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SPEELGOED - een bedrijf, dat nu een grote bloei beleeft
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LIJN
Het „generaal pardon" der confessionele arbeiders en nog iets

N u de termijn van het „Generaal Pardon" gesloten is, is er wel
aanleiding om nog eens terug te blikken op de maanden, die
achter ons liggen en waarin de eenheidsorganisatie op het ge*

bied van de vakbeweging een feit is geworden. Die eenheid is met
zeer gemengde gevoelens ontvangen. De gedwongen samenvoeging
heeft bij vele arbeiders ontstemming gewekt en dat is er de oorzaak

. van geweest, dat zij het grote belang van deze samenvoeging niet
meer konden zien tengevolge van de omstandigheden, waaronder
de fusie tot stand kwam. Hier hebben wij een geval, waarbij men in
letterlijke zin het bos niet meer kon zien door de bomen. Deze
arbeiders hadden de grote lijn uit het oog verloren en hun houding
bepaald op grond van bijkomstigheden.
Langzamerhand echter is men tot bezinning gekomen en de laatste
weken was een duidelijke kentering merkbaar. De Landarbeiders*
bond bijvoorbeeld groeide met grote snelheid en blijft nog steeds
doorgroeien. Ook de Bouwvakarbeidersbond vertoonde een krach*
tige en regelmatige aanwas. En deze groei, die ook in verschillende
andere bonden merkbaar was. be*

. stond hoofdzakelijk uit voormalige
leden van christelijke en katho=
lieke bonden. Aanvankel i jk- kwa*
men de katholieken slechts zeer
schoorvoetend tot het N.V. V.,
maar de laats'te weken in steeds
grotere aantallen.
Het is voor vele mensen een schok

. gefeest, toen zij vernamen hoe
de katholieke bestuurders hun
eigen positie tot aan hun dood toe
veilig gesteld hadden, terwijl zij
tegelijkertijd de arbeiders aanrie*
den. iedere vakbondsbescherming
op te doeken. Terwijl zij zelf de
bescherming van de vakbonds*
middelen voor onbeperkte tijd
contractueel vast hadden gelegd,
adviseerden zij hun volgelingen
afstand te doen van hun rechten

" op hetzelfde geld, waaraan zij hun
eigen wachtgelden ontleenden.
Het bekend worden daarvan heeft
aan vele mensen' de ogen geopend.
Zij hadden gemeend onverschrok»
ken. onbaatzuchtige en zelfs op*
offerende leiders te hebben, die
zij blindelings konden volgen. .Het '" ' """""" ' ' '" ' ""
bestaan van de wachtgeldregeling
was hun onbekend, zodat -het een grote ontgoocheling werd. toen
men ontdekte, dat het stralend aureool van het martelaarschap zijn
straling slechts ontleende aan de harde guldens, die de voormalige
leden bij elkaar gebracht hadden.
Uit de vele uitingen van teleurstelling, die het N.V.V. daarna heb*
ben bereikt, zullen wij er twee citeren. Zo schrijff een arbeider uit
de omgeving van Rotterdam:

„Na het lezen van de handelingen der voormalige hoofdbestuurders
der confessionele bonden, waarvan ondergetekende lid was, kan ik
niet anders doen dan mij zo gauw mogelijk laten inschrijven bii het
N.V.y. U wilt we) zo vriendelijk zijn dit voor mij in orde te maken,
waarvoor bij voorbaat dank."

Een ander schrijft:

„Naar aanleiding van de publicatie in de bladen betreffende het
„Generaal Pardon" berieht ik il hierbij, dat ik daar gaarne gebruik
van zal maken. Als kantoorbediende ben ik ruim twaalf jaar werk-,
zaam geweest op hei hoofdkantoor van een R.K vakbond Nu
achteraf gebleken is. dat mijn vorige werkgevers zich rijkelijk uit
de kassen der arbeiders hebben veilig gesteld, terwijl zij ons. bedien:
den. aan de welwillendheid (voor eventuele wachtgeldregelingen)

Volksontwikketing aan het werk
D e avondscholen voer volwassenen blijken vrijwel overal in den

lande belangstelling te wekken. De Nederlandse arbeiders, en arbeid-
sters -voelen heel goed, wat er mankeert aan hun ontwikkeling en
zij grijpen met graagte de kans aan om deze wat „bij te spijkeren"
In Haarlem, waar het werk geopend is. werken twee cursussen al
weer sinds bijna drie weken. Numansdor-p volgde op de voet. Onmid-
dellijk-daarna kwamen Amsterdam. Zoetermeer. Gouda en Leiden.
Dit voorbeeld werd gevolgd door Terneuzen, Sas van Gent. Arnhem.
Utrecht, Den Haag, Anierstoort .en Dordrecht. Enschede is zo goed
als klaar met zijn voorbereidingen. Daar ter plaatse begint ook halt
November een avondschool -voor volwassenen in een der grootste
bedrijven, waarvan wij de naam te gelegener tijd bekend zullen
maken
Taalcursussen lopen er verscheidene. In het onderwijs in het Duits
biggen eveneens Haarlem en Numansdorp aan de kop. Soortgelijke
cursussen zijn kort daarna ook in andere plaatsen begonnen. Amster-
dam. Leiden en Gouda zijn reeds aan tiet werk; Arnhem en Den
Haag volgen op korte afstand . Ook in Groningen is het werk begon-
nen, terwijl daar ook een cursus in de Vestigingswet -Kleinbedrijf in-
gesteld is. Het begin van volksontwikkeling- is dus wel gunstig ge-
weest. De afdeling bericht ons dat zij over het algemeen zeer tevre-
den is over de gebleken belangstelling, al zijn er districten, die hope-
loos achter blijven. . *"
Laat het goede voorbeeld van andere leden van het land deze
districten prikkelen om eveneens zo spoedig mogelijk aan, het werk,
te gaan. Men bewijst er de arbeiders een grote dienst mee.

van het N.V.V. hebben overgelaten, voel ik mij min of meer beet*
genomen"

> \

Ziedaar, twee kenmerkende gevallen, die de stemming vertolken
van duizenden arbeiders, die de weg naar het N.V.V. hebben ge*
vonden, ondanks de banvloek der geestelijken en ondanks de ketter*
jagerij door de dominees. De nieuwe leden heten wij van harte wel»
kom in het N.V.V. en wij vertrouwen, dat zij spoedig de weldadige
kracht van de vakhr>--lsin vloed niet alleen zullen gevoelen, maar
tevens zullen helpen versterken.

V oor deze versterking is het in de eerste plaats nodig, dat het
ledental voortdurend blijft stijgen. Alleen een vakbond met
zeer grote aanhang kan de invloed doen gelden, die noodzake*

lijk is om behoorlijke arbeidsvoorwaarden te verkrijgen. Hoe mas*
saier de vakorganisatie, des te sneller komen de verbeteringen
en des te groter wordt de inyloed van het arbeidende volk op de

ganse gang van zaken.
"Wij. zullen om dat te verduide*
lijken nog enkele zinnen aanhalen
uit een brief, waaruit duidelijk
blijkt, hoe noodzakelijk verster*
king van de vakbond is.
Een georganiseerde metaalarhei*
der uit Nijmegen schrijft ons, dat \
hij als gehuwd man met twee kin*
deren en zelf 32 jaar oud op het
ogenblik de kapitale som verdient
van ƒ 22.50 in de week (loon plus
toeslag)._Hij schrijft verder te heb*
ben gelezep over de C.A.O. te
Rotterdam, waar de salarissen
zijn vastgesteld en .vestigt nu onze
aandacht op de scheve toestanden
in zijn vak en in zijn woonplaats,
waaraan hij- de hoop vastknoopt
dal het N.V.V de toestanden in
Nijmegen spoedig zal aanpakken.
„Er moet", zo schrijft hij, ..zo
spoedig mogelyk een einde wor*
den gemaakt aan de toestand,
waarbij een patroon het salaris
geeft, dat hij 'zelf goeddunkt.
Schuld is hieraan natuurlijk ook,
dat zich collega's'presenteren, die

"" ' "" '" ' ' ' "'" voor nog minder willen werken.
Te begrijpen is hét. dat een zaken*

man de arbeid zo goed en zo goedkoop mogelijk probeert te krijsen,
maar m.i. moet dit van overheidswege toch onmogelijk gemaakt
kunnen worden."
Op twee zwakke plekken legt de briefschrijver hier de vinger. Ten
eerste, dat de arbeiders elkaar onderbiedcn in het loon en dat is
alleen door algemene vakorganisatie uit de wereld te jjelpen. en
bovendien, dat de patroon ..de arbeid zo goedkoop mogeliik tracht
te krijgen" Dat is de oude opvatting van arbeidskracht als koop*
waar en deze aed-ichte moet er uit. zowel bij de patroons als bij de
arbeiders, willen wij een betere, wereld opbouwen. Wij moeten het
bedrijf gaan zien aN niet alleen het bestaansmiddel van bedrijfs*
leider en personeel heide, maar ook als de vorm. waarin deze beide
groepen hun pl icht jegens de samenleving volbrengen. Het volbren*
gen van die plicht geeft beiden aanspraak op een behoorlijke levens*
s tandaard en bi jgevolg moet het onmogelijk worden gemaakt, dat
de patroon zijn arbeiders ..koopt" tegen een hongerloori.
Wie deze beide hoofdtaken van de arbeidersbeweging duidelijk ziet;
solidaire organisatie van de arbeiders en opbouw van de bedrijfs*
gemeenschap, zal hoofdzaken^van bijzaken m ,het rumoer rondom
her N VA' weten te onderscheiden en wie zó tot bezinning is ge*
komen, zal toetreden als lid. omdat hij anders nalaat wat hij aan
zichzelf, aan zijn eezin en aan het garise volk verschuldigd is.
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HET KAPITAAL AAN DE KETTING
e vorige week hebben wij op deze
plaats een bewering neergezet,

Waarvan verschillende lezers wel ge-
zegd zullen hebben: „Kom, kom, —
zo'n vaart loopt dat toch niet;" Die
bewering dan, dat het kapitaal is ver-
wezen van de beheersende naar de
kenende plaats. De lezers, die wij hier
bedoelen, zullen verzucht hebben:
»Was het maar zo... en op ons rust
tha^s de, taak onze bewering waar te
maken.
Het is een algemeen erkende waar-
heid, dat geld een goede dienaar, maar
een slechte meester is, d.w.z., dat men
^iet geld veel, en ook veel goeds, kan
doen, maar dat de boel fout loopt,
Wanneer het geld de mensen gaat
commanderen. Toch is dat in een ver-
fden, dat nog maar zeer kort achten.
°ns ligt, maar al te veel het geval
geweest. In de drisis moesten de ar-
beiders zich tot het uiterste bekrim-
Pen om zogenaamd de gulden „gaaf"
te houden. Wat „de gave gulden van
Colijn" ons gekost heeft aan volks-
kracht, is eenvoudig niet te becijferen.
Het waren niet alleen de arbeiders,
die daaronder te lijden hadden, ook
öe boeren en de middenstanders heb-
ben er van gelust. Op de landerijen
drukten bijvoorbeeld hypotheeklasten,
die in geen verhouding meer stonden
tot de waarde van het onderpand,
ftiaar toch weigerde de regering des-
tijds afschrijving van de hoofdsom-

, zodat de volle schuld op de be-,

ken. Dan zien wij twee zeer belang-
rijke verschijnselen. Ten eerste heb-
ben wij -de dividendbeperking, die het
aan ondernemingen onmogelijk maakt
om hogere winsten uit te keren dan
6 % (in sommige gevallen kan het
8 % worden). Daarmee is een einde
gemaakt aan het winstpompen van
'de bedrijven, ten gunste van de aan-
deelhouders en ten koste van arbei-
ders en verbruikers. Slechts een ma-
tige winst wordt toegestaan en daar-
mee wordt veel onrechtvaardigs voor-
komen. Nauw hiermee samen hangen
de verhoogde winstbelasting en de
extra-belasting op inkomsten van
commissarissen der ondernemingen
door welke maatregelen ontduiking
van de dividendbeperking onmogelijk
wordt gemaakt.
Het tweede punt van betekenis is de

dige omstandigheden een lagere ren-
te, want zij daalt van ruim 4 tot 3J %.

Men weet, dat er een verbod is gelegd
om de hur,en te verhagen. Ook dat is
een middel om de kosten van levens-
onderhoud voor de bevolking minder
te doen stijgen. Het is echter duide-
lijk. dat vele huiseigenaren daardoor
gedupeerd worden' Voor hen immers
worden de kosten van levensonder-
houd ook hoger. Bij gelijkblijvende in-
komsten uit hun huizenbezit komen
deze mensen daar-door achterop, ook.,
al, omdat de. onderhoudskosten van
die huizen hoger worden. Voor hen is
de verlaging van de rente, in het bij-
zonder van de pandbrieven en hypo-
theken, van het grootste gewicht. De
schulden, die op hun huizen rusten,

Stel u voor, dat op het ogenblik de
"voorrechten van het kapitaal niet
werden aangetast, dan. zouden er
thans woekerwinsten wordeji gemaakt
van alle producten. Dan zouden de
huren omhoog vliegen en dan zou de
rentevoet snel stijgen, omdat er met
geld wat te verdienen zou zij.n. De
huishouding van Rijk, Provincies en
Gemeenten zou tengevolge van het
dure geld buitengewoon kostbaar
worden en daardoor zouden deze over-

heidslichamen weer minder beschik-
baar kunnen stellen voor de leniging
van sociale noden.
Maar bovendien, welk een .uitzicht
zou dat openen voor de toekomst!
Dan zouden we dadelijk na' de oorlog

rente-
voet

drijven bleef drukken. Een groot deel
Van de landbouwsteun van vroeger
^loeide dan ook rechtstreeks tussen de
vingers van de boeren door naar de
hypotheekbank. De gehele Neder-
landse samenleving werkte, of leed
Werkloosheid, zwoegde of bezuinigde
Oln aan de banken geld terug te be-
talen, dat een veel hogere koopkracht
had op het ogenblik van aflossing dan
°P het ogenblik, waarop de schulden
waren aangegaan. In de goederen be-
tekend zijn dergelijke schulden vaak
^t de dubbele waarde afgelost. Daar-
toe diende dan de „aanpassing".
Hieruit blijkt wel, hoezeer de macht
v&n het geld hoger werd gesteld dan
de volkskracht en het is in de grond
van de zaak deze wantoestand, die de
°Ude maatschappij heeft doen vast-
open, Want in die eredienst aan het

kaPitaal lag het kapitalistische ka-
takter van de oude Staat en tegelijk
vloeide daaruit de onmacht voort om

bet fatale, oude stelsel te breken.

£° was het vroeger. Hoe is het nu?
'aten wij met de deur in huis vallen
^ opsommen, wat er op het ogenblik

Sedaan om aan de overheersende
Positie van het gelu een einde te ma-

rentepolitiek van de Nederlandse
Bank. De laatste staatslening is uit-
gegeven tegen een rente van 3i %. Dit
is een lage rente en de bedoeling is om
deze rentevoet overal als vaste norm
te doen toepassen. Men moet de be-.
tekenis daarvan niet onderschatten.
In de crisisjaren was de rente ook
laag, omdat er toen een aanbod was
van kapitaal, dat geen lonende beleg-
ging in het bedrijfsleven kon vinden.
Toen echter het dieptepunt van de
crisis was overschreden en langza-
merhand de bedrijvigheid weer toe-
ham, kwam er weer meer vraag naar
geld en vrijwel onmiddellijk steeg de
rente. Over het algemeen was deze
rente de laatste tijd tot ruim 4 % ge-
komen.
Thans echter maakt de Nederlandse
Bank een einde aan deze ontwikke-
ling. Zij drukt de rente naar omlaag
en voorkomt daarmee, dat de kapi-
taalslasten ondragelijk zwaar worden.
Een hoge rente betekent immers, dat
het bedrijfsleven grote bedragen aan
interest zal moeten opbrengen 'en
deze zware rentelast zou dan ook een
gew'eldig blok aan het been van wer-
kend Nederland worden, als men een
stijging toeliet. In plaats van een stij-
ging komt er nu een daling. De in-
vloed van.de rentepolitlek van de Ne-
derlandse Bank is reeds thans .zo
groot, dat tal van pandbrieven wor-
den geconverteerd, d.w.z., dat men de
schuld opzegt en aflost en'vervolgens
weer een nieuwe lening aangaat, maar
dan tegen een andere rente. Die
andere rente is onder de te'genwoor-

worden hierdoor minder drukkend,
waardoor de huiseigenaren er on-
danks het verbod tot huurverhoging
minder moeilijk voor komen te zitten.

'Zo grijpt, het een in het ander en zo
zien wij, dat door beheersing van het
geld en beknotting van de rechten
van het geld meer evenwicht in de
maatschappij komt.

H et is niet zo, dat hiermee reeds
een volledig socialistische volks-

gemeenschap is verkregen. Daarvoor
is. heel wat meer nodig en daarvoor
zijn in de eerste plaats heel andere
tijdsomstandigheden nodig. Zo lang
de oorlog duurt, moeten wij rekening
houden met een voortdurend moeilij-
ker worden van het dagelijks leven en
wij zullen het werkelijk niet zo voor-
stellen, . alsof reeds op dit ogenblik
ideale toestanden zijn geschapen.
Daar zijn wij nog ver vandaan en het
zal zelfs de uiterste krachtsinspan-
ning vergen om de zaken op een rede-
lijk peil gaande te. houden Eerst wan-
neer eenmaal de vrede teruggekeerd
zal zijn, krijgen wij de kans om de
nieuwe maatschappij op te bouwen.
Dat mag ons echter niet blind maken
voor het feit, dat op het ogenblik
reeds maatregelen worden genomen,
waardoor in de eerste plaats de moei-
lijkheden van de dag voor de grote
massa der bevolking aanmerkelijk
worden verzacht en in de tweede
plaats de voorwaarden worden ge-
schapen voor een betere maatschap-
pij m de toekomst.

een wilde jach^ naar winst zien ont-
ketenen, die misscmen het bedrijfs-
leven aanvankelijk mee zou sleuren
in een korte periode van schijnwel-
vaart, maar die al heel spoedig zou
vastlopen in een wilde speculatie en
een productie, die in het geheel geen
verband hield met de werkelijke be-

"hoeften van ons volk en van de vol-
ken, met welke wij na de oorlog de
voortbrengselen van onze arbeid zul-

\Jen uitwisselen. Dan zouden wij een
herhaling te zien krijgen van hetgeen
er na de vorige oorlog is gebeurd en
dat toen zulke rampzalige gevolgen
heeft gehad. Sommige staten verarm-
den totaal, andere staten beleefden
een korte bloei, maar al heel spoedig
was de wereld gedompeld in een crisis
van ongekende omvang Werklozen bij
tientallen millioenen, stilstaande» fa-
brieken en een zinneloze vernietiging
van producten zijn er de giftige vruch-
ten van geweest.
De terugkeer van dergelijke toestan-
den moet tot iedere prijs worden voor-
komen en dat kan alleen worden voor-
komen, als de maatschappij socialis-
tisch wordt ingericht, d.w.z.. wanneer
het geld geen meester, doch dienaar
zal zijn.
In ons vorig artikel hebben wij be-
schreven, hoe de positie van den
werkgever onder de veranderde om-
standigheden is. Thans hebben wrj
laten zien, dat het kapitaal zelf even-
eens aan banden wordt gelegd. In een
volgend artikel zullen wij een derde
zijde van dit grote vraagstuk belich-
ten, namelijk de kwestie van de vaste
prijzen en de productie naar be~
hoefte.

Men knope zich reeds thans in het
oor. dat dit de drie kenmerken van
socialistische economie zijn:

1. Alle werkers van hoog tot laag
verenigd in de kameraadschap-
pelijk geleide productie;
Z. Ketening van het kapitaal ten.
behoeve van de arbeid;
3. Regeling van de voortbrenging
op basis van vaste prijzen en van
productie naar behoef ter.
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VAN KONIJNEN

nnetje had,geen gebrek aan werk,
nee, dat kon geen mens beweren.

Want zolang de kleine, vlugge -scheep-
jes met hun bruine zeilen de haven
binnen kt&amen varen, was er voor de
nijvere handen aan de wal ook genoeg
werk met de verdere behandeling van
wat het sinds jaar en dag ontzilte ''.at
van de Zuiderzee aan aal, pos en
andere geschubde waterbewoners op-
leverde.
Zodat Annetje dus maanden achter
elkaar doende was met de behande-
ling van wat een oud-Nederlandse
dichter eens het „smakelijk water-
ooft" heeft genoemd..
Evenwel, hoewel er dus werk te over
aan de winkel wad, moest Annetje
haar werk en daarmee natuurlijk ook
haar verdiensten laten schieten. An-
netje d'r moeder we*rd ziek en wat het
zwaarst is, moet het zwaarst wegen.
Dus bleef Annetje thuis om haar moe-
der te verplegen.
Hiermee was echter het einde van de
narigheid nog niet bereikt. Na verloop
van een paar weken begon Annetje

• te hoesten. De dokter kwam en die
dirigeerde .Annetje al gauw naar haar
bed, om dat griepje maar es goed uit
te vitren.
Nu is er niets wat eoveel geld kost als
siekte, en als er twéé ziek zijn, kost
dat dubbel geld, waarover Annetje >n
haar bed lag te piekeren.
Gelukkig kwam buurman Sijmen te
rechter tijd om Annetje uit de narig-
heid te redden. Hij vulde netjes een
ziekmeldingsformulier in, deed hetnn
een envelop er&stuurde die melding
toen naar de Raad van Arbeid.
Nu was het maar afwachten, wat er
van komen zou.
Buurman Sijmen was daar echter wel
gerust op, want Annetje was nog geen
maand thuis en had voordien heel
wat maandjes onafgebroken gewerkt.
Ja, Sijmen wist er alles' van. Annetje
kon, al was se werkloos, rustig een
beroep doen op art. 55 van de Ziekte-
wet en ziekengeld aanvragen
Annetje vond buurman Sijmen een
helen wetsgeleerde en wachtte vol ver-
trouwen af. Tot er op een kwade dag
een beslissing van de Raad van Ar-
beid kwam, waarin stond, dat Annetje
geen ziekengeld kreeg. Toen Sijmen
eens ging informeren, hoe dat zat,
werd hem verteld, dat Annetje geen
recht had, omdat ze in het geheel
niet werkloos was, want „werkloos-
heid" dat was heel wat anders dan
een beëindiging van werk wegens hui-
selijke omstandigheden.
Intussen, Sijmen was een koppige
oude baas en daarom ging .hij in be-
roep. Daarmee zou de zaak dan m
orde geweest zijn, want de Raad van
Beroep was het met de Raad van Ar-
beid niet eens. Maar nu volgde er nog
een hoofdstuk, omdat de Raad van
Arbeid het nog een trapje hogerop
zocht bij de Centrale Raad van Be-
•roep. .
Ondertussen, rechtzaken hetiben nu
eenmaal de gewoonte, niet in tioee of
drie dagen tot een eind te komen, was
Annetje natuurlijk al lang weer her-
steld en al lang weer aan het werk,
toen ze op een dag een dikke brief
kreeg. Ze las, maar begreep er niet te
veel van.
De oude Sijmen werd te hulp geroe-
pen. Nu was Sijmen in het ambtelijk
proza ook niet heel erg thuis, maar
dat Annetje toch ziekengeld kreeg,
dat snapte hij wel, want ergens tus-
sen een heieboel andere overwegingen
stond, dat de Centrale Raad oordeel-
de, dat als .,werkloos" moet worden
beschouwd „zowel hij die geen. arbeid
in loondienst verricht. cL degene, lic
niet in 'zien onderhoud voorziet of
tracht te vooreien"
Wat in meer gebruikelijk Nederlands
betekende, dat Annetje's '„werkloos-
heid" wegens huiselijke omstandig-
heden, precies -dezelfde „werkloos-
heid" als die van art. 55 van de Ziek-
tewet ivas, wat .meebracht, dat Anne-
tje alsnog ziekengeld ontving.

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

weekblad „Arbeid" Postbus 100
Amsterdam •

R. K. ie A. Langzaam eten en goed kau- •
wen' is het eerste recept tegen hinderlijke
gasvorming in de ingewanden, bij overi-
gens geheel gezonde mensen. Daarbij zor-
gen voor regelmatig r,uime ontlasting door
's morgens steeds op dezelfde tijd naar
de "W.C. te gaan. Sommigen hebben
bovendien nog wat zoutzuurdruppels Dij
elke maaltijd nodig; een onvoldoende af-
scheiding van maagsap werkt n.l. de nei-
ging Jot het vormen van gassen in de
hand. Van de „voedingsmiddelen die het-
zelfde doen moet in de eerste plaats rog-
gebrood genoemd worden; het is dan ook
geen wonder, dat thans zeer velen klagen,
nu in het régeringsmeel een steeds groter
percentage rogge wordt verwerkt: ook
bloemkool, erwten en bonen, radijs en ra-
menas, rauw fruit en noten krijgen nog
al eens de schuld. Het is echter niet nodig
zich deze levensmiddelen te ontzeggen,
want wanneer men slechts langzaam eet
en goed kauwt, houdt, bij het regelmatig .
gebruik ervan, de gasvorming, die erdoor
veroorzaakt wordt, vanzelf op. Het'voort-

> durend gebruik van „norit" moet worden
afgeraden; behalve een gedeelte van de
gassen bindt deze kool ook een aantal
voedingsstoffen, die dan met de kool
het lichaam verlaten inplaats van ~ tot
voeding te dienen.
J. E. H. B. te A. Een enkele maal wordt
een hardnekkig eczeem veroorzaakt door
ingewandswormen. De bezwaren bij het
lopen van uw zoontje en de daarmee
samengaande verergeringen van het ec-
zeem zouden dan beide door een tijdelijke
toename van de giftige stoffen, die d»ze
ongewenste gasten maken, kunnen wor-
klaard.
L. B. te H. Niet voluit ondertekende vra-
gen kunnen niet in behandeling genomen
worden>
J K te H. Uw spierpijnen zijn vermoe-
delijk van rheumatische aard. Hoe staat
het met uw gebit? Heeft u gave tand-
wortels? En hoe is het met de aman-
delen?
H. R -te' V.' De kleine witte aarsmaden
zijn in den regel onschuldige gasten. Met
behulp van knoflook laten zij zich soms
verjagen. Men kookt daartoe 6 gram fijn-
gesneden verse knoflookbollen gedurende
5 minuten in een kwart liter melk of
water. "Nu wordt een reinigingslavement
gegeven en daarna het afgekoelde knof-
lookafkooksel in de darm gebracht. Dit
wordt na 3 dagen herhaald en verder nog
eenmaal per week gedurende 4 weken!
G. C. v. D. te W Het valt in den regel
niet mee om een dergelijk gaatje zonder
operatie dicht te krijgen/
Tegen uw schilferende uitslag (psoriasis)
wordt tegenwoordig een vetarm rantsoen
aangeraden, tezamen met het innemen
van één vitamine BI-tablet a 3 milligram
per dag.
De schilfers kunnen bijv. door het voor-,
zichtig wrijven met puimsteen of met be-
hulp van groene zeep worden verwijderd.
In het laatste geval wordt ouderwetse
groene zeep met wat water verdund drie
dagen achtereen, 's morgens en 's avonds,
en de volgende drie dagen alleen 's avonds
in de plekken gewreven met de vinger of
met een zachte tandenborstel. Op de
zevende dag kunnen dan de schilfers wor-
den weggewassen.
C. J. W. te H. U moet zich onder behan-
deling van uw huisarts stellen, die aller-
eerst moet vaststellen hoe het komt. dat
uw maag zo tekort schiet; komt het Dij-
voorbeeld, omdat zij zich slechts met
grote moeite ontledigen kan, doordat een
litteken van een reeds genezen • zweertje
in de twaalfvingerige darm de doorgang
verspert, of heeft zij soms een dubbele
taak. omdat zij ook schadelijke stoffen
uit het lichaam pleegt te 'verwijderen?
Het is duidelijk, dat in het ene geval de
behandeling anders zal zijn. dan in het
andere; en er zijn meer mogelijkheden.
P. H H. te A. Ja. e«n breuk kan geheel
uit zichzelf ontstaan, zonder de minste
aanleiding van zwaar tillen of hoesten.
Een breuk is niet anders dan een zwakke

• plaats in de buikwand. die geleidelijk aan
werd uitgerekt door de voortdurende
druk. die de ingewanden "er op uitoefenen;
op dezelfde wijze verschijnt er een bult
op uw fietsband, wanneer de buitenband
een dunne plek krijgt. Er is dan niets
„gebroken" of gescheurd Vaak kan men
door het dragen van een breukband" de
zwakke plek voldoende steunen. Of dit
in uw geval mogelijk zou zijn, kunt u niet
zelf beoordelen maar moet u aan' uw
huisarts vragen
C. v. d. H. R te T. Soms kunnen aam-
beien door inspuitingen worden genezen,
ü kunt zich hiervoor in overleg met uw

huisdokter tot een chirurg wenden. Deze
inspuitingen worden echter niet gedaan
tijdens een zwangerschap en -gedurende
de eerste drie maanden na een bevalling.
Gebruikt u terwille van een vlotte ont-
lasting behalve het glas water 's morgens
en de paraffine 's avonds (vlak voor het
naar bed gaan en niet om -6 uur!), bruin
••— zo mogelijk volkorenbrood — inplaats
van „witte "«brood.
W. L. te A. Ik vrees, dat het door u
waargenomen verschil aangeboren is. Het
aan één kant kauwen heeit er niets mee
te maken.
J. G. D. te 's Gr. Dit middel is mij niet
bekend. Voor zover ik weet is er nog geen
praeparaat in de handel, dat het afzetten
van kleurstof in het inwendige van grijze
haren veroorzaken kan.
Q. v. Z. te W. Tot mijn spijt is zonder
onderzoek omtrent uw hoofdpijn geen
oordeel mogelijk.
H. H. te R. Uw huisarts heeft gelijk: uw
broer komt niet voor toewijzing in aan-
merking.
B. J. D. te A. Aan uw verzoek kan ik niet
voldoen.
C. D. te B. De „roos", zoals u die be-
schrijft, doet denken aan keratosis pilaris.
Gaat u er eens mee naar een huidarts.
Alléén als de achtergebleven amandel
vergroot is; kan ter verminderde gehoor-
soherpte door worden veroorzaakt. De
operatie is bij volwassenen niet bezwaar-
lijker dan bij kinderen.
Th. W. te S. Onder struma of krop wordt
alleen een vergroting van de schildklier
verstaan. Basedow'se ziekte ontstaat eerst
als de al of niet vergrote schildklier ab-
normaal en vooral te sterk gaat werken.
Inderdaad wordt dit laatste niet zelden
door „zenuwkwesties", zoal niet veroor-
zaakt, dan toch in de hand gewerkt. Met
het door operatie verwijderen van het

• zieke klierweefeel wordt vaak algeheel
herstel bereikt.
W. v. Z. te B. Tot mijn spijt kan ik zon-
der onderzoek over uw aandoening niet

. oordelen.
J. B. te R. Op het ogenblik mag alleen
levertraan voorgeschreven worden voor
lijders aan tuberculose. Voor extra-brand-
stof komt u niet in aanmerking. Behalve
melk, boter en een ei kunnen bij onvol-
doende voedingstoestand ook meal- en
grutterswaren en brood worden aange-
vraagd. Omtrent de toewijzing ervan be-
slist de. vertrouwensarts, resp. de direc-
teur van de gemeentelijke geneeskundige-

- en gezondheidsdienst
W. O. te A. Bij de thans geldende rege-
ling heeft uw dochter geen recht op eeh
extra-rantsoen.
W. S. te R. Vlot en makkelijk leren kun-
nen de meeste mensen alleen zolang hun
belangstelling' voor het onderwerp vol-
doende levendig blijft. U zoudt misschien
verbetering kunnen bei-eiken door samen-
werken met een vakgenoot. De uitwisse-
ling van gedachten omtrent de leerstof
maakt deze levendiger en daardoor mak-
kelijker voor het geheugen.
W W. te 's-Gr. Leest u s.v.p. eerst mijn
antwoord aan P. H H te A 'hierboven.
Herstel van de uitgerekte weefsels door
het lichaam zelve heeft niet plaats.
H. H. J. d. V. te L. Nadeel is er aan het
voortzetten van de borstvoeding voor u
nauwelijks verbonden. Uw kind moet ech-
ter voldoende -aardappelen, groente, brood
en fruit erbij hebben!
-F. B. te A. Op het ogenblik is bekend,
dat voor ratten en voor zilvervossen een
zekere' hoeveelheid pantotheenzuur nodig
is voor het handhavenr van de zwarte
kleur van de pels Ook bij mensen schijnt
het pantotheenzuur invloed te nebben als
„anti-grijze-haren-factor''. Genezen echter
doet het een reeds bestaande vergrijzing
niet en evenmin kan het het volledig
grijs worden voorkomen
J. H. G. te A Uw benauwdheid is van
allergische aard. Op het ogenblik reageert
bij u alleen nog maar het slijmvlies van
nerjs en keel. en niet dat van de diepere
luchtwegen. Eerst in het laatste geval
spreekt men van asthma of bronchitis.
Het regelmatig gebruik van de tabletjes
kan geen kwaad. Het feit dat de be-
nauwdheid alleen s nachts optreedt wijst
erop. dat u de stof die er de oorzaak van
is. in uw slaapkamer moet zoeken. Mis-
schien bent u overgevoelig voor de vulling,
die in uw hoofdkussen' Of 'matras is aan-
gebracht of zijn er schimmels -achter het
behang van de slaapkamer. Een specialist
voor allergische ziekten zal misschien deze
vragen voor u kunnen oplossen.
D. K A. te. A Dit lijkt mij geen ver-
koudheid, maar een hinderlijk antwoord
van het neusslijmvlies op het verblijven
in de kou. Ik vrees, dat hier niets aan ie
doen zal zijn.

W ij hebben nu onze lezers inge-
licht over de grootte van het hoK

en over de rassen, die uit een oog-
punt van nuttigheid de voorkeur ver-
dienen. Wij willen nu nog enkele
mededelingen doen omtrent de voe-
ding van de'konijnen.
De slachttijd van de konijnen vangt
nu aan en men zoekt dan weer jonge
dieren om de leeg geworden hokken
te vullen. ̂ Daarom herhalen we onze
reeds eerder gegeven raad: Koop geen
dieren, waarvan ge de'herkomsfniet
kent en ga daarom niet naar df
markt. Wij bezochten deze week nog
een weekmarkt in een onzer platte-
landscentra en zagen jonge konijnen
verhandelen voor f 1.50 en f 1.75 pef
stuk, die geen -kwartje waard waren-
Het -waren diertjes van 4 en 5 weken
oud en enkele nog jonger. Ze waren
derhalve veel te vroeg van de moedef

• genomen en zij zullen aan de kopers
geen voldoening geven. Ze groeien
slecht en blijven klein, omdat ze ved
te vroeg de moedermelk hebben moe'
ten ontberen. Bovendien zal een groot-
deel de eerste verharing, die plaats
vindt tussen 8 en 10 weken, niet doof'
komen.
Vooral in deze tijd van het jaar, nV
groenvoer vaak ontbreekt en, als het
er is, veelal van slechte hoedanigheid
en kwaliteit is, doet men verstandig'
geen jonge dieren te kopen, die niet
tot hun 8ste week bij de moeder ziJ11

geweest. Men lette er -ook dan no9
terdege op, dat de dieren er gezond
uitzien, 't Beste is, een gulden of èeK*
daalder meer te besteden en bij een
betrouwbaren fokker te kopen.
We komen nu tot de voeding van h^
konijn. Deze is in deze tijd. nu oe'
perkte rantsoenering van levensmid'
delen ten gevolge heeft, dat de keu-
ken- en broodresten veelal ontbreken*
moeilijker dan onder normale om'
standigheden, wanneer men. voor een

of twee konijnen bij een gezin' vafl
enige omvang, met groentenafval e*
etensresten, al een heel eind komt-
Maar ook nu behoeft de voedering
van een konijn niet duuf te komen-
Het konijn haalt uit voeders, die voof
andere dieren weinig waarde hebbent
nog een zekere hoeveelheid voedsel. -
De allereerste eis, waaraan de voede-
ring van konijnen moet voldoen, is d.e
regelmatigheid. Er heerst nog maOf
al te veel de mening, dat het er niet
op aan komt, hoe het konijn gevoerd
wordt, als het maar een zekere hoe'
veelheid voedsel krijgt. Dat is- eei*
verkeerde mening. Het is niet goe&>
de ene dag 3 of 4 keer te voeren t&
dan, ter afwisseling, zich maar eens

een dag niet om de dieren te bekom'
meren. Wie konijnen houdt, heeft W
plicht, de dieren goed te verzorgen <&
daartoe^ behoort in de eerste plaats

een regelmatige voedering.
Bij grootvee weet iedere boer, dat dft
een ijzeren wet is. De koeien worden
b.v. als 't ware op de klok bediend-
Wat voor grote dieren als koeie*1

geldt, gaat ook op voor kleine diere11

als konijnen en wie daarbij resulta^
wil hebben, moet er zorg voor dragen>
dat zijn dieren op vaste tijden hu11

voedsel bekomen.
Er bestaat volstrekt geen bezwdtf
tegen. de. dieren 3~keer per dag ie

voeren, mits men 'het steeds doet
daarbij de regelmaat in acht
Het s van het grootste belang, da

men iedere dag weer om ongeveer de'
zelfde tijd voert en niet de ene d<tS
om 5 uur 's. morgens en de ande?e

dag om 10 uur het voedsel toedien*"
leder^ konijnenhouder of -fokKe

moet zijn voedertijaen zo regelen. d&
hij in de gelegenheid is, ze steeds VO&
te houden. Twee keer per dag voere

op steeds dezelfde tijd,' is beter du"
3 keer onregelmatig.
Het voer moet zo worden gegeven, dfl

het door het dier in goede hoedaniff'
heid kan worden opgenomen. Da-tf3

geve men nooit meer. itan het
in een half uur nuttigt.



KRONIEK VAN DE ARBEID
V ijf en dertig duizend arbeiders

komen met ingang van 17 No-
vember onder een landelijke loonrege-
ling, die vastgesteld is door het Col-
lege van Rijksbemiddelaars. Het be-
treït de bakkers, voor wie thans voor
het eerst een, voor het gehele land gel-
dende, regeling tot stand is gekomen.
Alleen voor Amsterdam gold tot nog
toe een verbindend- verklaarde collec-
tieve arbeidsovereenkomst. Thans
echter zijn de Ionen vastgesteld voor
alle bakkers van ons land. Vooral
voor de kleine plaatsen is daarmee
een grote verbetering bereikt. Lonen
van 15 tot 20 gulden "waren voor vol-
wassen bakkersgezellen op het platte-
land niets bijzonders. Thans zullen
de lonen in de laagste klassen lopen
van 19 tot 24 gulden. Zij houden on-
öiiddellijk verband met de onlangs
vastgestelde broodprijzen, waardoor
öveer stabiliteit in,de bedrij f sverhou-
öingen wordt gebracht en de concur-
rentie wordt beteugeld. Bovendien is
er een regeling gemaakt voor de per-
soneelsbezetting, die' voorkomt, dat
misbruik wordt gemaakt van onvol-
ledige krachten en tenslotte is ook

" het vacantierecht geregeld. Het zal
ook in deze laatste opzichten in het
bijzonder voor het platteland een zeer
grote verbetering zijn.
Deze landelijke regeling is woordelijk,
gelijk aan een collectieve arbeidsover-
eenkomst, waarover werkgevers en
werknemers het al eens waren, maar
waarvan een aantal artikelen, be-
treffende (Ie. centrale bedrijfspositie,
moesten vervallen. In de plaats van
deze bedrij f scommissie is thans ech- '
ter ee\i beroepsmogelijkheid ingesteld
bij dr. ir. A. H. W. Hacke, die, bij-

1 gestaan door werkgevers en werk-
nemers, in bijzondere gevallen afwij-
kingen en uitzonderingen toestaat. .

E én andere groep arbeiders, van
wie het arbeidsrecht verbeterd is,

Wordt gevormd door de thuiswerkers

Gedurende de wintermaanden zullen met het oog op de
brandstöffenschaarste het centrale gebouw van het
N.V.V., de districtskantoren, 4de bureau's van ,,Vreugde
en Arbeid" en die der aangesloten organisaties qp Zater-
dag gesloten zijn. Zoveel mogelijk zullen ook de afdelings-
kantoren Zaterdag sluiten. Men gelieve hiermede reke-
ning te houden bij-het inwinnen van inlichtingen en het
afwikkelen van zaken.

in het kledingbedrijf. Het betreft zo-
wel maatkleding als confectiebedrijf
voor herenkleding en brengt deze
thuiswerkers thans ook onder het
ontslagverbod. Voor dit bedrijf is
een „noodcontract" vastgelegd, dat
van 10 November 1941 tot 15 Februari
1942 de arbeidsvoorwaarden vastlegt.
Er is. thans bepaald, dat de thuis-
werkers recht hebben op een bepaald
aantal uren per week. Aangezien het
veel voorkomt, dat zij voor verschil-
lende patroons werken, krijeen zij een
evenredig verdeeld arbeidsrecht bij
deze bedrijven, zodat zij "niet geheel
of gedeeltelijk werkloos gemaakt kun-
nen worden. Waar men werkt met
zogenaamde „hulpen", is de op-_
drachtgever verplicht om ook voor
deze werkkrachten voor werk te zor-
gen. De hulpen zijn voortaan prac-
tisch in dienst van den Werkgever
van den thuiswerker.

M et merkwaardige, .snelheid is
voorts een loonregeling tot

stand gekomen voor de groente en
fruit verwerkende industrieën. Dat
zijn dus de conserven- en jamfabrie-
ken. Het was hoosnodig om daar een
behoorlijke regeling van de positie

der arbeiders te maken, omdat zeer
lage lonen in deze industrie alles be-
halve een zeldzaamheid waren. Thans
echter is een uniforme landelijke
loonregeling vastgesteld door de
Rijksbemiddelaars. die zich aaarbij
hebben laten voorlichten door een
commissie van deskundigen. Deze
commissie heeft haar taak in tien
dagen voltooid met de" goedkeuring
van de Rijksbemiddelaars Inbegrepen.
Dat is een staaltje van snel werke.rT,
zoals wij in de toekomst gaarne vele
malen herhaald zullen zien. De com-
missie bestond uit d'e heren Etman
en Rippen van arbeiderszijde en
Haverman en Trapman namens de
werkgevers. Als men nagaat, dat deze
commissie is ingesteld, nadat onder-
handelingen, -die een jaar geduurd
hadden, geen resultaat hadden op-
geleverd, springt het voordeel van de
thans gevolgde werkwijze wel zeer
sterk in het oog.

Een aardig succesje van de Bond
van Spoor- en Tramwegpersoneel
mag ook vermeld worden. Deze bond
heeft weer verbeteringen kunnen be-
reiken voor het personeel van de
Nederlandse" Tramwegmaatschappij.

Huisvlijt
De redactie van „Arbeid" zoekt een

medewerker
op het gebied van

huisvlijt
De betrokkene moet in staat ai jn-
om op aangenaam leesbare wijze
artikeltjes te schrijven over huis-
vlijtmateriaal en de behandeling
daarvan. Het Is 'niet de bedoeling
werkmodellen af te drukken, doch
alleen leiding te geven_ bij her werk.
Aanbiedingen worden ingewacht bij
de redactie. Hekelveld 15. Amster-
dam. Op de enveloppe vermelden1

..medewerker huisvlijt".

De gehuwden hebben een uitkering
ineens gekregen ten bedrage van 25
gulden en de ongehuwden van 15
gulden. Dit zijn slechts de laatste
verbeteringen. Reeds eerder werden
aan de arbeiders met weekcontract
zeven verlofdagen toegekend en wer-
den periodieke verhogingen weer in-
gevoerd. Slachtoffers van de bezuini-
ging in de magere jaren werden weer
in hun oude rang benoemd en ont-
vingen de daarbij behorende hoge
salarissen. De uitkering bij ziekte,
werd eveneens op het oude peil ge-
bracht en zo zijn er nog enkele ver-
beteringen meer bereikt. Bovendien
ontvingen dezer dagen 151 personeels-
leden, die langer dan 25 jaar in
dienst waren en sinds enkele Jaren
een gratificatie van een maand loon
tegoed hadden, op aandrang van de '
bond het hun toekomende bedrag.
Tot besluit nog de sobere mededeling,
dat een groot aantal artikelen van
het' collectief arbeidscontract voor de
chemigrafen verbindend is verklaard.

WERK VOOR
IDE

fje huisvlijlactié, die wij de vorige week aankondigden, wordt in Am-
*~ sterdam stevig aangepakt. Op het N.V.V.-•gebouwtje op het Leidseplein
trekt een groot spandoek de aandacht van alle voorbijgangers en een

der uitstalkasten is
geheel gewijd aan de
beoefening van huis-
vlijt. Wij raden alle
Amsterdammers aan
om daar eens langs
te lopen, want heel
wat mensen, die nu
nog met vage plan-
nen rondlopen, zul-
len zich aangetrok-
ken gevoelen om
mee te doen, wan-
neer zij zien, met
welke middelen en
met welk doel dit
werk wordt opgezet.
Wij geven hiernaast
een >paar plaatjes
van deze nieuwe tak
van N .V .V .-bemoeie-
'•isr"^.

(föfó's: A.P.-Breyer)

RUILEN ZONDER HUILEN
/

n verschillende plaatsen van ons land is men begonnen met de uitwis-
seling van schoenen. Nu wij zcveel'mogelijk moeten trachten te volstaan

met heigeen wij hebben, biedt hét ruilen een mogelijkheid, om nog langer
behoorlijk voor de dag te komen. Bij Verschillende mensen staan op zolder
vele paren kinderschoenen, die te klein zijn geioorden voor het e'ijen.
kroost, maar die nog uitstekend kunnen dienen voor andere Jcinderen. Een
ander heeft een paar schoenen, dat hem te nauw is geworden, of .om w°l^e
reden dan ook, niet meer gedragen wordt. -Door deze verschillende scho?-
nenbezitters, die meesial tegelijkertijd schoenen kopers souden willen z:ln,
bij elkaar te brengen, wordt een heel verdienstelijk weiK vet richt. In Am-
sterdam heeft zich daa^mes 'de Nederlandse Volksdienst belart, die
een dubbeltje ver-
bindingskosten be-
rekent. Er wordt eer, .
druk gebruik va*

deze 'gelegenheid .
gemaakt, waarur,
we mogen afleiden
dat hierdoor aan hel
volk inderdaad een
dienst wórdt bewe
zen. Onze foto geef
eer hoekje te zier,
van de schoenen
voorraad, die net
jes gesortee i word

uitgestald, opdat
men ei gemakkelij
uit kan zoeken wa
naar zijn gading it.

(Foto Griekj

20e Verantwoording Stichting „Winterhulp Nederland"

Totaal der 19e Verantwoor-
ding
G. v. A. te A
J. E. te A
F. M. v. B. te A. •
Bezoldigden van de Ambte-
naarsbpnd (Hoofdbestuur) ...
Bezoldigden van' de Centrale
Bond van Transportarbeiders
(Hoofdbestuur) r
Bezoldigden van de Nederland-
se Vereniging van Fabrieksar-
beiders (pters) (Hoofdbestuur)
Bezoldigden van de Bond van
Arbeiders in de Textiel- en
Kledingindustrie (Hoofdbest.)
Hoofdbestuur van de Bond
van Werkmeesters, Technici

400.—

50.—

en Opzichthoudend Personeel
ƒ 28.176.30 Hoofdbestuur van de Alge-
„ 5.50 mene Nederlandse Mijnwer-
„ 3.50 kersbond

2.64 Hoofdbestuur van de Vereni-
ging van Scheepswerktuigkun- , '-

„ '16.60 digén 100.—
Bezoldigden van de Algemene-
Nedeiiandse Mijnwerkersbond „ 17.50

„. 8.— Personeel afd. Rotterdam van
de Algemene Nederlandse
Bond van Meubelmakers, Be-

„ 56,61 hangers, Houtbewerkers e.a.v. „ 2.64
Bezoldigden van het Neder-
lands Verbond van Vakvereni-

„ 18.08 gingen .' ^ ; „ 1.312.57

Van 21 Juni—S Nov. 1941 f 30.169.94



van óe Biezenmatten

B iezen matten, worden geboren in
het water. Biezen zijn immers wa-

terplanten. Wanneer wij, op het •
landkaartje van Overijsel, Genemui-
den opzoeken, dan zien wij, dat het
stadje nog net binnen de dijk ligt,
die het Kampereiland' en het stuk
ten noord-oosten daarvan, afsnijdt
van de streek, waarvan de grenzen
gevormd worden door de IJsel, het
IJselmeer en het Zwarte water Het
land ten noorden en ten westen van

. Genemuidën wordt niet door een dijk
beschermd en is daardoor -een echt
waterland, vooral, als het >water in
de winter en het voorjaar hoog staat.
Daar wuiven in de zomer de biezen
in onafzienbare velden over de kab-
beling van het omringende water .en
daar komen de biezensriijders daïi
hun werk doen, tot de heupen in het
water, tot het heil van Genemuiden.
Dit jaar kon er niet genoeg gesneden
worden, zulk een vraag is er naar
deze grondstof van eigen bodem.
Daarvoor zijn de velden kaalgesne-
den en het is net, of daardoor de wa-
terrijkdom van dit gedeelte van Ove-
rijsel nog groter lijkt, dan het in
werkelijkheid is.
Dé gesneden, nog groene biezen, zijn
naar een bepaald, hoog, gedeelte na-
bij Genemuiden getransporteerd, per
schuit en per^wagen en daar werden
zij over ' het veld uitgespreid, om
evenals koren en hooi goudgeel op
te drogen onder de hete stralen van
de laaiende zon.
Vaak worden de matten in bepaalde
kleurencombinaties gemaakt. Daar-
toe worden de biezen geverfd in ürrote
ketels, waar zij een uur in een koken-
de kleurstof komen te liggen.
Hoe worden nu de matten~ gemaakt?
Wij beginnen met de fabricatie van
de kleine biezen matjes.
Stel u voor een dertigtal ijzeren
pennen van ongeveer een halve me-
ter lengte, die alle evenwijdig op een
afstand van vijf c.m. van elkaar in
een raam bevestigd zijn. De pennen
zijn van boven vrij en de biezen wor-
den van boven overheen, om en pm,
achter en voor die pennen heen ge-
vlochten. Wanneer de pennen vol
zijn, wordt het geheel naar de „door-
haler" gebracht, een installatie, waar
de biezen goed aaneengedrukt worden
en waar twee mannetjes op de plaats,
waar de pennen uit de rnat getrok-
ken worden, met een grote naald bie-
zen doorhalen. De mat behoudt daar-
door zijn vorm en de losse lagen bie-
zen kunnen niet uiteenvallen. Dan
wordt het matje bijgeknipt, de rafels
worden weggewerkt- en de, volgende
mat kan ter hand worden genomen.
Het vlechten en doorhalen geschiedt
in stukwerk. De vlechter krijgt veer-
tig cent per matje en de doorhaler
vijf cent. De gehele maaktijd be-
draagt ongeveer een half uur Wij,
zien dus dat de arbeiders ongeveer
een negentig cent per uur verdienen
en het is dus niet te verwonderen,
dat zij, gezien de . grote vraag
naar dit werk, aan een goed week^
loon toekomen. De kleine biezen mat-
jes worden op dezelfde manier ver-
vaardigd, als voor enige jaren bij het
vlechten van cocos-matjes.
Heel anders is het echter bij het
vlechten van „rolmatten" gesteld.

Rolmatten — de naam zegt het reeds
— worden op grote rollen in de han-
del gebracht. Zij lijken op matting,
de Japanse lopers, die een ieder kent.
Het verschil bestaat alleen in het
verwerkte -materiaal. „Rolmatten"
worden van biezen, gemaakt en mat-
ting van een in Japan inheemse riet-
soort. Toen men de matting invoerde
werden de rolmatten geheel naar de
achtergrond gedrongen en ten laat-
ste werden ze helemaal niet meer
vervaardigd. Zo komt het, dat alleen
de oudere arbeiders nog rolmatten
kunnen maken Zii hebben nog de
tijd meegemaakt, dat deze matten
zeer gevraagd werden. De jongeren
hebben ze nooit gemaakt en zij heb-
ben dan . ook het speciale werk, dat
hiervoor vereist wordt, nooit onder
de knie gekregen.
Rolmatten worden direct op gespan-

boven, komende achter langs wordt ge-
stoken. Zo worden de biezen in steeds
nieuwe lagen boven elkaar tussen de
touwen gevlochten. Van tijd tot tijd
wordt het geheel goed aaneengedrukt
en het gedeelte van de mat, dat
klaar is, wordt op een rol gedraaid.
Het is dus zeer gemakkelijk, om rol-
matten van .elke gewenste lengte te
maken. Eén meter wordt in een goed
uur vervaardigd. Het uurloon be-
draagt ƒ 0.80 tot ƒ 1.—.
De grote biezen matten 'worden
van gevlochten b.'ezen gemaakt.
Op een vierkant plankje staan
op de diagonalen .— de lijnen, die de
hoekpunten verbinden — spijkers op
een afstand van 3 c.m. van elkaar.
De strengen van gevlochten biezen
worden van binnen uit in een spiraal-
vorm om de spijkers heengeleid.

. Wanneer de streng een keer of drie
rond is geweest, steekt de arbeider
met naald en touw de biezen aan
elkaar, zodat het geheel goed vast
komt te zitten. Zo gaat hij verder,
tot het plankje vol is. De spiraalvorm
is van zelf overgegaan in een vier-
kante vorm. De aldus ontstane mat-
ies worden van de spijker-plank af-
genomen en afgehecht. Van deze af-
zonderlijke matjes wordt de grote
mat gemaakt. Naast elkaar op de
grond gelegd, worden zij aan elkaar
genaaid, terwijl het aantal weer af-
hangt van de grootte der mat.
In overleg met het Departement zijn

door de Vereniging van Biezen-mat-
ten Fabrikanten de lonen in dit be-
drijf bepaald. Echter is er daarbij
niet aan gedacht, dat de ene mat
meer werk vereist dan de andere Dit
kan afhangen van de gekozen kleu-
ren-combinaties en ook van het te
volgen natroon. Zo kan het sre'ieuren,
dat een arbeider, die veel en veel
meer werk.aan een mat heeft, toch
hetzelfde loon verdient als een an-
der, die een gemakkelijke mat moet
maken. Het is zonder'meer duidelijk,
dat door deze geëgaliseerde lonen de
productie-mogelijkheid van de moei-
lijke, maar vaak mooiere matten, be-
perkt wordt.
Naar onze mening behoort daarin
voorzien te worden.
In Genemuiden worden verder nog
matten van papier gemaakt. Het
papier wordt in speciale bedrijven op
spoelen tot touw gedraaid en in weef-
getouwen- tot matten gevlochten
Wij komen nog even terug op de
fabricatie van de dikke biezen mat-
ten. Deze matten worden vervaardigd
van gevlochten biezenstrengen» Het
vlechten van die biezen is meest een
werk van vrouwen. Voor het vlech-
ten van 100 meter ontvangen zij 50
cent. Dit bedrag is veel te laag. Er
wordt dan ongeveer een uurloon van
20 cent verdiend., Het lage loon
wreekt zich dan ook. In Genemuiden
zijn de gevlochten biezen -strengen
zeer^ schaars verkrijgbaar en de pro-
ducöemogelijkheid bij de fabricatie
van de dikke biezen matten wordt
daardoor danig in het gedrang ge-
bracht.
Dit loon is hoogstwaarschijnlijk op
deze basis vastgesteld, omdat dit
werk beschouwd werd, als bijverdien-
ste voor het huisgezin. Men mag ech-
ter niet vergeten, en men wordt daar
ook op het ogenblik aan herinnerd
dat zonder deze biezen strengen de
dikke matten niet gemaakt kunnen
worden. Dit vlechten is zeer zeker
een belangrijk werk en dient ook als
zodanig gewaardeerd te worden. Hier
is dus een spoedige verbetering ge-
wenst. Van een toestand, die voor den
één ongunstig" is, profiteert de ander.
Genemuiden 'beleeft op het ogenblik
zijn grote bloei, doordat de invoer
van uitheemse verwerkings-materia-
len voor de gevlochten matten is
stopgezet. Moge het stadje later, als
de tijden weer normaal zijn gewor-
den, de vruchten blij ven plukken van
de reclame, die het op het ogenblik,
door zijn grote leveranties aan bin-
nen- en buitenland, voor zichzelf
maakt.

nen touw-draden ge-
vlochten. Naast el-
kaar op een afstand
van 3 a 4 c.m., van
boven naar beneden
lopen op een raam
een massa sterke
dunne touwen. Het
aantal hangt af van
de breedte van de
te maken mat. Door

'die draden, voor en
achter, worden de
enkele biezen heen-
gehaald met de han-
den, zo, dat wanneer
bij een bepaald touw
de ene bies voor
langs loopt, de daar-

1. De biezenvlechter werkt voor
den maptenvlechter. want als ae
biezen eerst niet gevlochten
worden, kunnen geen dikke
•matten gemaakt worden.
2. Hier ziet men een bedrijf in
Genemuiden, waar de vlechte-
rijen hun papieren vlechtmate-
riaal vandaan krijgen.
3. Op zijn hurken naait de ar-
beider de kleine matjes tot een
grote dikke mui aaneen.

t<j„(j'ti: A. P. Breyer.



Waar niet voldoende rekening mee gehouden wordt
D e vreemdeling ziet het direct,

maar weten wij het zelf wel? We-
ten we wel voldoende, dat wij een volk
van fietsers zijn? En gedragen wij er
ons na_ar? De vraag stellen is haar be-
antwoorden. Neen^ helaas, laat ons
de hand in eigen boezem steken en
erkennen: wij zijn geep. fietsers zon-
der fouten! Er is zelfs véél fout met
onze fietsen en met ons!

Maar - - alle schuld ligt niet bij
ons! Ook de overheid heeft lange ja-
ren niet voldoende rekening gehouden
met het feit, dat wij fietsen en onze
wegen, onze huizen, onze straten en
onze werkplaatsen, kantoren, fabrie-
ken en openbare gebouwen, houden
nog tot op de huidige dag veel te wei-
nig rekening met deze simpele en-on-
ontkoombare waarheid: dat wij een
volk van fietsers zijn'!
Als wij het probleem van fietsend Ne-

•derland in dit blad aan de orde stel-
len, dan is het vooral om er de maat-
schappelijke kant van te belichten.
Welnu, vrij wel,'het hele fietserspro-
bleem is een maatschappelijk pro-
bleem, wanf .fietsers vindt men in alle
groepen van d« bevolking. Zeker
tegenwoordig, IMI .vele deftige lieden,

'die ons vroeger voorbijsuisden in grote
wagens en rijke.„sleeën" zich ook heb-
ben ingeschakeld in het (verkeer te
fiets en zich met een snelheid van 15
kilometer en op eigen kracht trachten
te verplaatsen langs 's heren wegen.
Heel Nederland fietst.
Maar behalve, dat men overal fietsers
vindt, vindt men ook overal fietsers-
belemmeringen. De weg des fietsers
gaat niet over rozen. Integendeel. Zijn
wankele tocht door het "leven herin-
nert nog altijd aan de acrobatiek, die
het fietsen oorspronkelijk was.

De Nederlander fietst al naar de be-
waarschool, hu» fietst naar de grote
school. Hij fietst naar zijn werk, zo-
dra hij werken mag en zodra hij een
vak leert. En leert hij géén vak, dan
wordt hij yaak loopjongen en een
loopjongen, die werkelijk loopt om
boodschappen te bezorgen of te1 gaan
..horen" moet nog gevonden worden:
natuurlijk fietst hij.
'Vervolgens: wat doet de Nederlander
niet op de fiets? Hij gaat per fiets
naar de kerk, hij gaat per fiets naar
een begrafenis, hij gaat per fiets naar
een bruiloft en hij rijdt te'genwpordig,
nu de bruiloftsauto's zo weinig ben-
zine meer hebben, zelfs per fiets mee
in de bruiloftsstoet. Maar dat zijn
slechts de gevolgen: de grondslag voor
zijn verder fietsende leven legt de Ne-
derlandse fietser, wanneer hij gaat
fietsen vrijen! De Nederlander en de
Nederlandse vrijen namelijk hoofdza-
kelijk per fiets, de uurtjes aan de dijk
of langs de kant van de weg' zijn
slechts de rustpozen in een fietsend
Tijersbestaan.

Toch: al zijn wij een volk van fiet-
sers, wij handelen er niet naar en wij
'Worden er niet naar behandeld! Nog
veel te weinig mensen, die het weten
moesten, houden rekening met het
feit, dat een volk van fietsers anders
Raar zijn dagelijks werk tijgt, per
trein vervoerd en in het verkeer moet
Worden opgenomen en dat het zelfs
anders gehuisvest moet worden dan
een volk, dat niet fietst, maar lopend
°ï per tram, per bus of per onder-
grondse naar en van zijn werk gaat.
/ ,
Laat ons de dagelijkse gang van een
Nederlands fietser uit een grote stad
eens nagaan, 's Morgens staat hij
Vroeg op en hij begint zijn arbeid met
een stukje gymnastiek door zijn kar- ,
rgtje van het balcon drie hoog dwars
öoor een verduisterde kamer, over een
Portaal en langs een trap naar bene-
pen te slepen. Is hij iets kapitaal-
tachtiger, dan behoeft hij niet zijn
jubels en zijn trappenhuis te schan-
Hiseren, maar dan sjokt hij naar een
illing — als het een beetje wil twee
raten ver — waar hij zijn fiets op-

kt. Die fiets staat's nachts binnen,
'aar wordt voor dag en dauw al met

driehonderd andere op de straat in de
e motregenxof in de sneeuwjacht

gereed gezet want anders geeft het

Twaalf uur — de fabriek gaat uit en een stroom van fietsers vult de straten.
(Foto: Griek)

opzoeken precies op de minuut, dat
de eigenaar komt. te veel oponthoud.
Nu fietst de fietser iangs de straat.
Deze straat is aangelegd voor snelverr
keer (auto's, motoren) en voor voet-
gangers. De voetgangers zijn de meest
achterlijke leden van de verkeersge-
meenschap. Hoewel zij een aparte
'baan hebben in het verkeer (het trot-
toir, de stoep of de kleine steentjes)
steken zij op de meest onverwachte
ogenblikken en plaatsen kris kras
over, houden zij zich aan stoplichten
ei; niets en noodzaken zij den serieu-
zer! fietser telkens als fiets-acrobaat
op te treden of het vloekverbod te
overtreden.
Precies hetzelfde kan die arme fietser
overigens doen je-
gens talrijke auto-
mobilisten. Immers
deze snelle en felle
weggebruikers le-
ven in het sterke
geloof, dat afgezien
van het trottoir en
de vluchtheuvels de
hele wereld en -.n
elk geval de hele
weg van hullie is;
Hoe vaak gebeurt
het niet, dat een
automobilist een
paar honderd me-
ter voor zich uit
een fietser midden
op de weg ziet rij-
den. (Dat is na-
tuurlijk ook ver-
keerd van dien fiet-
ser, maar hij meent
nog altijd, dat hij
een volwaardige
weggebruiker is en
dat hij evengoed
middénop mag rij-
den .als een zestons
trailer, opdat hij
goed van alle na-
tuurschoon kan ge-
nieten.)
Welnu, wat doet de automobilist? Hij
toetert en foetert en claxonneert en
passeert rakelings den uitwij kenden
fietser, dien hij vervolgensbij wijze van
lesje, levensgevaarlijk snijdt en een
vuile „zwieper" bezorgt: om hem een
lesje te geven. Als hij door het achter-
ruitje kijkt, ziet hij -tot zijn jatanisch
genoegen, hoe de ongelukkige veloci-
pedist bleek om de neus is afgestapt
van zijn zwabberend voertuig of hoe
de man juist als een konijn met zijn
witte staartje omhoog in de sloot

Met de fiets in de hand, korn je
door het ganse land; maar niet de
trap op. (Cliché A.P.-archief)

langs de kant van-de weg verdwijnt!
Vervolgen wij de lijdensweg van den
fietser: hij komt op zijn Werk aan en
vindt daar meestal...'géén behoorlijke
stalling, Hij moet zijn fiets dus Brgens
anders stallen dan bij zijn baas. Hij
betaalt al weer. hij moet alweer zijn
tijd verdoen met wachten. Want er
.zijn maar heel weinig stallingen als
stallingen gebouwd. Dé meeste zijn
oude kelders en kamers, die maar zo'n
beetje verbouwd zijn, met primitieve
kippeioopjes, nauwe gangetjes of pri-
mitieve liften. En minuten duren uren
voor wachtende fietsers! Wat een tijd-
verlies, wat een primitieve opbergerij!
Ook gaat de fietser wel eens op reis.
Hij mag soms met de spoor. Er zijn-

voor allerlei arti-
kelen bij de spoor
speciale wagens,
voor koeien en
paarden, voor ba-
nanen en vis...
maar niét voor
fietsen. Fietsen
worden naast el-
kaar en doorelkaar
gekwakt in grote

goederenwagens,
die op een alleron-
economische ma-
nier worden volge-
•stouwd en als ze
„vol" zijn toch nog,
half leeg zijn! Aan
het eindpunt van
zijn 'reis kan de rei-
ziger als hij geen

sneltreinkaart
heeft genomen,
kamers gaan zoe-
ken in een hotel
om op zijn fi'ets '
te wachten,- dié
met een „volgen-
de" trein komt..
Ondanks alle zor-
gen van het met
fietsen overbelaste
spoorwegpersoneel,

vindt hij dan vaak nog een gekreukt
karretje. *
Nee, de Spoorwegen zijn wat betreft
het fietsenvervoer nog even primitief
als de diligence of de bus.
Zie bijvoorbeeld alleen maar de ma-
nier, waarop een fietser in een station
wordt ontvangen: De J'ietsenbewaar-
plaats is altijd onhandig gelegen bij
de grotere stations. Of het ding ligt
een heel eind van de hoofdingang- of
men moet steile kronkelgangen af en
is bij regen of ijzel zijn leven niet

zeker. Een aparte oprit ontbreekt
•.Ipieel. "~»t. liefst laat men den'

fietser tegen een trottoirband opkar-
ren, een bekeuring krijgen „omdat u
toch wel weet, dat u niet op de stoep
mag rijden" - u moet maar -*<ms ^}j_
ken bij het hoogmoderne en laag
achterlijke Amstelstation in Amster-,
dam als hij dat allemaal is
doorgeworsteld, dan l men hem bij
voorkeur met zijn fiets nog door een
aantal klapdeuren drempelen, zod-at
hij en ztjn flets met een paar flinke
cplawaaien het bagagebureaü berei-
ken. En dan de royale ingangen daar!
Men moet eens op het Centraal Sta-
tion in Amsterdam gaan kijken -naar
de pogingen, die tweehonderd fietsers
die haast hebben .(waarom?' slakken
die hun eigen huis en kruis meedra-
gen mogen toch geen haast hebben?)
daar elke zomerdag doen om tegelijk
door een opening vani anderhalve
meter met hun fiets het perron te be-
reiken en. zo mogelijk, het ding nog
zelf af te geven aan de bagage-wagen. *
Laten wij een streep zetten onder dit
relaas van fietsersellende. En laten
we vastst°l!en, dat volgens fietsers de
wereld niet volmaakt is, voordat alle
huizenbouwers er mee rekenen, dat
zii huizen bouwen voor fietsers en dat
dus ook de bovenbewoner recht heeft
op een plaats in een loods of schuur-
tje, waar hij zijn fiets kan zetten. Bij ,
grote nieuwe blokken is het al heel
gemakkelijk er voor te zorgen, dat er
een goede gemeenschappelijke stalling
komt. Maar bij gemeenschappelijke
stalling moet in het algemeen ge-
zorgd worden voor bewaking en on-
derhoud.
Ten tweede zal de wereld niet voor
fietsers volmaakt zijn, voordat zij hun
eigen en veilige rijbaan hebben pp
de gemeenschappelijke verkeersweg.
En tenslotte moeten wij voor den.
fietser vragen: een behoorlijke stal-
ling bij zijn werk. De ondernemer
moet er rekening mee houden, dat
zijn personeel een "personeel van fiet-
sers is.

M. WOLTERS,
fietser.

Wij ontvingen ...

„Windgeneratoren", door R. Wartena,
uitgave JE. Kluwer, Deventer Derde
druk. Ingenaaid f 1.55.

•
In dit boekje worden de werking, con-
structie en berekening van windmolens,
windmotoren en winddynamo's behandeld.
Nu er steeds meer belangstelling komt,
voor 't gebruis van windkracht ten'behoeve'
van de electriciteitsvoorziening vooral ten
plattelande. heeft een boekje als dit groot
riut. Dat de uitgave gewaardeerd wordt,
wordt bewezen door deze derde druk
binnen' een jaar tijds van Warteua's
werkje. In deze nieuwe druk zijn de erva-
ringen van de laatste tijd verwerkt.

„Praetische laswerken" door ir. W.
Gerritsen, uitgave ?E. Kluwer, Deven-
ter; ingenaaid ƒ 1.75.

De schrijver behandelt in dit boekje een
groot aantal practijkajevallen ten dienste
van' bedrijfsleiders, bazen en lassers en
voor het onderwijs, alle met betrekking
tot electrisch lassen. De stof is zo een--
youdig mogelijk gehouden om een brede
kring van lezers te kunnen voldoen.

Correspondentie ae algemene
redactionele leiding van net
weekblaa ..Arbeid' betreffende
richtt men aan nen Hoold-
rectacteur van net weeKbiaa
..Arbeid" Postbuf. 100 Amster-
dam Geen persoonsnaam ver-
melden!
Bij brieven bestema voor ae
verzorgers der onderscheidene •
rubrieken, vermelde men de
naam van ae rubriek duideiijJt
op de omslag Voorts aaresseren
aan. Reaactie WeekbLaO, ..Ar-
beid" Postbus 100 Amsterdam



Primitie

U it ons eerste artikel heeft men
kunnen constateren, dat de eerste

ontwikkelingsgeschiedenis van den
mens een zeer afwisselend beeld biedt.
Duizend en een verschillende toestan-
den komen op de wereld voor, soms
dicht bij elkaar. Vooral Nederlands-
Indië is daar nog een levend voor-
beeld van. Wat men daar ziet, aan
woning- en bedrijfsvormen, aan cul-
tuur in ambacht en werk, aan gods-
diensten en wat niet al meer, kan als
een vergelijking dienen voor hetgeen
vele eeuwen geleden in Europa het
geval was, de oude Wereldzee met
haar landen, daarbij inbegrepen. Het
klimaat was anders, en dientengevolge
was ook de planten- en dierenwereld
anders, maar de mensenwereld was
even gevarieerd: velerlei phasen van
beschaving kwamen voor.
Het is dus wel zeker, dat er geen
algemene vooruitgang bestaat, of
liever: geen vooruitgang, welke voor
allen precies gelijk verloopt. De wer-
kelijkheid is, dat het ene volk veel
verder komt dan het andere. De
elementaire behoeften van Voedsel,
kleding en veiligheid zijn dezelfde, en
toch zijn er enorme verschillen in de
hoogte van cultuur. Hoe dat komt?
Door betere aanleg, door .gunstiger
omstandigheden, door betere leiding
en organisatie, kortom door betere
raseigenschappen.
Vast staat, dat er al eeuwen geleden,
bij alle zwerven en strijden van cle
volksstammen, de behoefte aan voed-
sel tot een druk onderling goederen-

"Mens en .
samenleving

Wat bij de afgravmg van een terp te voorschijn kivam.
(Cliché: A.P.-archief >

verkeer heeft geleid, vooral, toen het^
zover was, dat de stammen vaste *
nederzettingen vormden. Handels-
wegen zijn al duizenden jaren oud.
Dat blijkt ui£ vele voorwerpen, die in
grafheuvels gevonden zijn, of bij de
opgraving van dorpen uit het Stenen
Tijdperk. In dit verband is een op-
graving in Limburg, van Stein aan
de Maas, van grote betekenis. Daar
werd een volledig dorp van twee a drie
duizend jaar voor onze Christelijke
jaartelling blootgelegd,- en zulke dor-
pen zijn ook in het Rijnland opge-
graven. Het is het volk van de band-
ceramiék, een bijzonder aardig ge-
vormd aardewerk, dat hier gewoond
heeft, dat er zijn akkers had en zrjn
verdedigingswallen.

Tussen al dergelijke dorpen bestond
reeds verbinding. Eveneens trokken
kooplieden met hun artikelen van
dorp tot dorp, en ook tussen de. bewo-

8

ners der dorpen zelf bestond handel.
Lang voor onze jaartelling begint, zijn
hier sieraden uit het Natv;? Oosten
en Italië ingevoerd, trouwens waren
ook zij het, die ijzer en koper in heel
Europa bekend maakten. Er is eigen-
lijk nog niets in het weeën der din-
gen veranderd, alleen de artikelen en
mogelijkheden van verkeer zijn ver-
anderd. Maar altijd vormde het goe-
derenverkeer een voorwaarde voor de
opheffing der afzondering, het bevor-
derde de toenadering van mensen, —
zij het, dat het ook de strijd verge-
makkelijkte.
Wat gebeurde er vaak? Stammen, die
te sterk in aantal werden, konden op
hun woongebied (weiden en akkers
met jachtterreinen) niet voldoende
voorraad meer vinden — soms lokte
ook het avontuur — en zij gingen
zwerven, trokken de „levensruimte" —
om nu een modern woord te gebruiken
— van anderen binnen. Dat gaf dik-
wijls aanleiding tot oorlog; niemand
ziet gaarne al zijn arbeid door anderen
weggenomen en daarmede zijn be-
staan.
Nederland maakte daarop geen uit-
zondering, telkens trokken weer naar
levensruimte zoekende _stammen dobr

ons ' land, maar •
nog veel onrustiger
was hetinmidden-
Europa en daar-
omheen. Nederland
schijnt betrekke-
lijk l'aat geregeld
bewoond te zijn,
wat uit de aanwe-
zigheid van grote
rivieren en lage ge-
makkelijk te over-
stromen vlakten
gemakkelijk te be-
grijpen valt. Uit de
latere geschiedenis
zijn vooral de
strooptochten van
de Hunnen en -ie

• Noormannen be-
kend geworden. En
hoe sterk zijn de
Europeanen van
later niet aan het
zwerven, en ook
aan het roven, ge-
gaan over de gehe-
le wereld, — eigen-
lijk precies hetzelf-
de verschijnsel.
Op deze expansies
komen wij in een
volgend artikel te-
rug: Hier zij vol-
doende te consta-
teren, dat er óver
het algemeen zeer

sterke motieven zijn voor de mensen
om meer ruimte te vinden, ruimte
voor meer activiteit, voor meer wel-
vaart, voor meer avontuur ook — en
juist door dergelijke expansies worden
vaak sterke volken sterker, zij leiden
tot meer cultuur, waarin ook de over-
wonnenen kunnen delen.
Toch moeten wij nog even weer terug
naar de eenvoudigste vormen der
menselijke samenleving om een goed
uitgangspunt te hebben voor een be-
schouwing der economische verhou-
dingen van nu. De het vorig jaar over-
leden bekende hoogleraar in de
volkenkunde, professor Steinmet-z,
heeft eens nagegaan, hoe het met het
goederenverkeer bij de laagst ontwik-
kelde natuurvolkjes, die thans nog
leven of pas zijn uitgestorven, ge-
steld is.
Deze volkjes zijn o.m. de oorspronke-
lijke bewoners van Australië, de

Botokoeden van Brazilië, de "Vuurlan-
dérs van Zuid-Amerika. de Bosjes-
mannen Van Afrika, de Negritos van de
Philippijnen en de Weddahs van
Ceylon. (Is. het eigenlijk niet merk-
waardig.^ dat er nog zulke volkjes' van
allerlaagste cultuur in onze wereld
bestaan? Ook moet -men er voor en-
kele jaren ontdekte stammen op
Nieuw-Guinea in Indië toe rekenen —
zij het, dat hun cultuur hoger staat.)
Het blijkt nu, dat deze volkjes geens-
zins op zich zelf leven, in een gesloten
groep, die alleen maar voor zich zelf
zorgt. Het is waargenomen, dat de
Australiërs de stenen, die zij voor
hun werktuigen en wapens zo drin-
geed nodig hebben, van heinde en
verre inruilen en over enorme afstan-
den vervoeren. Ook andere artikelen
worden van stam tot stam verhan-
deld, Europese tabak werd diep in
het binnenland gevonden, waar nooit
een blanke geweest was. Zelfs kwamen
er al bijeenkomsten voor, die wij
ma'rkten zouden noemen, en ook was
(en is er wellicht nog.) handel voor
vreemde rekening. Sommige speciale
artikelen, zoals strijdknodsen door een
bepaalde stam vervaardigd, kwamen
over heel Centraal-Australië voor.
Duidelijk blijkt een speciale ambachts-
techniek als gave aanwezig te zijn.
De ruil-„handel" is sterk ontwikkeld.
Men kan dat vergelijken met practij-
ken in deze tijd, waarin zich ook een
veelzijdige ruil van allerlei stoffen en
werktuigen ontwikkeld heeft, nu de
voorraden schaars of te duur zijn.
Men denke niet, dat eik houdt, wat hij
bemachtigd heeft op de jacht of bij
het voedselzoeken. De Australiër wordt
als zeer gul' geroemd, - - hij deelt
graag mee, ook aan zijn vrouw...!
Leden van een stam ruilen hun be-
zittingen onder elkander, maar zij
kennen ook reeds schadeloosstelling
voor diefstal! Zij houden er, voor onze -
begrippen zeer ruime standpunten op
na; zo verschaffen zich de mannen
sieraden en wapenen door het uit-
lenen van hun vrouwen tegen beta-
ling. Er bestaan zekere ongeschreven
regelen, wat de distributie van be.-'
machtigde levensmiddelen betreft:
maar communisme is het volstrekt
niet, zij bepaalt zich.tot gezin of de
grotere familie.
Zo kunnen van elk volkje allerlei
eigenaardigheden worden verteld, die
er op wijzen, dat de laagststaande
mensen, die thans nog leven, lang
geen dieren of stomme wezens zijn, —
zij blijven echter 'steeds achter bij
hoger ontwikkelde rassen.
Men kan- wel zeggen, dat met het
klimmen op de maatschappelijke lad-
der ook de handel toeneemt, beter
geregeld wordt, er zijn dan trouwens
ook meer producten, hetzij van de
landbouw en de veeteelt, hetzij van
de ambachtskunst.
Dat laatste, het handwerk betreffend,
is ook reeds vroeg gespecialiseerd!' Wij
merkten het boven reeds op. Uitfede
.vroegste geschiedenis van eigen land
weten wij het ook: er waren duizenden
jaren geleden reeds knappe werklie-
den, vuursteenwerktuigmakers, tim-
merlieden, wevers, smeden. De hand-
werkers van thans — die weer- meer
te doen krijgen in deze tijd — vinden
hierin het begin van alle ambachten!
En hoe knap zijn deze ambachtsmen-
sen!
Toenemend goederenverkeer betekent,
evenals de stichting van landbouw-
nederzettingen, een meer geregeld ge-
meenschapsleven. De afzondering is
opgeheven, er komen nieuwe belangen
en nieuwe zorgen van gemeenschappe-
lijke aard, men wordt op elkaar aan-
gewezen. De geest opent zich voor
ruimere opvattingen. In de nomadi-
serende troepjes, de jagers en zwer-
vers, is geen groter verband dan van
de troep; er is heel weinig, wat op or-
ganisatie en bestuur lijkt, op zeden en
cultuur — het is een leven, dat door

Het openleggen van • een steenkrans-grafi
<|

noden en behoeften, als bij dieren:
beheerst wordt.
Maar een geregelde samenleving be-
tekent samenwerking om de gemeen-
schappelijke belangen 'te bespreken,
om maatregelen ter verdediging te be-
ramen tegen aanvallen van vijanden
en wilde dieren, zij houdt overleg in
wat de middelen van bestaan betreft-
wat de oogst aangaat, zij leidt tot be-
lastingplicht. Zo begonnen . de kleine
gemeenschapjes, waarvan wij nu nog
de kernen vinden in Oost- en Noord-
Nederland, op de Veluwe, in Twente
en Drente, in Brabant en Limburg.
Zrj leefden niet op £ich zelf, want er
was onderling verkeer, er was con-
tact op de markten, bij volksvergade-
ringen, bij oorlogjes. Zo groeide een
agrarische „maatschappij" op, ver-
deeld in gemeenschapjes.
Anders was de ontwikkeling in de
kleistreken, in het land der wierden
en terpen langs de Noordzee. Hier was
veel meer afzondering. Pas veel later

et Fries toneel is nauwelijks hon-
derd jaar oud. Het heeft dus geen

lange geschiedenis, maar hoeveel zou
er niet van te zeggen zijn. Want het
Fries toneel wortelt diep in het volks-
leven en het heeft een zo grote in-
vloed gehad op het geestelijk leven
op het Friese platteland, heeft zo
zeer een taak gehad in de vorming
van de mening op verschillend ter-
rein, dat er meer van te vertellen
zou zijn, dan mogelijk is in het be-
stek van dit. artikel.
Voor de zotte rijmelarij van de dicht-
genootschappen in Hollands Pruiken-
tijk, voor de in die dagen in elkaar
geknutselde „klassieke" en romanti-
sche drama's heeft men destijds in
Friesland blijkbaar geen tijd gehad en
evenmin behoefte daaraan gevoeld-
Het Fries toneel is van de aanvang af
volkstoneel geweest.
Waling Dijkstra en Tjibbe Geerts v.
d. Meulen zijn van dit volkstoneel de

vaders geweest. Getweèën reisden de-
ze beide schrijvers en voordragers in
de wintermaanden het Friese platte-
land af, avond na avond optredend
•voor dichtbezette zalen, hét publiek
gevend wat het vroeg: dolle vrolijk-
heid en diepe ernst. Zelf schreven zÜ
hun rijm en proza en menige Fries is
de trotse bezitter van de boekwerken,
waarin dit werk is verzameld. Het
was goed werk, dat deze beide volks-
schrijvers en dichters leverden. Alle
kwam voort uit het volk zelf, het was
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komen wierdedorpen. Elke boer op zijn
woonheuvel was op zich zelf aangewe-
zen, al had ook hij geregeld contact
fflet zijn collega's van de tegen de zee-
vloeden gevrijwaarde hoger gelegen
zandgronden. Zijn daarom nog heden
de Friezen zelfstandiger dan de Sak-
sers van de hogere gronden? „Indivi-
dualistisch" zijn ze, zeggen sommige
schrijvers, de Drenten zijn meer „col-
lectivistisch", meer op elkaar aange-
wezen;
Dan leidt de zich steeds uitbreidende
handel, die ook toen reeds „interna-
tionaal" was - - men kende echter
geen grenzen — tot de vorming, van
steden, nieuwe gemeenschapsorganen,
veel ingewikkelder, veel meer eisend
op het gebied van bestuur en verzor-
ging. De Romeinen maakten van vele
versterkingen, en dan komt langza-
merhand de beschaving der Karolin-
gers. Hoe langzamerhand het leven in
Europa veranderde, zal worden toege-
licht in het volgende artikel. K.

D e vragen over de ziekenfonds-
regeling blijven toestromen. Wij

menen er goed aan te doen nog eens
de voornaamste bepalingen op te
sommen.
Voortaan is iedere, volgens de Ziekte-
wet verzekeringsplichtige arbeider,
verzekerd tegen ziektekosten. Dat wil
zeggen: Ziektewet en ziekenzorg zo-
als deze wettelijk is vastgelegd in het
Ziekenfondsenbesluit, zijn nauw aan
elkaar gekoppeld. Het Ziekenfondsen-
besluit geeft den arbeider-in-loon-
dïenst vele rechten, mits hij de in het
besluit vervatte plichten nakomt.
Voortaan zal het niet meer mogelijk
zijn ziekengeld krachtens de Ziekte-
wet te ontvangen, indien men geen
lid is van een toegelaten ziekenfonds.
De lezer heeft in de dagbladpers deze
lijsten van toegelaten ziekenfondsen
kunnen aantreffen. Er hebben zich
aangemeld om te worden toegelaten
291 ziekenfondsen. Hiervan zijti er
260 voorlopig toegelaten; 25 aanvra-
gen zijn afgewezen, terwijl 6 aanvra-
gen nog in behandeling zijn. De toe-
lating is van voorlopige aard en ver-
valt, indien zij niet voor l Juli 1942
vervangen is door een definitieve.

Nu moeten de toegelaten fondsen aan
hoge eisen voldoen, willen zij in staat
zijn de verplichtingen, die .in het
Ziekenfondsbesluit zijn omschreven,
te kunnen nakomen. Velerlei en zeer
uitgebreid zijn immers de voorzienin-
gen en verstrekkingen, waarop de
verzekerden recht kunnen doen gel-
den. In zo korte tijd was het niet
mogelijk het onderzoek op grondige
wijze te verrichten, zodat men de toe-
latingen een voorlopig karakter heel't
gegeven. Tot Juli van het volgend
jaar heeft men de tijd pm de toege-
laten fondsen nader onder de loupe
te nemen en het is dan ook niet uit-
gesloten, dat er na dit onderzoek
enige fondsen als toegelatpn Zieken-
fonds volgens het ' Ziekenfondsen-
besluif zullen moeten uitvallen.
De volgens de Ziektewet verzeke-
ringsplichtige arbeider heeft zich dus
bij een toegelaten fonds gemeld, of
zal dit dezer dagen nog doen, indien
hij zulks heeft verzuimd.

Spoedige aanmelding is van -het
grootste belang. Immers, de rechten
van den verzekerde gaan eerst in,
nadat de aanmelding heeft plaats ge-
bad. Het feit alleen, dat de werkgever
2 procent van het loon als premie
voor het ziekenfonds inhoudt, geeft
den arbeider nog geen rechten. Hij
moet lid zijn van een toegelaten
ziekenfonds.

Nu het overgrote deel der bestaande
ziekenfondsen voorlopig is toegelaten,
kan men over het algemeen zeggen,
dat de arbeiders, die reeds lid waren
van een fonds, dit kunnen blijven.
Dit ontslaat hen echter niet van de
plicht om de bekende dubbele brief-
kaart in te vullen, welke zij van den
bode van het ziekenfonds hebben ge-
kregen. Zij dienen het voor hen be-
stemde gedeelte zo nauwkeurig moge-
lijk in te vullpn en de dubbele brief-
kaart ter hand te stellen aan hun
werkgever. Zij ontvangen de helft
van deze dubbele briefkaart van den
werkgever terug; de werkgever zendt
de rest naar het fonds, dat de -werk-
nemer heeft uitgekozen. De arbeiders
dienen deze kaart goed te bewaren,
daar zij' voor hen het voorlopig bewijs
van . lidmaatschap van het zieken-
fonds vormt.
Wij hebben tot dusverre steeds ge-
sproken van volgens de Ziektewet
verzekeringsplichtige arbeiders. Dit
zijn arbeiders, die in dienstbetrekking
zijn bij een onderneming/ Dat zijn
fabrieken, kantoren, winkels, maga-
zijnen, enz. Uitgezonderd zijn der-
•halve ambtenaren, d.w.z. allen, die in
vaste dienst zijn bij de overheid, als
onderwijzers en gemeente- en rijks-
ambtenaren. Arbeidscóntractanten
vallen wel onder de Ziektewet en zijn
evenzeer verplicht zich te melden
voor een ziekenfonds. Het huisperso-
neel valt eveneens buiten de Ziekte-
wet. Nu is juist dezer .dagen door de
persdienst van het N.V.V. gemeld, dat
een Ongevallen- 'en Ziektewet voor
het huispersoneel in voorbereiding is.
Nadat deze wet in werking zal zijn
getreden, zal dus ook het huisperso-
neel. recht kunnen doen gelden op

FRIESTONEEL

öe volkstaal die zij sDraèen Zij
brachten eigenlijk slechts onder
woorden, dat, wat bewust of onbe-
Wuöi, ui hei. volk leeiue. Alleen daar-
om kon Waling Dijkstra dan ook 60
Jaar lang volksschrijver en... geliefd
en gelezen volksschrijver blijven,
^taar met hun „Winterjounenocht"
bereikten zij meer. Het schudde slui-
^nerende krachten wakker, het bracht
Jonge mensen naar voren voor mede-
werking aan toneel- en zangvereni-
gingen en toen het eenmaal liep, toen
Sing -alles zeer snel. Men had aan-»
vankelijk nog niet de beschikking
°ver toneelstukken in de Friese taal.
maar Waling Dijkstra en Tjibbe
Cteerts gaven die weldra. Wal*ng-om
vooral was productief. De klucht was
nog hoofdzaak en in het bijzonder
•Molière was zijn voorbeeld. Verschil-
lende satires van den beroemden
dansen toneelschrijver zijn door hem
bewerkt en aan Friese toestanden en
het Friese milieu aangepast. Hun
Voorbeeld vond navolging, maar zoals
z° vaak namen zij, die de voetsporen
van Waling-om en Tjibtae Geerts
'rukten meer slechte dan goede voor-

beelden over en daardoor ontaardde
het Friese toneelwerk meer en meer
1 zotte grappenmakerij. zonder in-

houd en betekenis.
*n de 80er jaren richtten Pieter Jel-

; Troelstra en Oebele Stellingwerf
'elfs als protest tegen deze verwor-

ding van het Fries toneel de rede-

rijkerskamer Gysbert Japiks op en
in het Fries Volksblad spaarden zij
de schrijvers van deze „komische"
toneelwerken niet.
Het Fries toneel is deze crisis te bo-
ven gekomen en heeft kort nadien
zelfs een bloeiperiode beleefd, waar
zelfs nu nog het Fries volkstoneel
voor een belangrijk deel op teert. Na
1900 toch komen Yme Schuitmaker
en Canne als toneelschrijvers naar
voren. Zij luiden een nieuw tijdperk
in het Friese toneelleven in.
Schuitmaker, diep gegrepen door de
maatschappelijke tegenstellingen,
door de ellendige toestand waarin de

'arbeidersklasse in het eind der vori-
ge eeuw verkeerde, grijpt naar de
toneelvorm om zijn aandeel in de
strijd voor verheffing van de arbei-
dersklasse te leveren. Naast hem
staat Canrie. Hij hekelt voorts de
valse moraal en weet meesterlijk de
gevoelssnarèn van het Friese volk te
raken. Zijn stukken zijn diep mense-

lijk, nergens banaal, nimmer melo-
dramatisch. Hij schuwt goedkope ef-
fecten.
Naast Schuitmaker en Canne moet
ook mevrouw Kaastra—Bakker ge-
noemd worden. Haar toneelwerken
bewegen zich vooral op het terrein
van staatspensionnering en drank-
bestrijding.
Het is dit trio vooral, dat op de ont-
wikkeling van het Fries volkstoneel
grote invloed heeft gehad en veel,

ontzaggelijk veel heeft bijgedragen
om de openbare mening in Friesland
te vormen eri te beïnvloeden. En nog
worden hun stukken, al zijn ze dan
ook min of meer verouderd, veel ge-
speeld en door vele toneelverenigin-
gen op het winterprogram geplaatst.
Behalve de werken van dit drietal
zijn er tientallen andere toneelstuk-
ken in druk verschenen. De Friese
toneelverenigingen behoeven nimmer
om een nieuw stuk verlegen te zitten

' sn al bezit niet al dit werk grootte,
diepte en rijke inhoud, er is toch
veel, dat op een zeer behoorlijk peil
staat en zeker in staat is om de toe-
schouwers enkele uren van goede
ontspanning te bezorgen.

Toneelgezelschappen zijneer in Fries-
land vele. In vrijwel elk dorp wordt
één of meermalen in de wintermaan-
den een stuk voor het voetlicht ge-
bracht en steeds in de Friese taal. De
opvoeringen van in het Hollands ge-
schreven toneelstukken zijn niet tal-
rijk. Tegen Kerstmis verschijnen in
de plaatselijke- en streekbladen de
advertenties, waarin een toneeluit-
voering wordt aangekondigd: Over
belangstelling heeft men nimmer te
klagen. Een crisis beleeft het toneel
in Friesland zeker niet. Integendeel,
de belangstelling voor het Fries toneel
is groot en neemt niet af.

alle voorzieningen, en verstrekkingen
volgens het Ziekenfondsenbesluit.
Niet alleen de onder de Ziektewet
vallende arbeider is voortaan van een'
allesomvattende ziekenzorg verze-
kerd, ook zijn gezin (kinderen tot
16 jaar, voorzover zelf niet in loon-
dienst zijnde) is verzekerd. De arbei-
der is z.g. rechtstreeks, direct verze-

. kerde, de gezinsleden en allen, waar-
voor hij volgens het Burgerlijk Wet-
boek onderhoudsplichtig is. zijn indi-
rect verzekerden.
Een enkel voorbeeld moge dit toe-
lichten. De fabrieksarbeider Van der
Velde is gehuwd en heeft twee kinde-
ren van 5 en 6 jaar. Zijn gehele gezin
is verzekerd en hij betaalt voortaan
2 procent van zijn loon als premie
voor zijn gehele gezin. De timmer-
man Janse is gehuwd en heeft drie
kinderen, waarvan de oudste, een
meisje van 17 jaar op een fabriek
werkzaam is. Jansen is rechtstreeks
verzekerde, vrouw en twee kinderen
zijn indirect verzekerden. Het meisje
van 17 jaar is zelf in loondienst en
haar werkgever heeft met ingang van
8 November 2 procent van haar loon
als premie voor het ziekenfonds inge-
houden.
De weduwe De Boer heeft twee doch-
ters, die kostwinsters zijn en in loon-
dienst. De dochters betalen premie
als direct verzekerden en de moeder
is indirect verzekerde.
Gehuwd, of ongehuwd, veel of weinig
kinderen (beneden de 16 jaar) ieder
volgens de Ziektewet verzekerings-
plichtige arbeider betaalt 2 procent
van zijn loon .als premie. De werk-
gever betaalt evenzeer 2 procent.
Terwijl voorheen'contributie voor elk
gezinslid verschuldigd was — voor de
kinderen minder dan voor de volwas-
senen — bedraagt de premie voor den
arbeider thans 2 procent van het
loon. Hierin komt wel zeer duidelijk
de sociale strekking van het Zieken-
fondsenbesluit tot uitdrukking
Welke zijn de rechten van de verze-
kerden? Deze zijn Teler lei. Mogen wij
deze in algemene trekken nog even
weergeven. Daar. is in de allereerste
plaats de volledige geneeskundige
verzorging, omvattende o.a. hulp door
huisarts, specialist, door den arts
voorgeschreven verstrekkingen van
den apotheek. Verder tandheelkun-
dige verzorging, verloskundige hulp
door een vroedvrouw en buiten-
gewone verloskundige hulp op ver-
zoek van de behandelende vroed-
vrouw. Indien noodzakelijk kunnen
velerlei uitwendige geneeswijzen wor-
den toegepast.
De verzekerden hebben vervolgens
recht op volledige verpleging en be-
handeling in een ziekenhuis voor de
tijd van ten hoogste 42 dagen per ge-
val. Indien noodzakelijk kunnen de
verzekerden worden opgenomen in
een sanatorium voor de tijd van ten
hoogste een jaar. Wij noemen ver-
volgens het recht op uitkering bij
overlijden ten bedrage van vijftig
gulden (voor kinderen beneden de
leeftijd van 2 jaar dertig gulden).
Bovendien zal krachtens de Ziekte-
wet Bij bevalling een bedrag van ƒ 55
worden uitgekeerd. Daar ons is ge-
bleken, dat hierover nog al misver-
stand bestaat, vestigen wij de aan-
dacht erop, dat de verzekerden dus
naast de verloskundige hulp op bo-
vengenoemde geldelijke uitkering
recht hebben. Het is immers zo, dat
het licht der blijde gebeurtenis in het
arbeidersgezin veelal werfl verduis-
terd door de bijzondere kosten van de
aanstaande gezinsuitbreiding. Het
bevallingsgeld van ƒ 55 kan juist de
bijzondere lasten voor en na de be-
valling verlichten. •
Tenslotte is. ons gevraagd wat er met
de werklozen zal geschieden.
Deze vallen niet "onder de Ziektewet
en derhalve niet onder het Zieken-
fondsenbesluit. Wij kunnen meedelen,
dat voor hen binnen korte tijd een
regeling zal worden getroffen. Zolang
deze nog niet gereed is, doen zij het
beste lid van het ziekenfonds Ie
blijven, indien zij dit althans zijn.
De rechten van de verzekerde arbei-
ders zijn dus wel zeer groot. Laten zij
bedenken, dat zij deze rechten slechts
kunnen verwerverr door onmiddellijke
aanmelding bij een ziekenfonds.
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Dam-rubriek

De goede oplossers

II.

I n het. vorige nummer zijn wij be-
•gbnnen met de behandeling van de

bedrijfssport eeu zaak, die bijzonder
na aan het hart ligt van „Vreugde en
Arbeid". Het eerste artikeltje besloot
met de verklaring, dat het ideaal'
blijft/ „bedrijfssport in bedrijfstijd",
dus dat de bedrijfsleiding de bedrijfs-
genoten tijdens hun werkuren in staat
zal stellen aan lichaamsoefeningen
deel te nemen. Het komt er nu maar
op aan, deze bedrijfssport te organi-
seren op een wijze, die de gang van
zaken in de onderneming niet ver-
stoort.
In enkele bedrijven zal het te allen
tijde onmogelijk zijn, dit ideaal te ver-
wezenlijken, met het oog op de ar-
beidsverdeling.
In deze gevallen zal dan het perso-
neel door middel van sportvelden, lo-
kalen enz. de gelegenheid worden ge-
boden onder deskundige leiding spore
te beoefenen.
In de sport hebben wij het middel
gevonden om de schadelijke invloeden
van het bedrijf grotendeels op te
heffen. Zij zal zich moeten aan-
passen aan de specifieke arbeid van
iederen arbeider, zodat houdings- sn
bewegingsafwijkingen, veroorzaakt
door bepaalde arbeid, worden voorko-
men of verbeterd.

Verder is de sport van groot belang
door haar karaktervorming: gemeen-
schaps- en kameraadschapsgedachte
worden hierdoor versterkt, hetgeen de
geest in'het bedrijf als gemeenschap
ten goede komt. Het zal tenslotte zo
moeten zijn, dat het bedrijf en de ar-

beider zich beide interesseren vpor de
gezondheidsplicht, die een ieder heeft
tegenover de gemeenschap, zodat de
arbeider én voor zich zelf én voor de
geriieenschap aan bedrijfssport deel-
neemt, terwijl het bedrijf een deel van
deze plicht op zich neemt door den
arbeider in de-gelegenheid te stellen
bedrijfssport te beoefenen. Het bedrijf
zal dus opvoedend gaan werken en de
organische eenheid van bedrijf als
arbeidsgenieenschap is geschapen.
Het spreekt vanzelf, dat, wil de be-
drijfssport enig effect hebben, zij on-
der deskundige leiding beoefend zal
moeten ^worden.
Zodra algemeen het belang van be-
drijfssport gezien zal worden, zal er
een groot tekort aan bevoegde leiding
ontstaan. Daarom zal er voor een goe-
de opleidingsmogelijkheid wor sport-
leiders voor bedrijfssport gezorgd moe-
ten worden. Wij denken daarbij aan
een Centrale Sportschool, waar be-

. halve bedrijfssportleiders, sportleiders
voor de verschillende sportverenigin-
gen, voor arbeidsdienst, jeugdorganï-
satie enz. zullen kunnen worden op-
geleid.
Tenslotte zullen er centraal richtlij-
nen moeten worden uitgegeven, vol--
gens welke de bedrijfssport zal moe-
ten worden ge'organiseerd.
Dit alles tracht „Vreugde en Arbeid"
te verwezenlijken door middel van
haar speciale afdeling voor lichame-
lijke ontwikkeling en bedrijfssport.
In de eerstvolgende nummers hopen
wij verslag uit te brengen van de
resultaten, die in ons land met de
bedrijfssport reeds zijn bereikt.

.ook de volgende inzenders alle op-
lossingen juist:

Klasse A
• A. C. v. Aart, te Eindhoven; Johs.
de Korte, te St. Maartensdijk; A.
Corstanje, te Goes; J. v Zijl, C. v.
Cappellen, J. v. d. Doe, W. Boven-
schen, te Rotterdam; L. Lamers, J. J.
Rieuwerts, W. Tyram, te Amster-
dam; N. Dekker, te Zaandam; J.
Sprangers, te Hilversum; P. C. J. v.
Zonneveld, H. C. Burghart. te Den
Haag; J. Tillema. te ' Musselkanaal;
J. Strooland, te Middelburg; C. P.
Mooyb'oer, te Krommenze; L. Dassen,
te Bussum; E. Miske te Middelstum;
Roelof Braaksma, te Morra.

Klasse B
Ids. R. Braaksma. te Morra'; ft. M. -
Roos, te Eindhoven; A. de Bruin, te
Dordrecht; H. v. d. Veer te Krom-
menie; A. Terpstra te Groningen;
P. M. Pot, S. J. Snip. J. C. v. Voorst,
R. v. EijK, P. H. Dropvat, te Amster- .
dam; T. Lindeman, te Apeldoorn; J.
Piek. te Heemstede, J. v d Graaf. J.
Vermeulen Joh. P. v d Doorn. B.
Galjaard. A. v. d. Kolk Den Haag; •
A. Koster, W. v. Kregten te Deven-
ter; A. Cremer, J. P. la Rivière, E.
A. Posthoorn, A. A. v. Kampen. F.
Dijkhuizen, A. M. Vet B Coster. J.
Keiler. C. J. v. Eijsden te Rotterdam!
J. A. v. Hunt, te Hillegersberg; J.
Heij, te Arnhem; R. R. Zeef. te Nij-
megen; J. v. d. Vliet, te Maarsen; D.
v. d. Lei, te Berlikum; H. Veidkamp,
te Mildam; J. Miedema, te Jelsum;
L. Jonkman, te Ommen: R. de Vries,
te Nw.-Weerdinge; W. Ploeg, te Zut-
phen; H. C. Pieëte, te Leiden.; C. v.
Wal, te Middelstum; G. Dam. te Ak-
krum; 8. Hiemstra. te Zurich (Fr.);
L- J. Dieleman, te Hoek (Zld.); J. v.
d Aa, te Nw. Weerdinge.

Correspondentie
P. C. J. v. Z. Den Haag. — Deze
nieuwe notatie zou ongeoefende spe-
lers heel wat last geven

D itmaal geven wij de herkomst van
een ..Nederlandse zegswijze, welke

niet aan een bepaalde streek of plaats
gebonden is, doch door geheel .het land
als bekend mag worden verondersteld.
„Neem hem maar eens in de maling",
is een zeer bekend gezegde, doch wij
vernioeden, dat de1 lezer wel niet zal
weten, hoe het ontstaan is.
„Misschien'I—aldus schreef de Neder-
landse taalkundige F. A. Stoet —
„moet men eigenlijk onder „maling"
verstaan het ronddraaien bij het
bochten, of door middel van een touw,
dat om iemand geslingerd is en aan
welks beide uiteinden heen en weer
getrokken wordt, iemand zodanig
ronddraaien, dat hij zijn bezinning
verliest." Van oudsher heeft de bena-
ming „malen" een ronddraaiende be-
weging weergegeven. Men denke maar
aan de ouderwetse molenstenen, waar-
tussen het graan gemalen werd, waar-
bij dan de beide stenen zeer snel rond-
draaiden. Sinds het malen machinaal
geschiedt, is de gedachte aan die
draaiende beweging op de achtergrond
geraakt, maar de uitdrukking „iemand
in de maling nemen" is ook van heel
oude datum.
De bovengenoemde taaivorser meende
zijn uitlegging te mogen opmaken uit
een passage, welke hij vond in de
„Vermakelijke Avonden": „Op een
avond, dat ik hem van zijn minnares
naar huis geleidde, wierd hij in dezelf-
de straat in een strik gevangen, die
men midden in dezelve -voor hem ge-
spannen had, en welke ongemerkt en
zeer behendig aan wederzijden door
een persoon geregeerd wierd; die na
hem verscheidene malen met dezelve
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om en weer-om geslingerd te Hebben,
zoodat hem de hoed en paruik ont-
vloog, hem plotselijk nedersmeeten en
toen lafhartig het hazenpad kozen."
Klaarblijkelijk behoorde ook een der-
gelijk „in de maling" nemen bij de
„vermakelijke avonden" uit de oude
tijd. De bovenbedoelde uitlegging van
het gezegde „iemand in de maling
nemen", vindt ook steun in de volgen-
de uitdrukking, welke in West-Vlaan-
deren gehoord wordt: „Iemand in de
slingerkoorde houden, hem tot speel-
bal doen dienen, of met hem gekKen".
De Friezen zeggen: „De faem is yn 'e
malmoulne rekke", hetgeen zeggen
wilde, dat de meid in de mallemolen
was geraakt, of — zoals W. Dijkstra
er aan toevoegt — „door knapen van
verdacht allooi in de maling genomen
werd".
De' uitdrukking „in de maling komen"
betekende ook, door het volk op straat
omsingeld te worden en "van de ene
naar de andere kant getrokken te
worden. '
De taalkundige Harretaomée spreekt
ook'van „iemand een maling maken",
wat zeggen wilde, dat iemand „met
onstuimigheid grof werd toegesproken,
zodat een samenscholing er het gevolg
van was". Tenslotte werd er aan her-
innerd, dat Huygens ook sprak van
„iemand slingeren", wanneer hij wilde
aangeven, dat iemand voor de gek ge-
houden werd.

Hef blijft onder de roos
De spreekwijze „het blijft onder de
roos" wordt ook dikwijls gedeeltelijk
in het latijn gebezigd en dan hoort
men: „Dat is sub rosa", waarbij de

beide laatste woorden zeggen willen
„onder, de roos". De uitdrukking da-
teert uit de 16e eeuw.
In Sweerts' „Koddige en ernstige,op-
schriften" wordt gesproken van een
geschilderde roos, welke opgehangen
was boven de tafel, en zeggen wilde:
„Al wat hier onder de roos geschiedt,
laat dat aldaar en meld het niet"
Dat de roos het zinnebeeld der stil-
zwijgendheid is geworden, moet hier-
aan worden toegeschreven, dat ,.Har-
pocrates '(de Egyptische god Heros)
de god der stilzwijgendheid, van Cupi-
do een roos ontving om hem te be-
wegen, de minnarijen van Venus niet
te verklappen. Vandaar, dat de roos
prijkte aan de zoldering van feest-
zalen, of, zoals De Brune mededeelt:
„ih plaatsen van genucht aan den balk
geschildert werd, om de gasten daar-
deur in te scherpen, dat zij de bedre-
ven vroolikheden 'in stilzwijgendheid.
moesten begraven".

H E L P T E L K A A R
Peau de suède

Tassen, handschoenen, schoenen enz.
van peau de suède knappen weer
prachtig op, door ze even boven de
damp van kokend water te houden
en ze daarna met een stevig schuier -
tje op te borstelen.

Zeemieren lap

Let er bij het kopen van een zeem-
ieren lap altijd op, dat er geen dunne
plekken in zitten. Dit kan men con-
troleren door de lap tegen het licht
te houden.

Klasse A
No. 3.

G. Defoy.

Zwart

Wit
Zwart 9 sch. op 6, 12, 13. 17 18. 22,
23. 34 en 45.
Wit: 9 sch. op 11, 26, 30, 31, 32, 39,
42, 44 en 50.

No. 4.
N. Brochu

Zwart

Wit
Zwart "6 sch. op 6, 7, 8, 14, 15 en
18. Dammen op 26. 41 en 46.
Wit': 13 sch. op 17, 21. 24, 25 27, 28.
29, 32, 35, 38, 39, 43 en 44.

Klasse B
• No. 3.

F. Dénoël

Zwart

^'^/mW """W """W;

Wit

Zwart: 11 sch. op 7, 8, 12, 13, 14, 17,
19, 22, 23, 26 en 40.
Wit: 11 sch. op 15, 21, 25, 28, 31 32,
33, 35, 36, 37 en 44.

No. 4.
N. Brochu

Zwdrt

W.

Zwart: 7 sch. op 12, 13, 15, '22, 23-.
33 en 42.
Wit: 7 sch. op 20, 24, 34, 40, 43, *4

en 50.
Voor alle vraagstukken geldt: ,.W**
begint en wint".

Oplossingen voor de wedstrijd
den ingewacht tot uiterlijk 15 De'
cember. x
Adresseren: Redactie Weekblad AI'
beid. Postbus 100, Amsterdam.
Op adres duidelijk Damrubriek ver'
melden.



Het „LACH-CABARET" o.l.v. Bob Bleyen-
berg komt met een vrolijke non-stop
revue van cabaret, revue, operette, zang,
muziek, dans. enz., welke programma
met recht genoemd is

,Hutspot'
in de onderstaande plaatsen,.
Medewerkenden zijn: Jossie Artama,
Karinka Klister, Bob Bleyenberg. Albert
Klein. ('kuvn Fantast», Cnicliet en part-
ner en het komische vocale en instru-
mentale kwartet „"De Zwervers".
De toegangsprijs voor al deze voorstel-
lingen bedraagt 50 cent voor georgani-
seerden en hun huisgenoten en 80 cejit
voor ongeorganiseerden, alle rechten in-
begrepen: terwijl voor werklozen een be-
perkt aantal kaarten & 10 cent ter be-
schikking wordt gesteld. In verband met
de beperkte plaatsruimte wordt voor
iedere plaats hieronder slechts één
kaartverkoopadres gemeld. Voor 8e
overige adressen zie men de bekende
affiches. •

A R N H E M VRIJDAG 14 NOV.
Stadsschouwburg, aanvang 7.30 u. n.m.
Kaartverkoop: Jansbuitensingel 17 en
's avonds aan de zaal

DEN BOSCH ZATERDAG 15 NOV'.
Casino, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: C. Schreuders, Zuidwal 46 en
's avonds aan de zaal

W.U'BACH ZONDAG 16 NOV.
Zaal nog niet bekend, aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: M. Krause, Emnïa-
straat 17 en 's avonds aan de zaal.

ZUTPHEN MAANDAG 17 NOV.
B.uiten Sociëteit, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Stationsplein 3 en des
avonds aan de zaal.

GRONINGEN ' DINSDAG 18 NOV.
Het Tehuist aanvang 7.30 uur n.m.
aan de zaal.
Kaartverkoop: Turfsingel 75 en 's avonds

- aan de zaal.

LEEUWARDEN WOENSDAG 19 NOV.
Harmonie, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Nieuwekade 84 en 's avonds
aan de zaal Werklozenkaarten uitslui-
tend Nic. Tulpstraat 3.

ASSEN DONDERDAG 20 NOV.
Concerthujs, aanvang 7 30 uur n.m.
Kaartverkoop: Brink 28 en 's avonds aan
de zaal

ZWOLLE VRIJDAG 21 NOV.
Buiten Sociëteit, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkocro: Eekwal 29a. en 's avonds
aan de zaai.

HILVERSUM ZATERDAG 22 NOV.
Gooiland, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Stationsstraat 8 en 's.avonds
aan de zaal.

UTRECHT ZONDAG 23 NOV.
N.V.Huis, .aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Springweg 102 en 's avonds aan
de zaal.

GOES MAANDAG 24 NOV.
Schuttersriof, aanvang 8 uur n.m. Kaart-
verkoop: Wijngaardstrftat 7 en 's avonds
aan de zaal.

MIDDELBURG DINSDAG 25 NOV.
Schuttershof, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Dam 13 en 's avonds aan
de zaal.

Vrolijkheid in tempo
Een revuetje' van kleinkunst door het
gezelschap van HERMAN DIEDERICHS.
Medewerkenden zijn: Harry Noties. hu-
moristisch goochelaar; Marina van
Gmidswaurt, met -sprekende en zingen-
de piccolo toppunt vaft buikspreken;
JOanita, transformaties: De Twee Eri-
ca's, danspaar; Herman Dleilericlis. con-
fèrencter; Henk Hanepen, accordeonnist.
De toegangsprijs voor al deze voorstel-
lingen bedraagt ƒ 0.35 voor georgani-
seerden, alle rechten inbegrepen
Voor de voorverkoopadressen zie men de
bekende affiches, terwijl de kaarten
bovendien 's avonds aan de zaal ver-
krijgbaar zijn

KRUININGEN ZATERDAG 15 NOV.
Wapen van Zeeland, aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: Brouwerijstraat 5 en
's avonds aan de zaal.

SAS VAN GENT • ZONDAG 16 NOV.
Re-seda, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: bij de bekende adressen en
's avonds aan de zaal.

TERNEUZEN MAANDAG 17 NOV.
Luxor Theater, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: bij de oekende adressen
en 's avonds aan de zaal, alsmede bij D.
v. d. Hooft, Oudelandseweg 30.

OOSTBURG DINSDAG 18 NOV.
Beursgebouw, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop : bij de bekende adressen
en 's avonds aan de zaal

ZIER1KZEE WOENSDAG 19 N.OV.
Sociëteit Concordia, aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: bij de bekende.
adressen en 's avonds aan de zaal.

BROUWERSHAVIiN
DONDERDAG 20 NOV

Hotel Ringelberg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: bij 'de bekende adressen
en 's avonds aan de zaal,

ST. MAARTENSDIJK
VRIJDAG 21 NOVEMBER

Du Commerce, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: bij de bekende adressen
en 's avonds aan de zaal.

Opera-voorstelling te Amsterdam
Ter herinnering aan de stichting van „Vreugde en Arbeid" m November 1940 door
Commissaris Woudenberg van het N.V.V is op Vrijdag 14 November a.s. in Theater
Carré. t<? Amsterdam een grote bijzondere voorstelling georganiseerd.

DE ITALIAANSE OPERA
voert de opera van Puccini „Butterfly" op, terwijl het Residentie-Orke§t nieraan
evencons medewerkt - ,
De voorstelling is uitsluitend toegankelijk voor leden van het N.V.V en hun huis-
genoten.
Kaarten è, ƒ 0.75 per persoon zijn verkrijgbaar bij: D Swart Overtoom 532; C H.
Schoenmaker. Nachtegaalstraat 57; Beekhof, J. Evertsenstraat 126; K H. J. Jansen,
Van Woustraat 178; N .VV. District Amsterdam, Prins Hendrikkade 49—51; Vreugde
Pn Arbeid, Leidseplein en bij de aangesloten vakgroepen
Bovendien zijn voor zover voorradig s avonds nog kaarten verkrijgbaar aan de
faal
Plaatshespreking a ƒ0.10 is uitsluitend mogelijk bij het Iniichtingenbureau
„Vreugde en Arbeid", Leidseplein en bij het N.V.V. District Amsterdam, Prins
Hendrikkade 49—51
De voorstelling begint om 7.3O uur, zaal open 7 uur

Bonte 14 -daagse
Radio-uitzendingen

DEN HAAG DINSDAG 25 N O V.
In gebouw K. & W Medewerking ver-
lenen: HET AMUSEMENTSORKEST o.l.v
Elzafd Kuhlman; met zang van Hedwig
Jungkurth; Elly virn Stekelenburg met
krontjongliedjes; Sandor Slpos, 'xylo-
phoon; Jae. Oerlach, accordeon; Fr. vaH
Cai>elle, accordeon; Harry en VVil ly , de
vrolijke Volendammers; een Havvaiian-
Ensemble; de V. & A.-mannetjes. Deze
bonte 14-daagse radio-uitzendingen wor-
den door „Vreugde en Arbeid" In
samenwerking met de Nederlandse Om-
roep georganiseerd. Deze uitzendingen
vinden Dinsdagsavonds om. de 14 dagen
plaats en worden uitgezonden van 19.30
—20.30 uur over de zender Hilversum I
(golflengte 415 m.) en van 21.00—21.45

. uur over de zender Hilversum II (golf-
lengte 301 m.); na sluiting der zenders
wordt het programma verder uitgezon-
den over het radiocentrale-net.
De algemene toegangsprijs bedraagt
ƒ 0.60 per persoon, alles inbegrepen.
Kaartverkoop- Het Bolwerk. Wagenstr.
47; Het Volksgebouw. Prinsegracht 71;
..Mercurms', Prinsegracht 33; Inlich-
tingenbureau „Vreugde en Arbeid1'. Hof-
weg en 's avonds aan de /aal.

Toneelvoorstellingen
Het VOLKSTONEEL o.l.y. Bart Elfïïnk
voert op „De ridder van de kousen-
band", een dolle klucht in 3 bedrijven
van Henk Bakker; regie Jan Boezer.
Medewerkenden zijn: Bart Elfrink, Bep-
pie Killa, Jan Boezer, Tonny Verwey,
Wim Faassen, Lotte Alex, Riek Berk-
hout en Albert van Vegten. ,
De toegangsprijs voor al deze voorstel-
lingen bedraagt: ƒ0.50 voor georgani-
seerden en hun huisgenoten en ƒ 0.80
voor ongeorganiseerden, alle rechten in-
begrepen; terwijl voor werklozen een
beperkt aantal kaarten A f 0.10 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

WEERT V R I J D A G 14 NOV.
Apollozaal. aanvang 7.30 uur p. m. Kaart-
verkoop:^ C. B. Tientjes, Hushoven
125 c en 's avontls aan dé zaal.

NIJMEGEN ZATERDAG' 15 NOV.
Kleine zaal „De Vereniging" aanvang
7.30 uur n.m Kaartverkoop: Berg en
Dalseweg 38 en- 's avonds aan de zaal.

SITTABD ZONDAG 16. NOV.
Ober Bayern. aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: A. de Valk, Vouewveg 8
en 's avonds aan de zaal.

ENSCHEDE MAANDAG 17 NOV.
Irene, aanvang 7.30 uur n.m. (zaal open
6 uur). Kaartverkoop: Molenstr. 46 en
's avonds aan de zaal.

VENLO DINSDAG 18 NOV.
Feestzaal Nationaal, aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: N V.V.-Huis „De
Toekomst", Havenstraat en 's avonds aan
de zaal.

HELMOND WOENSDAG 19 NOV.
Flora, aanvang 7.30 n.m Kaartverkoop:
Klaverhof 34 en 's avonds aan de zaal.

AMERSFOORT DONDERDAG 20 NOV.
De Valk. aanvang 7.30 uur n m. Kaart-
verkoop: Seringstra r»t 8 en 's avonds
aan de zaal.

BUSSUM VRIJDAG 21 NOV.
Concordia, aanvang 7.30 vur n.rn. Kaart-
verkoop: Bijlstraat 86 en 's avonds aan
de. zaal.

GOUDA ZATERDAG 22 NOV.
Concertzaal Kunstmin, aanvang 7.30
uur n.m. Kaartverkoop: Vondelstraat 31;
Turfmarkt 59 en 's avonds aan de zaal.

Zondagochtendvoorstettinger
AMSTERDAM ZONDAG l(i NOV.
Rialto Theater, Ceintuurbaan, aanvang
10,30 v.m. Filmvoorstelling met de film
„Paren — De macht van de Kris", ter-
wijl Jan Apon mét declamatie" voor een
goed bij programma zal zorgen Deze
voorstelling wordt georganiseerd voor de
leden van de bonc} van Personeel in
Overheidsdienst en de Ambtenaarsbond.
Kaarten uitsluitend verkrijgbaar via
deze. beide vakgroepen

LEIDEN ZONDAG 1G NOV.
Trlanon Theater, aanvang 1O uur v.m.
Filmvoorstelling rnet de film „Concert
in Tirol" terwijl het muziekkwartet
B. Meyer voor een' goed bij programma
zorg draagt. Toegangsprijs bedraagt
ƒ O.30, terwijl voor werklozen - een be-
perkt aantal Kaarten a ƒ 0.10 verkrijg-
baar is. Kaartverkoop: uitsluitend buf-
fet „Volksgebouw'. Herengracht 34 en
's morgens aan de zaal.,

DEN HAAG ZONDAG 16 NOV.
Odeon Theater, Herengracht, aanvang

Lick. ontwikkeling
De leden van het N.V.V. en hun huis-
genoten kunnen in de navolgende
plaatsen tegen zeei laag tarief op be-
paalde tfjden m overdekte zweminrich-
tingen zwemmen:
Amersfoort: Sportfondsenbad; Amster-
dam: Sportfondsenbad (Oost) en Sport-
fondsenbad "i West i en het Zuidérbad;
Apeldoorn: Sportfondsenbad; Arnhem:
Sportfondsenbad: Delft: Sportfondsen-
bad; Dordrecht: Sportfondsenbad: Eind-
hoven: Sportfondsenfad; Den Haag:
Bosbad; Groningen: Noorderbad; Haar-
lem: Sportfondsenbad. Leeuwarden:
Leeuwarder Overdekt Zwembad: Leiden:
Overdekte Leidse. Bad- en Zwemmrich-
ting; Rotterdam: Sportfondsenbaa en
Oostelijk Zwembad; Schiedam: Sport-
fondsenbad: utrecht: Zwembad O.Z.E.
B.I.; Venlo: Sportfondsenbad: Zaandam;
Sportfondsenbad Zaandam, IJmuiden:
Overdekt Zwembad ..Velserbad".
De plaatselijke „Vreugde en Arbeid"-
vertegenwoordigers verstrekken gaarne
alle gewenste inlichtingen omtrent tij-
den en prijzen ter plaatse.
In de meeste bladen is een zwemm-
structeur aanwezig voor het geven van
gratis, instructie aar> diegenen, die de
zwemkunst nog niet machtig zijn.

Volksontwikkeling
Tentoonstelling „Eeuwig Levende Tee-
kens" in het Gemeentemuseum te Den
Haag, welke aldaar tot eind December
gehouden wordt, is voor de leden van
het N.V.V. op vertoon van lidmaat-
schapskaart toegankelijk a ƒ 0.20 per
persoon. Deze tentoonstelling geeft een
overzicht van de verspreiding van zin-
nebeelden in d« volkskunst en in het
volksleven

AVONDSCHOOL VOOR VOLWASSENEN
In Haarlem Is inmiddels een tweede
cursus Duits aangevangen, terwijl in
Zoetemeer eveneens een A.V.V. is opge-
richt. In Den Haag. Dordrecht. Leiden
en Gouda zijn de voorbereidende werk-
zaamheden zo goed als gereed en daar
zullen de AVV's de volgende week even-
eens aanvangen. Arnhem werkt reeds
op volle kracht. Groningen heeft nxi
twee cursussen nl. Duits en Vestigings-
wet; een A. V V. is in voorbereiding.

10.30 uur v.m. Filmvoorstelling met de
film „Vivere", met Tito Schipa in de
hoofdrol, terwijl Klein's Volksdansgroep
voor een goed bijprogramma zorgt. Toe-
gangsprijs bedraagt / 0.30, terwijl voor
werklozen een beperkt aantal kaarten
a ƒ0.10 verkrijgbaar is. Kaartverkoop:
N.V.V. District Den Haag, Dr. Kuiper-
straat 10 en 's morgens aan de zaal,

. ROTTERDAM ZONDAG 16 NOV.
Gebouw Odeon, Gouvernestraat. aan-
van 10.30 uur v.m Filmvoorstelling met
de film „Zijn dochter heet Peter" ter-
wijl Pierre Boeyen en Lia Martin met
liedjes aan de vleugel voor het bijpro-
gramma zorgen. Toegangsprijs bedraagt _
ƒ 0.30, terwijl voor werklozen een be-''
perkt aantal kaarten 4 ƒ 0.10 verkrijg-
baar is. Kaartverkoop: N.V.V. District
Rotterdam, 's Gravendijkwal 95 en des
morgens aan de zaal

HILVERSUM ZONDAG 16 NOV.
Casino Theater, aanvang 1O.30 uur v.m
Filmvoorstelling met de film „Het Mas-
ker valt" en met medewerking van den
operette-zanger Guus Markman. De toe-
gangsprijs bedraagt ƒ 0.30, terwijl voor
werklozen een beperkt aantal kaarten
è, ƒ0.10 verkrijbaar Is. Kaartverkoop:
Stationsstraat 8 en 's morgens aan de ,
zaal.

AMSTERDAM ZONDAG 23 NOV.
Hallen Theater, JÊn van Galenstraat,
aanvang 10.30 uur v.m.. Filmvoorstelling
met de film .Pareh — De Macht van de
Kris" en met medewerking van Guus
Markman met liedjes aan de vleugel^De
toegangsprijs bedraagt ƒ0.25, terwijl
voor werklozen een beperkt aantal
kaarten è ƒ 0.1Q verkrijgbaar is. Kaart-
verkoop- ..Vreugde en Arbeid", Leidse-
plein, Prins Hendrikkade 49—51 en des
morgens aan de zaal.

'"D.

Kindervariété-voorstelling
„Voor de kinderen nu eens wat anders"
Medewerking verlenen: het eerste Neder-
landse Marionetten-theater; Albo en
Anita, zeepbellen-jongleurs; Robby de
rekenende hond, Renyo, de muzikale
clown; terwijl het geheel afgewisseld
wordt door Kinderfilms. De toegangs-
prijs bedraagt ƒ 0.25 voor kinderen en
ƒ 0.35 voor begeleiders.

HILVERSUM ZATERDAG 15 NOV
„Ons Gebouw". Havenstraat, aanvang
3 uur n.m. Kaartverkoop: Stationsstraat
8 en 's middags aan de zaal.
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VOOR DE VROUW

Nog wat groenterecepten
We zijn — als we tenminste de
kranten van October goed hebben
bijgehouden! - - nu al aardig op de
hoogte van groentebereidingen, die
alle nuttige stoffen uit de planten-
wereld voor onze gezondheid weten te
bewaren. We koken dan de koolraap
en de wortelen niet meer af en we
beperken de kooktijd tot een half
uur — wat natuurlijk zeggen wil, dat
we dat halve uur gaan rekenen van
het ogenblik af, dat de groente aan
de kook is gekomen.
Ook passen we nu en dan het ge-
bruik toe van niet-gekookte groente,
hetzij we die als een sla bereiden,
hetzij we ze — heel fijn gesnipperd
— door de warme gestampte aard-
appelen roeren.
Dat weten we dus al!
Maar wat verschillende huisvrouwen
nog niet weten is, dat ook de berei-
ding van verschillende koolsoorten,
die we als afzonderlijke groente (niet
in stamppot dus) willen opdienen),
evengoed mee kunnen doen aan deze
„nieuwerwetse" bereidingswijze van
kort koken met weinig water.
Daarmee willen we ons 'vandaag
bezighouden en we zullen achtereen-
volgens recepten ' bespreken voor
rodekool, voor savoyekool, voor
spruitjes en voor boerenkool. Wie er
de 'proef mee neemt, zal onder-
vinden :
Ie. dat ze minder groente behoeft
te kopen, omdat het verlies door slin-
ken geringer is;
2e. dat ze minder gas behoeft te ge-
bruiken, omdat de kooktijd korter is
en het stoven achterwege blijft;
3e. dat de 'smaak vari de maaltijd
erbij wint, omdat geen geurige
groentebéstanddelen met het afkook-
water door de gootsteen gaan;
4e. dat op den duur — wanneer dus
dagelijks onze nieuwe methode in
toepassing wordt gebracht — de ge-
zondheid van het gezin er op voor-
uit gaat en lastige kwaaltjes (ik denk
b.v. aan wintechanden en -voeten)
op de- achtergrond raken.
Hier v^Tgen dan de recepten!

^ LÏOdekool (4 personen),
l rodekooltje van l a H kg., l afge-
streken eetlepel suiker, 2 eetlepels
azijn, ietsje zout, als 't kan een
klontje boter, ongeveer l theelepel
aardappelmeel of maizena.
Ontdoe de kool van de buitenste
bladeren, snijd haar dan door midden
en rasp de beide helften op een
grove rasp (een zg, zeeprasp). Zet ze
op met een bodempje water en een
snuifje zout, breng ze vlug aan de
kook en laat ze dan op een zacht
vuur (de spaarbrander b.v.) gaar
worden (niet langer dan £ uur). Ver-
meng de kool met de .suiker, de azijn
en - - *s het kan - - een klontje
boter; bind het nog op de bodem
aanwezige vocht met het aange-
mengde aardappelmeel.
Vervang ook wel — als dit tenminste
zonder al te grote kosten mogelijk is

- de azijn öoor een zure appel en
rasp die, dun geschild, door de gaar-
gekookte kool.

Savoyekool (4 personen),
l savoyekool van ongeveer li kg.,
wat zout, 2 dl. (2 kleine theekopjes)
taptemelk, 2Q gr (2 afgestreken eet-
lepels) bloem of maizena, als het kan
een klontje boter.
Behandel de kool op dezelfde wijze,
die voor de rodekool in het vorige
recept is beschreven. Giet bij de
gaargekookfce kool de melk", laat die
aan de kook komen en bind dan de
vloeistof met de aangemengde bloem
of maizena. Hoer tenslotte misschien
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een klontje boter door de kool en,
als het kan. wat geraspte nootmus-
kaat.

Spruitjes (4 personen),
l kg. spruitjes, wat zout, l dl.

(l klein theejtopje) taptemelk, l a 2
theelepels maizena, als het kan een
klontje boter.

Maak de spruitjes zuinig schoon, was
ze en zet ze op met een bodempje
kokend water en wat zout. Breng ze
vlug aan de kook en laat ze dan op
een zacht vuur gaar worden (20 a 30
minuten). Giet er de melk bij-, laat
die aan de kook komen en bind de
vloeistof met de aangemaakte
maizena. Maak, als het kan, de
groente af met een klontje boter en
misschien ook wat geraspte noot-
muskaat.

'Boerenkool (4 personen).
H kg. -ooerenkooi wat zout, 2 dl.
(2 kleine theekopjes) taptemelk, 20
gr. (2 afgesfreken eetlepels) bloem

,of maizena, als het kan een. klontje
boter.

Neem de bladeren met stengel en al
van de stronk, was ze zorgvuldig,
neem er dan enige bij elkaar en
snipper die — op de wijze van raap--
stelen — zo fijn mogelijk, eerst dus
het stengelgedeelte en daarna de
bladeren zelf (de dikke middelnerf
wordt dus in dit geval niet ver-
wijderd). Breng de kool vlug aan de
kook met een bodempje water en wat
zout (vooral niet te veel: onafge-
kookte boerenkool heeft weinig zout
nodig); laat ze op een zacht vuur
gaar worden (ongeveer 4 uur), giet
er de melk bij, maak die aan de kook
en bind dan de groente met de aan-
gemengde maizena of bloem. Roer
tenslotte, als het kan, een klontje
boter er doof en proef of er vol-
doende zout in is gedaan
Het loont dikwijls nog de moeite om
de stronk af te schillen, in dunne
plakjes te snijden en met de groente
mee gaar te koken: juist in stronk,
in stengels en in «4ikke bladnerven
komt veel suiker voor, die ons
groentegerecht lekker maakt, omdat
ze de anders nogal sterk uitkomende
koolsmaak verzacht.

VIERT DE VERJAARDAG VAN UW KIND
Verricht Uw taak

met blij geziekt
„Moeder, krijg ik een bromtol voor
m'n verjaardag?"
Met deze vraag komt de vijfjarige
kleuter uit ^chool. Een vriendje, dat
naast hem zit in de voorbereidende
school, was jarig en bracht vol trots
z'n verjaaröagscadeau, een bromtol,
mee naar1 school om die aan de juf
te laten zien.
Moeder is juist bezig pap te koken
voor aanvulling bij de broodmaaltijd.
Zij is uit haar humeur. Die pap-
kokerij 'brengt volgens haar weer
extra werk mee. Het slechte humeur
van moeder wreekt zich op het kind.
„Ach, jongen, hou je mond over je
verjaardag, ik heb nu wel wat anders
aan m'n hoofd".».....
De kleine,'die zo blij naar huis kwam,
hu hij die mooie tol binnen zijn be-
reik dacht, verlaat teleurgesteld de
keuken.
Was het nodig, dat moeder den kleuter
dit antwoord gaf?'Nee en nog eens
nee. In plaats dat moeder het pap-
koken van de andere kant bekijkt en
blij is, dat zij de kinderen, als- zij me.t
dit gure weer koud en verkleumd uit
school komen, een lekker warm bord
pap kan geven, moppert zij over het
extra werk. Op die manier is er altijd
wel wat te mopperen. Een moppe-
rende moeder oefent bovendien een
druk uit op haar omgeving.
Wij weten het wel, een huismoeder
heeft het op het ogenblik lang niet
gemakkelijk
Er zijn tal van huisvrouwen, die het
zelfs zeer zwaar hebben, doordat zij,
behalve met de distributieromp-
.slomp, pok nog met financiële zorgen
hebben te kampen. Maar toch... een
huisvrouw. en moeder, die zich ten
volle bewust'is van haar taak, zal
zeker ook in deze moeilijke tijden er
nog een genoegen ui vinden, haar
huisgenoten zo weinig mogelijk van
haar zorgen te laten merken. Zij zal er
onder alle omstandigheden voor zor-
gen het middelpunt van haar gezin
te zijn. Dat kan zij alleen bereiken,
door zich op de hoogte te stellen van
hetgeen er tegenwoordig door tal van
instanties op voorlichtingsgebied
voor de huisvrouwen wordt gedaan.
Wanneer zij de raad, die haar door
terzake kundigen wordt gegeven, op-
volgt, zal zij zelf veel minder zorg en
moeite hebben om haar rantsoenen
zo te verdelen, dat zij uitkomt. Zij zal
er werkelijk versteld van staan, wat
voor smakelijke gerechten zij nog op
tafel kan brengen. Maar zij moet in

de eerste plaats ontvankelijk zijn
voor de nieuwe — we kunnen gerust
zeggen verbeterde — wijze van voed-
selbereiding.
De huisvrouw moet om te beginnen
niet denken, dat deze wijze van
voedselbereiding uit de nood der
tijden wordt gepropageerd.. Al jaren
voor de oorlog werd voor de moderrle
voedingsmethode propaganda ge-
maakt. Een feit is natuurlijk wel, dat
de huisvrouwen er door de omstan-
digheden gemakkelijker toe zullen
komen, iets nieuws te proberen, dan
wanneer er van alles volop te krij-
gen is.
Om nu nog eens op onze kinderen
terug te komen; Ir.ten wij toch be-
denken, dat we hen zo weinig moge-
lijk van oorlog en andere narigheden
moeten laten merken. Het is zo ver-
keerd, direct met een snauw of af-
wijzend antwoord de kleintjes van
ons af te stoten. Waarom zullen we
dan hun verjaardag niet, zij het dan
op meer sobere wijze dan andere
jaren, vieren? Zij behoeven toch niet"
zulke grcte en kostbare cadeau's te
hebben. Het zit 'em in de kleinig-'
heden. Een kinderhand is gauw ge-
vuld.
Moeder kafi de verjaardag van het
kind met eenvoudige hulpmiddelen
tot een onvergetelijke dag maken.
Een vaasje met een paar bloemen op
z'n speeltafeitje, of, als moeder bang
is, dat dat wordt omgegooid, een klein
bloeifnd plantje. Denkt eens aan een
heel gewoon biskwietje met wat stijf
geslagen kunsteiwit, waardoor een
paar druppels gekleurde aroma wor-
den geroerd; geeft zo'n feestdag van
het kind een kopje caramelmelk van
taptemelk gemaakt. Dit alles zal de
feestvreugde verhogen. Er zijn nog
leuke gekleurde papieren servet j es in

. de handel, die '-s middags als extra
versiering op tafel worden gelegd.
Het hoogtepunt van de dag zal zijn,
als moeder wat spelletjes met de kin-
deren doet, een _ aardig verhaaltje
voorleest of vertelt, al naar de aard
en de leeftijd van het kind.
Als dan de kleine 's avonds moe van
het spelen naar bed gaat, zal hij het
zeker nóg hebben over de fijne dag.
Moeder heeft dan de voldoening, dat
zij zonder veel kosten toch haar kind
nog een prettige dag kon bereiden.
Huisvrouw of huismoeder te zijn is
in de'ze tijd lang niet gemakkelijk.
Maar als zij haar taak begrijpt, is deze
toch -heel dankbaar. Er is .niets
mooiers dan ervoor te zorgen, dat
man-en kinderen een prettig, gezellig
tehuis hebben, waar zij kunnen uit-
rusten van een vermoeiende dagtaak.

C O R R E S P O N D E N T I E
Mevr. a., u. a L. ie D. Het onaange-
name luchtje aan uw gordijnen en,
divankleed wijst er op, dat het be-
wuste kamertje erg vochtig is. Dat in
dit kamertje de laatste jaren niet
werd gestookt, bevestigt ons vermoe-
den. Wij adviseren u, het kamertje
enige dagen goed te ventileren — zo
mogelijk terwijl u er de kachel laat
branden.
Gordijnen en divankleed ongeveer een
dag in water met een niet te sterke
zeepoplossing laten staa_n, Het duffe
luchtje zal dan wel zijn verdwenen.
Mej. G. E. W. te R. Weet.u zeker, be^
doeld advies in „Arbeid" te hebben ge-
lezen? Wij herinneren óns er niets van
en we hebben er .alle nummers op na-
gezocht. Voor toezending van het
knipsel houden we ons daarom aan-
bevolen.
Mevr. J. de V.—J. te Z. Wanneer u
meent, dat uw aanslag in het levens-
onderhoud van uw vader te hoog is,
kunt u schriftelijk bij het gemeente-
bestuur uw bezwaren indienen. Hoe-
wel ten deze over het algemeen nor-
men zijn gesteld, zal men met uw
buitengewone omstandigheden wel
rekening houden.

1 Mevr. H. J.—W. te E. Een paar dagen
nadat we uw' brief ontvingen, ver-
scheen in' de Staatscourant een be-
schikking, volgens welke ook de
schoenherstellers worden verplicht,
hun prijzen op goed zichtbare wijze
kenbaar te maken. Als uw schoenma-
ker ook dit besluit aan z'n laars lapt,
dan weet u, wat u te doen staat.
Mevv. T. D. J. te' B. De grove steek
van uw naaimachine kan verschillen-
de oorzaken hebben. Er zijn op z'n
minst twee manieren om de 'grootte
van de steek te regelen. Het beste is
er een vakman bij te halen.
Mevr. C. H. L.—B. te U. Dat de textiel-
regeling, een bevoocrechting van de
betergesitueerden betekent, kunnen
wij niet onderschrijven. U moet niet
vergeten, da-t zij twee nog goed bruik-
bare kledingstukken moeten inleveren
om er één nieuw voor terug te krij-
gen: Daarbij komt nog de helft van de
puntwaarde. Aan de andere kant voe-
len we wat voor uw redenering, dat er
altijd een categorie mensen overblijft,
die niet in aanmerking komt voor de
distributie van ingeleverde kleding,
maar ook te weinig verdient orn nieuw
goed te kunnen kopen.
Mevr. F. K.—de J. te H. Als aan het
versleten bontjasje toch niets meer
valt te repareren, zal ,er nog wat an-
ders van zijn te maken. Bijvoorbeeld
een paar heerlijk warme mutsen voor
uw jongens of een handmof voor uw
dochtertje.
Mevr. Sch. te L. Uw brief hebben wij
doorgezonden.
Mevr. A. v. M. te V. Het door u ge-
vraagde patroon zal dit jaar waar-
schijnlijk wel niet meer aan de beurt
kunnen komen. Men heeft -ons de
laatste tijd met.dergelijke verzoeken'
overstelpt.
Mevr. M. v. Z.—C. te 's-G. De modder-
vlekken in de cocosloper kunt u met
lauw zeepsop verwijderen. Goed na-
spoelen met schoon water.
Mevr. P R B. te A. — Een patroontje
voor een jongensslobpak is reeds ge-
plaatst. Dit patroon is echter geschikt
voor een kind van 3 a 4 jaar. U zou
het patroon dus iets kleiner moeten
maken.

l Ingezonden mededeling.) ~

Een nieuw recept tegen

rheumatiek
Neem 85 gram ter-
pentijn of brandspiri-
tus en 15 gram Rheu-
magic-olie, beide ver-
krijgbaar bij UW
apotheker of drogist.
Schud de twee ingre-
diënten door elkaar
in een schoone flesch-

Bet de pijnlijke plaatsen met de aldus
verkregen l'iniment drie of vier keef
per dag. U zult vaststellen dat dit
eenvoudig middel uiterst snelwer-
kend is.



MEISJES OP DE HUISHOUDSCHOOL
E en sckool met klanten

D at een huishoudschool voor meis-
jes, die niet kunnen of willen

doorleren, een nuttige instelling is,
zal wel niemand in twijfel trekken.
De meisjes komen, als zij goed kun-
nen leren en niet met ziekte of
tegenslag te kampen hebben gehad,
reeds van de lagere school, wanneer
zij nog geen dertien jaar oud zfjn.
Tot haar veertiende jaar zijn ze ech-
ter leerplichtig.
Hoewel we alleszins kunnen begrij-
pen, dat er in vele, vooral in grote
gezinnen met ongeduld op wordt
gewacht, tot eindelijk een van de
kinderen de zorgen der ouders wat
kan verlichten, door iets te gaan ver-
dienen, zijn we toch blrj, dat zulke
jonge kinderen niet direct van de
lagere school in een betrekking kun-
nen. Immers, hoe dikwijls komt het
niet voor, dat een huisvrouw het
werk zelf niet af kan. dat er drin-
gend hulp nodig is, terwijl de finan-
ciële toestand van het gezin een
goed betaalde kracht onmogelijk
maakt?
Zo'n jong kind behoeft nog niet zo
veel te verdienen — het laat zich

weg, terwijl zij halverwege .een jurk
af hebben. De beste leerlingen moet"
je op die manier soms missen."
Wij voelen, dat deze vrouw met haar
leerlingen meeleeft — dat zij ze
allemaal wel zou willen vasthouden,
tot zij ze met een gerust hart- de
wereld in kan sturen.
„In welke vakken krijgen de meisjes
les?", vragen Wij.
„Ten eerste zorgen we voor de alge-
mene ontwikkeling", antwoordt juf-
frouw Hekker. „In de eerste klas
wordt daar zes uur, in de tweede klas
drie uur aan besteed. De leerlingen
krijgen bok zangles. Die onderbreekt
op aangename wijze de andere lessen,
de kinderen Jeren beschaafd zingen.
Ze leren wat anders dan alle 'moge-
lijke en onmogelijke straatdeuntjes."
Ondertussen luisteren we naar een
klas, die zangles heeft. De woorden
der directrice worden bevestigd: het
tweestemmig gezang klinkt fijn en
beschaafd.
„Behalve koken en voedingsleer",
vervolgt me j. Hekkert, „wordt er nog
les in naaien en verstellen gegeven
Vooral van oud nieuw maken, wordt
de meisjes onderwezen. Volgens een
vastgesteld leerplan wordt in de

„Heeft u geen last van stof en tex - voorbeeld, dat (bij een kopje koffie
tielpunten? En hoe gaat het met de een lepeltje hoort/Dat zijn dingen,
meisjes, die deze stof niet zelf kun- die de kinderen van huis- uit dikwijls

r niet gewend zijn.

bovendien gemakkelijk door mevrouw^ eerste klas een laken, een sloop en
commanderen, dus wordt er naar
een meisje, pas van school, omgezien.
Werd er dan nog maar rekening met
de jeugd, de kracht en het kunnen
van zo'n kind gehouden en zou me-
vrouw, zoals in dit geval zeker nodig
is, het meisje met de nodige tact en
geduld leiden, dan was het nog zo
heel erg niet.

Een kin d kan. niet de was doen
In vele gevallen worden echter zo'n
Jong kind de werkjes opgedragen,
waar mevrouw geen zin in heeft.
Meermalen hoorden wij zelfs van deze
jonge meisjes, dat zij de was moesten
doen. Werd. het kind aangenomen,
dan was de was buitenshuis, doch
alleen het kinderwas j e en het wollen
goed werden dan thuis behandeld.
Van lieverlede* werd het •kinderwasje
groter — er kwam nu eens een tafel-
laken, dan weer kwamen er een paar
laken.s en slopen bij, tot mevrouw •
tenslotte besliste, dat de hele was
maar aan huis moest blijven. „Het
goed heeft in de wasserij zo" .te
lijden"...
Het behoeft geen betoog, dat dit een<
veel te zware last voor deze jeugdige
schoudertjes is.
In een onderhoud^ dat wij een dezer
dagen met mej. D. W. A. Hekker,
directrice der Eerste Openbare Huis-
houdschool aan de Lepelstraat te Am-
sterdam hadden, bleek o:a., dat lang
niet alle meisjes op de huishoud-
school kunnen blijven, tot zij het
öiploma krijgen. „De kinderen moeten
het zevende leerjaar hebben door-
lopen", aldus de directrice, „als zij
hier op schoof komen. Zij moeten dan
twaalf jaar 'en acht maanden zijn.
Dat is juist zo vreselijk jammer — ik
wilde zo graag, dat de autoriteiten
daar toch eens iets aan konden doen
Het aantal leerlingen verloopt nu Z*Q
dikwijls, omdat de kinderen, zodra zij
veertien jaar zijn. van school worden
genomen en dus geen diploma kun-
nen halen. Ik zeg steeds weer tegen
öe ouders, wanneer het kind hier op
school komt, dat zij deze school niet
ais kinderbewaarplaats moeten be-
schouwen. Maar acht maanden is
een lange tijd. Was het verschil een
Paar maanden, voor het diploma kan
Worden uitgereikt, dan zouden de
meeste ouders de kinderen nog wel
hier laten, maar die acht is fataal.

Van sckool af om te verdienen
Als een niet-gediplomeerd meisje
een betrekking heeft gekregen en ze
komen er hier met mooie, verhalen
°ver, dan zijn er altijd meisjes, die
óók weg willen om te verdienen. Dit
werkt aanstekelijk! Vooral de laatste
"Jd gaan er wel 5 a 6 pet. tussen-
tijds van school — juist deze kinde-
ren hebben al zo weinig. Daarom is
ftet zo jammer, dat zij dan hun
'Chriften en werkstukken ook niet

kunnen krijger-, Vatüi gaan zij

een eenvoudig schortje gemaakt. In
de tweede klas een onderjurk, broek
en pyjamapak, terwijl bovendien" in
de tweede klas nog een jurk' wordt
vervaardigd."

nen kopen, omdat^er thuis geen geld
voor is?"
„De "kinderen kunnen op school de
stof tegen inkoopsprijs krijgen. Kan
een kind het bedrag niet ineens mee-
' brengen, dan kan het desnoods met
een kwartje per week worden afbe-
taald. Voor haar, die ook op die. ma-
nier niet kunnen kopen, wordt óók
gezorgd. Zij maken het k'ledingstus
dan voor een ander, zodat ze de les-
sen dan toch kunnen meemaken.
Punten worden altijd graag vo15r de
stof afgestaan." *
„Hoe gaat het met koken en voe-
dingsleer?", is onze volgende vraag.*.
„Ja", zegt de directrice, „dat brengt
op het ogenblik natuurlijk vele moei-
lijkheden met zich. Wij hebben ge-
lukkig etensklanten, die het middag-
maal van de sclTool betrekken en
daar natuurlijk hun bonnen voor
moeten inleveren. Hoewel dat ook
weer lastig is. wanneer de meisjes
een broodschoteltje klaarmaken,
want de klanten voelen er weinig^
voor, 'daar hun broodbonnen voor af
te staan. Zo gaat het natuurlijk ook
met andere ingrediënten, welke in de
spijzen worden verwerkt, zoals sui-
ker e.d.

Bij een kopje koffie hoort een iepeitje

De meisjes leren o.a. ook.- hoe ze de
maaltijden moeten opdienen — wij
leren hun ook kleinigheden — bij

Er is hier ook nog een 3e en een 4e
klas, waar de leerlingen vrijwillig
blijven en waar in hoofdzaak cos-
tuumnaaien wordt geleerd, terwijl

i wordt voortgebouwd op het onderwijs
in. strijken, wasbehandeling, huis-
houdkunde en gezondheidsleer der
eerste twee klassen."
„Krijgen de meisjes door tussen-
komst van de school betrekkingen?"
Of juffrouw Hekkert ons lastig vindt,
kunnen we niet aan haar merken.
Vriendelijk klinkt haar antwoord als
zij zegt:
„Wij verlenen onze bemiddeling.
Vroeger kregen sommige leerlingen
wel een plaats bij vacantietehuizen
of kinderbewaarpiaatsen. Wij gaven
altijd gaarne inlichtingen als een
onzer leerlingen een betrekking kan
krijgen. Persoonlijk vind ik het altijd
het best voor de kinderen als zij in
een huishouding of ,bij kinderen
terecht komen. Helaas gaan er ook
velen hier vandaan naar atelier of
fabrieken."

De bel luidt, de school gaat uit. Vro-
lijk en zorgeloos gaan de meisjes
huiswaarts, het lied neuriënd, dat zij
op de zangles hebben ingestudeerd.
We nemen nu ook afscheid, ervan
overtuigd, dat in deze school de kin-
deren voor de,meest vrouwelijke taak
wórden opgeleid.

Wij maken, een heren-overhemd
Op verzoek plaatsen wij nu het pa-
troon van een herenoverhemd.
„Een herenoverhemd", horen wij ver^-
schillende lezeressen al zeggen: „Ik
maak alles zelf, maar herenkleding,
nee, dat is me te ingewikkeld/'
Kijkt u dan maar eerst eens goed het
patroon aan, dari zult u zien, dat het
toch heus zo moeilijk niet is.
Ook de boord levert geen moeilijkhe-
den op, wanneer maar precies de
aanwijzingen worden opgevolgd.'
Waarom zou de overhemdblouse^ die
u voor u zelf maakte, wel goed passen
en een herenoverhemd niet?
Het patroon is getekend op de vol-
gende maten: bovenwijdte 100 c.m..

mouwlengte 60 c.m., lengte voorkant
76 c.m., halswijdte 38 * .m. en boord-
wijdte 39 c.m. Benodigde stof van 90
c.m. breed:260 c.m.
Heeft men Iets meer stof, dan kan
daar altijd nog een tweede boord uit
worden gemaakt.
Het schetsje laat zien, hoe de verschil-
lende delen van het patroon op de
stof kunnen worden gelegd
Fig. l voorpand (voor tegenbeleg
kan men ongeveer 5 c.m. nemen),
fig. 2 rugpand; fig. 3 mouwen; fig. 4
manchetten: fig. 5 staander van de
boord; fig. 6 boord; fig. 7 rugstuk;
fig. 8 staander op het overhemd;
fig. 9 bies voor de mouwsplit.

Bij het opspelden van het rugpand
wordt de stof de breedte die men no-
dig heeft,, teruggelegd. De breedte,
die over is, wordt dan dubbel genomen
voor de manchetten. Dus die komen
dan ook tegen de stofvouw,
Tussen de dubbele kraag en man-
chetten wordt nog een stukje katoen

. (dunne witte) meegestikt. Ook mid-
denvoor bij de sluiting stikt men een
stukje wit katoen.
Het patroon kan a ƒ0.40 (liefst in
postzegels beneden 10 cents) worden
besteld bij de redactie van „Arbeid"
postbus 100, Amsterdam (C). Op de
enveloppe vermelde men: patroon
herenoverhemd.
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Babbeltje
van Oom Niek

M'n hooggeachte familie.
„Wat bént u er eigenlijk voor
eentje?" zo vroeg een van mijn
nichten een tijdje geleden. „Zeker
zo'n stuk journalist. . . . heeft u wel
eens wat heel bijzonders beleefd, da"t
eigenlijk niet in de krant kon en dat
misschien toch wel de moeite van het
vertellen waard Is?"
Nu hebben jullie misschien wel eens
gemerkt, dat ik altijd krampachtig
m'n best doe, een oer-degelijke oom
,të zijn. Ik voelde wel, dat ik het aan
mijn waardigheid verplicht was. deze
uitgelaten nicht terecht te wijzen en
dat ik haar zou moeten vertellen, dat

, de toon. die zij tegen haar waardigen
oom aansloeg — dat kind schreef
gewoonweg: oompje! helemaal
niet was zoals het hoorde. Maar in
mijn hart vond ik die toon toch heel
wat prettiger, dan de saaie brieven,
die ik ook wel eens ontvang en die
zo deftig met „geachte heer" begin-'
nen en'die met de meeste hoogach-
ting =van den een of anderen diensi-
willigen dienaar, die hoopt voor een
prijs in aanmerking te komen,
eindigen. Er zijri helaas een hele mas-
sa jongens en meisjes, die deftig en
daardoor een beetje raar doen. als
zij aan het schftjven gaan.
En in plaats van die nicht terecht te
wijzen, is haar oom Niek aan het
piekeren gegaan over een voorval,
dat hij had beleefd en dat wél de
moeite van het vertellen waard was,
maar dat toch niet in de krant kon.
Lang hoefde dat piekeren niet te
duren, want ofschoon die geschiede-
nis al heel lang geleden ;s mis-
schien wel 25 jaar! — herinner ik
het me allemaal nog alsof het gis-
teren gebeurde.
Je moet dan weten, dat oom Niek
destijds verbonden was aan een
krant, die ook van muziek- en
toneeluitvoeringen, gegeven door
dilettanten — dat zijn mensen, die
louter en alleen voor hun plezier
muziek maken of toneelspelen — ver-
slagen opnam. Als er zo'n verslag ge-
maakt moest worden, en dat ge-
beurde nogal eens, dan werd oom
Niek naar die uitvoering gestuurd,
om te kijken of het mooi was en dan
kwam er de volgende ochtend een
klein verslag van in de krant. Nu
denken jullie natuurlijk allemaal:
dat is het prettigste wat er is: een
avond lekker uitgaan, helemaal voor
niets, een mooie uitvoering zien en
er dan een klein opstelletje over
maken nu, die oom Niek bofte
toch maar met zo'n baan.
Ik kan me voorstellen, dat m'n neven
Cn nichten zo redeneren en dat ze
misschien een • beetje ongelovig
kijken, als ik hun zeg, dat het wel eens
prettig is. een enkele avond" uit te
gaan, knus met vader en moeder en
alle mogelijke kennissen en vriendjes,
maar dat het heus niet zo leuk is,
als je vier avonden in de week naar
zo'n uitvoering toe moet om er
te werken Want als je naar een con-
cert moet — als je er verslag van
moet maken, dan is dat werken en
niet meer: lekker uitgaan. Nu moet
je ook weer niet denken, dat oom
Niek. toen hij zo'n vijf en twintig
jaar jonger was. een hekel aan-z'n
werk had. Helemaal niet. Hij heeft
vaak heel veel plezier bij die uitvoe-
ringen gehad. Er werd soms zó mooi
toneelgespeeld, dat beroepsspelers het
niet zouden verbeteren — zo mooi.
dat het net „echt" was. Maar het
.kwam ook voor, dat e"r verenigingen
een uitvoering.gaven, die zó slecht was
verzorgd, dat je je niet kon begrij-
pen, dat er nog mensen waren, dié
daar hun goede geld aan gaven.
Zo was oom Niek eens bij een ver-
eniging geweest, die heel slecht had
gespeeld. Slecht is slecht, maar
je kan dat in de krant op, verschil-
lende manieren zeggen: je kan rond-
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uit verklaren, dat er niets van
deugde, maar je kan ook zeggen, dat
het wel een beetje beter mocht. Je
kan zo'n verslag net inkleden als je
zelf wilt. Voor die slecht-spelende
vereniging had oom Niek toen een
verslagje gemaakt, dat voor iemand,
die goed kon lezen, duidelijk genoeg
was- Tussen de regels door kon je
wel merken, dat de uitvoering, niet
bepaald een succes was geweest. De
hoofdredacteur had zelfs gezegd, dat
ik die vereniging had „afgekraakt".
Het Vas dan ook geen wonder, dat
voor de~ volgende uitvoering oom Niek
er niet veel zin in had, er wéér naar

'toe te gaan. Maar er was nu een-
maal niemand anders, die dat jongste
verslaggeverswerk wilde doen en met
loden schoenen ging ik naar de zaal
waar de uitvoering zou worden ge-
geven". Ik' had, »m niet- helemaal
alleen te zijn, een goeden vriend
meegenomen. Dan had ik tenminste
wat aanspraak, als de pauzes wat al
te lartg duurden.
Nauwelijks zaten we in de zaal, o'f er
kwam een meneer naar ons toe, een
meneer van het bestuur. Dat kon je
zien aan de grote medaille, die hij op
z'n ja» had. „Is meneer van de pers?"
vroeg hij mij vriendelijk. Meneren
van de pers worden altijd vriendelijk
'behandeld en dat was dus niets bij-
zonders. „Heeft u de vorige keer óók
een verslag voor ons gemaakt?" ging
jde meneer van het bestuur verder.'
Daar had je het gezanik Maar
oom Niek dacht er niet aan, zijn
eigen verslagje te verloochenen en ik
antwoordde dus in bevestigende zin.
„Dan wil meneer misschien wel even
met mij mee gaan, achter het toneel.
De voorzitter wil u graag even
spreken."
Ik had daa-r niets op tegen, maar
mijn vriend vond dat nogal een ge-
vaarlijke uitnodiging. „Wie weet, wat
ze je daar achter willen doen. Zal
ik met je mee gaan?" fluisterde hij
me toe. Dat vond ik toch wel een
beetje te kinderachtig. „Als er wat
gebeurt, ben'ik er zélf bij", ant-
woordde ik. „Kom maar eens kijken,
als ik over een kwartier nog niet
terug ben."
Toch voelde ik me niet helemaal op
mijn gemak, toen ik achter dien,
bestuursmeneer aan de zaal uit ging
om achter het toneel te komen. Want
we gingen eerst een smal, slecht ver-
licht gangetje door en toen de be-
stuursmeneer zei, dat hij, even zou
kijken, of de voorzitter» nog in de
kleedkamer was en mij verzocht,
daar even te wachten, dacht ik niet
anders, dan dat de heren mij, een
pak slaag zouden geven voor de
slechte critiek. die ik van hun vorige
uitvoering had" gegeven. In het don-
kere, smalle en lage gangetje stond
ik te wachten en ik had me reeds
voorgenomen, me stevig te verdedi-
gen, toen de voorzitter naar-me toe-
kwam. Ik dacht dat mijn hart van
schrik stilstond. De man was gekleed
als houthakker en hij had een ge-
weldige bijl bij zich.
„Bent ü die verslaggever, meneer?"
bulderde hij me toe.
Ik schraapte m'n keel en antwoordde
heel flink: „die verslaggever ben ik —
om u te dienen." En ik dacht erbij:
kom maar op als je durft — als je
één beweging met die bijl maakt, dan
vlieg ik je aan.
„En u- heeft dat verslag de vorige
keer óók gemaakt?" bulderde de man
met de bijl.
„Ja, dat heb ik", schreeuwde ik terug.
Toen stak die houthakker mij een
heel grote hand toe — een hand, die
in dat lage donkere gangetje wel een
bereklauw leek. Vóór ik tijd had, dien
voorzitter een flinke klap te geven,
had hij mijn hand gegrepen en
stond hij die krachtig te schudden.
„Dan dank ik u nog wel. meneer,
voor dat mooie verslag", zei de man,
die niet goed had begrepen, wat
ik eigenlijk had geschreven.
Toen ik later in de zaal mijn vriend
vertelde, waarvoor ik achter het
toneel had moeten komen, deelde die
mij mede. dat hij erg ongerust was
geweest. „Het kwartier was juist, om
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ik zou niet meer aan ander zout kunnen
wennen. Dat smettelooze, sneeuwblanke
NEZO in die handige hygiënische, pak-
ken is zoo gemakkelijk: altijd droog,
kristalzuiver (het is immers nog nooit
door menschenhanden aangeraakt) en
je hebt. er - juist door die zuiverheid -
minder van noodig! Ik zeg altijd:
NEZO is het fijnste keukenzout dat er
uitNeerlands bodem gewonnen wordt!
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CORRESPONDEREN

EN RUILEN
Corresponderen willen: Leni van
Rotterdam m., 11 i., Zminsberyen
t7, Eist. gem Rhenen Voorts:
Wobbe Meter. Remt Jasper, Jacott
van der Schaar. T Gerrits, H. ?;. d.
Schuit, j . , allen 15 i., te Appelscha,

\Sanatorium 'l. 12: Ettie Kok te
Veendam moet haar verzoek lier-
halen en dan haar leeftijd cvoeven.

~ ik dacht er net over, eens te gaan
kijken, wat ze met je hadden uitge-
voerd", zei hij.
En nu nu wil ik wel eens weten,
°ï iull.ie goed begrepen hebben, wat
& hierboven vertelde en ' .

Vm/n eerste prijsvraag
te' waarom was die voorzitter als
houthakker gekleed?
Nu het tweede raadsel: „Tot nog toe
heb ik alle raadsels in „Arbeid" op-
'Seiost". zo lees ik in een briefje van
een van mijn nichten, „maar nog nooit
heb ik ze ingezonden".... Mijn vraag,
^te jullie'in één woord kunnen be-
antwoorden is:' wat is dat nichtje?
^>e tweede vraag is: waarom is dat
Wcht je . . .?
^eze twee vragen horen bij elkaar.
*k heb wel eens gemerkt, dat jullie
*Ueen maar insturen, als je alle
raadsels hebt gevonden Laat ik je
^u eens vertellen, dat dit helemaal
öiet nodig is. M'n oudere neven en
dichten weten wel, hoe Oom Niek die
zaken behandelt. Als je één goede

oplossing hebt. maak j€ kans op één
hoofdprijs; heb je twee goede op-
lossingen, dan heb je twee keer de
kans dat Ronnie, de driejarige zoon

- van oom Niek. die altijd bij • de
prijzentoekenning helpt, je briefje uit
de goede-oplossingen-berg trekt
heb je drie goede oplossingen, dan
maak je drie kansen op een prijs. Ik
schreef zo-even over drie kansen
vooruit — ik wil jullie ditmaal drie
kansen geven DRIE HOOFD-
PRIJZEN loof ik uit. Het derde raad-
sel luidt:
Mijn geheel bestaat uit 25 letters en
vormt een bekend spreekwoord.
21—8—16—23 geef je je ouders als

• je gaat slapen.
17_10—20 plaats in Gelderland.
3—4 verbrande turf.
22—12—18—13 betaalmiddel.
19—2 zegt een klein kind.
7—11—24—15 plaats in Zeeland.
Voor neven en nichten, die niet goed
weten, hoe je zo'n raadsel moet aan- .
pakken, vertel ik er bij, dat je moet
beginnen de getallen van l tot 25
naast elkaar te zetten. -De gevonden
woorden verdeel je d#.n over de aan-
gegeven letters. Als Je dus was op-
gegeven: 6—11—9—2—1. ander woord
voor pa en je vond daarvoor vader,
dan zet je de v onder de 6, de a onder
de 11. de d ander de 9. de e onder
de 2 en de r onder (Je 1. Je weet dan,
dat de gevraagde'zin met de r moet
beginnen en je kent ook de letters
6, 11. 9 en 2 ervan. Dan neem je het
volgende woord, tot je het geheel hebt
gevonden.
Dit laatste raadsel was bedacht door
Jannie Jansen te Gasselternijveen.

AVONTUREN VAN K A R E L T J E KRAAN
°ertus kon het beter • f en grappige tekenfilm • Beeld Jan Lut2

Regie en tekst N J P

r

schommel gaat heerlijk.hoog

" e kan er niks van — ik kom véél „Nu zal 'k ie eens-laten zien, hoe je
hoger'!" moet opzetten."

De O

van de raadsels uu n t. .. ummer van
24 October luiden: Rotterdam. Gro-
ningen e» Venlo. De voornaam van
den bekenden schilder was Rem-
brandt. Nu ik dit opschrijf, schiet me

fen extra prijsraadsel
te binnen. Hoe luidde de achternaam
van Rembrandt? Het is eigenlijk geen
raadsel — dat moet je weer weten
maar tóch loof ik er een hoofdprijs
voor .uit. Misschien weten jullie, dat
de hoofdprijzen bestaan uit fraaie
jongens- en meisjesboeken
Doe je best en stuur zo gauw moge-
lijk, maar in elk geval voor 27 No-
vember, je oplossing(en) in .aan OOM
NIEK. Postbus 100 Amsterdam-C.

De Hoofdprijzen
DE BOEKEN werden ditmaal gewon-
nen door: Corrie Jos. m.. 11 j.. Ter- "
schellingsestraat 30 Scheyeningen.,en
door Bertus van Dijk. j.. 13 j.. Kerk-
weg 285- Giessen-Nieuwkerk (Z.-H.).
Ere>- ol troostprijzen kregen: Kees
van Bernen. 13 i..-Steenbergen no 50.
gem Roden. Drente: Minnie Visser,
m.. 8 j... Cornelia-stichting. Beetster-
zwaag: Adri Leeninaa. m.. 12 i.,
Ouderkerkerlaan 135 Dierner: E^y
v. d Erf. m.. 11 j.. Laakkade 250. Den
Haag: Bep ''Roukprna. m . 13 j.. Car-
nisseiaan 84 c. Rotterdam-Z. (voor
keurig werk): Dinoena van Kal. m.,
11 jaar. C 297, Oudemolen ( N - B ) ;
Arien ' Nanne Jan Ronner. Jacob
C^nisiusstraat 16. Niirneeen (voor ge-
d'"cht)
Gaan we thans met bekwame spoed
aan de

Correspondentie
E/bo van der Spoel te Groningen vraagt,
of Rea en Ron nog erg ondeugend zijn.
Was het zo erg met ze?, vraag ik 'aan
Ubo.
Grietie Hoekstra- te Beetsterzwaag ver-
telt me. dat ze midden in het bos woont.
Wat zal het daar heerlijk rustie ziin.
Ik kan me voorstellen, dat Grietje niet
graas in een stad zou willen wonen -
Zondas verveelt Grietje zich meestal
Dat is lammer — daar moet Grietje wat
aan doen Ik zou in zo'n geval een eind
gaan wandelen. Als ie nnlet in een bns
verveel ie ie nooit Daar is altijd wel
wat te zien. Kijk eens naar het ant-
woord aan Grietie Raana.
Het verbaal van Anton Bloem.bera te
Amsterdam zal ik nog eens bekijken. Wat
een pracht van een tekening had ie
erbii eemaakt
Frieda- Kronenberg. Amsterdam, wordt
bedankt voor de raooie fnto. Ik heb al
een heel albirni van neven en nichten,
die een foto zonden
BRrenrt Pekel te Atvldoorn vraa<zt me. of •
ik van lezer boud. E" f?f ,Voor de boeken
als PieHf Bell of Dit Trom is Dom Nifk
een beHje Ie oud Maar fiii weet nos
hest. dat hii die bookpp Drachtig vond.
Waarom moest die halve klas van jullie
in de hoek of on de eans staan?
..Sturen de andere kinderen ook iedere
week een briefje in?' vraaet me Dina
Bónthand te Schepmda Ik. kin 'wel zeg'
gen. dat ik een hele serie trouwe klan-
ten heb. die' nooir ontb'-eken Anderen
komen zo nu en dan 'ns en er ziin er
ook wel. die. als ze de eerste keer geen
priis krijeen bij zichzelf denken: die oom
Niek kan me. verteller hoe 'aat het is!
Ik schriif hem niet ^neer Brieven waar-

Herfst
De herfst is gekomen,
Brrr wat een weer!
Het regent in stromen
De droppels vallen neer.

'We blijven nu binnen.
De kachel is aan.
Wat moeten we beginneri?
Wat lezen gaan.

Nu gaan we wat spelen
Met onze trein.
Dan weer wat anders
Dat is toch wel fijn.

Arien Ronner. j. 11 j. Nijmegen.

in mijn neven en nichten iets over zich-
zelf vertellen vind iK altijd- net leukst
en die ontvang ik heel veel.
Gnetjp Raang te Winsum stuurde me
een prachtige tekening Zi> zit ftijna elke
Zondagmiddag re tekenen. Wacht eens.
dat zou ook wat zijr. vooi Gri«tie Hoek.
stra. Dan vervee) ie Ie tenminste niet.
M'n Grietje te Winsum schrijft, dat ze
eerst tekenen niec ze prettig vond. Dat
ze er nu veel pleziei m neeft. ZP.J ik wel
aan het mooie plaatje, dat ik van naar
Kreeg en dar Ronnie OOK prachtig vond.
Bedankt. • Grietje
Jo Vlieger te Asser; moei het ei eens
een keer o^ wagen. OOK als ze denkt,
da; de oplossingen niet goed zijn. kan
dat nog best meevallen. Het Oeste met
je moeder
De vader van Jan van Dalen te Assen-.
delft, .moet een postzegel' vao 7J cent
gpypn als Jp.n zijn brief aan mij wil
Sturen
Annemg ten Kate te Amersfoort maakt
rue een oeetje ongerust. Ze kijkt, elke
week É Arbeid' na en altijd ziet ze andere"
raadsels Dat klopt anders p;ecies. De
ene week staan er raadsels in en drie
weken daarna kan je fle oplossingen en
de Drijswinners ervar in ons blad. vin
den1" Jullie moeten tocö tiid heDben om
in te 'zenden en. . ik moet tijd hebben
om alle inzendingen na te kiiken
Wille m G Bekke'ikimv te Enschede moet
mii geen postzegel voor antwoord sturen.
Als al m'n neven en nichten dat deden,
werd oom NieK schatrijk en dat wil-ie
niet pens worden Je- weet nu toch óók.
dat ie ODlossmeen niet ül iemaal eoed
waren?
Deze, wees waren ei weei heel wat neven
en nichten die vroegen of zij we) mee
mochten doen. * Dat mag Ik roep een
extra-welkom to° aan' Klaas Waeen-
niakers Leeuwarden. Klaas v d. Werf.
Sneek: " Geertruirta "Kuipers Odoorner-
ve.!d. Annie Mnltmakei Haspel-
Allemaal: tot de volgende week!

OOM NIEK.
Postbus 100.
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speciale machtiging
Deze ^e^eib worcteu AH.IJ one

v.mbetaa)a Totaal clus ir cent
En AVVH bon manden -inch
oermpldr .266'

BON 265

Naam:
Straatnaam:
tp

U tiid. geld
en punten besparen!
Dames en meisies
maakt nu fhujs zelf uw kledino
Zendt onderstaande Don en 30 cent post?
< 4 * 7* cent ol 10 * 3 cents postzegels-
aan Ens-'.id-mstituu-t roisteeasinge! 54
Utrecht, en wii ^pnden U een moo' ooeK met
100 maten en modellen en 'n sratrsaDDurnat
om U te ' i a-te n 'len nop sprnakkelnk U
THUIS ZEI..F alle k ledine Kunt maken en
vermaken
Dopt de zeereis in een envelop me», deze oou
of nlakt 7'e OP een briefkaart ?oais ru er-
naast voorbeeld

. isti no.)



Kosteloos PSYCHOLOGISCH ADVIES
voor de abonné's van dit blad.

Wat is een PSYCHOLOGISCH ADVIES?
Een „Psychologisch Advies" is een raadgeving of een reeks van
raadgevingen, gegrond eenerzij ds op een psychologisch onderzoek,
d.w.z. op een analyse der eigenschappen van den geestelijken mensen
(verstand, gemoed, karakter, zenuwleven, denkleven enSeïmwgestel),
alsmede zijn levenssfeer, en dé waardeering van een en ander volgens
de gegevens, die de moderne wetenschap der psychologie ons ver-
schaft; anderzijds is het Psychologisch Advies gegrond op de
ervaringen in het genezen van ongewenschte en het aanbrengen van
gewenschte eigenschappen en toestanden van den geest
(en door middel van deze: van lichaam, persoonlijkheid,
omgeving, enz.), welke langs den weg der practische of
toegepaste psychologie zijn gevonden of opgebouwd.
Deze wetenschap: de practische of toegepaste Psy-
chologie stelt ons in staat alle uitingen van den mensch,
ondanks haar gecompliceerdheid, en in alle vormen
des levens, zoodanig te ontleden, dat wij een in zijn
helderheid, eenvoud en juistheid geheel nieuwen kijk
op menschen, eigenschappen, daden, gebeurtenissen,
zaken en toestanden verkrijgen. De helderheid en
juistheid van dit inzicht stellen den psycholoog of
iemand* getraind in psychologisch inzicht, in staat de
ware middelen aan te geven, waardoor verkeerdheden
in de bestaande verhoudingen kunnen worden uit den
weg geruimd en verbeterd.
In -het algemeen zullen aldus de voorwaarden wor-
den vastgesteld, waaronder elke gewilde toestand van
den geest, alsmede diens uitingen in het lichaam of

in uiterlijke daden zullen ontstaan, en is het mogelijk door het
begrijpen, veroorzaken en samenbrengen van opbouwende eigen-
schappen van den geest, het innerlijk en uiterlijk leven te be-
heerschen, te vervormen, te versterken, veredelen en verfraaien.
Het aan de hand doen van methoden of voorschriften, die volgens
de hier in breede trekken geschetste werkwijze worden vastgesteld,
noemt men: het geven van een „Psychologisch Advies".
Zulk een Psychologisch Advies is -in tal van gevallen van onschat-
bare waarde-en zal U in alle omstandigheden behoeden voor vele

teleurstellingen en smarten, aangezien het duidelijk
aangeeft, WAT er in. U niet deugt of onvoldoende is,
voor welken arbeid- of levenssfeer gij NIET geschikt
zij t; anderzijds is het psychologisch advies een be-
trouwbare gids, welke U zal helpen die plaats in het
leven te vinden en deze in te nemen, waar gij met het
grootste nut en met de meeste voldoening werkzaam
kunt zijn. Het psychologisch advies wijst U den weg,
welke eigenschappen gij goed zult doen te veranderen
om voor een gewenschte loopbaan, doel of levenssfeer
geschikt te worden, of U een meer aangename om-
geving, te scheppen. Het doet méér, en hierin ligt zijn
voornaamste beteekenis: het geeft U de middelen aan,
waardoor die noodige veranderingen zonder treurspel-
kunnen worden tot stand gebracht. En aldus 'is het
Psychologisch Advies de wegbereider voor Uw tocht
opwaarts, voor Uw hoogere ontwikkeling, betere positie,
grootere levensvoldöening, ruimer inkomen, méér
levensvreugd.

PRACTISCHE PSYCHOLOGIE!
HET DAÜ1E

ftéJ>it)e#vd sj^ds jyi2.\>tlfe^n PER POST
.OVERAL HEEN 1&&&Ï&ÜJ VMf\ Ua&uassene*.

Dalmeijer's psychologische Cursussen hebben sinds 28 jaar voor de toepassing
der practische psychologie den weg gebaand, alsmede de methode aangegeven
en dit op een wijze, welke deze practische toepassing heeft gebrachj onder het
bereik van iedereen, onverschillig opvoeding, schoolkennis, sexe of leeftijd.
Ondanks de geringe inspanning, die van den Cursist wordt gevergd, stellen
Dalmeijer's Cursussen hem in staat

een grooter, geestkrachtiger mensch te worden
De meest voor de hand liggende toepassing van de Practische Psychologie is
de toepassing ervan op Uw PERSOONLIJKHEID; Inderdaad is dit de weten-
schappelijke cultuur van den „boom des goeds en des kwaads".
En evenals men den boom kent aan zijn vruchten, zoo is" 't het „succes" van
den mensch, dat onze persoonlijkheid openbaart. Uit dit „succes" blijkt, of wij
sterk en edel van karakter, gezond en doortastend van geest zijn. dan wel of
wij geteekend zijn door de machten des kwaads. — Hoe kan nu het Psycho-
logisch Advies U van dienst zijn? Op vele wijzen: voor het verbeteren van
uw zenuwgestel en uw capaciteit voor arbeid en genoegens; in de omgang
met uw medemensen; bij de opvoeding uwer kinderen; bij het streven naar,
meer ontwikkeling; bij het kiezen van een loopbaan; bij het aanvaarden van
nieuwe werkzaamheden; bij het winnen van klanten;, bij het uitbreiden uw,er
zaken; voor het overwinnen van slechte gewoonten en het vestigen van goeder
voor het beter leeren kennen van Uzelven, enzóovoorts, enz. Het is noodig, dat
wij van tijd tot tijd een zelfonderzoek instellen; veelal is dit een openbaring!
Het i's een bekend verschijnsel, dat slechts een klein gedeelte van het mensch-
dom over eeh zoo groote hoeveelheid aangeboren menschenkennis beschikt, dat
men bij machte is zich een geheel objectief aordeel te vellen over de lieden
zijner naaste omgeving. Bedenk wel: zonder zelfkennis is dit onmogelijk. Het
is noodig, dat wij ons nu en dan afvragen: Hoe groot is mijn NUTTIG EFFECT.

HOE GRGDT
IS UW

ZIEHIER EEN KLEINEN GREEP UIT DE RESULTATEN ONZER CURSISTEN!
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Zend nog heden nevenstaanden bon v o 1 1 e d i g i n g e v u l d als brief in aan
DALMEIJER'S CURSUSSEN, Koninginneweg 182, te Amsterdam-Zuid. Links
bovenaan op de envelop schrijven: VOOR.ADVIES. U ontvangt dan een vra-
genlijst, recht gevende tot het bekomen van een, psycho-
logisch advies, dat geheel en uitsluitend PER POST met U
wordt behandeld. Bijvoeging van 15 et. in postzegels als
bijdrage in de portokosten zal op prijs worden gesteld, doch is niet noodzake-
lijk. Dringend verzoek: NIET aan te vragen door nieuwsgierigen, of minder-
jarigen zonder toestemming van voogd; alleen bestemd voor belangstellenden.

Hierlangs afknippen en als' brief inzenden aan'de Admini-
stratie DALMEUER's CURSUSSEN, Koninginneweg 182,. te
AMSTERDAM (Z.) Links bovenaan op de envelop zetten:
VOOR ADv'TFS

BON

Suue* l

voor de A b o n n e's en
L e z e r s van dit blad tot
het bekomen van een
K O S T E L O O S

PSYCHOLOGISCH ADVIES
alsmede 'Benige interessante orocliures. (Bijvoeging van
16 et. in postzegels als bijdrage in de portokosten wordt
op prijs gesteld,^och Is niet noodzakelijk.)

Naam: .-. -.

Positie: Leeftijd: ....

Straat: .. ...... No.:

POPULAIRE l HANDLEIDING

ÉN BEPALING VAN DEN

VAN DEN MENSCH
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Plaats:
Invullen la DRUKLETTERS a.u.b. (Arb,


