
door het gehele besluit heen regel-

; onderscheid gemaakt wordt tus-

Ten aanzien van het beheer en de
administratie moet natuurlijk tussen
de beide categorieën een scherpe
scheiding worden gemaakt.
Door den Secretaris-Generaal van
het departement van Sociale Zaken
is de Directeur-Generaal der Volksge-
zondheid, dr. C.' v. d. Berg, aangewezen
als commissaris, belast met het toe-
zicht op de ziekenfondsen. De commis-
saris wordt bij de uitvoering van zijn
toezicht bijgestaan dóór een „Raad •
van Bijstand", die bestaat uit vijftien
personen, t.w. een groep van vijf des-
kundige ambtenaren, vijf vertegen-
woordigers der geneeskundigen en vijf
vertegenwoordigers der verzekerden.
De erkenningen, resp. toelatingen, die •
nu zullen worden verleend, zijn slechts
van voorlopige aard en nemen een
einde vóór 30 Juni 1942, aangezien dan
definitief erkenning of toelating ver-
leend of wel geweigerd zal worden.-
Nieuwe fondsen mogen niet worden
opgericht.
Het ligt ongetwijfeld in de bedoeling
om tijdens de duur van deze voorlopige
erkenning of toelating de noodzake-
lijke maatregelen' te treffen, die vóór
eert sterke centralisatie in het zieken-
fondswezen nodig zijn.
In het Tweede Uitvoeringsbesluit wor-
den in de artikelen 3 t/m 9 uitvoerige
.voorschriften opgenomen met toetrek-
king tot het toezicht op de bestaande
ziekenfondsen, waarbij • vooral uit ar-
tikel 6 de grote bevoegdheid blijkt,
welke de commissaris heeft ten aan-
zien van de centralisatie van het zie-
kenfondswezen. Hij kan n.l. ambts-
halve samenvoeging van bestaande
fondsen verzoeken resp gelasten.
In het Ziekenfondsenbesluit wordt in
de-artikelen 4 en 5 aangegeven, dat
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het voorwerp der verzekering omvat
de geneeskundige verzorging en de
geldelijke uitkering bij overlijden.
In de artikelen 14 en 15 van het
Tweede Uitvoeringsbesluit worden de
verstrekkingen, waarop de verplicht
verzekerden recht hebben, nader aan-
gegeven. Deze zijn iets afwijkend van
hetgeen daaromtrent aanvankelijk
werd gepubliceerd, waarom wij de
ganse lijst nogmaals opnemen.

Ie. volledige hulp door den huisarts, zowel
ten huize van den patiënt als op spreek-
uur, waarbij inbegrepen verloskundige
hulp; voor zover geen vroedvrouw beschik-
baar is, en buitengewone verloskundige
hulp op verzoek van de behandelende
vroedvrouw;

2e. volledige hulp op verzoek vari den huis-
arts, zowel op spreekuur als ten huize van
den patiënt, te verlenen door specialisten,
die ingevolge een door den Commissaris
te treffen regeling, als zodanig zijn ereend,
zulks evenwel, voor zover het betreft niet
aan het ziekenfonds verbonden specialis-
ten, niet dan na machtiging vanwege hét
bestuur van het ziekenfonds of van den
controlerenden geneesheer;

3e. tandheelkundige hulp volgens syste-
matisch-rationele beginselen naar de vol-
gende regelen:
a. consult, extractie, wondbehandeling,
incisie en verwijdering van tandsteen, zon-
der bijbetaling door den verzekerde; b con-
serverende en prothetische hulp tegen door
den Commissaris vast te stellen bijbetalin-
gen; c. röntgenfoto'g tegen bijbetalingen
volgens door den Commissaris te stellen
regelen;

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

5e. volledige verpleging en behandeling in
een ziekenhuis voor 'de tijd van ten hoog-
ste 42 verpleegdagen per geval, alleen op
medische indicatie en onder toezicht van-
wege het bestuur van het ziekenfonds of
van den controlerenden geneesheer;

6e. tegemoetkoming in de kosten van ver-

pleging in een sanatorium voor tubercu-
loselijders voor de tijd van ten hoogste een
jaar en tot een door den Commissaris te
bepalen bedrag,/mits de verpleging heeft
plaats gevonden op advies van een consul-
tatiebureau-arts;

7e. alle genees- en terbandmiddelen, met
dien verstande, dat voor merkarflkelen bij
gelijke werkzaamheid het loopreparaat
moet worden voorgeschreven, alsmede, dat
door den Commissaris goed te keuren be-
perkingen kunnen worden gesteld;

8e. uitwendige geneeswijzen volgens door
den commissaris te stellen regelen; •

9e. andere middelen, dan bedoeld in arti-
keT 5 van'het Ziekenfondsenbesluit, zoals
die hieronder zijn omschreven, doch
slechts na machtiging vanwege het bestuur
of van den controlerenden geneesheer en
tot door den Commissaris bij nadere rege-
ling vast te stellen maximumbedragen:
a. brillen in model-montuur; b. kunstogen;
c. breukbanden; d. buikbanden; e. elas-
tieken kousen; f. orthopaedisch schóejsel
voor sterke misvormingen, alleen op voor-
schrift van den orthopaed; g. steunzolen
uit voorraad volgens gipsmodel, alleen op
voorschrift van een orthopaed; h. steun-
ringen; i. grotere apparaten, als corsetten,
kunstledematen, krukken, draagurinalen,
anus-bandages enz.

De uitkering bij overlijden, bedoeld In
artikel 6 van het Ziekenfondsenbesluit,
bedraagt voor verzekerden, als bedoeld
in artikel 3 van dat besluit, ten minste
vijftig gulden; echter voor kinderen
beneden de leeftijd van 2 jaar ten
minste dertig gulden. Ook wordt van
l November af bij bevallingen vijf en
vijftig gulden uitgekeerdj
Voor de verplichte verzekering moet
de ene helft van de premie voldaan
worden door den arbeider, de andere
helft door den werkgever Deze premie
bedraagt 4 pet. van het loan, dus 2 pet.
voor den arbeider en 2 pet. voor den
ondernemer.

Uger onderwijs én,". . . volksontwikkeling

De afdeling „Volksontwikkeling" van
V. en A. schrijft ons naar aanleiding
van het artikeltje op blz. 5 van het
vorige nummer:
Wij zouden met den inzender inder-
daad niets liever wensen dan dat deze
Volksontwikkeling overbodig ware.
Maar zover zijn wij nog niet. Over
deze hartewens van den schrijver
zijn wij gestruikeld, toen wij zijn
artikeltje „Volksontwikkeling of Goed
Lager Onderwijs" lazen in „Arbeid"
van de vorige week.
Naar onze overtuiging zijn iager on-
derwijs (al of niet goed) en volksont-
wikkeling, zoals wij haar zien, twee
niet te vergelijken begrippen, al geven
wij graag toe, dat de door ons gepro-
pageerde volksontwikkeling vanzelf-
sprekend gebaseerd is op het lager
onderwijs. Het zou overigens moeilijk
anders kunnen zijn. ieder mens, of
hij nu professor of handelaar, kan-
toorbediende of .arbeider is. begon ,p
de lagere school en dan meestal ^U
de juffrouw, die ^e eerste wankele
schreden van den beginneling in goe-
de banen leidde. Al naar de persoon-
lijke aanleg en mede door de finan-
ciële "positie van „vader" groeide uit
menigen peuter een „kei" van een
kerel, terwijl heel wat „keien in spe"
achterbleven, omdat na de lagere
school geen studie-mogelijkheid meer
voorhanden was wegens gebrek aan...
zie: financiële positie vader.

Natuurlijk spraken en spreken. ook
andere factoren mee, zoals daar zijn:
gebrek aan belangstelling, geringe be-
gaafdheid, enz. Maar deze zeer per-
soonlijke dingen willen wij even bui-

ten beschouwing laten, al konït het
meermalen voor, dat de drang naar.
„weten in 't algemeen" op latere leef-
tijd plotseling doorbreekt. • • •
Hoe dit trouwens ook zij: zelfs da
meest geperfectionneerde lagere school
zal „Volksontwikkeling"' niet overbo-
dig kunnen maken, want het mense-
-ftjk geheugen is ten enen male be-
grensd. Bovendien gaat het leven ver-
der, nadat de lagere school verlaten
is en 'wij weten het allen het leven
'is actueel en brengt iedere dag iets
nieuws.

' Ons weten breidt zich immers iedere
dag uit en het kost moeite om, wat
men noemt, „bij" te blijven. Zoveel
moeite zelfs, dat bijna ieder mens min
of meer „achter" raakt, zij. het ook
op verschillend terrein.
En om nu dit „achter" raken cot
'n minimum te beperken, is er de
..Volksontwikkeling". Het is mogelijk,
dat men door beter lager onderwijs
op den duur wat „hoger" kan begin-
nen, maar ondanks dat zal de „Volks-
ontwikkeling" ook in de toekomst
aansluiten aan het geleerde op de
lagere school. Want die blijft steeds
de basis.
Wordt' echter deze basis breder .en
beter, dan zal „Volksontwikkeling"
ook meer kunnen bereiken, waardoor
het ontwikkehngspeil van ons volk,
dat wil voor ons zeggen de arbeiders,
stijgen zal.
Wij zullen dus in ons werk „Volk^ont-
wikkeling" een- groei kunnen waar-
nemen, zoals wij die ook hopen te zien
in-ons lager onderwijs.
Dus niet 't een óf ander, maar......
goed lager onderwijs én de goede
volksontwikkeling. Dit is de doelstel-
ling.



H et kind van heden is de mens van
morgen. De wijze, waarop het kind

zich ontwikkelt, staat in nauw ver-
band met de generatie, -die na ons
haar taak in de volksgemeenschap
zal innemen
In enige vorige artikelen hebben wij
reeds getracht bepaalde misstanden
ten opzichte van onze kinderen naar
voren te brengen. Wij hebben een
overzicht gegeven van de huidige
stand van zaken: door velerlei oor-
zaken staat "de zaak van het kind er
elecht voor, baldadigheid en crimina-
liteit beleven een ongekende bloeitijd,
zo "zeer, dat wij in het verleden moe-
ten teruggrijpen in de jaren 1914—
1918, om een overeenkomstig beeld te
doen verschijnen. Wij hebben in het
kort besproken hoe de door de over-
heid aangewezen instanties, zoals de
Kinderrechter, het College van Amb-
tenaren voor de Kinderwetten en de
Kinderpolitie hun taak uitoefenen,
maar ,_wij «hebben tevens aangetoond,
dat deze instanties geen gunstig
resultaat kunnen bereiken zonder
medewerking van de ouders.
Dat daarop gelukkig uitzonderingen
bestaan, bewijst de inhoud van het
volgende. Wij bespreken daarin hef
speeltuinwezen in Nederland, een
werk, dat'de hard arbeidende ouders
zelf óp zich genomen hebben, om de
Jeugd te beschermen en haar terug
trachten te geven, wat haar door de
vordering der techniek ontnomen is:
Bpeelgelegenheid.

De daad van Klaren
Wanneer wij het óver het speeltuin-
wezen In Nederland hebben, springt
ons een naam in het oog, die met
gouden letters in' het boek van de
Jeugdbescherming behoort te staan:
„Klaren".
Hij was het, die. In het begin van deze
eeuw de grote nood van de jeugd in
de steden aanvoelde. Hij Is de man,
die de grondslag heeft gelegd tot Jiet
uitgebreide werk van het speeltuin-
wezen in Nederland. In 1900 gelukte
het dezen toen al Jaren ijverenden
idealist om een vereniging te stichten,
die de wegbereidster zou worden voor
wat eens de speeltuinbeweging zou
omvatten. Ondanks tegenwerking en
onbegrip zette hij door en slaagde er
In om op 23.April 1902 de eerste speel-
tuin voor de jeugd open te stellen.
Zo heeft hij doorgewerkt tot aan zijn
levensavond toe en de resultaten van:
zijn arbeid en die van zijn medewer-
kers getuigen daarvan op Tuin wijze
In de vorm van de speeltuinen in de
grote steden.
Wij-zijn den ouden Klaren gaan op-
zoeken. Deels om nog eens met hem
over die tijd te spreken en deels om
een foto te maken. In een vriendelijk

huis, in een van de mooiste gedeelten
van Haarlem, stond hij ons te woord
en het was een openbaring voor ons.
De oude Klaren, is nu 89 jaar, maar
de ongewone -vitaliteit en het grote
begrip deden ons vergeten, dat. wij.
hier spraken met een man, die meer
dan een halve" eeuw ouder was. .Hij
heeft alles nogeens opgehaald. „De
kinderen kregen stenen voor levens-
brood". En op bescheiden wijze ver-
telde hij van zijn strijd voor zijn in
wezen verwerkelijkt ideaal. Nog leeft
hij dagelijks mee. Zijn zoon, bij wien
hij inwoont, maakt zelf deel' uit van
het bestuur van de Nederlandse Unie
van Speeltuinorganisaties. Daardoor
blijft hij nog in dagelijks contact met
hetgeen hij gegrondvest heeft. Het
mooiste van alles is nog; dat het sy-
steem, dat hij eens aangaf als be-
strijding van de jeugdbaldadigheid en
de -criminaliteit, niet, verouderd is,
integendeel, meer en meer wordt in-
gezien, dat daarin de oplossing ligt
voor het jeugdvraagstuk, dat voor het

föy
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ogenblik op dood spoor leek te zijn
gelopen.

Hoe het groeide
Van een groepje van dertien personen
in de zomer van 1900 is het speeltuin-
werk thans uitgegroeid tot een bewe-
ging over het gehele land, die een
belangrijke factor is geworden in de
opvoeding van de stadsjeugd. De
volgende cijfers, verstrekt door het
Amsterdamsch Speeltuin-verbond ge-
ven e enduidelijk beeld van de ont-
wikkeling van het werk in de hoofd-
stad:

Op 31 December 1940 telde Amster-
dam 38 speeltuinen en 4 zandspeel-
plaatsen. De leden hebben in 1940 een
bedrag van ƒ 95.000,^ aan de instand-
houding van het werk bijgedragen.

Daartegenover staal een gemeentelijk
subsidie van f 67 000.—, plus dan nog
het onderjioud van de tuinen. Een
gezin kan lid van een speeltuin wor-
den voor 10 cent per week, waarbij
een aparte toegangsprijs voor ver-
schillende „onschpolse" samenkom-
sten geheven wordt, variërende van
3 tot 10 cent per keer per kind.
In 1940 bedroeg het speeltuinbezoek in
totaal 2i millioen. In het oog dient
te worden gehouden, dat" het meren-
deel der onschoolse samenkomsten,
zoals ouderavonden, korfbalclubs,
knutselclutajes, bibliotheek, muzieè-
clubs en vele andere onder leiding
staan van personen, die dat geheel
zonder vergoeding doen, met opoffe-
ring van veel vrije tijd en vaak nog
met het brengen van financiële of-
fers. De leiders worden zelf gevormd
in cursussen, samengesteld door liet

•Amsterdamsch Speeltuin-verbond. Er
wordt dus naar gestreefd om de -kin-
deren onder deskundige leiding te
stellen en wij hebben er ons bij de

bezoeken aan verschillende speeltui-
nen ten volle van kunnen overtuigen.
Het middelpunt. van dit werk wordt
in Amsterdam gevormö door het
bondsbureau, dat onder bekwame lei-
ding staat van den^heer M. J. C. Die-t
mei. Ook Diemei is een der oudste
voortrekkers in de speeltuinbeweging
en nog steeds is hij de spil, waarom
het geheel draait. Klaren is het werk
begonnen, Diemei is de man, die het
werk voortzette.

Wat verbeterd moet worden
In de hoofdstad bezoeken ongeveer
150.000 kinderen de lagere school.
Wanneer men per speeltuin rekent op
•een gemiddelde van 500 kinderen, dan
zou er in de stad een aantal van 300

speeltuinen behoren te zijn om alle
kinderen te kunnen opnemen. En
juist in deze tijd, nu een goede speel -
gelegenheid voor de kinderen van het
grootste belang Is: heersteer een ont-
stellend tekort aan speeltuinen. De
gemeentelijke inspecteur voor licha-
melijke opvoeding, dr. K. H. van
Schagen, heeft een plan voor 65
nieuwe speeltuinen ontworpen. Dit
plan is echter reeds twaalf jaar oud.
De gemeente is hier op een duidelijke
wijze, tekort geschoten. Wij weten, dat
het werk in deze opzet veel geld kost,
maar o.i. wegen de belangen van het
kind -zwaarder dan financiële overwe-
gingen. En speeltuinen zijn goed-
koper dan tuchtscholen!

De -speeltuinbesturen voorzien een
tekort aan brandstoffen in de ko-
mende winter. De toewijzing voor
brandstof is slechts één derde deel
van die van verleden jaar en toen
was het al krap aangemeten. De vrees
bestaat.'dat daardoor vele samenkom-
sten geen doorgang kunnen vinden,
als hier geen oplossing voor gevonden
wordt
Verder is de gemeentelijke subsidie
voor de onschoolse samenkomsten
veel te laag. Wij hebben het bewijs,
dat vroeger meer begrip getoond
werd.
In 19.27 werd ƒ25.000,— bijgedragen.
In 1934 daalde deze subsidie van
/ 20.000 ot ƒ 10.000 en nu bedraagt
deze nog slechts ƒ7000.—. Bezien wij

" daarbij de moeilijkheden bij het aan-
schaffen van materiaal, dan is het
zonder meer duidelijk, .dat de vereni-
gingen zeer grote financiële zorgen
hebben.

„In het Heden ligt het Verleden,
In het Nu, wat worden gal."

De belangen van het kind eisen een
goed begrip van alle instanties, die
dat aangaat.
De ouders doen al genoeg, grotere
financiële offers zijn door hen, gezien,
de huidige moeilijke tijdsomstandig'
heden, niet te brengen. De erkente-
lijkheid en het begrip voor het levens-
werk van Klaren en het belang van
zijn streven voor de gemeenschap
eisen een spoedige verbetering. In net
belang van de kinderen, dus in het
belang van de ganse gemeenschap.

het
de

Éij de foto's:
Boven: Klaren, de pionier van
speeltuinwerk in Nederland met
jeugd, die hij door zijn initiatief _ meer
levensvreugde wist^ te verschaffen.
Onder: Reproductie van een prent: ,P*
straatjongen koning", getekend door J°""
Braekensiek in 1849.

Foto's en reproductie: Griek en A-"'



„Kleren maken den
man en de vrouw"

D it is een bekende Nederlandse
uitdrukking, maar deze zegswijze

zou niet gebruikt kunnen worden, als
eerst niet de man en de vrouw de
kleren hadden gemaakt. Wij kunnen
nog verder gaan. Het „maken" van
kleren kan weer op verschillende
manieren worden opgevat. De eigen-
lijke betekenis is: vervaardigen,
scheppen,.., maar ook gebruikt men
,.maken" vaak voor het herstellen en
heel maken van onze kleding. En over
dit laatste willen -wij het nu hebben.
Zeker in deze tijd, nu wij de waarde
van elk voorwerp, hoe gering ook,
leren inzien, is het herstellen van
voorwerpen, die niet zo gemakkelijk
meer vervangbaar, zijn, een uiterst
belangrijk werk geworden. Wanneer
dat goed wordt verricht, bereiken wij
daarmee, dat de levensduur aanmer-
kelijk vergroot wordt. Stel u voor,
dat de mooie Chinese Vaas, die uw
schoorsteen zo een aardige aanblik
geeft, door een ongeluk kapot zou
vallen. Een zeer geduldige knutselaar
zou misschien in staat zijn, om de
vaas weer heel te maken, maar de
lijm- en scherflijnen zullen toch het
geheel ontsieren en de oude schoon-
heid zal een gevoelige knak gekregen
hebben. Een stoelpoot kan vernieuwd
worden, maar in de meeste gevallen
steekt het i nieuw aangezette deel af
bij het oude verwerkte hout.
Er zijn maar weinig voorwerpen, die
na een beschadiging zo hersteld kun-
nen worden, dat zij er na deze be-
werking weer geheel als nieuw uit
komen te zien. Daarom moeten wrj
degenen, die er hun beroep van ma-
ken om beschadigingen onzichtbaar
te herstellen in ere houden.
We «ouden als een der eersten, die
wij daaronder kunnen rekenen, noe-
men... den dokter, — want in de mees-
te gevallen slaagt hij er in den pa-
tiënt weer zo te „repareren", dat van
de ziekte geen merkbare slechte ge-
volgen overblijven. Doch de strekking
van dit artikel betreft dingen en geen
mensen. Op dit terrein noemen we
dan in de eerste plaats hen, die onze
kleren herstellen en wel in het bij-
zonder de specialisten, die eventuele
beschadigingen zo goed weten te
repareren, dat er van de schade niets
te zien blijft.
Wij bedoelen de beoefenaars van
kunst-stoppage. de tovenaars met
naald en draad, de mensen, die met
hun handen het werk van weefge-
touwen nabootsen.

/-c)

U is vast wel eens met uw Zondagse
Jas aan een spijker of aan een _ge-
meen uitsteken^ ount blijven hs.ken.'
Krak, deed de jas met een verrader-

lijk ritsen en juist op de plaats, die
zo erg in het gezicht valt zat een
grote winkelhaak. Nu zijn onze huis-
vrouwen wel erg handig met naald
en draad en zij kunnen het kleding-

stuk wel weer toonbaar maken, maar
het nieuwe is dan toch van de jas
af. En het nare van het geval is. dat
u door verschillende oorzaken wel niet
in de gelegenheid zult zijn, om een
nieuwe jas te kopen -- niet om de
punten en niet om de duiten. Het
enige,. waartoe wij in zo een geval
onze toevlucht kunnen nemen, is de
stoppage.

•"O'

Stoppage is in hoofdzaak vrouwen-
werk. Mannenkleding wordt — ten-
minste als het maatwerk is — door
mannen gemaakt, want vrouwen kun-
nen dit volgens de mening van de
heren der schepping niet goed, maar
het sigaretten-brandgat in de nieu-
we broek en de scheur in de regen-
jas van mijnheer moeten door een
vrouw, 'die daar haar speciale werk
van maakt, onzichtbaar gestopt wor-
den.
Dit woord „onzichtbaar" betekent
niet, dat dit-werk onzichtbaar, dus
op een verborgen plaats, niet in het
openbaar, wordt verricht.
Niets is minder waar. "Er zijn weinig
beroeripn n ip 7ozeer in het ooglo-
pend en voor net puouek zichcoaar

worden uitgeoefend. U kent toch allen
ae winkels in onze hoofdstraten,
waar de kunstenaressen in het stop-
pen vlak voor de grote winkelramen,
hun inspannend werk verrichten.
Dat kunnen zij dan ook gerust doen,
want er is toch niemand, die het
werk kan afkijken om het later zelf
te 'kunnen doen. Daar is het veel te
moeilijk voor. Het is daarmee, als
met de toeschouwers, die op de han-

• den kijken van een goochelaar. Zij
zien hoe het kunststuk tot stand
komt, maar hoe het precies gaat en
wat de bezige handen- doen, ja. dat
blijft het geheim van den smid. of
liever van den goochelaar, respectie-
velijk stopster.

'"D

Het onzichtbaar stoppen vereist een
grote geduldigheid en een goed stel
ogen Stel het-u voor. De machinale
weef gestoelten hebben de stof gewe-
ven. De draden kunnen in het pa-
troon recht, in een diagonaal, of in
een visgraatpatroon lopen. Op een
bepaalde plaats is nu een gat of een
scheur ontstaan. De dradenreeksen
zijn onderbroken, afgeknapt. En op

die plaats gaat
nu de arbeidster
in het kunststop-
page-bedrijf het
werk van de ma-
chine, dat nu nog
veel moeilijker is,
nu eens over
doen. En wel zó,
dat er na het
stoppen niet eens
meer te zien is,
waar of het gat
gezeten heeft.
Onzichtbaar stop-
pen is duur, d.w.z.
voor de meesten
is het een grote
uitgave. Van een
scheur wordt één
c.M stoppen-^on-
geveer berekend
op vijftig cent,
terwijl de minste
beschadiging toch
altijd op f 1.50
komt. De onop-
lettendheid of
het ongeluk met
uw kledingstuk,
kan u dus iri let-
terlijke zin duur
te staan komen.
Wij moeten ech-
ter bedenken, dat
dit soort werk

zeer .tijdrovend is en dit kunnen wij
begrijpen, als wij zien. hoe klein de
steekjes wel gemaakt moeten worden
en welk precies werk voor het navol-
gen van het ingewikkelde patroon
vereist wordt.

Het is aardig om te weten, hoe het
komt, dat het garen, waarmee het
gat gestopt wordt, altijd zo precies
overeen komt met dat van het be-
treffende kledingstuk. Iedereen weet,
hoe moeilijk het is, om garen van een
bepaalde kleur bij te krijgen.
Dit éne geheim willen wij u wel ver-
klappen. Dat garen wordt gerafeld
uit b.v. de binnennaden van het zelf-
de kledingstuk.
In de laatste tijd hebben wij overal
de winkeltjes, waar dameskousen on-
zichtbaar gestopt worden als padden-
stoelen uit de grond zien rijzen Dit
werk geschiedt in tegenstelling met
het onzichtbaar stoppen van-kleding-
stukken met een speciale machine.
Deze soort winkels zijn een echt toon-
beeld van onze tijd en zij zullen ook
alleen maar huja grote bloei blijven
beleven, zolang deze tijdsomstandig-
heden aanhouden.
Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Een kleine oorzaak kan voor uw, in
deze tijd. zo kostbare kleding, — hoe
goedkoop deze ook kan zijn — grote
nadelige gevolgen hebben.
Laten wij op deze plaats een woord
van hulde brengen aan alle kunste-
naressen in het -stoppen, de vrouwe-
lijke kteding-dokters met naald en
draad en ons in de uiterste nood —
tenminste als de scheur niet te groot
is, want dan wordt het te duur — tot
hen wenden.
Zij stellen ons in staat, om in dat ge-
val nog netjes bij te blijven lopen.

De vakorganisatie 'heeft tot nu toe
jammer genoeg geen invloed gehad
op de arbeiders in net stoppagebedrijf,
Zij wórden echter beschouwd als vol-
wassen krachten in het kledingbedrijf.
De lonen zullen zich dan ook moeten
verhouden tot die van de geldende in
het kledingbedrijf en wel f 15— ƒ 26
a ƒ 28 per week.

BI J DE FOTO'S:
Boven: De werkzame handen
van de vrouwelijke kleding-
dokter. Zo-worden de draadjes
opnieuw geregen, zoals de
weefgetouwen ze geweven heb-
ben.

Midden: Meisie uit de „Kou-
senstop-centrale". Deze bedrij-
ven zijn de laatste tijd als uit
de grond verrezen en m'ogen
zich in een grote toeloop ver-
heugen.

Onder: Achter de winkelramen
in de' drukke hoofdstraten van
de grote steden. Zij kunnen er
wel tegen, dat er op hun han-

den gekeken wordt.
f Foto's: Griek)



T wee meisjes staan voor de deur
van een N.V.V.-kantoor. Zij

zien, hoe telkens een bezoeker naar
binnen stapt — ze staan te giebe-
len, stoten elkaar aan' — de een
zegt tegen de ander: „Bel jij even?"
en de andere kaatst terug: „Nee
meid, druk jij maar op die'bel, jij
bent er over begonnen" Eindelijk
gebeurt het da- toch, de deur
zwaait open en even later herhaalt
zich het gegichel en het op elkan-
der afschuiven van hetgeen ge-
beuren moet bij den portier.
Tenslotte komt de .reden van het
bezoek er toch uit: „Nou, moet u
horen, we zijn alle twee pp_een
atelier en we moesten onze per-
soonsbewijzen halen, maar we
kregen ge'en vrij en dat moet hij
toch zeker geven? Nou en toen gin-
gen we toch en nou zijn wij ont-
slagen. Maar dat kan toch niet?"
De portier vraagt: „Bent u lid van
de bond?" Neen, dat zijn zij niet.
Even kijken ze sip Neen, ze zijn
geen lid, maar ze rekenen er toch
wel op, dat het N V.V de moeilijk-
heden voor hen zal opknappen In
ieder geval weet de portier nu,
wien hij moet hebben om dit zaak-
je te regelen en de meisjes ver-
huizen naar de wachtkamer, tot
ze aan de beurt zijn
Dit is een typerend geval van het
dagel jkse werk van de districts-
bureau's van het N V.V. Zo gauw
er. moeilijkheden komen, herinnert
men zich plotseling, dat. er zo iets
bestaat als een vakbond. Het gaat
er net mee als met de brandweer
en met de krant. Als iemand een
inlichting wüjiebben van de distri-
butie, belt hij niet het distributie-
kantoor op, maar vraagt aan de
krant, hoe de vork nu eigenlijk in
de steel zit en als er een kat in de
gracht ligt, is men er in de steden
al heel gauw bij cm de brandweer
op te bellen, want die weet raad
voor alle moeilijkheden op de open-
bare weg.

Evenzo is het N.V.V de toeverlaat
in alle gevallen, waarbij de Ne-
derlandse arbeider of arbeidster

- geeft kans ziet om de moeilijkheden
-tussen werkgever en werknemer
zelfstandig op te knappen Üan
wordt .het N.V.V beschouwd als
een soort openbare dienst, terwijl
het lichaam toch in wezen een
organisatie van en vóór arbeiders
is.
Die twee meisjes zullen wel liö van
de bond zijn geworden. Het ontslag
is zonder twijfel ingetrokken en net
verlet, dat zij hadden voor het
halen van hun persoonsbewijzen,
zal worden uitbetaald Deze zaak
stond sterk, maar toch hadden die
twee meisjes de vakbond nodig om '
hun recht te krijgen Zo bewijst de
vakorganisatie dagelijks haar reden
van bestaan en strom'en er door de
praktijk van het leven zelf voort-
durend leden naar het N.V.V toe.
Zo is het in de steden en zo is het
ook op het land
Zelfs meer dan vroeger heeft het
N.V.V. een grote toeloop van zaken
te verwerken Laten wij dit eens
toelichten aan de „omzet" van het
districtsbureau van het N.V.V te
Den Haag. Voorheen verwerkte de
bestuurdersbond ongeveer 3000 ge-
vallen per jaar Het bij de nieuwe
indeling opgerichte districtsbureau
heeft reeds in de acht eerste maan-
den van dit jaar 10.000 bezoekers
gehad Gemid-deld worden 60 ge-
vallen per dag aangemeld en al
wordt niet ieder geval een ,,zaak",
ieder van deze 60 bezoekers moet
toch te woord worden gestaan en
voorgelicht, zodat de districtsleider
Oldemans en zijn drie medewerkers
niet te klagen hebben over een
overmaat van vrije tijd
Het is een grote verscheidenheid
van zaken, die op zo'n kantoor aan
de orde komt Sociale en economi-
sche kwesties, maar ook rechts-
kundige. Deze laatste zelfs in het
bijzonder

Voor allerlei gevallen komen zij te
staan'
Wanneer er maar een klein los
steekje te vinden . is, grijpt het
Bureau voor Rechtsbescherming in
en weet in de meeste gevallen een
gunstig resultaat voor den betrok-,
kene te bereiken Voor de civiele
zaken wordt meestal verwezen naar
andere instanties, maar dit gebeurt
niet zonder den klaser

zakelijk voorkortten.
Nu kan de man zijn
hart uitstorten Hij
voelt zich niet meer
vreemd tegenover dien
meneer daar achter
het bureautje.
Hij vertelt. Hij is ty-
pograaf. enige jaren
geleden is hij door
'n- werkstaking werk-

De -portier terwiisi at besveKyi.et rtuat aanleiding van de mlicM.ingen naai
dengene, die deze soort zaken behandelt. (Foto. A.P.-Breijer)
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Bezoekers in de volle wachtkamer. Zij
niet afgescheepL^ullen worden

inlichtingen te hebben verstrekt
over üe wegen, die hij heeft te be-
wandelen. Het „wég-rijp" maken
van de .bezoekers 4s reeds een heel
belangrijk werk
Laten wij eens een paar gevallen
nader beschouwen, ten einde een
béter inzicht te krijgen in de wijze,
waarop de Bureau's voor Rechtsbe-
scherming, welke het meeste be-
zoek trekken in een districts-
bureau, hun taak uitoefenen. ledere
dag van 14.00 tot 16.00 uur en
Dinsdags en Donderdags van 19.00
tot 20.00 uur kunnen de mensen,
die menen onrechtvaardig of ver-
keerd behandeld te zijn, terecht
bij het Bureau voor Rechtskundige
Bijstand. Deze wordt zonder be-
rekening van kosten verleend. De
grote toeloop bewijst, dat er al een
zekere roep van deze instellingen
uitgaat.

Het is spreekuur. De portier staat
de mensen te woord. Hij vraagt
den bezoeker, waarvoor hij komt.
De meesten denken, den portier het
hele relaas mede te moeten delen,
maar hij onderbreekt de stortvloed
van woorden en verwijst hen naar
dengene, die deze gevallen speciaal
behandelt. Na eve» gewacht te
hebben iri de wachtkamer, gaat de
bezoeker dan naar boven. Men
heeft de bedoeling gehad alles zo
gemoedelijk mogelijk te doen. De
arbeider krijgt een gemakkelijke
stoel en de rechtskundige is er niet
één met hoge boord en een droog-

weten, dat zij fiier met hun klachten
(Foto: A.P -Breijer)

loos geworden. Omdat hij werken
moest — hoe, dat gaf niet, als hij
maar geld verdiende voor het
levensonderhoud van zijn gezin —
kwam hij in dienst van een pa-
troon, die niet georganiseerd
was. Nu weet men, dat in het
typografenvak nogal een scherpe
scheiding bestond tussen georga-
niseerde en ongeorganiseerde pa-
troons. Een georganiseerde arbei-
der mocht niet en wilde ook niet
wegens de veel lagere lonen bij
een ongeorganiseerden baas Ver-
ken en deed hij dit toch, dan ver-.
loor hij daardoor meteen de-rechten
van het georganiseerd zijn.
Hij .kreeg dan ook een veel lager
loon. Vorig jaar werd echter de
C.A.O. ook toepasselijk verklaard
voor de ongeorganiseerden. De
laatste maand hebben enige kran-
tjes, zoals buurtbladen en andere
weekorganen opgehouden te be-
staan en de particuliere bazen
kregen veel minder werk te doen.
.Ook het bedrijf, waar onze typo-
graaf werkzaam was, ging daar-
door sterk achteruit. Met toestem-
ming van de Arbeidsinspectie
kreeg de werkgever verlof om zijn
personeel slechts zeventien uur per
week te laten werken. Het resteren-
de werd hen uitbetaald door het
Sociaal Fonds, een instantie, die
daartoe speciaal aangewezen is.
Wat deed echter de werkgever? Hij
liet zijn personeel slechts zes uur
werken per week en toon het op be-
talen aankwam, wilde ol kon hij



öie zes uur zelfs niet eens uitbe-
talen. Heni ontbraken volgens zijn
zeggen daartoe de middelen. Nu
vroeg de typograaf, of het Bureau
voor Rechtsbescherming deze zaak
Voor hem wilde regelen. Hij was
zelf al aan het rechten geweest,
öiaar de instantie, die de onver-
öiogenden in zo'n geval ten dienste
staat, werkt in de meeste gevallen
Veel te langzaam. Een arbeider toch
heeft nief de mogelijkheid om het
een paar dagen uit te zingen. Hij
tooet elke dag verdienen om aan
het eten te kunnen blijven.
Het verloop van deze zaak heeft
nog geen einde genomen, maar on-
getwijfeld zal het Bureau voor
Rechtsbescherming hier regelend
weten op te treden, waarbij in de
eerste plaats onderzocht wordt, of
öe patroon inderdaad niet bij
öiachte is, te betalen

ander geval
is door het ingrijpen reeds

gunstig resultaat bereikt.
*n een expeditiebedrijf waren
woorden gevallen tussen een ar-
beider en zijn patroon. In zijn op-
Sewonden toestand — dej arbeider
voelde zich al of niet gerechtvaar-
digd benadeeld — uitte hij minder
Vriendelijke bedreigingen aan het
adres van zijn werkgever. Deze ont-
sloeg den arbeider, hoewel de laat-
ste (Haar al zeven jaar' in dienst-
betrekking' was en in al die tijd
*Uets op hem aan te merken was
Seweest, op staande voet. Wij weten
al'en, dat een expeditiebedrijf nu

Juist geen damessalon Is, waar
nooit eens een onvertogen woord
wordt gesproken. Dit was ook de
mening van den rechtskundige van
het Bureau, tot wien de betrokken
arbeider zich wendde.
Het Bureau heeft het geschil in der
minne weten te regelen. De patroon
was vrij spoedig tot rede te bren-
gen en dus bereid den ontslagen
arbeider weer aan te nemen. En zo
is een gezin door een ontslag van
den kostwinner niet zonder bron
van inkomsten gekomen.
Het zou ons te ver voeren, de
enkele dagoogst uit het register
van een portier te lachten en hier
te vermelden.
Nog een paar zaken in vogelvlucht:
Daar komt een man binnen, wiens
vrouw werkt, hij is zelf werkloos.
Zijn vrouw verwacht een kindje.
En de man komt vragen, welke
rechten zijn vrouw heeft, voor non-
activiteit en aan toeslag, medische
hulp, enz Daar komt iemand
binnen, die in Frankrijk werkte,
maar werd afgekeurd. Hij gin° ?iek
terug, maar ontvangt nu geen
ziekengeld. - Een gemeentewerk-
man van de gemeenteplantsoenen
is het niet eens met de toepassing
van de kindertoeslagregeling. -
Een vierde geval betreft moeilijk-
heden met de ziekengelduitkering.
— Een conflict met een contro-
lerenden geneesheer van de ziekte-
wet: de dokter acht den arbeider
in staat 'te werken, de man zelf
ziet er geen kans toe, blijft thuis
en ^krijgt 'dus geen uitkering.
Verschil van mening over het ver-
diende loon; ontslag op grond van
voorgegeven materiaalschaarste
zo zouden wij kunnen voortgaan,
doch laten wij slechts zeggen, dat
in al die gevallen raad, voorlich-
ting, bijstand en zo nodig bescher-
ming of bemiddeling worden -ge-
geven.
Daardoor zijn de N.V.V.-bureau's
brandpunten geworden van het
sociale leven in Nederland, ten
voordele van de arbeiders, die lid
zijn van het N.V.V. en van hen
die lid zullen worden, want een
arbeider, die ziet, hoe zijn belangen
worden behartigd, treedt toe tot
het N.V.V., zonder dat men hem
die toetreding als voorwaarde stelt.
Zo sterk is zelfs de faam, die het
N.V.V.-werk zich heeft veroverd,
dat men aan komt dragen met.
zaken, die al 20 jaar slepen. Derge-
lijk „oud zeer" is natuurlijk niet
in een vloek en een zucht te ver-
helpen, maar in de meeste gevallen
wordt toch een bevredigend resul-
taat bereikt.

S pinnen staan te boek als grieze-
lige beesten, gedierten vol po-

ten die een rechtgeaarde huisvrouw
vol afschuw terug doen deinzen en
waarvoor eigenlijk niemand waar-
dering koestert. Ja. wel zegt het
oude volksrijmpje:

„De avondspin
brengt zegen in"

maar wie denkt, dat de spin dus ten-
minste bij onze voorvaderen een ge-
liefd dier was, heeft het mis. Im-
mers. de keerzijde van de medaille
is:

„Een spin in de morgen
brengt kommer en zorgen."

Maar dat neemt niet weg dat de
spinnen buitengewoon interessante
dieren zijn van wier doen en laten
de meeste mensen maar een bitter
schijntje afweten. De herfst is wel
de meest geschikte tijd om met deze
dieren kennis te maken, omdat men
thans alle fazen van het spinnen-
leven gemakkelijk onder ogen kan
krijgen en de volwassen insecten
bovendien een zeer grote activiteit
ontplooien

Wat is eigenlijk een spin en hoe is
ze te herkennen? Om een ogenblikje
in de termen van ons oude leerboek
der dierkunde te vervallen: een spin
is een vleugelloos insect met acht
poten en twee poqtachtige kaaktas-
ters. Het lichaam bestaat uit twee
ongelede delen het kopborststuk en
het achterlijf. De poten zijn alle aan
het kopborststuk bevestigd, aan het
achterlijf bevinden zich echter de
spintepels
Deze merkwaardige organen, die
draden voor het web fabriceren, zijn
maar heel klein. In een aantal klie-
ren, die tussen de ingewanden van
de spin zijn gelegen wordt een vloei-
stof afgescheiden, die direct wan-
neer zij met de lucht ir aanraking
komt, yerhardt tot een draad van
taai materiaal. Die klieren lozen hun
vloeistof door de zeer kleine spin-
tepels, die zo dicht, naast elkaar zijn
gelegen, dat wanneer uit ieder
gaatje een heel fijn straaltje vloei-
stof komt, deze direct tot een draad
vervloeien en dan verharden
Met deze draad bouwt de spin haar
web. Het is niet zo'n toer orn een
spin van behoorlijke grootte te vin-
den, die juist aan dat bouwen begint
en als men dan over wat geduld be-
schikt. is heel dat bouwproces goed
te volgen De spin kruipt naar een,
met zorg gezocht uitstekend punt en
bevestigt daaraan een draad. Aan
die draad laat zij zich zakken, zo be-
reikt zij wel een laaggelegen punt
waaraan de draad kan worden vast-
gemaakt en strakgetrokken en dan,
ja, dan moet ze zich met haai draad
horizontaal verplaatsen. Daarvoor
heeft ze twee manieren. In de eerste
plaats kan ze zich aan haar draad
door de wind heen en weer laten
slingeren net zo lang tot een nieuw
punt bereikt is; in de tweede plaats
ziet zij kans. zich door de wind een
draad uit haar tepels te laten trek-
ken, die dan ook wel op een goed
punt terecht zal komen

u. mij ILU iltuui a(MH, wuurvuor T f'!-r»n-f-"
(Foto. A.f

Wanneer zo het raamwerk van haar
web is gebouwd, begint de spin aan
de spaken. Deze worden verbonden
door een spiraalvormige lijn, waar-
door het prachtige web ontstaat, dat
op herfstmorgens zo mooi xam. schit-
teren in de zon. De spiraal en de
spaken zij n de echte vangdraden. en
deze zijn dan ook veel Kleveriger dan
de draden van het raam. Er zijn dui-

zenden heel kleine luchtbellet! es in
verwerkt
Het web is gereed, de spin Kruipt in
een hoek ervan en wacht tot haar
eerste slachtoffer aan de kleverige
draden blijft hangen Sinds dat ogen-
blik leeft het dier In een wereld vol
trillingen met een zeer hoge vibra-
tie. Alleen de trillingen die in het
web ontstaan doordat er zien een
insect tn verwart lokken haar uit
haar schuilhoek en al tastend op de
draad om de trillingsbron te ont-
dekken begeeft zij zich naar haar
slachtoffer Dat wordt dan doodge-
beten en leeggezogen De resten van
de vlieg, die er aldus is ingevlogen,
worden

Ook in de liefde werkt, ae spin met
trillingen Het gewoonlijk veel klei-
nere mannetje beklimt het web van
het wijfje en wekt haai door be- ,
paalde trillingen uit haar schuil-
hoek Na een oneindig ceremonieel
op de draad vindt tig paring plaats
en daaftia... wordt manlief nog al
eens door zijn gade opgepeuzeld! Na
korte tijd komen de eieren, die soms
bij honderden tegelijk worden Inge-
sponnen in een cocon • Op een mooie
Octoberdag komen . daar de jonge
spinnetjes uit. soms niet groter dan
een speldeknop en die moeten ^ich
gaan verspreiden teneinde goede
levenskansen te hebben Dat ver-
spreiden is thans overal waar te ne-
men en het is zeer interessant
De jongelieden klauteren op een
goede morgen naar een uitstekende
punt en nemen daar eer eigenaar-
dige houding aan Zij steken n.l. het
achterlijf omhoog, zo, dat de wind
er flink langs strijkt. Dan maken zij
vlak bij hun kaken een draad vast
en al gauw krijgt de wind vat daar-
op. De aan één zijde vastgemaakte
draad wordt dus steeds langer er
wordt een lus gevormd en wanneer
die groot gtenoeg is. wikkelt de j§ug-
dige spin haar acht poten om de uit-
einden, bijt de aanhechting door en...
vooruit maar, daar drijft zij weg op
de wind met een zelfgemaakte lucht-
ballon. Zo zal zij wel op een goed
plaatsje terechtkomen Vaak ge-
beurt dat natuurlijk ook niet; zo
zag de bioloog Darwin tijdens een
zeereis op 60 mijl van de kust zulke
spinnetjes voorbij zweven! Die zullen
wel nimmer aan hun web toegeko-
men zijn'

Er schijnen onder de jonge lucht-
reizigers ook nog exemplaren voor te
komen, die de afstand van hun tocht
enigszins kunnen regelen door de
draad langzaam in te palmen Daar-
over heeft men echter nog geen be-
slissende .waarnemingen gedaan.
Men kanywel zeggen dat alle jonge
spinnen zich op deze wijze verplaat-
sen Maar niet alle van de meer dan
honderd soorten spinner die in ons
land voorkomen, maken, sen web.
Men heeft een aantal soorten „bij-
voorbeeld samengebracht onder de
naam wolf spinnen Dar, zijn insecten,
die hun prooi op de grond najagen,
die dus buitengewoon snel kunnen
lopen en hun slachtoffer al lopende
doden. Tot deze categorie behoort
de werkelijk griezelige Vogelspin,
een soort die langs de evenaar leeft
en wel 20 cm lang kan worden met
inbegrip van de poten Die soort is
zelfs van jonge vogeltjes met afkerig!
In ons land bereiken de spinnen
echter zulke afmetingen niet Exem-
plaren met een lichaamslengte van
l cm. behoren hier tot de uitzonde-
ringen Hun levenswijze is echter zo
belangwekkend, dat we aan die kleine
Insecten toch zeKe; onze aandacht
eens moeten wijden Hel is nu de tijd
ervoorl



Dam-rubriek
No. 8.

R. Grandmougin, Parijs.

zwart
Maak geen „matschudding'

Oplossingen van de

September-vraagstukken

Klasse A
No. 1. 29—24 (45x20) 39—34 (28x48)
21—17 (20x36) 17x8 (3x12) 26—21
(16x27) 46—41 (36x47) 30—25 (48x
30) 35x24 (47x20) 25x3.
No. 2. Zoals gemeld, is dit vraagstuk
vervallen.

No. 3. 18—13 (8x39) 29^24 (47x20)
26—61 (16x38) 41x5.
Een aardig vraagstuk, maar voor de
inhoud waf te zwaar van materiaal.
Schijf 45 doet bovendien alleen dienst
als T.stopper".
No. 4. 37—31 (26x46) 28—22 (46x24) '
29x9 (18x40 Of 21x43) 22x2 (21x
43) 9x7 (1x12) 2x27. Een goed pro-
bleem; alleen jammer, dat de eerste
zet te duidelijk is.

No. 5. 36—31 (27x36) 29—24 (20 x
40) 47—41 (25x32) 37x10 (36x29)
50—45 (15x4) 45x1. Prachtige slag
In een gave stelling.

:-No. 6. 28—22 (17x37) 22—18 (19x28)
40—35 (12x23) 27—22 (28x17) 48—42
(37x48) 38—32 (46x28) 30—25 (48x
30) 35x33. Eveneens goed wejk.
No. 7. 34—30 (25x34. want op 16x27
volgt wit 26—21, zwart 27x16 en wit
38—32) 39x30 (16x27) 47—41 (36x
47) 26—21 (47x49) 21x3 (49x46)
3x5. Wel is dit motief bekend, maar
de eerste zet, die slagkeuze geeft, is
•geestig!
No. 8. 28—22 (17x37) 48—43 (37x48)
33—28 (23x21) 26x8 (3x12 of 48x
26) 38—33 (?) 36—31 (26x29 34x3
(25x34) 39x6, Na zw. 10—14 w.
3—26 zw. 2—8 gaat de dam verloren,
maar wit wint een stuk. •

Klasse B

No. 1. 29—23 (18x27) 20—14 (9x20)
19—13 (4x18 30—24 (20x29) 34x32.
No. 2. 21—17 (36x47) 26—21 (11x22)
32—28 (22x33) 40—34 (29x40) 38x18
(47x26) 45x34 (26x30) 35x2.
No. 3. 18—13 (27x47) 16—11 (6x39)
49—43 (47x8) 43x1.
No. 4. 43—38 (32x34) 42—38 (36x47)
48—43 (47x33) 44—39 (33x44) 50x10
(5x14) 15x33. Dit is wat te eenvou-
dig gehouden.
No. 5. 34—29 (23x43) 28—23 (26x39)
23x3 (43x32) 3x8 (2x13) 49^43.
No. 6. 47—41 (36x47) 37—31 (26x37)
32x41 (47x18) 30—25 (23x32) 25x3.
Evenals het vorige een eenvoudig,
maar aardig stukje werk.
No. 7. 30—24 (14x25) 48x42 (37x48)
43—38 (48x28) 33x2 (32x43) 2x14.
No. 8. 15—10 (26x48) 43—38 (48x28)
38x9 (5x3) 33x2. Dit is beter dan
het voorgaande, door de aardige
eerste zet, die drie maal meerslag
geeft.

Klasse A
No. 7.

R. Ancien. Grivegnée.

Zwart

Wit

Zwart: 12 sch. op 7, 8, 9„ 10, 12, 14. 17,
18. 21, 22, 25 en 36.

W:.

Zwart: 11 sch. op 8, 9, 11, 12, 15, 17,
19, 21, 22, 26 en 36. Dam op 18,
Wit: 11 sch. op 25, 28, 32, 33, 38, 39,

• 40, 41, 44, 45 en 48.

Klasse B
No. 7.

C. Kroonen, Hellendoom.

Zwart

Wit

Zwart: 10 sch. op 8, 9, 13, 17, 19, 22,
23, 25, 26 en 27.
Wit: 11 sch. op 28, 33, 34, 35, 36, 39,'
40, 42, 44, 47 en 49.

No. 8.
J. Drees, Apeldoorn.

Zwart

Wit

Zwart: 9 sch. op 7, 8, 9, 18, 19, 20,
22, 35 en 36.
Wit: '10 sch. op 27, 32, 33, 34, 41, 42,
43, 44, 47 en 50.
Voor alle vraagstukken geldt: „Wit
begint en wint".

Oplossingen voor de wedstrijd worden
ingewacht tot uiterlijk 18 November.
Adresseren: Redactie Weekblad ..Ar-
beid", Postbus-100, Amsterdam.
Op adres duidelijk Damrubriek ver-
melden.

Correspondentie
R. R. Z. te Nijmegen. Na wit 44—39
zwart 48x30 wit 25x34 wint wit ge-
makkelijk door op elke zet van zwart
33—29 te spelen. Bij elke voortzetting
van zwart wint wit dus.

Wit: 12 sch. op 23. 24. 26, 28, 30, 33,
34, 37. 38. 39, 40 en 47.
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Correspondentie, de algemene
redactionele leiding van tiet
weekbiaa. ^Arbeid' betrefrende,
richte men aan aen Hoofd-
redacteur van net weekblad
..Arbeid' Postbus 100 Amster-
dam Geen versoonsnaam ver-
meiden '
Bij brieven bestemd voor 'de
verzorgers der ondersc/ieidene
rubrieken vermelde men de
naam van de rubriek duidelijk
op de omyag Voorts adresseren
aan. Reaactie Weekblad .Ar-
beid" Posthiif" 100 Amxtf-rriam

Het woerd „matsehudding" behoort
tot de vele woorden in onze Neder-
landse taal, welke gebezigd worden,
zonder dat de juiste betekenis er van
beseft wordt door degenen, die zich
er van bedienen. Het eigenaardige
daarbij is. dat in vele gevallen in de
loop der tijden sommige woorden ge-
leidelijk in een gewijzigd zinsverband
zijn gebruikt, waarbij oorzaak en ge-
volg feitelijk door elkaar gehaspeld
zijn, zoals ook ten opzichte van het
woord matsehudding het geval was,
gelijk uit het navolgende moge blij-
ken.
In vroegere tijden werden de produc-
ten en koopmansgoederen uit Indië
met zeilschepen naar hier vervoerd.
Grote ladingen tabak, specerijen, sui-
ker, tin, enz. kwamen per zeilschip
herwaarts. Op Banka en Billiton wer-
den steeds grote hoeveelheden tin in-
geladen, hetwelk in zekere zin ook als
aanvulling der lading dienst deed.
Kleine stukjes tin werden ook door
het gehele schip aangetroffen. Wan-
neer nu het schip in een der Neder-
landse havenplaatsen gelost werd,
was het gewoonte, dat aan het uit
het ruim omhoog hijsen van de laat-
ste baal een eigenaardige „plechtig-
heid" verbonden werd.
Degene onder, de lossers van het schip,
die hiermede belast werd, tooide zich
op potsierlijke wijze met een baard
van geplozen touw of vlas, sloeg een
paar kranjangs of matten om zich
heen en ' aldus uitgedost, .nam hij
plaats op' de laatste baal en liet zich
aldus uit het ruim naar boven hijsen.
Degene, die het laatste ;stuk van., de.
lading loste, was „koning". Zodra hij
dan> ook met de uit het ruim opgehe-
sen baal aan de oppervlakte van. het
laadruim verscheen, drongen de ov.e-.
rige arbeiders, die het schip, hadden
helpen lossen, dicht om den kameraad
heen en juichten: „Hoera voor den
koning! Leve de koning!"
Een onschuldige liefhebberij, niet-
waar? Neen lezer, toch niet zo on-
schuldig, als ge oppervlakkig wel
denken zoudt. Achter die zogenaamde
„plechtigheid", verbonden aan het
lossen van het laatste stuk der lading,
stak heel wat anders dan een on-
schuldig grapje. Daaraan toch lag
niet anders dan diefstal ten
grondslag.
De gehele vertoning had ten doel, zo-
veel tin als maar mogelijk was, rond-
om het lichaam van den arbeider te
binden, die voor het betrokken schip
•als koning zou fungeren. De kran-
jangs of matten, welke om het lijf ge-
slagen werden, moesten het gekaapte
tin voor ongewenste blikken verber-
gen. Die aardigheid van de aange-
plakte baard was een slim bedachte
truc, om temeer de schijn te wekken,
alsof er slechts sprake was van een
„vertoning". Dat de „koning" (de tiri-
dief) zich uit het ruim liet hijsen,
had ook alweer een goede reden. Er
werd n.l. soms wel een hoeveelheid
van 160 a 170 kilo op die wijze aan
de lading ontfutseld, zowel uit grote
als kleine stukken bestaande. Een
dergelijke vracht maakte het den
„koning" ondoenlijk, tegen de ladder
uit het ruim naar het dek te klimmen,
zodat het wél zo practisch was; zich

te laten ophijsen. En dat de overige
lossers zich, 'zodra de man, die het
tin bij zich droeg, op het dek was
aangeland, dicht om hun kameraad
verdrongen en luid een „hoera voor
den koning" aanhieven-, had — zoals
de lezer-nu wel begrijpen kan — ten
doel, te voorkomen, dat kapitein of
stuurman eens te dicht in de nabij-
heid van den „koning" zouden komen,
waardoor gevaar zou kunnen ontstaan
voor ontdekking van de tin-diefstal.
Zoals men ziet, werd we,l met overleg
te werk kegaan.
Niet zodra was de „koning" onder
veel hoera's op het dek verschenen,
of de „zwaarbeladene" werd, steeds
dichter omstuwd door degenen, die in
het complot waren, naar de dichtst-
bijzijnde kroeg nabij de haven ge-
bracht. Dit „brengen" was natuurlijk
vrijwel synoniem met „dragen". Had
men de tapperij of het cafétje be-
reikt, dan zorgde men er eerst voor,
dat er geen ongewenste blikken in de
nabijheid waren, en dan ... werden
door den „koning" de matten, welksr"
hij zogenaamd als „versiering" gedra-
gen had, zorgvuldig uitgeschud. Door
dit matschudden kwam de gehele hoe-
veelheid tin, welke aan de lading ont-
vreemd was, weer te voorschijn en
werd op de grond uitgespreid. Allen
die, zij het dan ook op meer middel-
lijke wijze deelgenomen hadden aan
het „binnenhalen van de oogst",
moesten vanzelfsprekend hun deel van
de buit hebben, en waar dat delen
bovendien plaats vond onder het naar
binnen slaan van de nodige drank,
behoeft het wel geen nader betoog1»
dat onenigheden over de verdeling
schering en inslag waren.
Hieruit blijkt dus, dat het schudden
van de mat, de matsehudding, de oor^
zaak werd van onenigheid. Zoals men
weet, is. men in latere jaren het woord
„matsehudding" van lieverlede gaan
vereenzelvigen met de onenigheid
zelve, zodat de uitdrukking ontstond
„Maak geen matsehudding", wanneer
men te kennen wilde geven, dat et
niet getwist moest worden:

ft'

Twee sleutels ... en toch
... verschillend I Twee tabletjes.
ook verschillend. Maar AspirJn
herkent U steeds aan het Bayer-
kruis. Aspirin helpt voortreffelijk
bij verkoudheid, rheumatiek en
griep en is volkomen onschadelijk.

VIS R l ES l N

Buisje a 20 tabletten 55 et.
Zakje a 2 tabletten 7

Ik maak gratis een jurkje I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I I I U 1 1 1 1 1 " !

C en jeugdige lezeres van „Arbeid" schrijft:
~ „Ik zit in moeilijkheden. Zou een der lezeressen van Arbeid mij mis-

schien kunnen helpen? Ik ben n.l. op de Huishoudschool en nu moet
, ik een jurkje maken voor een meisje van 4 tot 10 a 11 jaar. Daar i
zelf geen zusje heb. is er misschien een lezeres, voor wie ik dit jurkje
(geheel gratis) zou kunnen maken. Ze zou mij dan geld voor stof sn
de punten kunnen sturen. Als zij zelf stof heeft, is dit natuurlijk ook
goed. Het jurkje mag ook ,uit een oude japon of iets dergelijks worden
gemaakt. Er is echter wel haast bij".

Wie van onze lezeressen wil dit meisje helpen?- Als zij zelf niet veel
tijd hebben, is het een prachtige gelegenheid haar kleine meid aan
een nieuwe jurk te helpen.
Wij vinden het van de 17-jarige Miep een reuze-idee om een lezeres
van „Arbeid" van dienst te willen zijn. Wij hopen, dat nog vele leerlin-
gen van de huishoudschool dit goede voorbeeld zullen volgen. n
Aanvragen zo spoedig mogelijk te zenden aan de redactie van „Arbeid ,
Postbus 100. >*c.sterdam (C.). Wij zullen dan voor spoerr«e doorzending



bes

dat is de raad die Uw jongen vergezelt
als hij naar school gaat, omdat U weet
dat de toekomst hooge eischen zal
stellen a-an vlijt en plichtsbetrachting,
maar dat zij ook eerlijke kansen zal
bieden aan ieder die werken wil en
zijn „best doet". - Bespreek eens met
onzen agent op welke manieren een
verzekering bij „De Centrale" - de
maatschappij voor werkend Nederland,
U helpen kan de geldelijke zorgen te
vereenvoudigen die komen, als Uw
jongen graag door zou willen leeren.
Stel het niet langer uit - Vandaag inplaats
van morgen,,jpaart U geld en zprgen.

OP TIJD VOORKOMT SPIJT.

Solide
NTRALE"

Coulant
VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
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VOOR DE VROUW

Als de melkboer is geweest
N og steeds schijnen zeer veel huis-

vrouwen last te hebben met het
koken van z.g. taptemelk, zo schrijft
ons een lezer uit A. Meestal, aldus de
briefschrijver, brandt zij zodanig aan,
dat we haar moeten weggooien, Ook
de pap, die er mee is bereid, is door
de aangebrande taptemelk dikwijls
grondig bedorven.
Door in de te gebruiken pap een
bodempje water (ong. een halve c.m.)
aan de kook te brengen, waarna de
melk in de pan wordt gedaan, voor-
komt men beslist het aanbranden.
Het kokende water moet natuurlijk in
de pan blijven.
Zelfs met het koken van maïzena of
custard heeft mijn vrouw niet de
minste last.
Ook ons bereiken nog geregeld klach-
ten over het aanbranden van tapts-
melk. Dit is geen wonder. Taptemelk
bevat geen vet en daardoor blijven de
eiwit- en melksuikerdeeltjes aan de
bodem van de pan vastkleven. Zo
komt het. dat taptemelk zo gemak-
kelijk aanbra dt.
Er zijn echter ^le manieren om het
aanbranden van deze ondermelk te
voorkomen. Men kan bijvoorbeeld de
bodem, van de pan mej; een boter-
papiertje inwrijven. Door het vet, dat
aldus op de bodem wordt gesmeerd,
zal de melk niet zo spoedig aanbran-
den.
Voor houders van melkkaarten is er
nog een andere manier. Zij kunffen
eerst een bodempje volle melk in de
pan doen en daar dan de taptemelk
op gieten. Ook worden er wel eens
glazen stuiters in de pan gedaan.
Al deze middeltjes helpen echter
niets, als de l :dem van de pan te
dun is. In een pan met dunne bodem
brandt zelfs de volle melk aan. Vóór
alles moet men er dus voor zorgen
'een pan met een behoorlijke gave
bodem uit te zoeken.
Het is van belang de taptemelk te
koken, zodra men ze van den melk-
boer heeft ontvangen. Om taptemfelk
te verkrijgen, moet de volle melk een
uitgebreide bewerking ondergaan. Ze
is dus al niet 'vers meer als ze bij den
melkboer komt — laat staan, als ze
nog onder de klanten mo"et worden
gedistribueerd. Het is mede van hè-,
lang de melk, óók nu het kouder
wordt, direct na het koken af te koe-
len en haar op een koele'plaats wsg
te zetten. In geen geval mag de melk
worden bewaard in een ruimte, waar
wordt gestookt.
Een huismoeder schrijft ons het vol-
gende:
„Ik heb drie kinderen, waar ik melk-
kaarten VCQF heb. Ze lusten echter
geen van allen melk. Ik heb nog nooit
taptemelk gebruikt en heb er ook.nu
nog een idee tegen.
Daar mijn kinderen toch geen melk
drinken, gebruik ik dei volle melk voor
mijn gezin. Nu wordt mij verteld, dat
ik op die manier mijn kinderen tekort
doe. Is dat werkelijk zo?" %

Ja. „men" heeft in dit geval gelijk.
Kinderen krijgen de volle melk toege-
wezei},1 omdat er in deze melk bijna
alle voedingsstoffep zitten, welke ons
lichaam nodig heeft. Lusten de Jtin-
deren geen melk, probeer het c'.an
eens door een schepje suiker in de
melk te doen. Doorgaans vinden kin-
deren dat veel lekkerder. Bovendien
is het heel wat gezonder . oor hen dan
het thee- of koffiesurrogaat, dat ze
anders wellicht zouden drinken.
Willen dé kinderen ook geen zoete
melk drinken, kook hun pap dan
apart in volle melk of verwerk de
melk door hun euën. Daartoe kan
men het eten het beste „prakken".
Heus, het is werkelijk nodig, dat de
kleintjes zélf hun melkrantsoen ge-
bruiken !
Laat daarom niets onbeproefd om het
melkrantsoen bij de kinderen „bin-
nen te smokkelen".
Het vooroordeel tegen de taptemelk is
geheel verkeéfd. In taptemelk zit nog
wel degelijk voedingswaarde. Welis-

waar ontbreekt het vet, tengevolge
waarvan ook de vitaminen A en D
ontbreken, maar het eiwitgehalte is
nog zó hoog, dat taptemelk als een
voortreffelijk vervangingsmiddel voor
vlees kan worden beschouwd. Een
halve liter taptemeik bevat bijna
evenveel eiwit als 100 gram vlees.
Ook de voor de ir standhouding van
ons lichaam zo nodige kalk- en fos-
forstoffen zitten nog in taptemelk.
Het- gebruik van ondermelk is der-
halve zeker aan te bevelen. Het zoui
dom zijn, nu er ~een volle melk meer
voor volwassenen te krijgen is, na

' maar helemaal geen melk te se-
bruiken.

(Ingezonden mededeling.)

Dit hoestsiroop-receptje
bespaart U geld

Een kwart-liter komt U slechts
op 76 cent

L)e - beste en . roor-
deeligste manier om
van Uw noest en ver-
koudheid al te Komen,
is dit heel eenvoudige
middeltje, dat U telt
thuis kunt Klaar-
maken: . Los in ueu
kwart liter heet water
een eetlepel suiker op.
Voeg hierbij den In-
noud van een 30-

gramsneschje Vervus i dubbel geconcen-
treerd i. dat O bij eiken apotheker ol dro-
?ist tegen den vastgestelden prijs van
6 cent kunt verkrijgen Even goed- door-

roeren tot alles opgelost Is Dosis: volwas-
senen: een ee/lepel: Kinderen van 8 tot 12
Jaar: e»n dessertlepel: 3 tot 8 Jaar: een
theelepel- (Na de drie voornaamste" maal-
tijden en vóór het naar bed gaan).
Probeer het vandaag nog en bewaar dn
recept goed.

De veel gevraagde
aardappelcake

Het doet mij altijd veel genoegen, als
brieven van0lezeressen mij brengen
tot de keus van een bepaald onder-
werp: ik weet dan zeker, dat-ik een
antwoord geef op vr,agen, die bij de
huisvrouwen zelf zijn opgekomen en
die dus haar belangstelling trekken.

Op het ogenblik schijnt in het
brandpunt van veler belangstelling de
„aardappelcake" of het „aardappel-
brood" te staan. Geen wonder, nu de
rantsoenering ons wat meer aard-
appelen brengt en we daarmee graag,
het ingekrompen broodrantsoen aan-
vullen — liefst op een wijze, die in
vorm weinig van het brood afwijkt.
Werkelijk echt broodbakken van aard-
appelen is niet mogelijk: het meel uit
de aardappel bezit niet de taaiheid
van het korenmeel en is daarom niet
geschikt om deeg te vormen, dat rijzen
kan. Ons gebak zal dus uitwendig wel
op brood kunnen lijken, maar het zal
binnenin er geheel- anders uitzien:
minder poreus, vaster en gladder. Bat.
is echter geen bezwaar -r- als het maar
smaakt!!
Een kleine hoeveelheid bloem, maïzena
of havermout moeten we aan het
aardappeldeeg altijd wel toevoegen,
anders vertoont het gebak te weinig
samenhang, nu we de-eieren missen
om dit gebrek te verhelpen; véél be-
hoeft het echter niet te zijn. Ook wat
suiker is voor onze aardappelcake
meestal nodig. Dat hangt enigszins
van*het gebruik af: een aardappelge-
bak, dat de rol van cake moet vervul-
len, kan natuurlijk de zoete smaak niet
missen; wordt daarentegen het gebak
werkelijk in de plaats van brood ge-
geven, dan houden we het neutraal
van smaak. In het eerste geval doet
het dienst als een voedzame tractatie,
b.v. op Zon- en feestdagen; in het
tweede geval springt het in voor het
tekort aan brood en kan het — precies
als een snee brpod — belegd worden
met wat geraspte kaas of besmeerd
met wat jam of wat stroop.. wat
niet zeggen wil, dat het zonder die
toevoeging óók niet zou smaken!
Of het bakken in onze tijd van brand-
stofrantsoenering geen bezwaren met
zicrl brengt?
Wie in het bezit is van een kolenfor-
nuisje met oven, zal er in dit geval
het best aan toe zijn; immers, terwijl
bovenop het eten wordt gekookt, kan
zonder extra-verbruik van brandstof
in de oven de cake worden gebakken.
Wie alleen over gas beschikt, kan met
gebruik van de spaarbrander echter
ook heel goed haar doel bereiken, zon^
der haar rantsoen té boven te ,gaan.
Zij doet dan eenvoudig haar deeg in
een met wat vet of boter ingesmeerd

braadpannetje, zet dit dichtgedekt op
de spaarbrander en bakt de cake gaar,
eerst - J a } uur aan de onderkant,
daarna de cake voorzichtig omkeren
en nog ongeveer dezelfde tijd aan de
andere kant. Dat omkeren moet zó
gaan, dat het dan nog enigszins
slappe gebak niet breekt; het voorzich-
tigst doet u het, door op de cake een

met wat boter ingewreven — precies
passend'— deksel te leggen, dan vlug
het pannetje om te keren en de cake
weer van het deksel in de pan te
laten glijden.

Een flinke cake maakt u van: l kg.
gekookte aardappelen (pl.m. 12 mid-
delmatig grote aardappelen); 50 -gr-
(i ons of een niet-te groot theekopje)
bloem; 50 gr. (i ons of een niet te
groot theekopje) havermout; 75 gr.
(3 ons of 5 afgestfeken"> eetlepels)
suiker; 2 pakjes vanillesuiker.
Maak de gekookte aardappelen goed
fijn; roer er al de verdere benodigd-
heden door en werk alles flink door
elkaar tot een stevig deeg. Smeer een
braadpannetje langs de gehele bin-
nenkant in met wat gesmolten boter
of vet, leg er het deeg als een enigs-
zins platgeslagen bal in en zet de pan
(met deksel!) op* de spaarbrander
van hét gasstel of op een ander ma-
tig vuurtje. Laat de koek eeri goed half
uur rustig liggen, keer hem dan om
en reken dezelfde tijd voor het gaar
worden van de tweede kant (zonder
deksel)-. Laat het gebak. even in de
pan bekoelen, keer het om op een
bord en laat het door én door koud
worden; het kan dan gemakkelijk in
plakken worden gesneden,
't Is een kleine moeite om van deze
zoete tractatie' een hartig gebak te
maken, dat meer de taak van het ge-"
wone brood overneemt. We laten dan
de suiker en de vanillesuiker in het
deeg vervallen en mengen in plaats
daarvan er wat zout door. Heel lek-
ker smaakt in dat geval ook een frjn--
geraspt uitje en wat fijngesneden
peterselie, als men wat variatie wil
aanbrengen; een korstje kaas, dat
zich niet meer leent om gesneden te
worden, kan geraspt door het deeg
worden geroerd en geeft dan het ge-
bak een pittig smaakje.

Oplossing puzzle: Onhandige huisvrouw
W at een berg brieven hadden wij weer door te werken! Grote

brieven, liefst met drie tot vier kantjes volgeschreven, waren
geen zeldzaamheid Het was een heel karwei, maar we hebben het met
veel animo gedaan, omdat het ons zeer veel genoegen deed, dat de
prijsvraag „De onhandige huisvrouw" zo'n enorme belangstelling had.
„Ik vind het idee van die kleine examentjes voor de huisvrouw nuttig
.en goed, want wij begaan zo ongemerkt toch heel wat fouten, die we
eigenlijk pas zien, als we er op attent worden gemaakt. Vol belangstel-
ling zie ik dan ook de volgende opgave1 tegemoet", aldws schrijft ons
een lezeres. ~
Zij heeft groot gelijk. Er worden inderdaad heel wat fouten gemaakt.
Door juist in deze tijd op zulke kleinigheden te letten, bereiken we. dat
die fouten later niet meer worden gemaakt.
De prijs van ƒ2.50 werd na loting toegewezen aan mevr. J. A. G. Taf-
fijn—Richardoon, Soembastraat 85, Lelden. Haar antwoord-op-rijm
laten wij hieronder volgen:.

Is 't strijken, zuigen of schemeren gedaan,
let dan op onderstaand vermaan:
trek een stekker nooit uit aan de draad,
omdat dan kortsluiting ontstaat.
Maar grijp steeds juist de scekker vast,
dat spaart veel ergernis en last.

Mej. Pera, Fuchsiastraat 5, Groningen, en mevr. J. Elzinga—Bouma,
Lekkumusstraat 16, Leeuwarden kregen ieder /1.00 toegewezen. De prij-
zen zullen in de loop van deze week aan rechthebbenden worden toe-
gezonden.
Hier volgt de nieuwe opgave: (Foto A.p.-Breijer)

Inzendingen op .deze. niéuwe puzzle moeten uiterlijk op 14 November
in ons bezit zijn. Adresseren aan: Redactie „Arbeid", Postbus 100,
Amsterdam. Op de enveloppe duidelijk vermelden: Prijsvraag: „Onhan-
dige huisvrouw".



GOED WASSEN l
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De stijfwas

S ommig wasgoed wordt gesteven
om het wat steviger te doen

schijnen of om het langer schoon te
houden. Ook wel om het vorm en
glans te geven zoals bij boorden en
mafachetten of om 't apprêt (pap) dat
bij het wassen verloren ging, weer'aan
te vullen.
Wanneer we een stof stijven, dan vul-
len de openingen tussen en in de
weefseldraden met stijfsel. Zo'n stof
laat de lichaamswarmte gemakkelijk
door naar buiten, houdt ons dus niet
warm. Een gesteven stof neemt moei-
lijk vocht op; een gesteven kleding-
stuk als eerste huidbedekking gedra-
gen, neemt dus ook het transpiratie-
vocht van de huid niet op. Daarom
stijven we onderkleding nooit, ze TOU
onze huid in hare werking belemme-
ren. Evenmin . nachtjaponnen en
Pyama's.
Wasstukken, die bestemd zijn vocht
op te nemen als droogdoeken, thee-
doeken," servetten, baddoeken, zak-
doeken evenmin. pBeddegoed (lakens,
slopen) dat eveneens de lichaamsuit-
waseming moet kunnen opnemen,, be-
hoort niet gesteven te worden.
Linnen tafelgoed ontneemt men het
„voorname" uiterlijk door stijven.
Katoenen tafellakens stijft men wel- '
eens omdat ze zo slap zijn en daardoor
gauw vuil worden. Beter zou men doen
of een mindere kwaliteit linnen, half
linnen of zwaar katoenen tafellakens
aan te schaffen. Van huishoudgoed
Worden alleen gordijnen, spreien en
kleedjes gesteven.
Voor het stijven wordt gewoonlijk
stijfsel gebruikt. Daaronder verstaan •

K -we het zetmeel van rijst, tarwe, maïs
of aardappelen. De leek kan dus op
het oog niet onderscheiden met welke
stijfselsoort hij te doen heeft; dat is
alleen onder microscoop vast te

, stellen.
De beste stijfsel is rijststijfsel. Deze
soort zetmeel heeft de kleinste korrel,
kan dus goed tussen en in de weefsel-
draden opgenomen worden. Bij de an-
dere zetmeelsoorten lukt dat veel min-

, der omdat de korrels groter zijn, riie
van aardappelmeel zijn zelfs zeer
groot. Bij deze soorten dringt de stijf-
sel alleen maar tussen de weefsel-
draden. Een schort, met b.v. maïs-
stijfsel gesteven, is na enig dragen,
spoedig slap, terwijl de in rijststijfsel ,
gesteven schort veel langer schoon
blijft. Van deze stijfsel kan men dan
ook wat minder gebruiken. Rijststijfsel
is de duurste stijfsel, ze wordt ver-
Pakt verkocht.
De maïsstijfsel werd vóór 1940 het
meest vervaardigd. Ze kwam in grote
brokken, kleine brokken en in zuiltjes
in de handel en is veel goedkoper dan
rijststijfsel. Voor boorden, manchetten
en fronts van overhemden wordt
glansstijfsel gebruikt, die uit gemalen
rijststijfsel, borax en een glansmiddel
bestaat. Ze wordt in doosjes van ruim
een ons verkocht. Ze zijn duur maar
gemakkelijk in het gebruik. Veel goed-
koper kan men zelf een goede gla^ls-
stijfsel maken van 7 kopjes water, 100
gram rijststijfsel, 15 gram borax en
een eetlepel glycerine (de glycerine
kan vervangen worden door wat ge-
schrapt kaarsvet). Van die 7 kopjes

- Water wordt een half kopje afgenomen
en aan de kook gebracht. Hierin wordt
de borax opgelost. Deze oplossing kaa
eerst na afkoeling bij de aangemengde
stijfsel gevoegd worden. Tot sloï
Wordt glycerine of kaarsvet bij' de
stijfsel gedaan. Deze stijfsel wordt

' dus koud en niet gekookt gebruikt. Na
enige uren staan, bezinkt de stijfsel;
vóór het gebruik moet men ze dan
Van de bodem losmaken en opnieuw
omroeren. Heeft de stijfsel enige dagen
gestaan, dan gieten we het boven-
staande water in een kom en voegen
Precies even veel schoon koud water .
*oe.' Zie dan echter toe of de stijfsel

bedorven is (nare reuk).
kan „rauw" en gekookt ge-

.bruikt worden. In 't eerste geval wordt
de benodigde stijfsel mét koud water
aangemengd tot een dunne melkach-
tige vloeistof verkregen is. Door toe-
voeging van wat kaarsvet of glycerine
(een eetlepel per L.) glijdt het ijzer
gemakkelijker over het stijf goed. Voor
dunne kleedjes rekent men 15 gram =
li afgestreken eetlepel per L. Doordat
het ene weefsel meer stijfsel opneerm
dan het andere, doet men goed een
puntje van. het stuk te stijven en even
droog te strijken om de stijfte te con-
troleren. Eventueel kan men dan

meer stijfsel of wanneer het proef-
stukje te stijf is meer water toevoegen.
„Rauw" gesteven wasgoed moet na
stijven dadelijk met een flink warm
ijzer drooggestreken worden. Wil men'
van mooi strijkwerk verzekerd zijn,
wrijf de stijfsel dan flink door « ' t*
wasgoed, leg het daarna op de strijk-
plank, veeg het aan beide kanten flink
met een even vochtig doekje af en
daarna met een droog doekje. Op
deze wijze wordt alle stijfsel, die op
de stof zit verwijderd en voorkomt
men vastplakken aan het ijzer en
vlekken op het goed. •
Het wasgoed heeft van „rauw" stijven
meer te lijden dan van stijven in „ge*-
kookte stijfsel". Wanneer we de stijf-
sel koken, dan barsten de wandjes van
de stijfselkorrels en krijgt de stijfsel-
pap een glazig aanzien. Bij „rauw"

stijven moet de stijfsel in het wasgoed
door de hitte van het ijzer gaar ge-
maakt worden. Daarbij worden de
weefseldraden wat uiteengerukt, van-
daar de eerdere slijtage.
Doordat boorden en manchetten zeer
stijf moeten zijn, is een grote hoeveel-
heid stijfsel nodig (soms meer dan
100 gram per L.), die onmogelijk als
„gekookte" stijfsel in het goed ver-
werkt kan worden.
Bij het strijken en glanzen van boor-
den en manchetten bedenke men, dat
linnen veel meer glans en een mooiere
glans geeft dan de goedkopere katoe-
nen boorden.
Een volgende maal iets over het stij-
ven in gekookte stijfsel en het gebruik
van andere stijf middelen.

J.C.
Nadruk verboden.

Wij maken een jongensslobpak
Op verzoek van een onzer lezeres-

sen plaatsen we hier het patroon
van een jongensslobpak. Dit pak kan
echter ook heel goed voor meisjes
worden gebruikt. De sluiting van het
jasje wordt dan echter rechts over
links gemaakt.
Zo'n pak zit 's winters heerlijk warm.
Van breien zal nu zoveel niet meer
komen, omdat de wol schaars en
duur is.
De broekspijpen kunnen met een rits-
sluiting worden dichtgemaakt. Hoe-
wel met deze sluiting het pakje wel
iets duurder komt, i§ ze veel gemak-
kelijker dan de „ouderwetse" knoop-
en-knoopsgat-sluiting.
De vliegerskap vinden de meeste kin-
deren prachtig; deze muts zit boven-

dien ook lekker warm.
Maken we dit pakje voor meisjes, dan
kan er ook heel goed het hoedje bij
worden gedragen, dat bij het meisjes-
garnituurtje in „Arbeid" no. 37 was
afgebeeld.
De hier aangegeven maten 2ijn be-
doeld-voor een ongeveer driejarigen
peuter.
Het schetsje laat zien, hoe het
patroon op de stof kan worden ge-
legd.
Fig. 1. Achterkant-van de broek. Fig.
2. Voorkant van de broek. Fig. 3.
Voorkant jasje. Fig. 4. Achterkant
jasje. Fig. 5. Bovenstuk]e voorkant.
Fig. 6. Bovenstuk achterkant. Fig. 7.
Bovenmouw. Fig. 8. Ondermouw. Fig.
9. Kragen^ Fig. 10. Zakken. Fig. 11.

Achterkant muts met oorkleppen.
Fig. 12. Vijf punten voor de bol. Fig.
13. Opslag aan de voorkant»
Waar het rugstuk en de opslag zijn
opgespeld, kan enkele stof worden ge-
nomen. Van de andere lap komt een
kraag (zie schets). Het hoogste punt
van de mouw komt op de schouder.
De voornaad .van de mouw moet
3 cm* vóór de zijnaad van het jasje
worden gemaakt. Naden en zomen
moeten bij het patroon worden aan-
geknipt.
Het patroon van dit 'pakje kan £
ƒ0.60 (liefst in postzegels van H, 2J,
5 of 7i et.) bij de redactie van „Ar-
beid", postbus 100, Amsterdam (C.),
worden besteld. Op de enveloppe ver-

. melde men: patroon slobpak.
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VOOR DE JEUGD

van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.
Het is In het leven soms, van groot
belang, dadelijk te weten, welke hou-
ding je bij een bepaalde gebeurtenis
moet aanemeh. De grote mensen noe-
men dat: de wijze van reageren. Als-
jeblieft: heelt die oom Niek dat eens
even deftig en plechtig gezegd?
Wacht even — lees nog een paar
regels verder, want ik denk er niet
aan, voor jullie een halfwetenschap-
pelijke voordracht te gaan houden.
Ik zal wel wijzer zijn!
Een houding aannemen... Ik herinner
me, dat ik, als Jongmens, eens heel
deftig liep te wandelen. Wij jonge-
ren, vonden het toen nodig, .een wan-
delstok mee te dragen en we zwaai-
den met zo'n stok alsof de hele we-
reld van ons was. Dat gevoel heb Je

Wie de schoen past trekke hem aan.

wel eens, als" je nog zo'n piepjonge,
eigenwijze blaag bent. ik had een
pracht van een wandelstok, een stok
waar ik' bijzonder trots op was. Het
was er een met een gebogen haak en
aan het eind van die haak was een
pracht van een leeuwenbek beves-
tigd. Ik stapte dan als een pauw en
zwaaide met de wandelstok, totdat...
die prachtige leeuwenbek plotseling
van de stok af viel en als een doodge-
wone steen over de straatstenen rol-
de. Ik zag alle mensen om mij heen
heel erg lachen — je kon zo echt
zien dat ze dachten: lekker, net goed
voor dat aapje met z'n stokje. Toen
nam ik m'n houding aan: ik... lachte
ook, bukte me snel om m'n leeuwen-
kop op te rapen en in m'n zak te
stoppen en... deed net of er niets
was gebeurd. Maar ik denk niet, dat
ik dadelijk daarna nog zo gewichtig
met m'n wandelstok liep te zwaaien.
Een ander geval: dat is al in de

. vorige oorlog gebeurd, toen er ook
een geweldige schaarste aan tabak
was. Oom.Niek begon toen net zo'n
beetje'te roken —r tussen twee haak-
jes: als m'n neven slim zijn, begin-
nen ze er nooit mee, dan hoeven ze
die . gewoonte later ook niet af te
leren en... ze missen er niets aan —
ik zei dan, ik begon, met roken en ik
had een pracht van een tabakzakje.
Ik zie het ding nog voor me: het was
een zeemieren buideltje, dat met een
koordje kon worden dichtgetrokken.
Nu liep ik eens op straat een nieuwe
pijp te stoppen, toen er een man naar
me toe kwam, die zei: Ach meneer,
neemt u me niet kwalijk — ik zie
daar, dat u tabak heeft en nu wou
ik u vragen... hééft u misschien een
paar blaadjes voor nie...'voor m'n
holle kies? ...Ik heb toch zo'n kies-
pijn!"
Ik voelde me gestreeld doof die aan-
spraak: meneer en met een gul ge-
baar bood ik dien man m'n buideltje

14

aan. Als iemand kiespijn heeft en je
kan hem met zoo'n kleinigheid hel-
pen, dan moet je dat niet laten —
ook al hebben ze je niet met meneer

• aangesproken.
Hi} nam m'n tabakzak evenwel niet
aan, doch... deed zelf een greep. En
die greep was zó' geweldig, dat m'n
hele halve onsje zowat in z'n grote
knuist verdween en ik niet kon nala-
ten te zeggen: „Die holle kies van jou
schijnt nogal groot te zijn." Nauwe-
lijks had ik die opmerking gemaakt
of dé man gaf het zakje een duw
en... maakte dat-ie wegkwam. Hij'
liep zo hard, dat ik hem met geen
mogelijkheid meer kon inhalen, om
hem te vertellen, dat ik het heus niet
zo vreselijk vond, dat hij wel wat erg
onbescheiden was geweest. Als-ie
trouwens had opgekeken, zou hij heb-
ben gezien, dat ik .stond te schateren
van het lachen.
Aan het bovenomschreven geval
moest ik denken, toen ik dezer dagen
In een . tabakswinkel op mijn beurt
stond te vrachten. Misschien zullen
jullie van j"e vader ,of van een oude-
ren broer al eens hebben gehoord, dat
er niet bepaald volop tabak te koop
Is. „Ik 'kom even het pakje tabak ha-
len, dat uw man mij heeft beloofd",
zei de meneer, die vóór me was.
Ik dacht niet anders, of de winkelier-
ster zou nu wel even bukken om het
gevraagde, natuurlijk op zij gelegde
pakje tabak onder de toonbank van-
daan te geven. Dat deed die dame ech-
ter niet. Ze keek m'n voorganger met
grote ogen aan en vroeg verwonderd:
„Het pakje tabak, dat mijn man u
heeft beloofd,?"
„Jawel — vanochtend", zei de me-
neer.
„Weet u dat zeker?"
„Heel zeker", was het antwoord.
De winkelierstej was -vuurrood ge-
worden en ik schrok er óók van toen
ze zei: „Ik weet heel zeker, meneer,
dat mijn man u geen tabak heeft be-
loofd... M'n man is al mee'r dan acht
jaar geleden overleden."
Lieve deugd... .wat die meneer een
figuur sloeg. Hij wist zich helemaal
geen houding te geven — hij deed
niet, zoals de man van mijn tabaks-
buideltje, jaren geleden — hij ging
er niet vlug van door, maar hij sta-
melde wat van de moeilijkheid, om
aan tabak te komen. — hij had het
erover, dat hij een trucje had ver-
zonnen, maar hij ging als 'een hond
die een pak slaag had gekregen de
winkel uit, toen de winkelierster hem
had verzocht, maar liever heen te
gaan, omdat zij dergelijke manieren
oneerlijk vond. En ik vind, dat die
dame daar groot gelijk in haft. Nee

.hoor, dan kan je maar beter een zil-

Oost-West, thuis best.

veren leeuwenbek van je wandelstok
op straat verliezen! Die meneer had
een lelijke fout begaan: met liegen en
bedriegen zal niemand het ver bren-
gen. Een leugen — ook een leugentje
om best wil — komt altijd uit.
'Zo ben ik ervan overtuigd, dat het
leugentje, dat ik voor jullie plezier
heb verzonnen, óók zal uitkomen 'en
dat er groot aantal van m'n trouwe-
lezers en lezeressen zullen zeggen:
ha-ha! Die oom Niek! Dacht-ie nu

heus, dat we die grap niet dóór had-
den? Ik zag het dadelijk. .Zoveel te
beter. Maar als je het n i e t dadelijk
merkte, dan verwacht ik, dat je het
me ook eerlijk schrijft.

(Ingezonden mededeling.)

rnel

OOOOI BACTERIËN . VOORKOM» BESMETTING

In het land der blinden is één oog
koning..

Mijn vraag is — merk je al, dat we
aan de raadsels toe zijn? — wat Is
de grote fout in onderstaand ver-
haal. Je kan het met een paar woor-
den zeggen. Let op! Hier komt:

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

( Wettelijk tarief. Vlug en. discreet. . i
Inlicht, en afwlkk. monde!, of schrlftel. l

Uotterrtam-C.: Mauritsweg 45;
, Amsterdam-C.: Sarphatistraat 3G; .
l 's-Gravenliage: Rivicrvisch markt 4.

f en verhaaltje met een f out
Het was snikheet in de klas. Alle
ramen stonden open, maar geen
zuchtje kwam er binnen, „'t Wordt
tijd, dat we zomervacantie . krijgen, -
jongens", had meneer Willems, de on-
derwijzer, des ochtends gezegd. Als de
thermometer vanmiddag boven de 80
graden^ komt, nemen we vrij. Bij zo'n
temperatuur kunnen we toch niet
werken."
Nu waren Jan, Henk en Guus, voor de
les begon, het lokaal ingewipt. Ze
hadden de thermometer van &e muur
genomen en deden nu al hun best,
het kwikkolommetje te laten stijgen.

' „Ik weet wat", zei Jan, „dom, dat
we daar niet eerder aan hebben ge-
dacht. Hij hield de thermorrteter een
paar minuten boven de brandende
kachel en het duurde niet lang of

DE AVONTUREN VAN' KARELTJE KRAAN
Gestrafte nieuwsgierigheid • fen grappige tekenfilm • Beeld Jan Lutz

Regie en tekst N. J. P. Smith

Hé een ladder. Die was in jaren niet geveegd.

Toch eens even boven kijken. Zie zo da's al weer klaar.

A-broe! Wat heb ik nou? Verschrikkelijk!. krek zwarte Piet'

De tr



Lotisico trekt MAANDAG K O O P T TIJDIG UW KANS!
BIJ DE BEKENDE

_ _ _ 10 NOV. • LOTISICO-AGENTSCHAPPEN
trokkina wordt gehouden in het openbaar ond. notarieel toez. Lonise de Colignystr. 2 te 's-Grttvenhage. Lijsten zijn enkele dagen na de trekk. b.d. agentschapp. gratis verkrijgb

i
&eze wees bijna honderd graden aan.
~~-,.Pds op, Jan! de meester", waar-
schuwde Henk, die op de uitkijk
stond. Nog net op tijd kon Jan de
thermometer op z'n plaats hangen
671 toen meneer Willems binnenkwam,
Zaten de drie deugnieten met klop-
pende harten, maar met dood-on-
schuldige gezichten weer. op hun
Waats.
Even later keek meneer Willems op
öe thermometer, die langzaam was
teruggelopen, maar toch nog 87 gra-

aanwees. „Het is nog veel war-
dan vanochtend", zei meneer

ms. „We gaan naar huis "

Zoals het klokje thuis tikt,
tik het. nergens.

Het tweede raadsel werd opgegeven
Q°or Henk de Jong te Scheveningen:

met p groei ik in 't Zuiden;
met'h sta ik in een korenveld;
met k ben ik niet overhaastig;
met w kom ik uit een slecht bran-
dende olielamp.

Ik wil het ditmaal hierbij laten. Op-
lossingen zo spoedig mogelijk, maar
in ieder geval vóór 13 November aan
Oom Niek, Postbus 100, Amsterdam-C.
Van m'n spreekwoorden-raadsel heb
ik veel plezier beleefd. Ik laat de
plaatjes nog eens afdrukken, met de
spreekwoorden,; die werden bedoeld er
onder. Nu kan je gemakkelijk contro-
leren of je alles goed had. De volg-
orde kwam er niet op aan. Een paar
nummers waren bij het clicheren
weggevallen — dat konden jullie,
maar dat kon oom Niek óók niet
helpen.

/
De hoofdprijs

werd toegekend aan Ad. Versteeg, j.,
12 jaar, Van Hoornstraat 58, Hil-
versum.

De Hoofdprijs voor het „vlorjalieja-
raadsel — een Floralia is een bloe-
mententoonstelling — werd toege-
kend aan Dina Boelman, m., 13 jr.,
Tunnelstraat no. 9, Sittard.

De kleurwedstrijd
heeft me weer handen vol werk ge-
geven. Dat was maar kijken en ver-
gelijken — deze of die... Er waren
neven en nichten, die het heel han-
dig hadden gedaan en die het oom
Niek gemakkelijk hadden gemaakt,
door het gekleurde plaatje (de plaat-
jes) netjes op te plakken en er hun

naam hadden bijgeschreven. Anderen
hadden hun schilderijen los bij een
brief van een broer of zuster ingeslo-
ten. Dat betekende dan voor oom
Niek: zoek het maar uit.
Nu, ik heb het uitgezocht en de
hoofdprijs voor het kleuren is toege-
kend aan Johny van keijen, Vugh-
terdijk 57 2e étage, Den Bosch.
Ik geef ditmaal een hele serie troost-
en ereprijzen. Jullie moeten voor je-
zelf maar uitmaken of je een troost-
of een ereprijs hebt gekregen. Daar
komen de gelukkigen: Jansje ten
Pierik. m., 12 j., Transvaalkade 50 2e
ét., Amsterdam-O; Henk Roskam, j.,
Koninginnestraat 16, Dordrecht.
(Henk moet eerst nog z'n leeftijd op^
geven en moet ook in z'n brief z'n
adres vermelden); Binie de Boer, m.,
14 j., Dokter J. ten Brinkstraat 5,

de Groot, Dolderseweg 224 A, den
Dolder;.W. Breton, j., 8 jaar; Gordel-
weg 85, Rotterdam;Mannie Lakmaker,
j., 12 jaar, Gaaspstraat 47 Ie ét., Am-

Achter de wolken schijnt de. zon.

te Appingedam; Johanna Vervoort,
Ruysdaelkade 209 3e ét., Amsterdam-
Zuid; Dirk Faber, j., 11 j., Zweins no.
55 (Fr.); Ubo van der Spoel, A. P.
Fokkerstraat 20a, Groningen; E. W. J.

Beter hard geblazen, dan
de mond verbrand.

sterdam Z.; Adri Renkema. m., 12 J,
Jan Lievenstraat 51, Huizum (Fr.).
Ik heb weer heel wat

Brieven te beantwoorden
Wie er nog niet bij is komt een vol-
gende keer aan de beurt.
Van Duwke Aaij te „Abbekerk — nu
s c h r ij f ik de naam goed — kreeg ik
een prachtig verslag van het schoolfeest
toen haar meester jarig was. Bedankt
Duwke.
Cornelis van Eden, Dordrecht moet zélf
aan Klaas schrijven.
Willy van Zwol, Amsterdam, schreef' me
weer zo'n leuke kletsbrief. Vóór tante
Cor trouwde was ze ook op een huis-
houdschool om lekker koken te leren.

- Over dat opsmikkelen van de zelf-gekook-
te lekkernijen kan tante hele verhalen
vertellen. Nu snoept ze niet meer.

OOM NIEK
Postbus 100

Amsterdam C.

G. .J. GRAAl'W. Boekhandel, Keizerssr. 168, Amsterdam (C.). Tel. 44505. Postr. 4SUOÖ

EEN AANBIEDING DIE ALLES OVERTREFT!!

«££•«, 6 COMPLETE ROMANS
NOG IN MOOIE UITVOERING VOOR SLECHTS f 11.40

Formaat ± 21 x 154 c.M.

BETAALBAAR MET ÉÉN GULDEN PER MAAND OF MEER.

Ben B. Lindsey EEN LEVEN VOL GEVAREN . . . . . . . 441 blz.
Eduard Vete^an DE BLAUWE SIRENE : 331 blz.

JETJE GEBERT
HENRIETTE JACOBY

in één band 597 blz.Georg Hermann

Mirjam van Waters, BOTSENDE JEUGD 285 blz.
S. S. va
Radclyffe Hall

• S. van Dine HET BISSCHOP MYSTERIE . (Wèock0<£fbem?,333 blz.
DE ZUIVEREN VAN HARTE . . . . . . . 199 blz.

ALLE IN KEURIGE BANDEN GEBONDEN.

ALS EEN LICHTSTRAAL IN DE DONKERE WINTERAVONDEN!
NU het vroeg donker is en er van' uitgaan dikwijls niet zoveel komt als vroeger,1 liet boeken die onze ware vrienden buiken
^een verveling meer. een paar genotvolle uren verschaffen zij ons telkens wanneer

•J ze ter hand'nemen.
r?w serie bevat niet alleen een paar goede romans en een spannende detective-
ge^1 1 ' maar er zijn ook een paar boeken bij, die U een kijk op het leven zullen

;Wr vanzelfsprekend ook op de prijs-en der boeken de tegenwoordige toestand
vloed neeft. doet het ons genoegen U deze mooie serie boekwerken te kunnen
'oieden tegen een vooroorlogse prijs van slechts ƒ II.40.

Ond
Kei

alle

RRSTELBIL-IET. »
fcrgetekende wenst franco te ontvangen van Boekhandel G. .J. GRAAUW,

168, A'dam-C.. Tel. 44505. Postgiro 486O5. Gem. Giro 2021,
(i PfiJACHTWERKElX f 11.4(1

e gebonden in keurige banden en wenst het bedrag te betalen in maandelijKsectuujnen van '

V°Uedig adres:

Bank voor NederEandschen Arbeid....
Amsterdam-C. - Keizersgracht ab2 -Te!. 33121 - Tel. adr. Arbeidsbank

Deviezenbank

Rekenmg bij de
Neeenandsche Bank

P o s t r e k e n i n g
N o. 4 1 4 7 O O

Vertegenwoordiging van ae
Bank der Deutschen Arbeit A G., Berlin .

Ostdeutsche Privatbank A.G., Danzig
Westbank" N.V. (Banque de l'Ouest S.A.). Brussel.

ALLE BANKZAKEN

i

ENSAID hèIpt U tijd, geld
en punten besparen!

jr-
"ssT! Dames en mets/ es

maakt nu thuis zelf uw kleding
Zendt onderstaande bon en 30 cent postz.

"r^"" (4 x 7è cent of 10 x 3 cents postzegels)
t*****- aan Ênsaid-instituut. Tolsteegsingel 54,

^9llî HHBBKÏ!L Utrecht, en wij zenden U een moo- boek met
••^•Bü^B^^^ '̂ 100 maten en modellen en 'n gratis apparaat

om U te laten zien, hoe gemakkeli.ik U
speciale machtiging ' THUIS ZELF alle kleding kunt maken en

vermaken
Deze zegels woroen aan ons Doet de zegels in een envefop mét deze bon,
uitbetaald Totaal dus .ie cent f -i-i,* 7P f\o ppn hripfkaart 7naU hi i>r-
En ueen bon inzenden, doch °J PlaKt z

vermeldt ,265" . naast voorbeeld.

BON 265
Naam* .
Straatnaam: . . . (str no.)
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Het „LACH-CAÖARliT" Komt met een
vrolijke non-stop-revue van cabaret,
revue, operette, zang, muziek, dans, enz.,
welk programma met recht genoemd is

„Hutspot"
In de onderstaande plaatsen:
Medewerkenden zijn: Jossie Adaina,
Karinka Kuster, Bob Bleyenberg, Alliert
Klein, Clown Fantasio. Crochet en part-
ner ea net komische vocale en instru-
mentale kwartet „J)e Zwervers".
De toegangsprijs voor al deze voorstel-
lingen bedraagt 60 cent voor georgani-
seerden en hun huisgenoten én 8O cent
voor ongeorganiseerden, alle rechten in-
begrepen: terwül voor werklozen een be-
perkt aantal kaarten a 10 cent ter. be-
schikking wordt gesteld. In verband met
de beperkte plaatsruimte wordt voor
ledere plaats hieronder slechts één
fcaartverkoopadres gemeld. Voor de
overige adressen zie men de bekende
affiches.

WERKENDAM VRIJDAG 31 OCTOBER
Nutsgebouw, aanvang 7.30 n.m. Kaart-
verkoop: H. C de Haan, Uitbreiding 48
en 's avonds aan de zaal.

MEUWENÜ1JK-ALMKËRK ZAT. l NOV.
Verenigingsgebouw Tavenu, aanv 7.30
n.m. Kaartverkoop: P. A. Veraavt, Bre-
derodestraat 12, Breda; A. Olieslager,
Rijksstraatweg 194, Almkerk en 's avonds
aan de 7.aa]

In Geertruidenberg en Sprang-Capelle
komt een gelijksoortig, enigszins ge-
wijzigd programma, n.l een cabaret-
revuetje, genaamd „Vrolijkheid in
Tempo".
Dit programma doet voor „Hutspot"
zeer zeker niet onder.

GEERTRUIDENBERG
MAANDAG 3 NOVEMBER

Centraal Bioscoop, aanvang 7.30 n.m.
Kaartverkoop: A. Bogaarts. Koestraat 92
en 's avonds aan de zaal.

SPRANG-CAPELLE DINSDAG 4 'NOV.
Café Pruissen aanvang 7.30 n.m. Kaart-
verkoop: M. v. d Schans, Loonschdijk
95- en 's avonds aan de zaal ,

De tournee „Hutspot" is met de volgen-
de voorstellingen uitgebreid.

AMSTERDAM MAANDAG 3 NOV.
Theater Carré, aanvang 7.30 n.m. Kaart-
verkoop: N. V. V. District Amsterdam,
Prins Hendrikkade 49—51, „Vreugde en
Arbeid", Leidseplein en des avonds aan
de zaal.

HAARLEM DINSDAG 4 NOV.
Stadsschouwburg, aanvang 7 30 n m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Haarlem,
Kruisweg 74 en 's avonds aan de zaal.

LEIDEN WOENSDAG 5 NOV.
Stadsgehoorzaal, aanvang 7.30 uur n m
Kaartverkoop: N.V.V. District Leiden,
Herengracht 34 en 's avonds aan de zaal.
De toegangsprijs voor werklozen be-
draagt hier ƒ0.20.

BÜLFT
Stadsdoelen, aanvang 7.30 uur n m
Kaartverkoop- „Ons Huis'". Oude Delft
:'01 en 's avonds aan de zaal.

N.V.V. District Den Haag, Dr. Kuiper-
straat 10 en 's avonds aan de zaal.

DORDRECHT ZATERDAG 8 NOV.
Kunstonin, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: N.V V. District Dordrecht, Sin-
gel 162 en Toulonselaan 41 zw. en des
avonds aan de zaal.

ROTTERDAM ZONDAG 9 NOV.
Gebouw Odeon, aanvang 2.15 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V V. District Rotter-
dam, 's Gravendijkwal 95 en 's middags
aan de zaal.

BREDA MAANDAG 10 NOVEMBER
Concordia, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: N.V.V. District Breda, Vondel-
straat 46 en 's avonds aan1 de zaal.

De overige plaatsen va u . de/* tournee
worden in het volgende nummer van
„Arbeid" bekendgemaakt

„Kop omhoog"
Humoristisch Klemkunst-alleriei

o.l.v. Theo Bouwmeester
Medewerkenden: HANS SNEL, de be-
kende radio-conferencier: CARLA DIANA,
muzikale virtuoze: BOB STEFFIN,
Neêrlands messt humoristische gooche-
laar: CAROL1 en ZOON NICO DE
VREEDE. Neêrlands beste handschaduw-
beeldenkunstenaar: NICOLINE.
De toegangsprijs voor al deze voorstel-
lingen bedraagt ƒ 0.35 voor georganiseer-
den en hulsgenoten en ƒ 0.50 voor on-
georganiseerden, alle rechten inbegre-
pen, terwijl voor werklozen een beperkt
aantal kaarten a ƒ 0.10 ter beschikking
wordt gesteld
In verband met de beperkte plaatsruim-
te wordt voor ledere plaat», slechts één
kaartverkoopadres vermeld, voor de
overige adressen zie men de bekende
affiches

HOOGEVEEN VRIJDAG 31 OCTOBER
Hotel Mulder aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: A. Snijder, 31e. Wijk 8
Hollandsevekt en s avonds aan de zaal.

ËMMEN ZATERDAG l NOVEMBER
Concertzaal Groothuls, aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: N.V.V. District Ena-
rnen, Kerkhoflaan 7 en 's avonds aan de
zaal.

STADSKANAAL ZONDAG Ü NOV.
Prascatl, aanvang 7.3O uur n.m. Kaart-
verkoop: P Koning, Semsstraat H 18 en
's avonds aan de zaal.

ANNEN MAANDAG 3 NOVEMBER
Café van Rem, aanvang 7.30 uur n.m
Kaartverkoop: R. de Jonge. Annen C.
246 A. en 's avonds aan de zaal

VEENDAM DINSDAG 4 NOVEMBEK
Concertzaal Parkzicht, aanvang 7.3O uur
n.m. Kaartverkoop: P. Gruppelaar, Wes-
terdiep D 240 en 's avonds aan de zaal.

HOOGEZAND WOENSDAG 5 NOV.
Hotel Paber, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: J. Klok, Nieuweweg 61 en
's avonds aan de aaal.

APPINGEDAM DONDERDAG G NOV.
Hotel Kraaima, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: J. Scheltens, Broerstraat
15 en 's avonds aan de zaal

UOLWERD VRIJDAG 7 NOVEMBER
..Ons Huis", aanvang 6.3O uur n.m.
Kaartverkoop: G. Egas, Schoolstraat 303
en 's avonds aan de zaal

HARL1NGEN ZATERDAG- 8 NOV.
Schouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: J. K. Bakker. Midlumer-
weg 19 en 's avonds aan de zaal.

DRACHTEN ZONDAG 9 NOV.
De Phoenix, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Drachten,
Noorderbuurt 44 en des avonds aan de
zaal.

GORKEDIJK MAANDAG 10 NOV.
Hotel Sytsema, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Hotel Sytsema.

Toneelvoorstellingen
Het Volksioneel o.l.v. Bart Elfring voert
op ,,De ridder van de kousenbahd", een
dolle klucht in drie bedrijven van Henk
Bakker, regie Jan Boezer.
Medewerkenden zijn: Bart Elfrins;: Bep-
pie Kila; Jan Boezer; Tonny Verwey;
Wim Faassen; Lotte Alex; Riek Berk-
hout en Albert van Vegte.

De toegangsprijs voor al -deze voorstel-
lingen bedraagt: ƒ0.50 voor georgani-
seerden en hun huisgenoten en ƒ 0.60
voor ongeorganiseerden alle rechten
inbegrepen; terwijl voor werklozen een
beperkt aantal kaarten a ƒ010 ter be-
schikking is. In verband met de be-
perkte plaatsruimte wordt voor iedere
plaats slechts één kaartverkoopadres
vermeld; voor de overige adressen zie
men de bekende affiches. ,

ALKMAAR ZONDAG 2 NOV.
Gulden Vlies, aanvang 7.3O uur n.m.
Kaartverkoop: H. Habiecht, Rochdale-
straat 11 en 's avonds aan de Zaal.

HOORN MAANDAG 3 NOV.
Wilson Theater, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: B. Kluft, Veenenlaan 245
en 's avonds aan de zaal.

ENKHUIZEN DINSDAG 4 NOV.
Munt Bioscoop, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: W. v. d. Braber, Drie
banen 43 en 's avonds aan de zaal.

SNEER WOENSDAG 5 NOV.
De Harmonie, aanvang 7.3O uur n.m.
Kaartverkoop: H. Huisman, Stations-
straat 28 en 's avonds aan de zaal.

FRANEKER DONDERDAG 6 NOV.
De Koornbeurs, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: J. P. Zondervan, West-
vliet 40 en 's avonds aan de zaal.

HEERENVEEN ' VRIJDAG 7 NOV.
Het Posthuis, aanvang 7.30 uur < n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Heeren-
veen, Dracht 23 en 's avonds aan de
zaal.

MEPPEL ZATERDAG 8 NOV.
Ogtrop, aanvang 7.80 uur n.m. Kaart-
verkoop: N.V.V. District Meppel, Maat-
kade l en 's avonds aan de zaal.

APELDOORN MAANDAG 10 NOV.
Tivoll, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: N.V.V. District Apeldoorn,
Hoofdstraat 178 en 's avonds aan de
zaal.

De overige plaatsen van deze tournee
worden in het volgende nummer van
„Arbeid" bekendgemaakt.

Z o ndagochtendvoor stellingen
UTRECHT ZONDAG 9 NOV.
Scala Theater, aanvang 1O.30 uur v.m.
Filmvoorstelling met de film „Pareh —
De Macht van 'de Kris", terwijl Willem
Hattu met Krontjongliedjes voor een
goed bij programma zorgt' - •
Toegangsprijs bedraagt ƒ 0.30 voor ge-
organiseerden en ƒ 0.45 voor ongeorga-
niseerden, terwijl voor werklozen een
beperkt aantal kaarten a ƒ 0.10 verkrijg-
baar is.
Kaartverkoop: bij de bekende adressen;
het N.V.V. District Utrecht, Oude Gracht
245 en 's morgens aan de zaal.

DONDERDAG 6 NOV.

DEN HAAG VRIJDAG 7 NOV.
uw Kunsten -en Wetenschappen,

aanvang 7.30 uur n.m. Kaartverkoop:

Bonte veertiendaagse radio-uitzendingen
V. en A. zal in samenwerking niet de Nederlandse Omroep populaire radio-
programma's verzorgen. Deze uitzendingen zullen plaatsvinden Dinsdagsavonds
om de 14 dagen en wel van 19.30—20.15 uur over de zender Hilversum I (golf-
lengte 415 m.), en van 20.40—21.30 uur over de zender. Hilversum II (golflengte
301 m.). Na sluiting der zenders wordt het programma verder uitgezonden
over het radiocentrale-net.
Aan het tweede programma, op 11 November a.s. in de Stadsschouwburg te
Tilburg, zullen medewerken: het show-orkest van Boyd Bachman; Luciano met
partner; het Vrolijke Klaverblad; John Kloos met Hollandse liedjes; Conny
Stuart, chansons; Jacq. Gerlagh, accordeon; V. & A.-mannetjes.
De algemene toegangsprijs bedraagt ƒ0.60 per persoon, alles inbegrepen.
Kaartverkoop: bij de bekende adressen en het N.V.V. District Tilburg, Walvis-
straat 10.

Lich. ontwikkeling
ZWEMMEN
De leden van het N . V . V . en nun nuis-
genoten kunnen op bepaalde tijden in
een aantal overdekte óweminrichtingen
In ons land tegen een zeer laag tarief
toegang verkrijgen. In bijna alle Daden
Is een zwemlnstructeur van ..Vreugde
en Arbeid" aanwezig voor het geven van
onderricht aan diegenen, die het, zwem-
men nog niet machtig zijn.

Amersfoort: Sportf ondsenbad: ledere
Dinsdagavond van 19.15—20.15 uur:
voor kinderen én volwassenen. Toe-
gangsprijs 10 en 15 cent.

Leeuwarden: Leeuwarder Overdek*
Zwembad: ledere Zondagmiddag van
14—17 uur: kinderen en volwassenen.
Toegangsprijs 12i en 171 cent.

Venlo: Sportf ondsenbad: ledere Maan-
dag, Dinsdag en Zaterdag de gehele dag
geopend voor leden van het N.V.V a
16 cent per 'persoon per dag (kinderen
en volwassenen). Op Maandag en Don-
derdag na 5 uur bestaat de gelegenheid
voor het nemen van een stortbad a 7
cent en een kuipbad a 15 cent per per-
soon.

Voor de overige plaatsen verwijzen wij
naar de voorgaande nummers van „Ar-
beid".

Volksontwikkeling
CURSUSSEN DUITS.
Cursussen zijn aangevangen in Haar-
lem, Numansdorp en Amsterdam. Aan-
melding en Inlichtingen bij:
Haarlem: N.V.V. District, Kruisweg 74;
Numansdorp: A. Vogelaar Rijksstraat-
weg 196;
Amsterdam: Pr. Hendrikkade 48 ol Am-
stel 224.

Bibliotheken
Bibliotheken werden verzonden of staan
ter verzending gereed voor: Amstelveen,
Maastricht, Kolhorn, Winkel. Anna Pau-
lowna, Waddinxveen. Hoogeveen. Tholen
en St. Maartensbrug
Vele aanvragen zijn nog in Dehanaelmg.
Onderhandelingen zijn gaande om het
aanvankelijk beschikbare aantal biblio-
theekjes nog te verhogen

Voor inlichtingen omtrent de door de
al'delings Volksontwikkeling georgani-
seerde Avondscholen voor Volwassenen,
taalcursussen, lezingen, enz gelieve men
zich te wenden tot den distiictsdienst-
leider „Vreugde en Arbeid" p/a het
N.V.V. Districtshuis in het District,
waarin men woonachtig is. De adressen
der verschillende districten zijn:

Alkmaar: Rochdalestraat 11; Almelo:
Wierdensestraat 22; Amersfoort: Sering-
strrat 8; Amsterdam: Prins Hendrik-
kade 49—61; Apeldoorn: Hoofdstraat
178; Appingedam: Broerstraat 15; Arn-
hem: Jans Buitensingel 17; Assen:
Brink 28; Breda: Voudelstraat 46; Bres-
kens: Belois v. Hullodwarsstraat 4;
Dedemsvaart: W ter Haarstraat, Th.
Nijboer; Delft: Oude Delft 201; Delf-
zijl: B. Laan Jr., Uitwierderweg; Deven-
ter: Singel 18; Doetinchem: Paul Kru-
gerlaan 9; Dokkum: Districtskantoor
Het Noorderkwartier. Lageweg; Dor-
drecht: Toulonselaan 41zw.; Drachten:
Boter Wonen 58; Eindhoven: Edelweis-
straat 134; Enschede: Ribbeltsweg 3;
Goes: Stationsplein 2; Gouda: Voiidel-
straat 31; Den Haag: Dr. Kuiperstraat
10; Groningen: Tunfsingel 75; Haarlem:
Kruisweg 74; Harlingen: Midlumerweg
19; Heerenveen: Binnenweg 2; Heerlen:
Valkenburgerweg 18; Den Helder: Voor-
straat 112; Hengelo: Beitzstraat 12: Den
Bosch: Zuidwal 46; Hilversum: Stations-
straat 8; Hoorn: Veenenlaan 245; Kla-
zienaveen: Fanfaronweg 1; Leeuwarden:
Nieuwekade 84; Leiden: Herengracht 34;
Maastricht: Kesselkade 40; Medemblik:
Wijdesteeg 13; Meppel: Maatkade 1;
Middelburg: Dam 13; Middelharuis:
Nieuwstraat 8; Numansdorp: Rijks-
straatweg 196; Nijmegen: Berg en Dalse-
weg 38; Oosterwolde: Weemeweg 33;
Oss: Boterstraat 21; Purmerend: Molen-
plantsoen 30; Roosendaal: Waterstraat
58; Rotterdam: 's Gravendijkwal 95;
Snoekt" Stationsstraat 28; Stadskanaal:
Semsstraat H. 18: Steenwijk: Emma-
straat 1; Terneuzen: Oudelandseweg 3O;
Texel: J. Kikkert, B 44, Den Burg;
Stavénisse: p/a N.V.V. District Tholen,
Stavenisseweg 137; Tiel: Hoveniersweg .
91; Tilburg: Walvisstraat 10; Utrecht:
Oude Gracht 245; Venlo: Van Laerstr.
35; Vlissingen: Nieuwstraat l te Oost-
en West Souburg; Warffum: Juf. Mar-
thastraat 38; Winschoten: K. v. «•
Veen, Trekweg; Winterswijk: Berken-
straat 18; Ltauiden: Zeeweg 373, Drie-
huis; Zaandam: Havenstraat 24; Zierik-
zee: Schuttershof straat, J. de Graai,
Zutphen: Stationsplein 3; Zwolle: EeK-
wal 29a.
Knipt deze lijst uit; het bespoedigt ons
werk.


