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HUISVLIJT OP HAAR BEST
(Zie de artikelen in dit nummer)
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D it artikel schrijven wij in letterlijke zin om een ingezonden stuk
heen. Het stukje in Brabants dialect, dat wij in het hart van

deze bladzijden plaatsen, stelt een kwestie aan de orde, die zeker
de moeite van het bestuderen waard is. „Waarom", zo staat er,
„hebben we met maatregelen te maken, die zo verschrikkelijk veel
uitzonderingen en bijzondere gevallen scheppen?" Ja, - - waarom,
waarom? Dat is een bekende vraag en niet één vap vandaag alleen.
Er is zoveel in de wereld, dat niet voldoet aan de grootst mogelijke
eenvoud en als wij onderzoeken, hoe het komt, blijkt het meestal,
dat de ontwikkeling der dingen daartoe heeft geleid. Op het ogen*
blik hebben wij bijvoorbeeld met zulke wonderlijke gevallen te doen
als invaliditeitsrenten, die krachtens de Ouderdomst en Invaliditeits*
wet toegekend zijn en die dus hun grondslag vinden in de zegeltjes*
plakkerij, terwijl er daarnaast invaliditeiterenten bestaan, die zijn
toegekend krachtens de Ziekte*
en Ongevallenwet en die be*
rekend worden naar het laatst
verdiende loon. Die eerste groep
inv_aliditeitsrenten is • onlangs
verhoogd, maar voor de tweede
groep geldt die verhoging niet.
Verschillende lezers hebben ons
daarover reeds inlichtingen ge*
vraagd en daaruit bleek dus, dat_
het publiek het onderscheid niet
begrijpt, althans niet gevoelt.
Daardoor beschouwt men het
nalaten van de verhoging van de
rente van de tweede groep als
een onbillijkheid. Het publiek
vraagt zich niet af, op grond
waarvan de rente is toegekend,
doch bemoeit zich alleen met de
vraag of de rente bij de thans
geldende kosten van levensons
derhoud toereikend is of niet.
Bij de ziekenfondsregeling heb*
ben wij soortgelijke verschijnse*
len. De nieuwe regeling geldt

,voor alle mensen, die in dienst*
betrekking zijn bij een onder*
neming. Nu is een overheidsin*
stelling geen onderneming en dus
valt het overheidspersoneel niet
onder de ziekenfondsregelihg. De
overheid heeft echter ook men*
sen op arbeidscontract in dienst
en deze mensen vallen groten*
deels weef wel onder de Ziekte;
wet en dus onder de zieken*
fondsregeling.
Zo komen wij in het dagelijks
leven allerlei toestanden tegen,(die voor het grote publiek volkomen
willekeurig schijnen en daardoor als onbillijk gevoeld worden, of die
althans onbillijkheden veroorzaken. Bij het overheidspersoneel
wordt daarbij vaak over het hoofd gezien, dat dit personeel een veel
gunstiger ziekteregeling hee-ft dan zij, die in dienstbetrekking wer*
ken en dat dus de noodzaak om de nieuwe taak van de zieken*
fondsen ook tot hen uit te strekken minder dwingend is.
Al deze afwijkingen zijn dus wel te verklaren. Een andere vraag
echter is, of zij niet beter opgeruimd kunnen worden. Het is een
feit, dat eenvoud het kenmerk van het ware is en dat dus een veel
gezonder toestand wordt verkregen, wanneer er een algemene rege*
ling komt, die gelijke rechten schept en de lasten naar draagkracht ver*
deelt. Het voorbeeld van de loonbelasting heeft duidelijk laten zien,'
dat er op dit gebied met een heldere, algemeen geldende regeling
een toestand kan worden verkregen, die nagenoeg iedereen be=
vredigt. Dit is dan ook de strekking van het ingezonden stuk om
een uniforme regeling van de sociale rechten in te voeren met als
basis een vaste heffing van het loon. Als we dan nog zouden lezen
in plaats van loon inkomen, dan zouden ook allen, die niet in die'nst*

. betrekking zijn, dus zelfstandige ondernemers, gepensionneerden,
werklozen enz. onder de regeling vallen.

Een Brabantse /ezer aan 't woord

Waoram nou halte f wer r ik gemakt?
eneer de Riddakteur van „Arbeid", ik zo verdullemes gaere 'n stukske
plaatse in 't interessante blad „Arbeid" naor aanleiding van 't zieken-

zurrigbesluit. Ik (en veul aander) kunne mar riie begrijpe waorum det
men (nou alles stao in 't teken van centralisatie of samenbundel (of hoe
det ge det noéme wilt) det men det nie in eene keer alle sociale wette bij
mekare nebbe gebusselt. As men van al wét werrikt 10 % van 't loon af
hiel en d.e werkgevers ok zoveul moest betaole en de rest haalde men ut
de vermogens boven de honderdduizend gulden, en as dan ielkendeen nao
raotüm geld trok, dan ïcas toch alles veul gemekkelikker dan nou! Nou
lijkent 't icèl 'n wildernis! Bij de ongevalle wet trekke 80 % en opname'
in 'n 'gasthuis as 't nodig is plus de middele um beter te wprre. Bij de
siektenwet is det wir aanders, en nou bij 't ziekcnzurrigbesluit is d'n inne
verzekert en d'n aandere nie.

, t

Waorum ben ik, umdet ik in overheidsdienst werrik, nie verzekert. ,en
waorum 'n aander wel, en waorum is diejen aander zen vrouwke verzekert
en men vrouwke nie. Waorum enz. enz.
En kunne die fO % -pensioenstorting nie van overheidswege betaald worre,
net of krek as vur 1934, waorum moete wellie de pisdng zen, dur de kron-
kel'polletiek van Cfflijn, en waorum moete wellie mar tevreeje zen dur
90 % van ons loon te beur e??? Want pensioen is toch ok loon?
Ik heurde vandaag ok zegge-det dagmeskes ok nie onder 't ziekenzurrïg-
besluit talie; wet is det toch vur flauwe kul? Meneer de Riddakteur, veinde
nou zellef nie, as ge'van centralisatie houwd, det ge dan de ploeg mar in
eens goed vaast moet vatte en goed recht moet ploegeüf'Al det g'eschan el
over det al of nie verzekert zen, en al det verrekel onder of over 't werk-
volk (nimpart vur werrik det ze verrichte) det makt er mar 'n wildernis
van. Dunkt'jou det ok nie?
Meneer de Riddakteur, ik zo men- stukske langer kunnen make, mar dan
wier t 'n stuk en det is nie volgens men vraog in 't begien, want ik vroeg
um 'n stukske te meuge ylaotse en daorum schei ik er nou mar ut, en
dank ik oew bijvurbaot vur de plaatsing. Houdoe wor!

W. VERMEULEN,
•' . H. EÏisabethstraat 30, Vught

Vught, 3 November 1941.

H et is een zeer aanlokkelijk vooruitzicht te beginnen met eeJ
schone lei. De vraag is echter niet in de eerste plaats, of zo iets

wenselijk is, want daarover zal men het wel eens, het g»a

er om of de mogelijkheid bestaat en dit nu onttrekt zich aan o$
oordeel. Wij kunnen de gedachte voor het publiek leggen, maar vré
kunnen er niet over oordelen of de kans op verwerkelijking groot o'
klein is, of misschien zelfs in het geheel niet bestaat.
Eventueel aanvaarden van de gedachte zou de noodzaak met zid1

meebrengen om tal van overheidsinstellingen, die in de loop va"
tientallen jaren gegroeid zijn, te doen opgaan in één grote, nieuws
organisatie. Dat djt geen kleinigheid k;, zal iedereen kunnen begr'J'
pen. De Raden van Arbeid, de Rijksverzekeringsbank, de Zieken'
fondsen, de Bedrijfsverenigingen, die zijn gesticht op grond van oe

Ziekte* en Ongevallenwet, en,tal van andere sociale fondsen efl
instellingen zouden moeten wo^
den verenigd en men zou daarbij
een vorm moeten vinden voor

het nieuwe instituut te krijg*11'
dat het midden zou moeten
houden tussen een overheidsin'
stelling en een bedrijfsorganisifle'
Daartegenover zou het dan ech'
ter gemakkelijker worden om he
gehele sociale terrein te overzie11

..en te verzorgen. Bij de toestand'
die thans bestaat, moet bijvoor'
beeld een afzonderlijke wettelijk
regeling komen voor ziekten e)1

ongevallen van het huispersoneel'
Ook een afzonderlijke regelin»
voor de medische hulp aan werk'
lozen én hun gezinnen is onver'
mijdelijk, — neen, sterker nog'
is noodzakelijk. Dit zijn nog
twee uitvloeisels van het
sende gebrek aan uniforme be'
handejing van de sociale verzoï'
g ing-der onderscheidene
kingsgroe'pert. Er zijn ook an
te noemen. Hoe nijpend
vraagstuk ook voor anderen
arbeiders is, moge blijken uit he
feit, dat de kleine zelfstandig6"
buiten iedere verplichte socia'6

regeling vallen en daarvan W*"1

al te dikwijls de dupe worden-
De Staat van vandaag wenst he

.slachtofferen van een dergelijk
groep niet langer te doen voor1'

j duren, maar dat brengt ook *
•»•* weer met zich mee het treffen va"

een bijzondere regeling voor de#
mensen. De sociale zorg krijgt daardoor wel heel sterk het aanzie

van een lappendeken.
Al deze bijzondere maatregelen, al deze uitzonderingen en al de^
achteraf noodzakelijke wettelijke maatregelen voar vergeten en'°
verwaarloosde groepen van de bevolking, zouden wegvallen.bij eÊ

volkomen nieuwe, algemeen geldende opzet. Er zijn mensen. d
werken volgens hek systeem: „Waa-rom zouden wij het eenvoud1»
doen, als we het ingewikkeld kunnen maken?" Een systeem, d*1

bijna altijd voortvloeit uit het voortborduren op een oud stran~>ie11'
op het voortdurend verbouwen en uitbouwen en opeenstapelen vflï

een oud stelsel. Het bouwwerk, dat op deze wijze ontstaat, is n'6

fraai. Het is moeilijk te bewonen en het veroorzaakt veel arbeid, d'
voorkomen zou worden bij een nieuwe, planmatige, overzichtelij'4

opzet.

Wij leggen hierbij de gedachte voor aan de overheid en aan
lezers. Nogmaals, wij spreken geen oordeel uit, wij vragen
is het niet mogelijk, alle sociale zorg samen te vatten in g'
sociale rechten voor ieder lid van de volksgemeenschap tegen ee'
bijdrage in de kosten, die afhankelijk is van ieders persoonlij
inkomen?

UITGAVE VAN HEJ NEDERLANDS VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN Hoofdredacteur v*n het algemeen gedeelte van „Arbeid" '5>'
C F Roosenschoon, Amsterdam Voor de inhoud der inlegbladen zijn verantwoordelijk de daarop vermelde redacteuren. Verschijnt iedere week. A"r

redactie en administratie. Hekelveld 15, Amsterdam-C. letetoon 38811. Postbus WO. Voorplaat: Foto Grie



T wee belangrijke vraag-
stukken hebben wij in

voorgaande artikelen be-
handeld: de nieuwe posi-
tie van .den werkgever en
de maatregelen tot.- be-
knotting van de kapitaals-
rechten. Thans volgt een-
derde punt, de verhou-
ding tussen prijzen en
productier Wanneer op
dit terrein geen evenwicht
wordt bereikt, zijn crisis-
sen onvermijdelijk. Het
vraagsiuk is dus wel van .
"het allergrootste belang.

Wij willen ons thans bepalen tot de
noodzaak om de prijzen te beheersen.
Om 'duidelijk te maken hoe het met
die prijzen gesteld "is, hebben wij de
vier tekeningetjes laten maken, die
bij dit artikel zijn opgenomen. Daar
ziet u een -wip. Aan de ene kant zit
een poppetje, dat-de productie voor-
stelt en aan het andere einde zit de
vertegenwoordiger van de prijzen. Als
de productie laag is, zijn de prijzen

DE WELVA
H et bezwaar, dat wij, socialisten,

altijd aangevoerd hebben tegen
öé kapitalistische productie, is, dat
er werd gewerkt om de winst De
ondernemer probeerde voor zichzelf
Zoveel mogelijk te verdienen en deze
Jacht naar rijkdom werd, daardoor de
drijfveer van dé voortbrenging. Vol-
gens' de liberale leer was dit de beste
toestand. Op deze wijze immers, zo
betoogde men, bleef de productie in
handen van zelfstandige onöerne-
*ners. waardoor volgens deze opvat-
ting bureaucratie en verslapping
werden voorkomen, ter-wijl de gren-
2en aan de productie zouden worden
Besteld door het verbruik. Als er
iemand te veel ging produceren, zou
flat „automatisch" tot een daling
leiden.

lijkertijd de oorzaak van, dat een iets
stijgende productie onmiddellijk een
nieuwe crisis veroorzaakt.
Wat we moeten trachten te bereiken
is geheel iets anders en wel, wat u
ziet op, het vierde plaatje, waar pro-
ductie -en prijzen gezamenlijk een
evenwicht vormen Dit - evenwicht
wordt bereikt doordat „marktorde-
ning". staande op de grondslag van
de koopkracht, werkt als een regula-s
teur.

Het spreekt van zelf, dat dit niet kan
geschieden door lederen ondernemer
afzonderlijk. Sleehts een gemeen-
schapsorgaan is in staat; om behoef-
ten en productie op een dergelijke
wijze op elkander in te -stellen, dai
zij de prijzen op een regelmatige
hoogte houden esn daardoor de koop-
kracht niet overbelasten.
Dit ingrijpen nu is een der noodza-
kelijke karaktertrekken van de socia-
listische staat. Deze staat, die tot
taak^ieeit het welzijn van de gehele
volksgemeenschap, te behartigen en
die dus niet het werktuig moet zijn

laatste/ is ook inderdaad het ge-
val, maar ten koste van welk een
ellende! , De terugkeer naar een
kleinere productie veroorzaakt altijd
een golf van werkloosheid, zodat deze
'.automatisch" werkende aanpassing
van de productie bij de behoefte ver-
schrikkelijke schokken aan de
samenleving toebrengt. Wij behoeven
öit niet nader aan te tonen; het ver-
'Oop van de geschiedenis sinds 1929
heeft het voor alle arbeiders vol-
doende duidelijk gemaakt.
"& socialisten hebben deze samen-
hang tussen particulier winststreven
en economische crisissen reeds tien-
tallen jaren 'geleden onderkend. En
2i.1 hebben er dan ook voortdurend op
Sehamerd. dat men de productie niet
2ou overlaten ' aan hetgeen men
ftoemt „het vrije spel der economi-
sche krachten", doch dat men van
öe zijde der gemeenschap ordenend
eh beheersend zou gaan optreden. De
snelheid, waarmee onze ' industrieën
Soederen voortbrengen, is fantastisch
Sroot en de uitgebreidheid van de
oppervlakte, die voor onze voedsel-
voorziening zorgt in vredestijd, is
eveneens bijna onoverzienbaar. Daar-
door is het niet mogelijk, dat men
^en nauwkeurig overzicht heeft van
hetgeen nodig is, van hetgeen be-
schikbaar komt en... van hetgeen ge-
mocht kan worden
~*t laatste is misschien nog wel het
'elangrijkste. Wij spreken vaak over .

overproductie, maar bestaat er xwer-
*elijk overproductie, zolang er nog
'ele miliioenen mensen zijn, die lang
uet zoveel kunnen kopen, als zij voor
!en redelijk besta anspeil : nodig heb-
'en? \vü ontkennen dat ten stellig-

fte- Toch echter bestaat er een diepe
^loof tussen hetgeen voortgebracht
wordt en hetgeen gekocht kan
worden.

OP DE WIP

s we ilier even dleper op lngaan,
Wlen wij zien, dat op dit punt blijkt

hoe onhoudbaar de - kapitalistische
voortbrengingswijze is. De kapitalist,
d.w.z. de voor eigen rekening' en
risico werkende ondernemer, werkt,
zoals reeds gezegd, met het doel, een
zo groot mogelijke^winst'te maken.
Eén van de middelen om dit doel-te.
bereiken was, het .zo goedkoop moge-
lijk kopen van arbeidskracht. Een
ander middel was het zo hoog moge-
lijk opvoeren van de productie. Hoe
meer een fabriek aflevert, des te ge-
ringer worden de productiekosten
van elk geleverd stuk werk. Wij zien
dus tegelijkertijd optreden een toe-
nemende voortbrenging en een rem-
ming van het aandeel, dat de arbeid
van de opbrengst krijgt. •
Op die manier wordt de winst zo
hoog mogelijk, maar daarbij wordt
uit het oog verloren, dat de arbeiders
(d.w.z. het overgrote deel der bevol-

,king, dat niet in de winst deelt)" tege-
lijkertijd de voornaamste afnemers
van de industrieën zijn. Als hun aan-
deel in de voortgebrachte waarde be-
perkt wordt, zijn zij niet in staat vol-
doende van de toenemende productie
te kopen. Het streven van de kapita-
listische productie, om de winst zo
groot mogelijk te doen zijn," veroor-
zaakt daardoor, dal de koopkracht
van de grote massa achterblijft bij de
voortbrenging. Dy, is de oorzaak van
iedere economische crisis..Het kapita-
listische ' systeem veroorzaakt daar-
door zelf, dat het zijn eigen, steeds
toenemende productie- niet kan ver-
werken en daarmee is" het doodvonnis
over dit productiesysteem geveld.
Wij zullen later nog gelegenheid heb-
ben om nader op dit punt in te gaan.

hoog, dat is het gevolg van de zoge-
naamde „wet van vraag en aanbod".
U kunt het 'zelf iedere dag consta-
teren; als er veel vraag is .en weinig.
aanbod, stijgen de prijzen. Do'or die
hoge prijzen aangelokt, tracht dan de
productie hoger te komen. Er valt
immers, wat met die producten te
verdienen. Fabrieken worden uitge-
breid, nieuwe; gronden worden ont--.
gonnen, de ééri na den ander werpt
zich op als ondernemer om zijn deel
te hebben aan die hoge prijzen. ^
Op het volgende plaatje zien wij dus
de productie omhoog kruipen, -ten
einde de hoge prijzen te bereiken.
Maar nu gebeurt er iets fataals. U
ziet ook op het plaatje, dat de wip
draait om de standaard, die „koop^-
kracht" heet. Wanneer de productfe
over dit punt heenkomt, wordt zij te
zwaar voor de koopkracht. Een ge-
deelte van de voortbrenging moet on-
verkocht blijven, niet omdat de men-
sen de goederen niet zouden kunnen
gebruiken, maar omdat zij -ze niet
kunnen betalen.

Het gevolg is dan ook te zien op het
volgende plaatje. Het gewicht van de
productie komt nu aan de verkeerde
kant te liggen, de prijzen vliegen om-
laag, maar de productie slaat daar-
door over de kop. Dat is de situatie,
die wij hebben bij een economische
crisis. Dan weet men met de voort-
brenging geen raad. De arbeids-
kracht kan geen emplooi meer vin-
den, goederen blijven over, ondanks
de lage prijzen en die lage prijzen
beletten op zichzelf weer. dat de pro-
ductie zijn normale plaats terugvindt.
Wij zouden dit voorbeeld nog ver-
der kunnen uitwerken, en bijvoor-
beeld vertellen, hoe' men getracht
heeft de productie weer aan de gang'
te krijgen door de koopkracht nog-
maals te verlagen. Als u dat bi.1 deze
wip doet, komt de plank inderdaad
dichter bij de grond en kan de pro-
ductie spoediger weer aan het andere
uiterste komen te zitten. Maar die
verlaagde koopkracht is er dan tege-

van de grote ondernemers en de ver-
enigde kapitaalsbelangen, is aan zich-
zelf verplicht, een marktordening op
het eigen grondgebied tot stand te
brengen, die de binnenlandse koop-
kracht met de binnenlandse produc-
tie doet samengaan.
Die stapt is echter ook tevens ver-
plicht om de betrekkingen niet het
buitenland zodanig te regelen, dat
deze het bereikte evenwicht niet kun-
nen verstoren Daartoe is~ dan weer
een door de overheid geleid stelsel
van goederenruil noodzakelijk, waar-
pver wij het later nog zullen hebben.
Dat er daarbij naar moet.worden ge-
streefd de productiviteit van de ar-
beid zo hoog mogelijk op te voeren,
omdat de welvaart stijgt naarmate de
•arbeid meer waarde voortbrengt, ligt
voor de hand. Deze laatste factor
werkt onder het kapitalistische sy- \
steem ook, maar werd telkens weer
teniet gedaan door de bovenomschre-
ven wipwerking tussen .prijzen en
productie.
Als wij van het kapitalisme naar het
socialisme overgaan, is daarom een
der eerste ma'atregelen, dat door mid-
del van marktordening een evenwicht
wordt bereikt tussen prijzen, produc-
tie en koopkracht. Als eerste vruch-
ten .daarvan plukken wij uitbanning
van de iverkloosheid en een gelijkma-
tige verdeling van de volkswelvaart.
Wanneer dit bereikt is, terwijl tege-
lijkertijd de verhouding tussen onder-
nemers en arbeiders een fundamen-
tele wijziging heeft ondergaan, zijn
wij een grote stap dichter gekomen
bij het doel: de stichting van een
wereld, waarin alle staatsburgers zon-*
der' concurrentie-nijd hun beste
krachten kunnen inspannen voor het
welzijn van het algemeen en daar-
door ..automatisch" voor ieders wel-
vaart persoonlijk.
Dit „automatisme" van de socialisti-
sche samenleving belooft heel wat
betere resultaten voor het volk, dan-
de automatische productieregeling '
van het liberale kapitalisme, die
slechts crisissen en oorlogen met zich
mee heeft gesleept

Correspondentie, de algemene
redactionele leiding van het
weekblad „Arbeid" betreffende,
riclite men aan den Hoofd-
redacteur van het weekblad
„Arbeid". Postbus. 100, Amster-
dam,. Geen persoonsnaam ver-
melden!
Bij brieven', bestemd voor de
verzorgers der onderscheidene.
rubrieken, vermelde men de
naam van de rubriek duidelijk
op de omslag. Voorts adresseren
aan Redactie Weekblad „Arbeid",
Postbus 100, Amsterdam.
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Rechtsbesckerming —

Juffrouw Goedhart — oftewel tante
Aaltje zoals de buurt haar noemde
•— had zich nu eenmaal in. het hoofd
gezet, dat ze recht op weduwerente
had, en dat kon geen mens haar uit
het hoofd praten. *Het gevolg was, dat
tante Ttaltje een zekere wrok ging
koesteren tegen „de hoge heren", die
haar maar niet wilden geven, wat
haar toekwam.
Toch — de waarheid gebiedt het dat
te zeggen, had tante Aaltje ongelijk.
In ée eerste plaats was tante Aaltje
niet invalide —~ integendeel zo ge-
zond als een vis maar zou kunnen
uoensen, en bovendien was ze nog
geen zestig jaar.
Reden, waarom de Rijksverzekenngs-
bank dan ook geen aanleidj.ng^Dond
om mej. de wed. Goedhart in het
genot te stellen van een weduwe-
rente.
Intussen, de tijd gaat snel, en zo
werd tante Aaltje tenslotte toch 60
jaar, waardoor ze met.een, na een
voorafgaand bericht, het recht kreeg
om eens in de vier weken haar wedu-
wenrente te gaan halen aafi het
postkantoor.
Helemaal in de haak vond ze het
wel niet, dat die rente zo laat wan
ingegaan, maar enfin, beter laat dan
nooit dacht ze, en haalde haar tien
guldentjes alle vier weken als resul-
taat van het „plakken" dat de bazen
voor haar man zaliger hadden gedaan.
Waarmee de zaak verder afgedaan
had kunnen zijn als tante Aaltje niet
voor een vervolg en slot had gezorgd.
De „buurt" had er al een paar maan-
den over gefluisterd en het hoofd er
over geschud. Er was dan 'ook vol-
doende stof voor de buurvrouwen dm
er dagen en dagen over te praten,
want tante Aaltje zou werkelijk nog
eens in het huwelijksbootje stappen.
Willemsen, dien ze goed kende, was
tenslotte een beste kerel, tante Aaltje
zou zuinig overleggen, en ze hadden
nog de nodige gezelligheid aan el-
Kaar. Zo was het nuttige met het
aangename verbonden.
Intussen, de feestdag kwam,, en alles
bleef daarna verder bij 'het oude, er
veranderde eigenlijk niets. Zelfs bleef
tante Aaltje rustig eens in ae vier
weken naar het postkantoor wande-
len om haar tien guldentjes te halen.
Wat natuurlijk in het kleine buurtje
niet verborgen bleef, en daar zelfs
enige verbazing' te weeg bracht.
Want, zo redeneerden de buurvrou-
wen, wie opnieuw getrouwd is, is geen
weduwe meer, en wie geen weduwe is
heeft natuurlijk ook geen recht op
weduwerente.
Dat was, meenden ze, zo klaar als
wat.
Evenwel, ze hadden het'niet bij het
rechte eind. .
Want/ tante Aaltje Kon rustig naar
het postkantoor wandelen, en even
rustig haar geld halen, als of .ze niet
voor de tweede keer in het huwe-
lijksbootje was gestapt.
Nee, de buurvrouwen konden, natuur-
lijk lang raden naar .de ontknoping
van dat raadsel, maar tante Aaltje
wist er alles van.
Toen ze n.l. bij de „hoge heren" had
gevraagd, hoe .dat nu met haar we-
duwerente ging, had ze tot haar ver-
bazing gehoord dat die rustig door
zou gaan. Er was n.l. in de hele In-
validiteitswet geen artikel, dat de in-
trekking van tante Aaltje's weduwe-
rente voorschreef, als ze opnieuw
ging tromcen. Zodat per slot van
rekening achteraf bekeken tante
Aaltje dacht, dat die „heren van de
verzekering" nog zo kwaad niet waren
als ze eerst had gemeend,
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den meüischen medewerker van het
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P. K. K', te A. Rhythmisch dansen is voor
uw dochter geen bezwaar, integendeel, de
oefening van de buikspieren, die er het
gevolg van is, zal eerder de buikwand ste-
viger maken. Het zichtbaar kloppen aan
de pols heeft geen betekenis.
G. F. M. F. S. te D. Onlangs is de ver-
strekking van levertraan aan kleine kin-
deren helaas ingetrokken. In normale
tijden horen kleine kinderen reeds vanaf
hun vierde levensweek levertraan te krij-
gen. Het is van belang om even vroeg
met het toedienen van tomatensap of
ander vruchtensap te beginnen.
A. v. »d. B. te V. Niet voluit ondertekende
vragen kunnen niet in behandeling wor-
den genomen.

. A. H. J. d. G. te A. Het „van zijn
stokje vallen" berust op het verwijden
van de bloedvaten in de buik onder in-
vloed van een emotie of ook wel onder
invloed van een geneesmiddel (zoals de
tandarts dat bij het trekken van kie-
zen inspuit), waardoor zóveel bloed aan
de hersenen wordt onttrokken, dat deze
niet meer „bij kennis blijven". Wanneer
men even plat gaat liggen, vloeit het
bloed weer terug en komt men weer bij.
Het geheel is even onschuldig als blo-
zen.
H. B. te Z. Uw zoontje, dat 's nachts
zuidelijk is geweest en thans niet meer,
moet vroeg naar bed en dan precies één
uur na het inslapen opgenomen wor-
den. U moet hem dan goed wakker ma-
ken en volledig laten uit-urineren. Later
in de nacht mag hij niet meer worden
gewekt. Het water ontsnapt hem, omdat
hij te vast slaapt; hij zal minder vast
slapen, wanneer hij goed is uitgerust.
Stopt u hem dus ook 's middags nog een
uurtje onder de wol. Ook een nacht-
lichtje in de kamer kan soms het te
diep wegraken voorkomen.
W. J. TH. te R. Een specialist zal zeker
bij uw vrouw verbetering kunnen berei-
ken.
J. A. H. G. te D. Uw aandoening zit'on-
der aan de slokdarm op een heel moei-
lijke plaats, maar daarom moet u de moed
,nog niet verliezen. Laat u zich geregeld
door uw huisarts onderzoeken. Op een
ogenblik vindt hij misschien een weg om
u toch te kunnen .helpen. Tegen de dode
vingers zijn warme polsmoffen op hun
•plaats. .
A. P. N. te D. Zeker bestaat de 'moge-
lijkheid, dat u ongemerkt roodvonk hebt
gehad. Het is uitstekend, dat uw dokter
u daarom regelmatig controleert, om,
wanneer nog andere ongewenste late ge-
volgen van Öeze ziekte aan de dag.zou-
den 'komen, u daarvoor direct te kun-
nen waarschuwen.
H. v. B. te Z. U moet zich onder be-
handeling van een zenuwarts stellen. Het
is diens taak u van deze moeilijkheden
te bevrijden.
J. B. K. te. H. Vitamine BI wordt alleen
bij spataderen, die tijdens' de zwanger-
schap optreden, aangeraden.
J. P. te L. Uw vrouw komt bij de op
het moment nog geldende regeling niet in
aanmerking voor extra-voedsel. .
J. N. te S. Waterpokken is besmettelijk
voor kinderen en voor volwassenen niet
meer, omdat eigenlijk iedere volwassene
de jeugdwaterpokken heeft doorgemaakt.
Daarom is het ook niet noodzake-
lijk om uit een gezin, waar waterpok-
ken heerst, schoolgaande kinderen thuis
te houden. Alle kinderen moeten immers
toch eens deze betrekkelijk onschuldige
ziekte doormaken. •
M. v. d. B. te B. Over uw dochter zou
ik mij niet ongerust maken. Voor de ob-
stipatie zult u zich onder behandeling
van uw huisarts moeten stellen.
Tegen de grote bustes valt niets te doen.
W. v. V. te A. Uw moeilijkheden hebben
kans. op een ogenblik vanzelf tot het
verleden te gaan behoren. Mocht dit niet
het geval zijn, dan kan een specialist
u verder helpen.
O. L. te 's-Gr. De patiënte, die aan
vallende ziekte lijdt, is bij den door u
genoemden arts helaas niet in veilige
handen. Zij.moet haar geld of 'het geld
van degenen, die haar zouden willen
helpen, niet op deze wijze besteden.
W. V. te H. Noch uw operatie 5 jaar te-
rug, noch uw gewicht thans, dat nog
ruim 5 kg., boven het gemiddelde is, kun-
nen u recht geven op een extra rantsoen.
Een uitgewerkt versterkend dagrantsoën
vindt u in mijn antwoord aan M. S. B.
te A. in „Arbeid" van 17 Oct. 1941.
J. v. P. te B. „Uitpakken" tegen uw doch-
tertje van 34 jaar dat 's nachts nog nat
wordt, moet u zeker niet doen. In de
regel ontsnapt de urine, omdat het kind
te vast slaapt. Zij zal minder .diep slapen,
wanneer ze vroeg naar bed gaat en ook

's middags nog eens onder de wol w.ordt
'gestopt. Om dezelfde reden kan een nacht-
lichtje in de kamer het bedwateren doen
ophouden. Zolang dit niet het geval is,
is.de beste methode, het kind precies één
uur na het inslapen goed wakker te ma-
ken en dan volledig te^Iater. uit-urineren.
Later in de nacht moet u haar dan niet
meer opnemen. Tegen het gebruik'van een
rubber zeiltje is geen enkel bezwaar.
A. N. V. te A. Een dergelijke haaruitval
als u beschrijft, berust soms op een stoor-
nis in de functie van de schildklier. Hier-
mee gaat dan een verlaging van de grond-
stofwisseling samen, wat door een specia-
listisch onderzoek kan worden vastgesteld.
In deze gevallen kan schildklierpoeder
uitstekend helpen, wanneer het aan de
hand van dit onderzoek in de juiste hoe-
veelheid wordt gebruikt. Wordt er teveel
van genomen, dan belemmert het bij deze
patiënten weer de haargroei.
M. R. v. N. te W. Verkoudheid en ook in-
fluenza zijn echte ziekten van het ge-
sloten vertrek. Vandaar, dat mensen die
veel aan verkoudheid lijden, in de regel
met dichte ramen blijken te slapen. Pro-
beert u het eens met open ramen, ook
In de winter. Het gaat bij u "blijkbaar
om een echte verkoudheid en niet om
overgevoeligheid voor het stuivende meel.
P. A. Z. B. te H. U kunt de r.ageltjes
van uw meisje van 2 maanden gerust
knippen.
A v. d. C. A. te A. Lichtschuwheid, ver-
lies van gezichtsscherpte, een gevoel van
overinspanning van het oog met jeuk en
branderigheid, dat door een bril niet
kan worden verbeterd en veelal samen-
gaand niet een vettige schilfering van de
plooien naast" de neus, rode wat gezwol-
len, soms ook schilferende lippen, genezen
in 3 tot 5 dagen met 5 mg. laotoflayine
per dag. Daarmee bent u echtti nog niet
blijvend geholpen, want er mo^t bij u
nog een verklaring gevonden worden voor
het feit, dat uw lichaam ryet voldoende
lactoflavinè uit het voedsel heeft kunnen
cpnemen. , Heef t u we! voldoende maag-
sap en' voldoende maagEuur?
J. O. té R. Tot mijn spijt kan ik zonder
onderzoek niet ovei uw knie oordelen.
J. B. te H. Alleen een operatie, waarbij
niet alleen de nagel, maar ook het nagel-
bed wordt weggenomen,, is een afdoende
behandeling voor kalknagels, die, zonder
dat men er iets aan doet, steeds groter
worden en ten slotte geen plaats meer
in welke schoen ook kunnen vinden. Een
enkele keer wordt dit euvel ook' wel met
Röntgenstralen behandeld.
J. J. H. H. te S. Wanneer jeukbultjes, zo-
al.s bij uw zoontje van 5 jaar jören ach-
tereen telkens weer terug komen, kan
soms een wormenkuurtje wonderen doen.
Er .bestaat in die gevallen een overgevoe-
ligheid van het lichaam voor de. stof-
wisselmgsproducten van de ongewenste
gasten. Spreekt u'hier. eens metj uw huis-
dokter over.
Een chronische ontsteking van de oog-
leden gaat in de regel het beste op de
vlucht voor het maanden achtereen elke
avond dunnetjes insmeVen van de ooglid-
randen met verse in het donker bereide,
en in het donker bewaarde gele oogzalf.
(Unguentum ophthalmicum flavum). Men
behandele bij het gebruik van de zalf
beide ogen afzonderlijk, zodat geen ont-
steking van het ene oog op het andere
kan worden overgebracht. "
S. K. te K. Ook met kamemelkvoeding
kan men een kleintje uitstekend doen
groeien, maar u zult uw huisdokter eens
moeten laten zien, of u het papje zo wel
goed gekookt hebt.
J. W. te- S. U hebt bij tijden last van
abnormale*gisting in de dikke darm. De-
ze is vaak heel moeilijk te bestrijden.
Vraagt u uw huisdokter eens wat hij
denkt over het slechts gedurende enige,
dagen gebruiken van ichthyol-pillen (F.
M.N.). De teer doet soms ineens de hin-
derlijke verschijnselen voorgoed tot het
verleden behoren.
A. M. D. te A. Tegen transpiratie onder
de armen kan men het be&te telkens'een
laagje watten aanbrengen, dat met sali-
cylpoeder wordt oestrooid. Uw blauwe
handen berusten vermoedelijk op een aan-
geboren gevoeligheid van dié zenuwen, die
de kleinste bloedvaten veinauwen.
J H. te H. Mag ik u naar mijn ant-
woord aan A. N. V. te A. hierboven ver-
wijzen?
D. N. te E. Voor rheun^atische gewrichts-
aandoening zou ik mij onder behandeling
.van mijn huisdokter stellen.
L. G. R. te A. Het boeren en het tijde-
lijk verlies van d_e stem zijn reacties op
een nerveuze inspanning of een emotie,
waar men het beste maar geen aandacht
aan schenkt Voor het bestrijden van de
opstijgingen zal raad van deu huisdokter
moeten worden ingewonnen. In vele ge-
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vallen kan hij hierin verbetering brengen.
H. J. de V. v. S. te R. Tot mijn spijt is
zonder onderzoek over uw toestand geen
oordeel mogelijk.
H. B. te W. Vermoedelijk is uw neus-
slijmvlies gevoelig voor iets, wat u thuis
inademt. Het kan b.v. zijn, dat één van
de muren van uw huiF'camer vochtig is
en er schimmel achter het behang groeit.
Een specialist voor allergische ziekten
zou dit voor u kunnen onderzoeken.
T. M. S. te 's Gr. Mag ik u ' verwijzen
naar het tweede gedeelte van mijn ant-
woord aan J. J. H. H. te S. hierboven?
M. J. K. te 's Gr. Melk lijkt mij voor uw
gestel niet nadelig. De stoornis in. het
evenwichtsorgaan en de doofheid hangen
met elkander samen. Voor beide is het
noodzakelijk, dat u zich spoedig door een
specialist laat onderzoekerf
De door u gebruikte „thee's" veroorzaken
geen vermagering.
D. O. te L. Uw eerste beide klachten
komen 09 rekening van een tekort aan
slaap. Tegen het laatste verschijnsel
zoudt u als surrogaat voor thee een af-
kooksel van rozenbottels kunnen gebrui-
ken. Deze „thee" moet u niet trekken,
maar circa 10 minuten koken.
W. A. B. te E. Mag ik u verwijzen naar
mijn antwoord aan H. R. te V. in het
nummer van Vrijdag 14 November 1941.
Het tevens herhalen van het kuurtje, wat
de .tokter u gaf, is gewenst Blijvend
wegblijven van maden wordt alleen, be-
reikt, wanneer met zorg elke . mogelijke
besmetting wordt vermeden. De parasie-
ten leggen hun eieren op de buitenkant
van het lichaam daar waar het jeukt.
Bij het krabben komen de. met het blote
oog niet zichtbare eitjes aan de vingers
en vooral onder de nagels.*De weg naar
de mond wordt dan gemakkelijk gevonden
ep hernieuwde besmetting is het gevolg.
Voorzorgsmaatregelen zijn dus: nagels
kort houden, ook de boterham met een
vork eten en voor elke maaltijd de han-
den wassen.
B. J. A. te B. Behandeling met hormo-
nen wil nog wel eens helpen tegen de
circulatiestoornissen, waarover u klaagt.
Overlegt u dit met uw huisdokter.
P. H. te H. U moet u laten onderzoe-
ken. In de regel wordt voor uw klacht
een oorzaak gevonden, die goed .kan wor-
den verholpen.
P. v. Z. te R. In uw geval zou ik raad
vragen van een oogspecialist. Leest u wat
de verkoudheid betreft mijn antwoord
aan M. R. v. N te W. in dil nummer.
Geneesmiddelen of een voeding die tegen,
verkoudheid zouden beschermen, kan ik
u niet opgeven.
R. K. te O. Tot mijn spijt kan ik aan
uw verzoek niet voldoen.
J. S. te 's Gr. Aan uw verlangen kan
zeker worden voldaan. Vraagt u aan uW
huisarts, welke chirurg in uw woonplaats
van deze operaties ervaring heeft.
G. M. d. M. te A. Uw ongerustheid deel
ik. Kunt u uw man niet bewegen, zich
toch te laten opereren?
L. J. S. te 's Gr. Een dermoïdcyste is een
in de regel aangeboren afwijking aan één
van de eierstokken. die na een operatie
geen last meer veroorzaakt. De kans op
het krijgen van kinderen is daarna niet
verminderd.



KRONIEK VAN DE ARBEID
Vele duizenden leden zijn in de

laatste weken toegetreden tot het
N.V.V. en talrijke nieuwe leden hebben
hun toetreding! vergezeld doen gaan
van een brief, waarin zij hun oordeel
gaven over de arbeid van het mach-
tige vakverbond. Het is wel de moeite
waard om daaruit een keer iets over
te nemen." Zo schrijft ons een der
nieuwe, katholieke leden: „Hierbij
mijn aanmelding als lid der organisa-
tie. Jarenlang was ik lid van Sint
Christoffel, maar door de veranderin-,
gen in onze organisatie en om princi-
piële redenen heb ik mij na lang aar-
zelen als lid laten schrappen. Doch
nu ik al het goede zie, dat het N.V.V.
tot stand brengt, wil ik ook meehel-
pen om met al de mij ten dienste
staande middelen mee te werken aan
het algemeen welzijn. Ik zie nu in,
dat mijn principiële bezwaren hier
niet ter zake doen, omdat, wat er ge-
daan wordt, geschiedt om de arbeiders
stoffelijk en geestelijk op een hoger
Peil te brengen. Ik hoop, dat mijn
voorbeeld door velen gevolgd zal wor-
den, al ben ik zelf wat laat tot dit
besef gekomen. Hollanders zijn nu
eenmaal wat stroef; wij willen de kat
uit de boom kijken".
Dit.veelzeggende briefje maakt begrij-
pelijk, dat zo vele oud-leden der con-
fessionele organisaties naar het N.V.V.
zijn overgekomen en dat er nog steeds
blijven overkomen. Merkwaardig is
ook, dat tegelijkertijd tal van ongeor-
ganiseerden zich aanmelden en dat
zelfs mensen, die geheel buiten het
normale werkxvan de vakorganisatie
staan, zich tot het N.V.V. wenden om
hulp en bijstand.
Maar ook op het arbeidsgebied van
het N.V.V. zelf valt nog enorm veel te
doen en dit uiterst noodzakelijke werk
kan alleen dan^oed worden verricht,
wanneer de arbeiders in grote meer-
derheid lid zijn van het verbond. Als
dat eenmaal het geval is, zal het niQ-
gelijk zijn om de schandelijk lage
lonen, die inl sommige bedrijven nog
worden betaald, te verbeteren. Zo ont-
vingen wij een brief van een kantoor-
bediende in Groningen, die over zijn
loon klaagde, maar die tegelijk liet

'doorschemeren, dat noch hij, noch
zijn collega's lid van de vakbond
waren. Laten deze mensen begrijpen,
dat de eerste stap altijd weer is: aan-
sluiting bij de vakvereniging. Er wordt
zowel door het College van Rijksbe-
middelaars als door het N.V.V. hard
gewerkt aan de verbetering der laag-
ste lonen en hoe meer georganiseerde
arbeiders dit werk ondersteunen, des
te betere resultaten zal het afwe'rpen.
Dat er nog altijd eersteklas vaklui
zijn, die een veel te gering loon ont-
vangen, staat buiten kijf. Bijvoorbeeld
schrijft de vrouw van een eersteklas
monteur in Brabant ons, dat zij met
een weekloon van ƒ 26.— geen kans
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ziet om behogrlijk rond te komen. Nu
moeten deze mensen een huur ver-
wonen van ƒ 33.— in de maand, waar-
op bovendien nog ƒ 3.50 voor de wa-
terleiding komt en ƒ 1.— personele be-
lasting. Een dergelijk huis is veel te
duur voor dit inkomen, maar er was
geen ander huis te krijgen en de men-
sen moesten dus wel. Doch van het
weekloon blijft daardoor slecrits 'goed
ƒ 15.— over en met drie kinderen is
het ondoenlijk om daarvan rond te
komen. Wij leren hieruit, dat het
woningvraagstuk mede een van de
moeilijkste punten wordt in de naaste

'toekomst. Intussen zou met een bil-
lijke verhoging van het loon ook in
gevallen als dit de ergste nood weer
gelenigd zijn.
Het wachtwoord blijft daarom, vóór
en na, versterking van de vakbond en
als onderdeel daarvan worden door
het N.V.V. in verschillende belangrijke
bedrijven bijeenkomsten van het per-'
soneel belegd met de bedoeling het
N.V.V.-werk nader tot zowel arbeiders
als ondernemers te brengen.
In Twente, waar onlangs een derge-
lijke bijeenkomst is geweest, schrijft
het district iedere week tientallen
nieuwe leden in, zodat ook daar blijkt,
dat het werk van het N.V.V. wordt
gewaardeerd.

D eze propaganda kan zich baseren
op de waarheid, dat één vogel in

de hand beter is dan tien in de Itfcht.
ledere week zijn er weer verschillende
successen te boeteen. Zo is onlangs op
aandrang van de rechtskundige afde-
ling -van het N.V.V., de Rijksverzeke-
ringsbank er toe overgegaan, om op
veel ruimer schaal dan tot dusverre
een voorschot toe te kennen in alle
gevallen, waarin vaststaat, dat een
verzekerde arbeider, bijvoorbeeld als
gevolg van een ongeval, ongeschikt tot
werken is.
Bij de tot nu toe geldende regeling
vorderde het onderzoek naar de on-
feeschiktheid om te werken dikwijls
zoveel tijd, dat het slachtoffer *ieel
lang moest wachten op geld. Voortaan
zal men veel spoediger tot het toeken-
nen van een voorschot overgaan, zo-
dat een arbeider, wien een ongeval
overkomt, tenminste niet dubbel ge-
dupeerd Ifordt.
Een ander vermeldenswaard succesje
is de regeling voor de vrouwen van
zeelieden, wier "uitkeringen een be-
langrijke verlaging hadden onder-
gaan. Thans is er echter een regeling
gekomen, waardoor deze vrouwen niet
aan Maatschappelijk-Hulpbetoon wor-
den toegewezen, doch een uitkering
ontvangen, die verband houdt" met
het loon van hun mannen. De verla-
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ging van de weekinkomsten, die voor
deze gezinnen dreigde, is daarmee be-
langrijk minder geworden. Zo zorgt
het N.V.V. zelfs voor de gezinnen van
hen, die tengevolge van de oorlogsom-
standigheden in het buitenland moe-
ten vertoeven.
Het is echter ook niet zo, dat alle
verlangens van het N.V.V. auto-
matisch worden ingewilligd. De saia-
risregeling bijvoorbeeld, die dezer da-
gen voor het bankpersoneel is afge-
komen, voldoet geenszins aan de ver-
langens van de vakorganisatie. De
banken hebben altijd bekend gestaan
als slechte betalers voor hun perso-
neel, maar het is toch wel zeer te be-
treuren, dat het ook thans niet is ge-
lukt om deze achterstand over de ge-
hele linie in te halen.
Het van kracht verklaren van déze
regeling betekent echter niet, dat het
N.V.V. zich daarbij neerlegt. Met
klemmende argumenten jn woorden
en cijfers zullen de belangen van het
bankpersoneel worden verdedigd, tot-
dat tenslotte ook op dit terrein een
behoorlijke betaling wordt verkre-

Bij het jaar feest van „Vreugde en Arbeid"

Op 14 November werd in Carré te Amsterdam het éénjarig bestaan gevierd
van „Vreugde en Arbeid" met een opvoering van „Madame Butterfly". Com-
missaris Woudenberg sprak de openingsrede uit. (Foto: A.P.-Breyer),

gen. Het wordt bijna vervelend om
het nog eens te zeggen, maar laten
allen, die bij bankondernemingen
werken, deze actie van het N.V.V.
versterken door toe te treden tot de
Algemene Nederlandse Bond van
Handels- en Kantoorbedienden en
Handelsreizigers „Mercurius".

E en lezer zond ons een vraag, die
zonder twijfel voor _zeer' vele ar-

beiders van belang is. Hij wenst
namelijk te weten of het gezin van
een arbeider, die in Duitsland werkt,
onder, de ziekenfondsregeling valt.
Het antwoord daarop luidt, dat deze
arbeiders in Duitsland vallen onder
de daar geldende soortgelijke rege-
ling en dat hun gezinnen, ook al
wonen die elders, eveneens tegen
ziekte verzekerd zijn. Da belangen
van deze gezinnen worden behartigd
door de „Allgemeine Ortskranken-
kasse", Raamweg 90, Den Haag. Dit
Duitse fonds is dus belast met de
regeling van de verzekering van de
gezinnen hier in Ne-derland.
Een vakbondslid uit Friesland stelt
ons een .andere vraag, die van alge-
meen belang is. Hij zegt, dat -van zijn
loon wordt gekort 1,2 pet. voor bij-
drage in de premie ziekte verzekering
(loonsverzekering), alsmede 2 pet.
voor de nieuwe ziekenfondsregeling.
Samen dus 3,2 pet. Verschillende leden
van het personeel, waarvan dit vak-
bondslid deel uitmaakt, zijn van
mening, dat dit niet juist is en dat
de 1,2 pet. reeds in de 2pct. is begre-
pen, zodat totaal niet meer dan' 2 pet.
mag worden afgehouden. De verzeke-
ringsmaatschappij deelde mede, dat
dit standpunt onjuist is en de vraag-
steller verzoeft ons, onze mening te
geven.
Inderdaad heeft de verzekerings-
maatschappij gelijk. De 2-pet. korting
betreft verzekering tegen de onkos-
ten, die een ziektegeval met zich mee-
brengt, dus onkosten van den dokter,
geneesmiddelen, verpleging enz. De
andere korting, die • van 1,2 pet. ga-
randeert aan den werknemer de
uitkering van 60 pet. van zijn loon
tijdens zijn ziekte. Dit is dus een
afzonderlijke verzekering. Bij de wet.
die deze verzekering regelt, is echter
niet bepaald, wie de premie moet dra-
gen. Dit percentage is dan ook uit-
eenlopend in verschillende1 bedrijven.
In een geval als het onderhavige
wordt dus de korting van 1,2 pet. vol-
komen terecht ingehouden.
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„Sinter Claesje bisschop.

Met je hooge muts op.

Geef de soete kijnders wat

en de stouten op hun gat."

(Oud kindergedicht je.)

'&", zei Sint-Nicolaas, toen
wij hem op «zijn jaar-
lijkse inkopentocht door
Nederland tegenkwamen
en- belangstellend infor-
meerden naar het resul-
vaat van deze kruistoch-
ten, „dat „wat" uit dit

. kindergedichtje zal dit
jaar alleen betrekking hebben op speel.
goed.En dat is ook begrijpelijk. In deze
tijd van "distributie-perikelen komen de
ouders er met toe, om hua kinderen
nuttige geschenken, zoals pan tof f el t j es,
een overhemd of iets dergelijks te geven.
Met de zoetighéden zal het wel evenzo
gaan. Koek is op de bon en de bonnen
zijn nodig voor brood."
Dat was een goede tip, die Sinterklaas
ons gaf. Als, zoals hij zei. de Sint-Nlco-
laasgeschenken voor de kinderen dit jaar
voor -hét grootste gedeelte uit speelgoed
zullen, bestaan, dan moeten de fabrieken,
in Nederland, 'die het speelgoed maken,
het zeer druk hebben,
En zo is het ook.

Om een gped overzicht te krijgen van de
huidige stand van- zaken in de speel-
goed-industrie, k'unnen wij geen parallel
trekken met, andere takken van industrie
in Nederland. Niet zoals zij, is de speel-
goed-industrie gegroeid uit een " eeuwen-
lang ambachtelijk handwerk, zoals dat
bijv. in Duitsland het geval is Het op-
komen wan deze 'industrie was ook -geen
gevolg van de vporuitgang der techniek.
De speelgoed-industrie in Nederland is
integendeel zeer jong.
Wij tellen in ons land een. dertigtal
speelgoedfabrieken, waarvan er zeker
vijftien na 1925 opgericht zijn. Deze fa-
brieken bieden een gevarieerd beeld. Er
zijn meer g e m e n g d e — die in bepaalde
seizoenen andere artikelen vervaardigen.
dan s p e c i a l e speelgoedbedrijven — en
tekens zijn er' nog vele bedrijfjes in Ne-
derland te vinden, die deze tak van in-

dustrie alleen beoefenen, als er op een
Bepaald tijdstip wat meer in te verdienen
is," dan met de artikelen, die zij gewoonlijk
vervaardigen.

De ingenieur in de dop.

Sinds enige jaren is het «treven van de
fabrikanten en handelaren er op gericht

Speelgoed-fabri^ken vindt men o.a. te ,geweest, om z.g. paedagbgisch speelgoed
IJlst, Halfweg, Oldenzaal, .Waddinxveen, te laten vervaardigen.' In de speelkamer

Kijkje in een speelgoed]obriek te Waddinxvee 'olygoon — Sagus)

Poppenmoeder bij de verzorging van haur kind.
(Foto: A.P.-archief.)

Vroomshoop. Zwolle en Bilthoven.
Gezien de grote verscheidenheid op dit
gebied is het te begrijpen, dat over de
O'mvang van de Nederlandse Speelgosd-
industrie geen precieze gegevens bekend

zijn. Het Centraai Bureau
voor de Statistiek kon ons
dan ook over dit onderwerp

i ƒ geen ophelderingen verschaf-
fen. Toch lijkt het ons de
moeite waard, om ook deze
tak van industrie aan een

v nauwgezet onderzoek te on-
derwerpen," temeer, daar de
speelgoed-fabricatie in Ne-
derland uitstekende perspec-
tieven vertoont.
Men kan het aantal arbei-
ders, werkzaam in deze in-
dustrie, schatten op 2000 tot
2500, waaronder niet begre-
pen zijn de arbeiders uit de
bedrijven, die noch onder de
speciale, noch onder de ge-
.mengde " bedrijven vallen.
Onder die fabrieken zijn er
enkele, die 100—200 man
personeel hebben, maar er
zijn ook kleine met een per-
soneelsbezetting van 10 man. -
Vroeger werd de speelgoed-
markt overstroomd met arti-
kelen uit Duitsland, Japan,
Frankriik, het voormalige
Tsjecho-SIowakije eh Ame-
rika. Door de stopzetting van
de invoer van dit speelgoed
is - Nederland aangewezen op
het product dat in eigen
land vervaardigd wordt
Wat voor speelgoed wordt er
nu zoal gemaakt, als wij z.e
beschouwer: naar doelmatig-
heid en geschiktheid voor
onze kinderen.

blijkt .immers dikwijls reeds de aanlag
van het kind en de belangstelling voor
een bepaald soort .speelgoed geeft soms
een aanwijzing, in welke richting het
kind zal gaan in zijn verdere leven. Wij
geven het kind daarom — het kind vraagt
er om -- speelgoed, waarmede het iets
doen kan. Weten de kinderen vaak
niet veel meer van de techniek af, dan
de ouders? De dozen voor het bouwen
van een eigen radio, van een eigen elec-
trische schel en meer zulk soort techni-
sche voorwerpen zijn een geliefd cadeau
voor onze moderne kinderen
Op het ogenblik wordt het meeste speel-
goed van hout gemaakt: natuurgetrouwe
miniatuur-autootjes, karrrtvjes, hoepels,
hobbelpaarden enz. Een tweetal fabrieken
maakt poppen. Eén houdt zich nog bezig
met de fabricatie van beesten van zeil-
doek en ook op het gebied van canon- •
nen speelgoed, zoals spelen en puzzies,
neemt Nederland een behoorlijke plaats
in. Het speelgoed, dat gemaakt wordt, is
hygiënisch: afgevende verfstoffen worden
vermeden en er wordt tegen gewaakt, dat
het kind zich bezeren kan.

Maar is de productie van de speelgoed-
fabrieken wel groot genoeg om aan de
huidige grote, vraag te kunnen foldoen?
Jammer genoeg is dat niet zo. Een der
voornaamste oorzaken is wel het tekort
aan materiaal. De Nederlandse speelgoed-
industrie is namelijk voor' zijn grond-
stoffen, zoals hout en triplex, aangewezen
op het buitenland. Een rationeel gebruik
van het aanwezige materiaal dwingt ons '
een economisch verantwoorde verdeling
af. Het is begrijpelijk, dat bij deze ver-
deling de speelgoedindustrie — een be-
trekkelijk overbodige industrie — niet

(Foto.-Krainer)

op de eerste plaats komen kan, als.wij
bedenken, voor hoeveel belangrijker za-
ken bijv. hout op het ogenblik nodig i's.
Toch mogen wij de belangrijkheid van
de speelgoedindustrie niet onderschatten,
want goed speelgoed komt de ontwikke-
ling van het kind ten goede. De speel-
goed-industrie is dan ook" een oneindig
gevarieerde leermiddel-industrie. Speel-_
goed voor het kind is -als de microscoop
voor den onderzoeker..
Op deze plaats zouden" wij dan ook
-gaarne een goede raad willen geven aan
de ouders. Maak zelf iets voor uw kin-
deren. Met een beetje toandigheid en een
boel goede wil zijn oneindig veel voor-
werpen in allerlei variaties te vervaar-
digen en het kind zal de producten van
uw vindingrijkheid met evenveel dank-
baarheid begroeten als vroeger het indvi-
strie-spéelgoed. Poppen van oude lappen,
karretjes, dieren op wieltjes, scheepjes
en legpuzzles, dit alles is heus niet zo
moeilijk om zelf te maken. Dat is dan
huisvlijt met een practisch doel. En als
u dan enige dingen gemaakt hebt, ga dan
eens naar de winkel gn kijk of u er daar
nog .iets bij kan kopen. Er zijn vele voor-
delen aan verbonden. Het kind heeft zijn
speelgoed en uw beurs, die in de meeste
gevallen niet op de aankoop van 'de
uiteraard dure speelgoedartikelen bere-
kend is, behoeft niet al te veel te
slinken.
Sint-Nicolaas is een feest voor kleinen
en groten. Geen datum in -het hele jaar
brengt de ouders en de kinderen dichter
bij elkaar dan juist die feestdag van den
Goed-Heiiig-Man. Vooral de vaders voelen
zich dan verwant met het kind. /Maar
dat heeft ook een andere reden. Vader
wil namelijk spelen met het speelgoed,
dat zoonlief "gekregen heeft. Niets kan
hem zo in vervoering brengen dan het
spelen met de trein van zijn zoontje. Een •
groot warenhuis bracht dit enige jaren
geleden tot uiting in een slagzin ter ge-
legenheid van de Sirit-Nicolaas-verkoop'
„Vaders, het nieuwe speelgoed is er."
Het nieuwe speelgoed is er-,- zij het dan
ook in beperkte mate. Het wordt in Ne-
derlandse fabrieken ge/naakt en deze be-
drijven bieden uitstekende perspectieven
De verscheidenheid in de productie
maakt een verdere ontwikkeling in nor-
male tijden zeer wel mogelijk.
De overheid heeft zich dan ook sterk
geïnteresseerd voor deze jonge industrie
en vooral als werkmogelijkheid in het
kader van de werkloosheidsbestrijding.
Ongeveer twee jaar geleden heeft &e

regering in. samenwerking met het Eco-
nomisch Technologisch Instituut een
nieuwe speelgoedfabriek gesticht. De Eco-
nomische Voorlichtingsdienst toonde zijn
interesse o.a. door het tentoonstellen van
Hollands speelgoed op de tentoonstell)*1'.
gen in het buitenland,. zoals bijv. nog
onlangs op de Leipziger Messe. «De wO'
tieven van de overheid spreken hier wel
voor zich zelf.
De speelgoed-industrie werkt op het ogen-
blik op volle kracht. Wij zien, dat de
producten niet onder behoeven te doen
voor die van het buitenland. Ook in de
toekomst' zal dit zijn terugslag hebben
en de speelgoed-fabricatie zal dan no6
eens -zo vlug uitgroeien tot de belangrij^6

plaats onder de industrieën in Neder-
land, waartoe deze voorbestemd is.



VRIJE TUD

huisvlijt en knutselarij, juist omdat
de resultaten vaak zo aardig zijn. nog
heel vreemde misverstanden zijn,
vooral bij de mensen, die zelf nog niet
de handen uit de mouwen hebben
gestoken.

D e actie, die het N.V.V. thans in
Amsterdam heeft ingezet en waar- .

over wij in het vorige nummer' be-
richt hebben, heeft vooral de 'aan-
dacht gevestigd op de huisvlijt. En in
de eenvoudige -huisvlijt, waaraan
ieder kan beginnen, omda't er tal van
boekjes en handleidingen voor ver-
schenen zijn, terwijl ook in ,,Arbeid"
regelmatige voorlichting zal worden
Begeven wat betreft het gebruik van
Materialen, ligt ook de oorsprong
Voor een deel van die vrije tijd-be-
steding, die méér is dan tijdverdrijf.
Een besteding van de vrije tijd.; die
de mensen uittilt boven hun dagelijks
leven en die hun iets leert doen, dat
zij, zeer tot schade van. hun harmo-
nische ontwikkeling in de sleur va.n

, *Ue dag missen. Die hen hun onge-
bruikte vermogens in actie doet bren-
Sen en die hun d$ ogen opent voor de
*aarde van de scheppende handen-
arbeid.
ïtegint de huisvlijt, zoals wij die ge-
woonlijk kennen met het nadoen, met
het werken volgens een bepaald pa-

"troon, of model, al gauw komt het
Verlangen boven om zélf eens iets te
Proberen. En dan is de huisvlijtbe-
°efenaar op de goede weg.
Hij wordt een ontdekker In het land
Van de materialen en van de vervan-
gingsmiddelen en hij wordt bovenal
een ontdekker op het gebied van de
arbeid zelf. Hij herwint het contact
ïflet de eenvoudige grondstoffen en
hij stelt er een eer in om ,,alles" zelf
te maken. Met het primitieve ge-
reedschap, dat hij zo gauw hij kan
°°k liefst zélf probeert te vervaardi-
geri, maaRt hij met veel meer plezier
2elf de onderdelen, die hij nodig,
heeft, dan dat hij ze in de winkel
gaat kopen. Hij knipt niet meer vol-
Sens modellen, maar gaat zélf „prak-
\ezeren" en komt vaak tot verras-
sende resultaten.
2o zijn al die bijzonder grote dingen.
z°als modellen van machines, inge-
^ikkelde installaties en soms zelfs
hele sterrewachten ontstaan uit het
hardnekkige werk van mensen, die
.^ts helemaal zelf wilden bouwen en
die zich gegeneerd zouden hebben als

' iets moesten' gebruiken, dat zij
ftiet zelf konden maken.
Jn die zelfwerkzaamheid ligt de diep-
ste bevrediging en daarin ligt dus
°°k de opvoedkundige betekenis van

, deze vorm van vrije-tijd-besteding.
gaat niet om het resultaat, maar

het gaat om de vaardigheid, die bil
uet bereiken van dat resultaat ver-
°vercj wordt.
Wet ügt voor de harid, dat er omtrent

Zo stonden er nauwelijks enkele voor-
beelden van handenarbeid in de eta-
lage van het Amsterdamse gebouwtje
van „Vreugde en Arbeid" op het
Leidse Plein, of de mensen verdron-
gen zich voor een paar scheepsmo-
dellen en binnen de week had de
vervaardiger van een van die werk-
stukken al zes keer de opdracht ge-
kregen om voor vijf en twintig gul-
den nóg eens zo'n mooi scheepsmodel
te bouwen! -Deze opdrachtgevers ga.at.
het dus niet om • het spel. maar om
de knikkers. De prestatie van den
man, die zo'n schip bouwt wordt er
natuurlijk niet minder door. integen-
deel: hij kan zich via zijn liefhebbe-
rij wel ontwikkelen tot een beroeps-
modéllenbouwer. eoals er enkele in
ons land zijn. die hun werk over de
hele wereld verkopen. Maar de op-
drachtgevers moeten^ niet denken,
dat zij nu de huisvlijt bevorderen!
Hier heeft de huisvlijt al 'de sprong
gedaan van de bezigheid voor snip-
peruren naar een nuttige besteding
van de,vrije tijd. die tot een verdie-
ping of'tot een vernieuwing van het
beroep kan leiden.

Een prachtig voorbeeld -daarvan is
bijvoorbeeld het bouwen van vlieg-,
tuigmodellen, speciaal zweefvliegtuig-
modellen. In korte tijd hebben zich
uit de jongensclubs van modellen-
bouwers heuse zweefvliegers ontwik-
ke'ld, echte pioniers van de lucht.
Hier werd opnieuw bewezen, dat die
mensen, die het hele product in han-

den kunnen nemen een geweldige
\oorsprorg hebben op anderen, die
het uit een boekje moeten leren of
die in een fabriek slechts deel-arbeid
te verrichten krijgen.
In de zelfwerkzaamheid b.v. de han-
denarbeid, die de edelste vorm van
huisvlijt is, zien wij dan ook een po-
ging van den werker, die door de ma-
chire gescheiden is van het product
van zijn arbeid, opnieuw vat te krij-
gen op een stuk werk. Hij „voelt het
in zijn vingers", hij voelt de lust om
zelf iets te scheppen en hij smaakt
dezelfde voldoening, die de. am-
bachtsman nog dagelijks kan bele-
ven." *
Talrijke voorbeelden zijn er, dat Uit
wat men gedachteloos v/el-eens be-
schouwt als louter tijdverdrijf, een
gehele vernieuwing voortkwam.
Wij hebben het voorbeeld van den
mijnwerker, die dagelijks koien hak-
te, maar die op een góéde dag begon
in hout te snijden, waarin hij het zo-

ver bracht* dat hij
zijn hele huis kon

< versieren alsof hij
een geboren schrijn-
werker was.
Wij hebben ook het
voorbeeld van den
arbeider, die parket-
vloeren le.gde en die
zoveel liefde kreeg
voor dat - prachtige
materiaal, dat hout
is. dat hij op een
goede dag begon te
snijden met een
zakmes en een klein
beeldje te voor-
schijn bracht: het
bescheiden begin
van een lange reeks,
die hij tot vreugde
van zichzelf en van
zijn gezin heeft ge-
maakt
Wij hebben het
voorbeeld van de
bouwers van sterre-

wachten, van
scheepsmodellen, van ingewikkelde
machines. En uit al die voorbeelden
zien wij het verlangen om zélf
iets te maken. Iets' dat compleet
is, iets dat den mens ïn onaf-
hankelijkheid van de machine
de vreugde van het scheppen
doet breleven. En
dat is de diepste
zin van wat zo
eenvoudig als
„huisvlijt" begint.

Ons weekblad „Arbeid" heeft vanaf
zijn oprichting belangstelling getoond
voor die vaak voorbeeldige besteding
van de vrije tijd. Wij hebben van de
eerste nummers van ons blad af de
aandacht gevraagd voor werkstukken,
die arbeiders* maakten in hun 'vrije
tijd en die op hun beurt anderen,
zouden kunnen aansporen om ook eens
zoiets te proberen.
Nu het nieuwe winterseizoen aan-
breekt en nu de lange avonden- noden
tot rustige bezigheid in de huiselijke
kring zal „Arbeid" opnieuw in woord
en beeld tonen wat eenvoudige lief-
hebberijen soms kunnen zijn voor den
mens. Leringen.wekken, voorbeelden
trekken. De Amsterdamse actie kan
daarbij stuwend werken. Opnieuw
doen. wij thans een beroep op 'onze
lezers.
Schrijft ons een briefje over uw lief-
hebberij - - wellicht kan een ander
met uw voorbeeld zijn voordeel doen.
Een foto, een"enkele vermelding doen
soms wonderen. ,,O, kari dat ook?
Dat zou ik ook wel eens willen pro-
beren!" En opnieuw is er iemand uit
zijn luie stoel opgestaan en aan het
werk gegaan. Opnieuw vindt iemand
in zijn vrije tijd een doel. "
Wat zoeken wij in onze vrije tijd?
Ontspanning! Maar we weten heel
goed, dat, als we ons maar laten gaan,
als we maar wat om blijven hangen
en rond blijven treuzelen, van werke-
lijke ontspanning geen, sprake is. Ver-
veling en landerigheid zijn het resul-
taat.
De beste ontspanning is ontspanning-
door-inspanning: ontspanning met
een doel, ontspanning met een, pret-
tige, gezonde moeheid als resultaat.
Daarom is de goede vrije tijd-beste-
ding allereerst het gebruik maken
van die vermogens, die wij in ons
dagelijks werk onvoldoende t« pas
kunnen brengen. Door onze vrije tijd-
besteding moeten wij eenzijdigheid ,
voorkomen.

BIJ DE FOTO's:
1. Een eenvoudige arbeider,
in Andijk, heeft in zijn
vHje tijd een complete
sterrewachtinstallatie ge-
bouwd. -

(Foto:A.P. - Breyer)

2. Menig schrijmuerker zal
het houtsnijwerk niet
beter kunnen doen dan
deze mijnwerker, die daar-
mee zijn woning versierde..

(Foto: A.P.-archief)

3. Het eerste
werkstukje van
een parketvloer-
legger.
Het werd tijdens
een ziekte met een
sim-pel zakmes uit
hout gesneden.
Nu sieren tiental-
len beeldjes de
woning van dezen
houtsnijder, . die
zonder scholing in
zijn vrije tijd toch
iets moois wist te
presteren.
(Foto:A.P. - Breyer)



Heemkundige lezing met filmvoorstelling p Hyacinten
,,Ons eigen volk in Vreugde en Ar-
beid", eo luidt de titel van de heem-
kundige voordracht, welke de heer
D. J. van der Ven uit Oosterbeek
voor Vreugde en Arbeid zal houden
bij de vertoning van zijn volkskun-
dig filmwerk: Neerlands Volksleven
in de Oogsttijd. •»
In aantrekkelijke taferelen is in beeld
gebracht hoe het inhalen van de oogst
tot voor weinige jaren gepaard ging
niet vele merkwaardige handelingen
en feestelijkheden, die voor de ge-
schiedenis van onze landbouw en voor
de kennis en waardering van het
Nederlandse boerenvolk van zeer grote
betekenis zijn. Dank zij een jaren-
lange voorbereiding en een veelzijdige
medewerking - - meermalen van ge-
hele dorpsbevolkingen —, is het den
heer Van der Ven mógen gelukken

- een inhoudsrijk en boeiend, dikwijls
ook een amusant en feestelijk beeld
vast te leggen in deze echt vader-
landse rolprent, van „ons eigen volk
in vreugde en arbeid"
De éérste afbeelding brengt ons naar
de Gelderse Achterhoek, waar wij de
drukke oogsttijd bijwonen, gevolgd'
door de periode der najaarskermissen
en oogstdankf eesten. Voor men echter
kan oogsten, dient er te worden ge-
mest en de film begint dan ook met
enkele kostelijke tafereeltjes van een
heel bijzondere bemesting, n.l. die in
de pastoriehof van Hengelo (Gelder-
land), waar de predikant traditioneel -
aan. alle boeren, die hem de mest
thuis brengen, een „dominee's mest-
meeultje" geeft. In dit uitzonderlijke
geval wordt dus „dank voor stank"
gegeven. We zien de laatste roggegarf
als „'t olie wief" binnenhalen en vie-
ren op het kasteel Enghuizen te Hum-
mele het jaarlijkse oogstdankfeest
mee, dat er wordt gehouden met ring-
rijden, vogelschieten en vendelzwaai-
en en waarbij het optreden van pot-
sierlijk uitgedoste bijlemannen volks-
kundig belangwekkend is in de naaste
omgeving van de oogstmei, waarin we
een Achterhoekse levensboom, her-
kennen.
De tweede afdeling geeft in alle bij-
zonderheden een overzicht van het
Groninger -„plozairdörsen" van kool-
zaad. Deze naam vertolkt de vreugde
in de arbeid, die er een echte gemeen-
schapsarbeid is, zonder geldelijke be-
loning, maar met een feestelijke maal-
tijd tot besluit. Nu het koolzaad weer
meer wordt verbouwd, zal men met
belangstelling kennis nemen van de
bijna historisch geworden samenwer-
king (der Groninger dorpsbevolking,

. die h'eel de dag" voor „plezair ' werkte
en vooral haar vreugde beleefde, wan-
neer de koolzaadhaas was gevangen
en de koolzaadstroberg in brand was
gestoken. Vrolijke liedjes worden daar-
bij ten gehore gebracht op de vleugel
door mevr. dr. Elise van der Ven
Ten Bensel, in de bewerking der ver-
zamelde melodieën door ,Julius Rönt-
gen.
De derde afdeling brengt ons naar
het Zuiden van ons nog veel te wei-
nig in zijn zeden en gewoonten, ver-
maken en feestelijkheden gekende
vaderland en wel naar Brabant en
Limburg. We zien er met vliegende
vaan en slaande trom de gilden trek-
ken uit het historische kasteel Mau-
rick te Vugt, we maken kennis met
de broeders en zusters van het bielie-
dengilde (de imkers) en komen dan
in het uiterste Zuiden, waar we op een
der oudste Limburgse villahoeven het
feest van de Martelgaus vieren.
Onder deze.' zonderlinge benaming
staat de laatste garf koren bekend,
waarom op het stoppelveld een ronde-
dans wordt gemaakt en die getooid
met een versierden meitak op de
laatste wagen met veld-vruchten het
dorp wordt rondgereden. Tenslotte
wordt deze tak boven de inrijpoort
bevestigd en daarna danst men de
cramignen, de blijde jubeldans van
Limburgs Zuiden.
Nergens in ons land wordt de,najaars-
kermis zo luisterrijk gevierd als in het
kleine dorpje Beesel a.d. Maas. waar
eens om de zeven jaar' het spel van
St. Joris en de draak wordt vertoond.
Dit is het mooiste Nederlandse boe-
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renopenluchtspel, dat door een land,-
bouwende bevolking eens om de zeven
jaren met uitsluitend plaatselijke
krachten wordt uitgevoerd.
Na de pauze gaan we in gedachten
kermisvièren te Laag-Keppel. De film
bewijst hoe een eensgezinde samen-
werking der bevolking een feest moge-
lijk maakt, dat voor Nederland enig
is en «ijn hoogtepunt vindt in zijn
jaarlijkse gondel vaart over de IJsel.
Ook de Achterhoekse boerendansen
als de Driekusma,n. de Haaksberger
dans met de leutige verzekering: „ik
ben met rnien mêke naer Heaksebarge
wèèst, bö joa, bö nei!" en het Kep-
pelse volkslied van „Kaatje had een
knipmuts op, een knipmuts met een
gaatje", heeft Röntgen muzikaal be-
werkt. Tenslotte zien,we hoe de ker-
mis kwasi-plechtig wordt begraven,
waarbij allerlei grappen met de ker-
mispaal worden uitgehaald, die ten-
slotte in optocht naar het historische
kasteel Keppel wordt gebracht.

De iaatste afdeling brengt ons op
Zuid-Beveland, waar we te Kloetinge
het binnenhalen van de tarweoogst
bijwonen en in Rilland-Bath de kool-
zaadfooi rpeevieren, waarbij veel over-
eenkomst, doch ook veel verschil is
met het Groninger plezairdörsen.

•Dit gehele filmwerk heeft in docu-
mentaire taferelen vastgelegd, dat
van Dollard tot Schelde de zinnebeel-
den van oogsthaan en oogstmei een
zeer belangrijke rol speelden in de
agrarische riten van het Nederlandse
boerenland Het is dan ook een film-
werk van grote volkskundige en heem-
kundige betekenis, dat tevens in zijn
landschapsbeelden de stedeling nader
zal brengen tot menig gewest van ons
eigen land, waarin de vreugde wordt
beleefd van de arbeid als de oogst
wordt ingehaald.
Hou de avond vrij.
Daar moet u en uw vrouw, gezin, bu-
ren, vrienden en kennissen ook bij
zijn!
De lezingen worden gegeven te Am-
sterdam op 26 November a.s. in de
Aula van het Koloniaal Instituut;-te
Rotterdam op 29 November a.s. in de
Aula van het Museum Boymans' en te
Den Haag op 10 December a.s. in het
Gemeente-museum.

[lazen

RENTEN - die wel en niet verhoogd zijn

Z oals bekend, zijn verschillende
uitkeringen die door de Rijksver-

zekeringstaank worden gedaan, met in-
gang van l Juli' j.l. verhoogd. En dat
door middel van een zekere toeslag,
die een bepaald percentage van de
verleende uitkering bedraagt.
Nu worden door de Rijksverzeke-
ringsbank, of liever gezegd namens
de Rijksverzekeringsbank -aan de
postkantoren ettelijke soorten van
uitkeringen gedaan. Uitkeringen die
uit verschillende fondsen voortkomen,
en ook om geheel uiteenlopende
redenen werden verleend.
Op één punt komen deze uitkeringen
echter in alle gevallen overeen, n.l.
dat ze aangeduid worden als „rente".
Hetzij ongeval„rente", hetzij wezen-
„rente", ouderdoms„rente" of' welke
„rente" dan oo"k.
Het is begrijpelijk dat velen afgaande
op de klank, in dat woord „rente",
een overeenkomst zoeken tussen de
verschillende uitkeringen, en in de
mening verkeren, dat de rentever-
hoging van l Juli j.l. dan ook be-
trekking heeft op alle uitkeringen,
die de naam rente dragen
Ter voorkoming van misverstanden
lijkt het ons niet ondienstig ten be-
hoeve van onze lezers eens in het kort
een overzicht te geven van de „ren-
ten" die door de Rijksverzekerings-
bank verleend worden, en daarbij
tevens de herkomst te vermelden, de
fondsen dus waaruit deze renten
worden betaald, zonder daarbij al te
uitvoerig op ondergeschikte punten
in te gaan
Zoals bekend, bestaat de grote taak
van de Rijksverzekeringsbank voor
een groot deel in het beheren van de
verzekeringsfondsen en het verlenen.
van uitkeringen uit deze fondsen.
Een van de belangrijkste uitkeringen
is die welke gedaan wordt uit het
ongevallenf onds De uitkeringen
krachtens de Ongevallenwet dus.
Deze uitkeringen worden gedaan aan
hen. die door een bedrijfsongeval
werden getroffen op hun werk. of op
weg van hun werk naar huis. of
omgekeerd, of. zo dat een ongeval
met- dodelijke afloop was. aan de na-
bestaauden die hier aanspraak op
kunnen maken In de eerste plaats
echtgenoten, kinderen, ouders, even-
tueel ook grootouders e a. Al deze uit-
keringen nu zijn de ongevalsrenten,
Voortvloeiende uit de ongevallenver-
zekering
Vrijwel hetzelfde zijn de uitkeringen
dié gedaan worden uit het Land en
TuinbouwonpevaJlenfonds. . Het enige
verschil in dit verband van belang
is dat het Land- en Tuinbouwonge-
vallenfonds het fonds is waaruit de

ongevalsrenten voor de werkers in
land- en tuinbouw- en soortgelijke
bedrijven als bosbouw, veeteelt e.d.
worden geput, terwijl het eerstge-
noemde fonds, het ongevallenfonds,
de renten verleent voor hen die in
andere bedrijven werkzaam zijn
(kantoren, fabrieken, magazijnen e.dj

- Geen van deze uitkeringen nu, die
alle op het loon zijn gebaseerd, en
daar een bepaald percentage van uit-
maken, zijn bij de jongste maatregel
verhoogd.

Buiten de ongevallenfondsen beheert
de R.V.B. dan verder het Invaliditeits-
fonds. In dit fonds worden gestort
gelden welke worden verkregen door
het „zegeltjesplakken", terwijl omge-
keerd uit dit fonds worden betaald
de uitkeringen aan hen voor wie de
zegeltjes geplakt zijn — door hen zelf
of zoals in de. meeste gevallen door
den werkgever. Deze uitkeringen
zijn ouderdomsrente, invaliditeits-
rente, weduwenrente en wezenrente.
De laatste twee renten uiteraard voor
de nabestaanden.

Deze uitkeringen, de uitkeringen dus
uit het Invaliditeitsfonds of anders
gezegd krachtens de Invaliditeitswet.
zijn alle wel verhoogd, met de reeds
bekend gemaakte percentages.

Deze -uitkeringen nu zijn niet geba-
seerd op het loon, doch wat de in-
validiteitsrente. de weduwen- en we-
zenrente betreft, afhankelijk van het
totaal-gestorte bedrag aan zegels. De -
ouderdomsrente bedraagt thans f 3.—
per week of ƒ2.50 indien beide echt-
genoten ouderdomsrente genieten. Na
1943, wanneer het z.g. overgangstijd-
perk voorbij is, kan ook de ouder-
domsrente geleidelijk stijgen, naar-
mate er meer zegels zijn geplakt.
Nu is er nog een andere soort ouder-
domsrente welke door de Bank wordt
verleend, de rente van de vrijwillige
ouderdomsverzekering, de z.g. V.O V.
Deze rente, uitgekeerd aan hen die
tussen 3 Dec. 1919 en 3 Dec. 1923 een
verzekering sloten (tegen een premie
van 39 cent, per week) is niet ver-
hoogd.
Tenslotte worden op heden nog twee
soorten van ouderdomsrenten uit-
gekeerd aan personen, die op 3 De-
cember 1919 reeds 65 jaar waren Dit
zijn de z.g. kosteloze ouderdomsren-
ten. Deze uitkeringen, die voor een
deel hun oorsprong vinden in de
Invaliditeitswet, voor een deel in de
Ouderdomsrente 1919, zijn wel ver-
hoogd. Uiteraard zijn er echter niet
velen meer die van de laatstgenoemde
uitkeringen profiteren.

E r zullen maar weinig lezeressen j;rj n,
die nooit hyacinten op glazen

gehad hebben. Geen wpnder, de cul-
tuur is gemakkelijk, men heeft et
weinig aan te doen, terwijl men toch
een maximum aan genot verwachten
mag. Niet alleen, dat men geniet van
de prachtige bloem en de heerlijke
geur, doch ook de ontwikkeling van
het wortelgestel is de moeite waard,
om gade te slaan. Als men met enkele
factoren rekening houdt, behoeft er
geen enkele hyacintenbol te veron-
gelukken. Voor de 'cultuur op glazen
heeft men harde en gezonde bollen
nodig. Zulke bollen koopt men alleen
bij een soliden handelaar en in geen
geval aan de deur of op de markt.
Bollen, die op dergelijke plaatsen wor-
den gekocht, zijn meestal met de een
of andere ziekte behept, zonder dat er
in droge toestand iets van door den
leek valt te bespeuren.
Voor vroege bloei kan men bovendien
nog gebruik maken van z.g geprepa-
reerde hyacinten, dit zijn bollen, die
een speciale schuurbehandeling onder-
gingen.
Er zijn speciale hyacintenglazen in
de handel verkrijgbaar, deze geven on-
getwijfeld de beste resultaten, doch op
jampotjes, zelfs op grote wijnglazen,
gaat het ook goed. Liefhebbers maken
veelal direct een fout, door hun bollen
te laat te bestellen, waardoor ze tevens ,
te laat op de glazen komen. Deze fout
tracht men dikwijls door een nog
grotere fout te herstellen, n.l. men
brengt ze te vroeg in de warmte.
Als ge succes wilt hebben, bestel dan
zo spoedig mogelijk de bollen, om ze
althans in de eerste helft van Novem-
ber nog op de glazen te plaatsen De
glazen worden vooraf terdege gerei-
nigd en met zuiver, fris water gevuld-
Vérvolgens wordt er de bol — die men
van losse velletjes en aarde heeft ont-
daan — op geplaatst. Het water moet
één millimeter onder de bol staan, im-
mers, staat het hoger, dan bestaat er
kans, dat de bol verrot, staat het daar-
entegen lager, dan heeft meestal een"
slechte wortelontwikkeling plaats.

De voornaamste fout is, men zet de
bollen direct te warm of te vlug in het
volle licht. Zet ze voorlopig, d.w.z. tot
ongeveer eind December (dit geldt al»
leen voor geprepareerde bollen) in een
donkere, koele kelder, of in een don-
kere, koele kast, waar geen verwarmde
schoorsteen doorloopt. Meestal is zo'n
kast boven een kelder te verkiezen..
omdat ze minder vochtig is, waardoor
schimmel wordt voorkomen; boven-
dien kan' men gemakkelijker luchtver-
versing toepassen, door de deur eenS
open te zetten.
Men moet zorgen het water op peil te
houden, dus heel voorzichtig bijvullen,
als -het een weinig gezakt is
Ongeprepareerde bollen mogen niet
voor begin Januari in de warmte en
zeker niét, wanneer men ze- nog na
October opzet. Eigenlijk behoeft men
in het geheel niet naar de kalender te
kijken, doch alleen maar naar de wor-
telvorming en de „neuzen" Eerst ais
de wortels de bodem van het glas heb'
,ben bereikt, en de neuzen acht a tien
cm. lang zijn, mag men ze in de warm-
te zetten. Men kan hun de gewone
kamertemperatuur geven, men zette ze
de eerste dagen wel in het volle licht-
doch niet in de volle zon, anders wor-
den de bladeren te lang en ontwikkelt
de bloemtros zich niet volkomen. Staan
ze eenmaal in volle bloei, dan mag de
temperatuur gerust lager zijn, daar-
door geniet men langer van de
bloemen.
Niet alle soorten zijn geschikt, daarofli
geef ik u hier nog een kort lijstje:
L'Innocence. wit; Crand Maitrei
blauw; Bismarck, licht blauw; Garl-
baldi, rood; Lady Derby, zacht rose!
Yellow Hammer, geel.



Het begin van- de moderne
.Europese s

Sociale en economiscke
verschuivingen en kun

invloeden

H et is een gelukkige omstandigheid,
dat wij tegenwoordig, dank zij de

steeds toenemende belangstelling voor
het volksleven in voorhistorische
tijden, steeds meer en beter op de
hoogte komen van het gehele doen
en laten van de Germaanse stammen
in Europa. Het dankbaarste feit is wel
— en dat bleek uit onze vorige bij-
dragen — , dat de cultuur en ook de
vormen, waarin de praehistorische
mens zich organiseerde, om zijn be-
slaan aangenamer en zekerder te
maken, of wel om doelen te bereiken,
welke voor de enkelingen niet bereik-
baar waren, reeds op een hoog peil
stonden.
Van de voortijd, in het bijzonder van
het neolithicum, de brons- en ijzer-
tijd, weten wij dus langzamerhand
heel veel. En nu is het opvallend, dat
de tijd, die later komt, de eeuwen voor
de middeleeuwen, nog in zo'n betrek-
kelijk dichte duisternis zijn gehuld.
Uit de geschiedenisboekjes kunnen wij
weinig over deze tijd wijs worden, be--
halve dan wat betreft de opkomst van
koningen, hertogen, graven en andere
waardigheidsbekleders en strijders.
En toch is de samenleving ingrijpend
veranderd, niet alleen door de invoe-
ring van het Christendom, maar vooral
uit een oogpunt van wat wij nu maar
zullen noemen de samenlevingskunst.
Bovendien neemt de cultuur een
steeds rijker karakter aan De kunst
ontwikkelt zich tot grote hoogte. Toen
de Romeinen hier weggingen, trad er
zeker geen verval in, de Germaanse
stammen bleken tot grote scheppings-
daden in staat te zijn, volgens eigen
Bard. En zo komen steeds meer on-
derzoekers er toe om het volle licht
ook op die tijd te laten schijnen, en er
ii? reeds gesproken van een Karolin-
gische Renaissance, een nieuwe
hoogteperiode.

Pat zien wij overigens voortdurend
ir het leven van volken, er is eigen-
lijk nooit een altijd blijvende lang-
zaam voortschrijdende vooruitgang,
het gaat altijd met schokken. Waar
geen schokken optreden, zoals beroe-
ringen met andere volken, oorlogen,
invloedrijke ontdekkingen, kan stil-
stand optreden, achteruitgang, zelfs
geheel verval kan voorkomen.

Wij zien vooral 4n deze tijd het ver-
schijnsel, dat nauwer contact tussen
volken, zij het door oorlogen verkre-
gen, tot nieuwe cultuurwinst kan

"leiden. Uiterst merkwaardig is het
^'oorbeeld van Japan, dat nog geen
honderd jaar geleden afgesloten was
van de Westerse wereld — al had on-
der eigen volk zich een zeer hoge cul-
tuur ontwikkeld, dank zij mede onder-
linge strijd en wedijver op velerlei ge-
bied. In een korte tijd heeft het land
zich, na hardhandig uit de „slaap"
te zijn gewekt door kanonschoten van
een Amerikaans oorlogsschip, op haast
fabelachtige wijze gemoderniseerd.
Zeker niet zonder de eigen volksaard
en -cultuur prijs te geven, maar wat

• heeft het land een geweldige achter-
stand ingehaald! Moderne steden,

, ïabrjeken, landbouwbedrijven zijn in
enkele jaren tijds verrezen. Het orga-
nisatievermogen blijkt al even voor-
treffelijk te zijn als dat bij onze Oos-
terburen, ean eigenschap, welke bij-
zonder waardevol in deze tijd moet
worden geacht.
Men mag nu stellig aannemen, dat de
ontwikkelingsgang van de Europese
volken geen uitzondering op de regel

heeft gemaakt:
hij verliep niet
regelmatig, gelei-
delijk, doch be-
leefde tijden van
bloei en verslap-
ping. Men noemt
flat een dynamisch
verschijnsel, wat
blijft heet sta-
tisch.
Ook - het Neder-
landse volk, van verre voorhistorische
tijden tot heden, is niet aan het spel
der- in de samenleving werkende
krachten ontsnapt; wij weten allen,
dat ons volk grote en slappe tijden
heeft gekend.
En nu is het zeker interessant, dat
deze op~ en neergangen bijna altijd
samenhangen met dergelijke verschijn-
selen in Europa, in andere cultuur-
staten. Sommige bijzondere oorzaken
hebben natuurlijk tot andere open-
baringen van bijzondere activiteit ge-
leid, welke bij andere volken achter-
wege bleven, maar over het algemeen
bezien blijken de bewegingen zeer
sterk overeen te komen met die in
andere landen: Europa, buiten Rus-
land, blijkt heel duidelijk een een-
beid van cultuur in dynamisch op-
zicht te zijn.
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stand komen, en
toch staat men
nog 'dikwijls ver-
baasd over het
feit, dat de vlucht
der gedachten zo
snel ging. Langs

handelswegen
kwamen de ge-

ruchten mee.
Maar het feit, dat
de bodem in de

verschillende landen gereed was voor
verandering, wijst er op, dat er diepere
oorzaken in het spel waren. En deze
oorzaken waren vooral van economi-
sche en sociale aard.
Hoe waren de gemeenschappelijke
voedingsomstandigheden in het Europa
van enige eeuwen terug?
Hoe hing het handelsverkeer der ver-
schillende landen samen?
Europa was een eenheid, er vond geen
of heel weinig invoer'van producten
uit den vreemde plaats. Zeker was er
handelsverkeer met het gebied In het
Oosten der Middellandse Zee, met
Italië, dat is voldoende bekend uit,
hetgeen uit de eerste duizend |aar
onzer tijdrekening aan kunstschatten
en siervoorwerpen bewaard is geble-
ven, maar de voornaamste grondstof-
fen voor de voedselproductie, voor

De „Victoria", het scheepje, waarmede Magelhaen vóór 't eerst de reis om de
wereld volbracht in de jaren 1519—1522.

(Reproductie uit Hulsius' Collection of Voyages).

De tijd, waarin gesproken kan wor-
den van opbloei en verval — een op-
gangsperiede noemt men dan een
Gouden Eeuw — loopt-bij de verschil-
lende volken uiteen, doch de algemene
ontwikkelingslijn verloopt op dezelfde

.wijze Dat is in de laatste tijd met
statistieken en grafieken aangetoond.
Onze tijd van opgang viel samen met
de oorlog tegen Spanje — dus niet in
een vredestijd (onze industriële op-
gang trad op in vredestijd) — met de
ontdekkingen in Amerika en Indië,
maar deze tijd was tevens een perinde
\an algeiriene beroeringen en omme-
keer op vele gebieden van het men-
selijke leven: de Renaissance, welke
heel Europa op ander levenspeil
bracht.

Het tijdperk, dat wij thans beleven,
heeft er vele eigenschappen mee ge-
meen: hei, sterke zoeken naar nieuwe
levensvormen, riaar nieuwe menselijke
verhoudingen, naar andere wijsheden,
trad ook toen op.
Maar hoe heel anders was die ti.id dan
de tegenwoordige! Er waren geen
snelle verkeersmiddelen, er was geen
telefoon, geen radio, geen vliegtuig,
heel snel kon de omkeer nimmer tot

kleding en huisvesting kwamen van-
eigen bodem, de granen, bonen, vlas,
de bomen, haast niets werd geïmpor-
teerd (enkele zuidvruchten vormden
een' uitzondering). Het was in zeker
opzicht een gesloten volkshuishoudine.
tal van dorpjes leefden van hetgeen
ze zelf voortbrachten. Maar toch was
er reeds seer veel goederenruil, de be-
v-oners dei' steden immers verbouw-
den niet voldoende om in hun onder-
houd te kunnen voorzien. Het was al-
lesbehalve een zeker bestaan, want
mislukkingen van de oogst kwamen
nog al eens voor met grote hongers-
noden, ongeveei? te vergelijken met de
toestanden in China en Rusland. Er
was geen hoog ontwikkelde landbouw-
wetenschap of dito veeteelt, men was
nog in sterke maté aan de natuur on-
derworpen -Rampen waren lang niet
zeldzaam. En meermalen is verschrik-
kelijk geleden. Ook besmettelijke ziek-
ten ruimden van de toch al niet grote
bevolkingen meermalen de helft of een
kwart deel weg, wat weliswaar minder
eters betekende in tijden van hongers-
nood, doch ook minder werkers die de
landerijen op peil konden houden.

Doch boven de zich zelf bedruipende
agrarische gemeenschappen groeiden

de steden op met hun verkeer, handel
en nijverheid, hun hoger cultureel
leven, steden vooral langs de grote
waterwegen ter zee en over de rivieren.
De agrarische voortbrenging, grond-
slag van al het sociale leven, was
blijkbaar rijk genoeg om een niéuwe
bevolkingslaag in het Europese leven
der Middeleeuwen te kunnen voorzien
van hetgeen zij nodig haö aan levens-
middelen en weelde-artikelen. Tot
deze voortbrenging rekenen wij dan
ook de visvangst en de jacht. Op de
natuur werd zelfs wel roofbouw ge
pleegd, zoals vooral kon worderi ge-
constateerd aan de vermindering der
bossen, die eertijds het grootste deel
van ons land bedekten, zoals thans nog
bijv. in Rusland in vele gedeelten het
geval is: oerbossen zijn daar nog naast
de cultuurlandschappen aanwezig.
Ook jachtdieren werden uitgeroeid.
De bevolking van ons land was klein,
zij telde niet meer zielen dan de hoofd-
stad er thans alleen bezit. Langzaam
groeide het aantal, maar het duurde
enkele eeuwen voor het boven de twee
millioen kwam.
En toch kwam er in de 12e en 13e
eeuw reeds beweging in de kleine be-
volkingen van de Europese politieke
eenheden, de expansie zette in, weer
nauw verbonden ook met de grote
handelsgemeenschap de Hanze.
Waarom zwermen de mensen uit?
Waarom zoeken zij een andere samen-
leving of geheel maagdelijk gebied'
Expansie noemt men het verschijnsel,
anderen spreken van landverhuizing.
Natuurlijk, er zijn altijd mensen, die
belust zijn pp avontuur, ook wel eens
zijn er idealistische motieven in het
spel, maar de kern der meeste land-
verhuizing is ruimtenood, gebrek aan
levensmogelijkheden, aan ontplooiing
van energie. Kon Europa de weinige
tientallen van eigen bodem niet voe-
den? Het schijnt zo. De nog gebrek-
kige techniek der landbewerking
bracht dat met zich mede, ook de
natuurkundige toestand van vele stre-
ken, waar bijv. overstromingen nog
niet waren beteugeld. Ook toen al lok-
ten de steden hen, die in ruimtenood
verkeerden, zij hoopten een handwerk
te vinden, maar het gildewezen ver-
gemakkelijkte dat allesbehalve. Boven-
dien dwongen ook oorlogen de inwo-
ners dikwijls om naar nieuwe gronden
om te zien

Toch had dit alles nog niets te bete-
kenen bij hetgeen later zou komen.
Spanjaarden, Portugezen en Hol-
landers zochten de zeewegen naar
Indië ^n vonden ze. Een nieuwe
periode zette in, zij het, dat vooreerst
vooral kruiderijen, goud enz., werden
aangevoerd, men ging nog niet dade-
lijk m de- nieuw verkregen gebieden
ruimten zien voor de cultuur van
levensmiddelen, waaraan men in
Europa ?ebrek had, die -men ter ver-
vanging gebruiken kon. De basis van
de Europese levensorde bleef nog altijd
de agrarische cultuur van eigen bodem.
De samenleving bleef aan de eigen
bodem g_ebondeh. maar natuurlijk zag
nien al heel gauw nieuwe kansen in
de vreemde werelddelen. De uitvinders,
talrijk in de Renaissancetijd. Kwamen
te hulp, zi] schiepen de eerste indu-
striemolens, zij verbeterden de 'sche-
pen. De Europeanen trokken er op uit
om de wereld aan hun lotsbestemming
ondergeschikt te maken
Dit had verdragende gevolgen Maar
het was nog maar alti.ld het begin.
Eerst moest r)e stoommachine worden
uitgevonden. K.



Eenden en ganzen uit het Noorden
fingezonden mededeling.)

W ie in deze weken op een heldere
maannacht de slaap niet vat-

ten kan, zal zo nu en dan een heel
zwak vleugelgesuis, .een ver gekwaak '
en gekak vanuit de nachtelijke hemel
horen komen. Men zal zich er op zo'n
ogenblik nauwelijks rekenschap, van
geven, dat 'die geluiden worden ver-
oorzaakt dóór crekkende eenden,
soms ook door ganzen, en zelfs wel...
door wilde zwanen! Met suizende,
soms fluitende wiekslag komen zij
over, eerst de grote troepen gewone
wilde eenden, daarna hun -felgekleur-
de familieleden uit Scandinavië, Lap-
land, de Baltische landen. Toen pas
kwamen de logge wilde ganzea uit het
hoge Noorden getogen en in de laat-
ste dagen worden op steeds meer
plaatsen van ons land ook zwanen,
gesignaleerd
Wie nu langs rivieren en plassen gaat
of. beter nog, langs de kusten van
-Uselmeer, Waddenzee en , Zeeuwse
stromen of doodgewoon langs het
Noordzeestrand wandelt, kan van die
vele aardige vogelsoorten heel wat te
zien 'krijgen. Over het algemeen zijn
deze vogels, die bij hun- noordelijke
broedgebieden zelden eer. mens zien,
weinig schuw, wat .het genoegen om
ze- waar te nemen niet weinig ver-
hoogt!
Bovendien is het, na een beetje oefe-
ning, een koud kunstje om de ver*-
schillende soorten te onderscheiden,
daar de kleuren sprekend genoeg
zijn.
Zij zijn hier nog lang niet tot rust
gekomen, deze Noorderlingen! Hun
oponthoud hier is maar heei tijdelijk,
want zodra de winter zijn ijzige vin-
gers op Nederland legt en het open
water, voor deze vogels een eerste
levensvoorwaarde, steeds zeldzamer
wordt, trekken zij nog zuidelijker,
soms tot aan de landen rondom de
Middellandse Zee toe. Nederland is
dus een soort tussenstation, maar een
belangrijk, want onze wateren her-
bergen thans vele duizenden exem-
plaren van al die soorten water-
vogels! Behalve natuurlijk de wilde
eend broeden al deze soorten niet of
sporadisch in ons land. Eén" die het
nog wel eens wil wagen is de tafel-
eend, wier nest ieder jaar wel eens
een paar keer in een stil hoekje van
de Friese meren wordt gevonden.
Maar thans zijn ei grote troepen
tafeleenden naar deze contreien ge-
komen, prachtige vogels met vos-
bruine kop, blauwgrijze vleugels en
-zwarte borst . Karakteristiek voor
deze soort is, dat de vogels heel de
dag stilletjes ronddrijven met de kop
diep tussen de rugveren gestoken.
Eerst tegen de avond worden zij een
beetje roeriger, dan gaan zij voedsel
zoeken en wedvluchten houden boven
de schemerige weilanden.
Een algemene verschijning is in deze
tijd ook het kleine, rappe kuif eend j e,
een duiker die er wezen mag! Keurig
In het zwart, met helderwitte vleu-
gels en een lange kuif. zijn de man-
netjes, onopvallend grauwbruin is het
verenpak van de vrouwtjes. Deze
eenden, die kleiner van(stuk zijn dan
de andere soorten, broeden in" ons~
land een hoogst enkele keer, maar is
wei broedvogel van IJsland. Engeland,'
Letland, Siberië en de Dar danellen!
Een vreemde verspreiding.
Zo bont maakt de toppereend het
niet; die broedt in Azië en Europa
binnen de poolcirkel, is dus een hele
hoog-Noorderling, maar met de kuif-
eend in najaar en winter een der

. algemeenste trekeenderj van ons land.
Hij lijkt wel wat op de kuif eend, is
echter wat forser en zijn rug is niet
geheel zwart doch vertoont een baan
grijs.
Waar leven al die vogels van? Van
schelpdieren eri waterinsecten, van
kleine -visjes en allerlei soorten "wa-
terplanten. Eigenlijk hebben zij In de
winter voortdurend' honger, maar
daar deze soorten over aanzienlijke
vetreserves beschikken, kunnen ze ge-
woonlijk het voorjaar ruim halen.
Er zijn nog veel meer eendensoorten
in ons land. Een paar algemene soor-
ten zijn fluiteend, zaagbek. pijlstaart,
nonnetje, brilduiker en zwarte zee-

eend. En de vele zeldzame gasten
laten, we maar helemaal buiten be-
schouwing. Immers, groter wild trekt
thans onze aandacht. Zo nu en dan
ziet de natuurvriend, die eenzaam
ergens door de polders zwerft, een
enorme V-vorm van vliegende vogels
in de lucht. Ganzen! Ze zijn talrijk
dit jaar, en daar ook de blanke zwa-
nen, uit het Noorden op verschillen-
de plaatsen- langs Waddenzee en
Uselmeer, o.a. bij Makkum, dit jaar
in October al gesignaleerd werden en
eveneens talrijker . zijn dan vorige
jaren, zegt de plattelandsbevolking
in die streken, dat ons weer een
strenge winter te wachten staat.
De natuurliefhebber houdt zich ech-
ter met zulke speculaties niet bezig.
Hem boeien ieder jaar weer de gra^
cieuze bewegingen der smetteloos-
blanke wilde zwanen met hun don-
kere snavels, die een zo tedere zorg
betonen voor hun nog grauwe jon-
gen. Overal langs de kusten van het
IJselmèer, zelfs bij Durgerdam. klinkt
het schone roepen van de zwanen,
een hqog en klagend geluid, over het
water. Enige 'honderden nieters uit de
kust drijven zij gewoonlijk deze
mooie vogels, die de meest romanti-
sche gedachten bij den natuurvriend
plegen op te roepen
Minder elegant, minder romantisch
dan de zwanen zijn de ganzen, maar
aan die vogels is machtig veel te
zien! Heel wat soorten zijn er, die
zowel in grootte als in kleur verschil-
len. .Maar één ding'hebben alle gan-
zen gemeen, nl. dat ze graag in grote
troepen verenigd de landerijen af-
stropen naar alle groene sprietjes, die
er te vinden zijn. Dat doen zij op bui-
tengewoon handige manier. Zo'n
troep van een paar honderd' exem-
plaren stelt-zich n.l. in carré-vorm op
met alle jonge vogels in het centrum
en de. alleroudste vogels op de hoe-
ken. Die ouden bewaken het land
rondom en zodra is daar iets ver-
dachts gezien of heel de troep gaat'
op de wieken. Toch. ondanks hun
waakzaamheid, sneuvelen er ieder
jaar weer zeer veel trekkende gan-
zen, want de jacht, die op deze win-
tervogels geopend wordt, overal in
ons land, is lang niet mis. De zwanen
hebben hiervan minder te lijden, -het
heet dat die niet smakelijk zijn. De
eenden ondergaan hetzelfde lot als
de ganzen en Nimrod heeft geen on-
gelijk, want de vogels zitten thans
goed in hun vlees! Maar toch is hier
voortdurende oplettendheid van de
overheid nodig, opcjat niet te veel
weggeschoten wordt. Want dat zou
t.z.t;. voor de vogelstand zeer gevaar-
lijk zij n v en dan hadden jagers noch
natuurvrienden meer iets!

Puzzle-oplossing
De oplossingen van het raadsel in no.
44 van „Arbeid" is als volgt:

De
was
1.
2.
3.
4.
5.
6.
T.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

goede volgorde van de woorden

Bak
Wan
Klap
Kampeer
Regen
Kippen
Hang
Boom
Boot
Land
Nacht
Druk
Reken
Wind
Split
Trek
Brood

— Oven
— Orde
— Stoel
— Tent
— Water
— Ei
— Slot
— Tak
— Trein
— Huis
— Uil
— Jokt-
— Som
— Buks
— Erwt
— Schuit
— Trommel

Het gevraagde spreekwoord luidt:
„Oost-West, thuis best"
De prijswinnaars waren deze beer: F.

- G. Doeve. W. Marisstr 57. Dordrecht;
.7. Sprangers, Wilhelminastraat 206,
Ammerstol; Harm, Kemstra. 10 jaar,
.Nieuwolda-Westend. Groningerland
De prijswinnaars kunnen een keuze
doen uit een boekenlijstje, dat hun zal
worden- toegezonden.

Zoo verkouden
als een snip?

Had dan pok bijtijds Aspirin geno-
menl Zorg steeds Aspirin bij de
hand te hebben, het onovertroffen
middel bij verkoudheid en griep.

Klasse A
No. 5

H. Laros , IJ m uiden.

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

Dam-rubriek

Een partij-slag zet
Er zijn slagzetten in vrij eenvoudige
stellingen, die toch zeer verrassend
kunnen zijn. Van de meest voorko-
mende combinatie, waarmee men
steeds rekening moet houden, als wit
de ruiten 27 en 28, te'genover zwart
23 en 24 heeft bezet, gaven wij teeds
enige voorbeelden. De nu volgende
combinatie doet zien; dat' in deze
soort nog heel wat 'te bereiken is. De
slag is van den oud-wereldkampioen

JVI. Fabre.

Zwart.

Zwart: 13 sch. op 3, 4. 6, 12, 13, 14,
16, 18, 19, 21, 24, 25 en 29.
Wit: 13 seh. op 27, 28, 32, 33, 38, 39.
40. 44 t/m 49.
Hier is een bijzonder mooie vorm aan-
wezig, waarin de slag~'met 40x7 op
een nieuwe manier wordt -bereikt.

Wit
1. 28—23
2. 40—34
3. 34x23
4. 44—40
5. 40x7

Zwart
19x37
21x43
18x38
43x34

Onze wedstrijd
In klasse A. is probleem no. 5 gebouwd
op een aantrekkelijk motief, dat ook
heel goed bewerkt is. Bij no. 6 zal men
zich goed rekenschap moeten geven
van wat er op het bord gebeurt. Dit
vraagstuk heeft een eindstand, die
nog velen zal verrassen.
In klasse B. heeft zwart in beide
vraagstukken even slagkeuze. Dit ge-
schiedt om nieuwe inzenders er aan
te wennen, dat niet iedere slag steeds
gedwongen is.
De oplossingen van de deze maand
geplaatste nummers l tot en met 8
kunnen tegelijk worden ingezonden.
Er kan slechts in één klasse, naar
keuze, worden deelgenomen.
Oplossingen voor de wedstrijd worden'
ingewacht tot uiterlijk 15 December.
Adresseren: Redactie Weekblad „Ar-
beid". Postbus 100, Amsterdam.
Op adres duidelijk Damrubriek ver-
meiden.

Zwart.

Wit.

Zwart: 11 sch. op l, 7, 8, 9, 10, 12. 20,
21. 24, 29 en 30'.
Wit: 11 sch. op 22, 28, 31, 33, 35, 38,
39, 40, 41, 43 en 50.

No. 6.
L. T é v a n, R ij s s e L

Zwart

Wit

Zwart: 12 sch. op 7, 12, 14, 17, 18, IS,
21 t/m 25 en 29. Dam op 16.
Wit: 11 sch. óp 26, 31, 32, 34, 39, 40,
41, 42, 44, 48 en 50. Dam op 35.

Klasse B
No. 5.

J. v. . Z a n t e n , H o o r n .

- Zwart

Wit
4

Zwart: 4 sch. op 4, 9, 10 en 16. Dam
op 7.
Wit: 8 sch. op 15, 18, 19, 21, 23, 25,
37 en 42.

No. 6. '
M, V a s s e u r , Amiëns . .

Zwart

Wit

Zwart: 8. sch. op 7, 8, 9, 17, 19, 20,
21 en 36.
Wit: 8 sch. op 29, 32, 37, 38, 39, 42,
45 en 47.

Voor alle' vraagstukken geldt: „Wit
begint en wint."

1O



Smif

J>E

Worden groot.
Bedenk eens wat het voor U beteekend zou
hebben, indien Uw ouders op jeugdigen leeftijd,
een polis bij „De Centrale" voor U hadden
kunnen afsluiten. ~^Denk ook eens aan de
momenten die besliss'end waren voor Uw loop-
baan. Want de waarde van een verzekering
bij „De Centrale" de maatschappij voor
Werkend Nederland — treedt juist dan in het
volle licht Wees blij dat U thans met kleine

; zorgen zoo véél voor de toekomst der jeugd
kunt doen. Een gesprek met een onzer agenten
zal U dit eenvoudig en duidelijk aantoonen.

OP TIJD VOORKOMT SPIJT.

ENTRALE
Solide Coulant

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG
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VOOR DE VROUW

ZUURKOOL — een'uitstekende wintergroente

Er zijn weinig winterschotels, die zo
algemeen in de smaak vallen als de
zuurkoolgerechten: bijna iedereen •
houdt ervan.
En dat is niet het enige goede, wat
van zuurkool» te vertellen valt; be-
halve smakelijk is ze ook gezond —
heel wat beter dan in zout ingelegde
snijbonen, slabonsn en andijvie, die
ook in Nederland tot de geliefkoosde
•wintergroenten behoren. De grote
hoeveelheid zout, waarmee die groen-
ten verduurzaamd zijn, heeft het
groentesap met de daarin aanwezige
voedingsstoffen uitgetrokken en wat"
we daarna — na langdurig afkoken
— in de schaal opdoen, is niet veel
meer dan wat groene vezels met een
ziltig smaakje: het mag dan door
velen lekker worden gevonden, maar
voedende waarde is er bitter weinig
van de verwachten.
Zuurkool echter is met slechts ^een
spoortje zout in het vat gepakt; ook
daarbij wordt vocht aan de verse
koot onttrokken, maar de zeer slappe
pekel, die daardoor de kool bedekt,
smaakt niet zout maar lekker zuur.
Dat vocht gieten we dan ook in geen
geval weg, maar we gebruiken het met
de kool mee en we kunnen er op reke-*
nen, dat het ons wél van voeding?-
stoffen voorziet. Zuurkool mag daar-
om — in tegenstelling met jj.ndere vat-
inmaak — geheel op één lijn worden
gesteld met verse wintergroente.
Laten we verder, de practijk in de
keuken nog een -woordje meespreken,
dan moeten we toegeven, dat het heel
wat minder tijd en brandstof kost om
een zuurkoolgerecht te bereiden dan
om groente uit het zout af te koken
en gaar te maken. Ook dat is op het
ogenblik zeker voor de huisvrouw van
belang.
Ik weet wel, dat bij sommigen de op-
vatting bestaat, dat zuurkool pas lek-
ker „smeuïg" wordt door lang koken
en lang stoven. Daartegenover staat,
dat anderen de voorkeur geven aan
zuurkool, die nog wat „knapperig" is.
Die laatsten hebben gelijk, ook tut een
voedingsleeroogpunt, want hoe korter
de zuurkool verhit wordt, des te meer
deelt ze ons mee van .het bekende
vitamine C, de stof, die .ons weer-
standsvermogen versterkt.
Laat ik u daarom vandaag eens ver-
tellen van een paar bereidingswijzen,
waarbij de ^urkool in 't geheel niet
gekookt wordt; probeert u ze eens én
ik wed. dat de gerechten er bij uw
huisgenoten grif in gaan!
De gerechten zijn zó gekozen, dat m
voor twee volwassen personen een vol-
ledig middagmaal vormen; ze zijn
voor vier personen geschikt, als er een
bord soep aan vooraf gaat of een bord
pap op volgt.

f
Stamppot met rauwe zuurkool.
H kg. aardappelen, i kg. zuurkool,
l 1. taptemelk, 30 gr. (1£ afgestreken

eetlepel) boter of vet, wat zout, naar
verkiezing wat peper. • •
Zet de schoongeboende, in parten ge-
sneden aardappelen op met een bo-
dempje kokend water en wat zout;
breng ze vlug aan de kook en laat
ze op een zac*ht vuur gaar en tege-
lijkertijd droog koken (ongeveer i
uur). Snijd intusschen de zuurkool
goed fijn. Giet bij de droog gekookte
aardappelefn de melk, laat die aan de
kook komen en stamp er dan,de aard-
appelen mee fijn. Roer er de frjnver-

deelde zuurkool en de boter of het vet
door en laat Alles nog even door en
door heet worden. Maak naar verkie-
zing het gerecht nog af met wat
peper.

ZuwTtoölsla.

\ kg, zuurkool, l grote appeL (of een
scheutje azijn), l ui, l a 2 theelepels
suiker nkar verkiezing l a 2 eetlepels
taptemelk of karnemelk.
Snijd de zuurkool goed fijn (dit gaat
met behulp van twee messen heel
vlug en gemakkelijk! Rasp de gewas-
sen, (maar niet geschilde) appel en
meng telkens het geraspte gedeelte
dadelijk door de zuurkool, zoodat de
appel niet bruin wordt. Rasp ook de
ui en roer dan alles door elkaar met
de suiker en de tapte- of karnemelk.
Voeg er naar smaak ook wel een ietsje
peper of wat mosterd bij.
Geef de zuurkoolsla b.v. met aard-
appelpurée of met gekookte aardap-
pelen en gebakken bloedworst.
Ook als aanvulling van de brood-
maaltijd smaakt zuurkoolsla heel
goed, desnoods bij een erg schraal ge-
smeerde boterham.

H E L P T E L K A A R
Wij ontvingen destijds van een lezeres
het advies om schoenen van linoleum-
zolen te voorzien, zij had deze me-,
thode met succes toegepast. Nadien
bereikten ons echter brieven, waaruit
bleek, dat anderen er een teleurstel-
lende ervaring mee hadden opgedaan.
De enige lijm, die voor het bevestigen
van linoleum-zolen geschikt wordt ge-
acht, is de z.g. melklijm, welke echter
op het ogenblik niet of heel moeilijk
is te -krijgen. Als u deze lijm weet te

• bemachtigen en dus toch met lino-
leum gaat experimenteren, denkt u
er dan vooral aan, de rug (weefsel)

.van het zeil te verwijderen. Spijkeren
of naaien van tónoleum onder schoe-
nen is niet houdbaar.

Vetvlek in papier
Een lezer uit Amsterdam vraagt ons'
of wij hem een middel aan de hand
kunne'n doen om een botervlek uit
een boek te verwijderen. Hij schrijft
er bij. dat de vlek in één bladzijde zit.
Hier volgt onze raad: nodig zijn slechts
een warme strijkbout en een stuk
grauw papier.' De „vette" bladzijde
moet tussen het grauwe papier wor-
den gelegd. Door op dit papier de
warme bout te zetten, zal het vet in-
trekken. Steeds een schoon plekje van
het grauwe papier gebruiken, (totdat
de vlek is verdwenen.

r
Uit het overhemd van vader.

Overhemden slijten meestal het
eerst aan hals en armen.

Dank zij. (Jeze gewoonte — u mag
het ook onhebbelijkheid noemen l
— kunnen wij van een oud heren-
overhemd heel goed een over-
hemdje voor onzen jongen* maken.
Want de lengte van de hemden .'S
altijd wel zó, dat we uit de delen,
die overblijven, nog .een jongens-
overhemd kunnen maken, terwijl
we dan tevens het voordeel heb-
ben, dat we nog wat lapjes over-
houden om te verstellen.
Het voorpand van het kleine over-
hemd wordt uit het voorpand- van

het herenoverhemd geknipt; het
rugpand uit het rugpand enz.
Het afgebeelde patroon is voor een
overhemd met vaste boord. De ma-
ten zijn aangegeven . voor een
jangen van 14 jaar.
Bovenwijdte is glad gemeten 92
cm. De lengte 70 cm. van uit cie
schouder. Halswijdte 32 cm.,
mouwlengte 54 cm.
Benodigde stof: 210 cm. van 90
cm. breed.
Het schetsje laat ziea, hoe het
patroon op de' stof wordt gelegd.
Fig. l voorpand (middenvoor wordt
pl.m. 5 cm. aangeknipt voor de

zoom). Fig. 2 rugpand; fig. 3. rug-
stuk; fig 4 kragen; fig. 5 manchet-
ten; fig 6 mouwen.
Bij de sluiting vóór wordt, even-
als bij kraag en manchetten, een

_dun stukje katoen tussen gestikt.
Naden en zomen moeten nog wor-
den aangeknipt.

Het .patroon van dit overhemd kan
a ƒ 0.40 (liefst in postzegels van
li, 2i 5 of 7i cent) bij de Redac-
tie van „Arbeid", postbus 100, Am-
sterdaijT C., worden besteld. Op de
enveloppe vermelde men: patroon
overhemd.

ZA
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l Goed wassen! VOOR ONZE MEISJES

Een wolpraatje
Onder „wol" verstaan we gewoonlijk
de haren van schapen. Wanneer we
Zo'n wolhaar eens onder de micro-
scoop leggen, dan zien we een stokje
'Bet schubben bedekt; deze schubbe-
tjes liggen dakpansgewijze over elkaar.

de vaolharen wordt een draad
Gesponnen; van deze draden wordt
een weefsel vervaardigd.
kassen we nu zo'n wollen weefsel
eens flink tussen de handen zoals we
dat een linnen handdoek zouden
open, dan wrijven we de wolharen
z°danig, dat de schubbetjes in" elkaar
Gijpen en met geen mogelijkheid
''Beer los te krijgen zijn. Wij spreken

van vervilten of krimpen. Wan-
we nu behalve dat. „wrijvende
" ook nog heet, niet onthard

en scherpe zeep gebruiken, dan
t het wollen goed zó erg in de

lengte en in de breedte, dat niet
alleen het model verloren gaat, maar
"et kledingstuk niet meer' past.
^*aar het krimpen heeft nog meer
gevolgen. De poriën uit het weefsel
2ijn dicht gegaan of heel .klein ge-
^orden en kunnen dus zeer weinig
stilstaande lucht bevatten. Die lucht,
*elke de lichaamswarmte zo heel

naaf buiten geleidde, is er
goed als niet meer in; gekrompen

houdt ons dus niet meer warm.
overvloede kan nu ook veel min-

transpiratievocht opgenomen
. Wol kan in een poreus we'ef-

sel viermaal haar volume (inhoud)
aan vocht opnemen zonder nat aan
1̂  voelen of op de huid te plakken.
~aar(joor bleef de laag lucht tussen
^Wd en eerste huidbedekking be-
*aard en ook" deze luchtlaag geleidde
°nze lichaamswarmte slechts lang-
2aam naar buiten. Dit slechte gelei-
alr!gsvermogen voor warmte is nodig
^ ons minder kans op „kouvatten"
e doen lopen.
u ziet het dus: door het wollen weef-
^ te laten krimpen voldoet het niet

^eer aan het doel, dat er aan ge-
leld is.
**ïi Juiste wasbehandeling Is dus eis!

1 is duur en de allerbeste kwali-
"ten b.v. echt jaeger (er bestaat ook

uitgezonderd, onsterk.
Wat is jaeger?
*?6er is een wolsoort, die naar aan»
ijzingen van prof. Jaeger verwerkt

2.-. Ee goede eigenschappen van wol
door het toepassen van zijn

l^ethode uitgebuit. Doordat voor jae-
6rweefsels een zeer mooie soort wol

8ebruikt wordt, zijn ze duur.
bleken en verven, twee be-

s en' die de wol zeer kunnen
•naden, achterwege gelaten worden,

£ Jaeger sterk.
Va kleur verkrijgt men door iets wol

an zwarte schapen met de gewone
01 te vermengen.

J^ger onderkleding heeft meestal
ip tricotweefsel, hetgeen de pasvorm

1 goede komt. Er is echter ook
«egerflanel met één-op-één-neer-

™e«sel in de handel.
^ het kopen van jaeger lette men
°ral op het grote ronde paarse

stempel, waarvan de jaegergoederen
voorzien zijn. Nog beter iette men op
hetgeen «Jit stempel vermeldt. Er
moet opstaan: Natuurwollen goede-
ren naar het systeem . van professor
Jaeger. (Zie de afbeelding hieronder).
Namaak-jaeger kan geheel uit katoen
gemaakt zijn en ook een. rond paars
stempel bezitten. Genoemde tekst
mag het echter niet bezitten.
Jaeger vraagt een zorgvuldige was-
behandeling. Wie deze niet kan geven
en ook geen toezicht op het wassen
kan uitoefenen, doet beter „Alaska"
te nemen.
Alaska is jaeger, "waaraan een zeer
klein percentage katoen toegevoegd
is, waardoor de wol niet licht krimpt.
Dit product is natuurlijk ook nog vrij
duur. Met het kopen van „gemengd
wollen" goederen zij men voorzichtig;
ze kunnen weieens meer katoen dan
wol bevatten, ze beantwoorden dan
ook in veel mindere mate aan 'het
gestelde doel, n.l. warmhouden. Ook
deze gemengd wollen goederen moe-
ten als zuiver wollen -goederen, be-
handeld worden.
Krimpvrij flanel is zuiver wollen fla-
iiel, waarbij de schubbetjes van de
wolharen door scheikundige stoffen
verwijderd zijn. Het in-elkaar grijpen
van de schubbetjes is nu verhinderd,
dus heeft geen krimpen of vervilten
plaats.
Vijella bestond vroeger uit half wol,
half katoen in de draad vermengd.
Een' zeer gewenst product, omdat het
niet geel werd en niet kromp Tegen-
woordig wordt ook vee) „katoen fla-
nel" onder denaam "vijella" verkocht.
Wit flanel kan evenals jaeger zeer
mooi van katoen nagemaakt worden.
Een vrij los katoenen weefsel in de
kleur van witte wol gebleekt, wordt
met kaarden (borstels met zeer fijne
naaldjes in plaats van haren) opge-
borsteld, zodat aan beide zijden een
wollig oppervlak verkregen wordt. Bij
inkoop trachte men een enkel opge-
borsteld" haartje te verwijderen; ge-
lukt dit, dan is het flanel te sterk
geruwd. Na éénmaal wassen is het
flanel van zijn haardek ontdaan.
Enkasa is dé kunstmatig verkregen,
wollen -stof uit ondermelk vervaar-
digd, die- door de A.K.U, te Arnhem
in de handel wordt gebracht. Van
deze „nieuweling" is nog niet bekend,
hoe ze zich in het gebruik houdt.

• Heel mooi^ien de stoffen eruit, lok-
kend tot kopen. Ze* wordt voorlopig
nog met wat schapenwol versponnen.
Met dit product zal het wel dezelfde
weg opgaan als met de kunstzijde;
steeds betere resultaten!

Kunstwol. Een beter woord gebrui-
ken de Duitsers er voor n.l.:/herboren
wol. Wollen en halfwollen lompen
worden ontsmet, ontkleurd, van an-
dere vezels ontdaan, uit elkaar geplo-
zen en weer tot nieuwe weefsels ver-
werkt.
Natuurlijk zijn deze stoffen minder
sterk, maar ook veel goedkoper. Ze
verliezen spoedig hun model, plooien
en vouwen gaan er gauw uit.
Kunstwollen garens als breiwo) wor-
den uit kunstzrjde en katoen vervaar-
digd. -,
Een volgende keer iets over het dra-
gen en wassen 'van wollen stoffen.

J. Collenteur.
NadruK. verboden.

f en practisch en gemakkelijk te maken
Sinterklaas-cadeau voor moeder

„Oom Niek. kunt u niet eens zorgen,
dat er een hand werk j e voor" de St.
Nicolaas in „Arbeid" komt?"
Jammer, dat Corrie uit Dordrecht dat
niet een weekje eerder heeft ge-
vraagd, dacht ik eerst, toen oom Niek
mij dat verzoek doorgaf. We hebben
nu nog maar zo weinig tijd. Daarom
heb ik naar een werkje gezocht, dat
vlug klaar is, niet te veel kost en toch
een aardig cadeautje is. Kijk, aan al
deze eisen beantwoordt het lingerie-
plankje.
Je zal van je moeder waarschijnlijk
wel eens hebben gehoord, dat zijden
ondergoed, dat nu door de tijdsom-
standigheden zeker veel wordt gedra-

paar lapjes zijde, katoen of flanel
voor je heeft Het behoeven natuur-
lijk geen nieuwe lapjes te zijn. Beide
lapjes moeten aan alle kanten l c.M.
groter zijn dan het stukje carton. Het
carton • moet ongeveer 22 c.M. breed
en 30 c.M. lang zfjn. De twee lapjes
moeten dus 24 c.M breed en 32 c.M.
lang worden geknipt, dat is dus nog-
al eenvoudig
De lapjes worde'n nu aan de verkeer-
de kant precies l c.M. van de rand
aan elkaar gestikt De onderste kant
laat je open.
De zak die je nu hebt gekregen, wordt
omgekeerd en dan kan het carton er
worden ingeschoven. Nu sla je de

gen, zo glad is, dat het steeds weg-
glijdt als het op stapeltjes wordt ge-
legd. Voor moeder, die altijd zo'n
nette linnenkast met keurige stapel-
tjes goed had, is dat natuurlijk niet
erg prettig. Zij zal het dan ook zeker
practfcch vinden, als zij voor haar St.
Nicolaas zo'n lingerieplankje cadeau
krijgt. He^ stapelt j e goed wordt op
het plank^ gelegd en met lintjes
vastgebonden. Het goed kan dan nooit
wegschuiven, de kast blijft keurig en
moeder zal er dan veel plezier van
hebben.
Lijkt het je" moeilijk? Nee hoor. het
valt best mee. Je hebt er een stukje
carton, of een triplexplankje, twee
lapjes en wat lint voor nodig.
Vraag je .moeder maar of zij niet een

(Foto: A.P. — Breyer).

onderkant van de- lapjes l c.M naar
binnen en werk ze met een over-
handsnaadje af. Het plankje is nu
bekleed. Gaat dat vlug of niet?
Nu de lintjes nog. Daarvoor moet je
vier gelijke stukken van 35 c.M. lang
knippen. Van onder en van boven
wordt nu op 6 c.M. van de rand af,
aan beide kanten van het plankje
het lint vastgehecht. Voor het uit-
rafelen moet» aan het losse eind van
het lint een hoekje worden uitge-
knipt.
Klaar zijn we.
Dit' cadeautje kan je dus nog best
voor je moeder of grote zus af krij-
gen.
Ve%l succes.

CORRESPONDENTIE
Mevr. W. Z.—v. S. te A. — Wanneer
de verstandhouding onder buren goed
is, zal er over het onderhoud van het
trappenhuis wel geen verschil van
mening bestaan. Als regel (sommige
woningbouwverenigingen hebben dit
in het huurreglement omschreven)
wordt de zoldertrap onderhouden door
de bewoners van de hoogste verdie-
ping. Wat kunnen mensen het elkaar
toch met kleinigheden lastig maken!
Mevr. L. M.—de G. te 's G -- Zolang
de finesses van de regeling der nieu-
we textielpunten niet bekend zijn, zou
het een beetje voorbarig wezen u ten
deze nu al een bepaald advies te
geven.
Mevr. S. W. G.—J. te .R. — Als u zetter
weet, dat de schoorsteen in een jaar
of drie niet is geveegd, moet u er op
aandringen, dat zulks thans beslist
gebeurt. Afgezien van het gevaar voor
schoorsteenbrand (vooral als men
veel hout of eierkolen stookt) belem-
mert een „vuile" schoorsteen de af-
voer van kolendamp en de trek van
het vuur in de kachel.
Meji C. den H. te D. — Uw klacht
over het nat-worden van de suiker in

de keukenkast wijst er op, dat die
kast vochtig is. Hoe die vochtigheid
ontstaat, kunnen wij natuurlijk niet
beoordelen. Is <ïe ventilatie van *de
keuken wel in orde? Het is niet on-
mogelijk, dat kookdampen in de
(waarschijnlijk') niet goed afgesloten
kast dringen.

(Ingezonden mededeling.)
Verkoudheid en hoest beëindigd

door nieuw huismiddel
De beste en voor-
deeligste manier om
van Uw hoest en
verkoudheid af te
komen, is dit een-
voudige middeltje,
dat U - zelf kunt
klaarmaken: Neem
een kwart liter heet
water en los daarin
op een 30-grams

fleschje Vervus (dubbel geconcen-
treerd), dat U brj eiken apotheker of
drogist kunt verkrijgen Even goed
doorroeren tot alles opgelost is. Deze
zelfgemaakte hoestsiroop werkt ook
doeltreffend in gevallen van influenza,
heeschheid en bronchiale aandoenin-
gen. Probeer het vandaag nog en
bewaar dit recept goed. .
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VOOR DE JEUGD

van Oom Niek
M'ri beste neven en mc/iten.

Ik heb jullie ai eens meer verteld.
hoe plezierig het is met Ron en Reg
op stap' te gaan Door bijzondere om-
standigheden kondeji tante Oor en
oom Niek er dezer dagen een paar
'dagen tussen uit en daar de oudere
zoons en dochters van Oom Niek best
voor zichzelf kunnen zorgen was 3r
dus helemaal geen bezwaar tegen.
dat we met Reg. en Ron uit logeren
gingen. Nu dat was me een feest -
voor de jongens, maar óók voor hun
vader en moeder. Reg, die al tot vier
kan tellen wist precies hoeveel keer
hij nog moest slapen, voor hij naar
opoe zou, gaan en Ron die in Reg
z'n heel groten broer ziet bauwde

.hem in alles na
Och., wat zijn de neven en nichten,
die Buiten wonen, toch te benijden.
We waren in een bosrijke streek. De
eerste dag, dat we hier waren, scheen
de zon en bet was een lust. door de
bossen te dwalen en te kijken naar
het prachtige licnt. dat door de bo-
men viel En toen het des middags
van diezelfde .dag begon te sneeu-
wen, werd het bos nog veel en veel
mooier Hoewel het natte' sneeuw
was. bleef alles op de bomen liggen
en als dan de zon er door heen
scheen, leek het wel of de hele we-
reld ' van smetteloos wit was opge-
bouwd

Nu weet ik eigenlijk filet goed. waar-
om ik jullie vertél, dat we er op uit
zijn. getrokken, want veel bijzonders
is er niet»gebeurd Ofschoon... ja.
ais ie met kinderen uit bent. gebeurt
er eigenlijk altijd wel • wat. d ai de

.•moeite waard is. Zo,moet je weten,
dat in het dorp waar we logeerden,

.nog een tante van Reg en Ron
woont. We waren bij die tante op be-
zoek geweest — heel aan de andere
kant van het-dorp Wel was die af-
stand voor mensen.' die de grote stad
gewend zijn, niet zo groot, maar het
was toch zeker een half Uurtje flink
doorwandelen. Dat was. toen we te-
ruggingen, eigenlijk te veel voor Reg
en Ron' Het duurde dan ook niet zo
heel lang, of Ron. die eerst dapper
had meegestapt. vond het welletjes.
Hij ging pal voor tante Cor staan en
zei: ..diagen" „Hè Ron. zq'n grote
jongen? Moet die nu nog gedra-
gen- worden?" vroeg tante Cor ver-
wijtend. Maar dat had niet het ver-
wachte succes. „Is-se-niet-een-grote-
jongen" antwoordde Ronnie dood-
leuk En hij herhaalde: „diagen'*
Tante Cor keek Oom Niek eens aan
en die Segon te vertellen over de
sterretjes en over de maan. die met
ons meeliep, als Ronne ook ging lo-
pen Maar Ronnie keek eens met een
schuin oogje naar de maan en zei'

. alleen maar: „diagen". Daar Was oom
Niek even zuur mee. Maai zó erg was
het óók weer niet. Ik herinnerde me
nog een vacantie waarin ik een week
lang met een van m' nzoons. dien ik
nu met geen mogelijkheid van de
grond af zou^kunnen krijgen, op mijn
nek had rondgesjouwd - ik pakte
Ronnie stevig vast en met een een-
twee-drie-hoepla zat hij boven op
m'n nek Zo. nu konden we er een
stapje opleggen en .Ron vond dat
paardje rijden hoog in de lucht het
mooiste wat er was Jammer g^oeg
vond Reg nu. dat hij werd benadeeld
en hij wilde, dat tante. Cor hem óók
zo vervoerde Tante Cor pakte dat
zaakje echter handig aan „Nee Reg
— jij mag straks door papa worden
gedragen" zei ze heel slim „Ronnie.
tot de hoek en dan jij Ieder op z'n
beurt"
Bon nad •'• niet Veel zin in, z'n mooie
hoge plaatsje aan Reg af te staan,
maar met de belofte dat hij dadelijk
weer aan de beurt kwam-, liep hij
heel zoet een eind, mee. Zo wisselde
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de ene ruiter den andere af. maar...
"het paard bleet steeds oom Niek. Heb
maar geen medelijden met me — ik
vind het prettig, met zo-'n klein
kwebbelend jog op m'n hek te lopen.
Reg vooral kletste honderd uit.
Hij merkte dat we helemaal alleen
waren en dat klopte, want het was
inmiddels donker geworden en we
kwamen geen sterveling meer tegen.
Zodra het donker wordt gaan de
mensen in dat dorp naar bed. geloof
ik • En oom IMiek en tante Cor ver-
telden om beurten een verhaal, zodat
we er geen van allen erg in hadden,
flat we een flink eind hadden ge-
lopen. '

Dat die avondrit de beide heren goed
was bevallen, bleek ons de volgende
ochtend, toen we weer een wandeling
zouden maken. Nauwelijks hadden we
twee stappen buiten het tuinhekje
van opa gedaan, of Ronnie stond al
voor me ..Mag ik weel op je kop
zitten?" vroeg hij met z'n liefste
stemmetje
Zo zijn de kleintjes — ze zitten hun
vader graag op de kop
Maar zo mal was oom.Niek toch niet.
Als het nodig is wil hij z'n jongens
best dragen, maar als ze fris van huis •
komen, kunnen ze hun eigen benen
gebruiken.
Reg had ook nog".wat bijzonders, toen
we uit logeren waren. Hij zit zo lang--
zarfterhand vol van Sinterklaas. Dat
brengt de tijd mee en op school leert
hij alle mogelijke aardige Sinter-
klaasversjes. Nu werd Reg diep in de
nrfbht wakker en begon over Sin-
terklaas te praten Ik kan niet zeg-

. gen, dat het ogenblik daarvoor
prachtig was gekozen en Je kan als
vader toch niet goed vinden, dat je.
zoon, al is hij dan ook pas vier jaar,
midden- in de nacht Sinterklaas-
versjes gaat zingen, met dé kans. dat
hij niet alleen z'n broertje, maar de
hele slapende familie wakker maakt.
„Njet zingen «ïleg het is nacht".
bromde ik van uit m'n bed. Reg
zweeg even. „Papa?" was het even
later weer. Z'n vader, die al haast
weer sliep, bromde een beetje kwaad.,
dat'hij moest slapen. Als Sinterklaas
hoorde, dat-ie nog wakker was "
Sinterklaas Daar peinsde Reg
juist zwaar over. Daar wilde Jhü nog
een inlichting over hebben.
„Papa...... als Sinterklaas met» de
boot komt graven ze dan een
sloot voor hem?"-
Oom Niek heeft toen plechtig verze-
kerd, dat dat zou gebeuren, als er
niet voldoende sloten waren en met
die toezegging is Reg dan gaan sla-
pen, terwijl zijn vader opk insliep
en droomde, dat hij Sinterklaas"

.was. Wat een mens toch raar kan
dromen. Je kan dromen, dat je Sin-
terklaas bent — dat je de keizer van
China bent, dat je Jan Klaassen uit
de poppenkast bent — ja, je kan van
alles dromen en het is alleen de
kunst, zo'n droom de volgende dag
nog" te weten. Dit brengt me op een
pracht idee voor

Onze nieuwe priisvraag

Wie vertelt me de beste droom? Ik
verdeel de prijsvraag in tweeën: de
eerste serie dromen die echt zijn
gedroomd. De tweede serie bestaat
uit inzendingen van kinderen. _ die
nooit een droom hadden, maar die
zich best. kunnen verbeelden, dat ze
droomden Wie aan de eerste serie
meedoet, zet erboven: Echt „ge-

. droomd. Wie aan de tweede serie
• meedoet. ,de jongens en meisjes dus.
die een droom verzinnen, zet er-
boven: Een zelf-verzonnen droom.
Voor elk der soorten' stel ik een
hoofdprijs beschikbaar. .Doe je best
— ik verwacht een groot aantal in-
zendingen.
Ons tweede — eigenlijk derde raadsel
werd deze zomer gemaakt door mijn

• neef übo v. d Spoel te Groningen.
Je merkt er wel uit. dat oom Niek
bewaart, wat waarde heeft.
Deze ffguur moet van buiten naar
binnen worden ingevuld. Alle woor-
den eindigen op een R.

1. Heeft een boer.
2. Maakt gedichtjes.
3. Drinkt men uit. „
4. Doet men water in.
5. Houder van bijen.
6. Iemand die iets gedaan heeft,

bijv. een misdaad.
7. Familielid.
8. Nauwelijks.
9. Slang

10. Vroegere keizer van Rusland..

Als je de figuur goed invult krijg je
op de buitenste rij, dus van l tot 10
een spreekwoord.
Ook voor dit raadsel is een hoofdprijs
— een fraai jongens- of meisjesboek
T- beschikbaar
Stuur je dromen en/of de oplossing
van het raadsel zo spoedig mogelijk
— in ieder geval vóór 4 December —

aan Oom Niek, Postbus 100, Amster-
dam-C.

Een groot aantal neven en nichten
fiad de fout in het verhaal van de
thermometer, die in het hartje van
de zomer boven een brandende kachel
werd gehouden, ontdekt.
Er waren bovendien slechts weinig
inzendertjes, die me schreven, dat
ze de fout niet dadelijk zagen. Jullie
zijn soms zo akelig knap en dan
weer..... nee, laat ik deze zin maar
niet afmaken. In de zomer brandt
de kachel' niet - - dat was de grote
fout. Eén nichtje dacht, dat je op een
barometer de temperatuur afleest.
Zij weet het nu beter.
De oplossing van het tweede raadsel
was: palm, halm, kalm, walm. OoK
hierbij waren weinig fouten gemaakt-
Uit de goede oplossingen trok Ronnie

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
De mistakte handstand * Een grappige tekenfilm • Beeld Jan Lutz

Regie en tekst N. J. P Smith-

Heel goed. Kareltje, — zó nioet-ie Ga eens op zij, Puk.
sy».

Wat doet het baasje toch? Een ouü en een krans.



- CÖRRESPON.DEREN-
EN RUILEN

Corresponderen willen: Wülemke v.
d. Zee. m.. 14 j., Terzool, Friesland
(liefst met meisje uit andere provin-
cie) ; Herman A. Meijer, j., 15 j.,
Kapteijnstraat .93, Hilversum; Di-
neke Oomkens, m., 12. J.. Molenberg
A 55, Noordbroek (Gr.); Jan Linden-
burg, j., B j., Doedesstraat 64 B, Rot-
terdam.

de volgende

Hoofdprijswinnaars

Voor de kachel:-
Jan Jongmans, j., 12 laar.

Leliestraat 12,
Roosendaal (N.B.).

Voor de palm:
Albert Kobus, j., 12 jaar,

Zwagerbos 77,
Kollumerzwaag (Fr.)

TROOSTPRIJZEN kregen de vol-
gende neven en nichten: Toos van
der Meer, m. 12 j.,. Knibbelweg 4, Ze-
venhuizen (Z.H.); Dlni V- d. Berg, m.,
9 j., Pijlijzerstraat 17, Tilburg; Wil-
liarn Pettersson, j . . 12 j., Spaarnho-
venstraat 56, Haarlem N.; Wim van
der Hijden, j., 11 j.; Willem de Zwij-
gerlaan 277 III, Amsterdam W.;
Grietje de Haas, m., 11 j., A 95. Slie-
drecht en Ella Goudzwaard, m.. 13 j.,
Nieuwedorp 118, Ouwerkerk, bij Zje-
rikzee.
En nu maar weer aan

De correspondentie

Dinie van der Veen, Groningen. Die kleur-
wedstrijd komt ook — en wat gauw. Let
iftaar eens op.
Klaas Altintj te Odoornerveen wordt zo
langzamerhand m'n lijt'poëet. Ik heb aan.
dien Klaas teen trouwe^ medewerker. Heb
ie je prijs al ontvangen?

"Jan Tangerman' te Amsterdam-W, wordt
later varensgezel .— net als z'n vader is
geweest. Als Jan dan vreemde landen be-
zoekt, reken ik er op, dat-ie mij ook eens*
een prentbriefkaart stuurt. Van mosselen
houdt Oom Niek ook.
Een onbekende nicht wil corresponderen.
?p geeft me geen naam, geen adres en
geen leeftijd op. Hoe moet ik dat nu voor
elkaar spijkeren?
Janny Stree/kerk te Amsterdam, bedank
' ik voor raadsel, voor haar oplossing-op-

rijm én voor het aardige- briefje Ik vind
het reuze, dat m'n neven en nichten zo
£oed helpen. Beertje groeit als kool.
^oos, Annie en Lenie v. d. Meer, Zevenhui- '
£en. De briefjes _kunnen tegelijk met de
raadsels worden gezonden. Ik lees toch
alles.
Gerri-e n. d Bosch, Amsterdam. Je mag
"ie raadsels en verhaaltjes sturen. De
énige — maar heel strenge — voorwaarde
is, dat je ZP zelf maakt én verzint.
Annie van Dijk, Rotterdam; zonö me een
seri£ wagen, die ik niet eens allemaal kan
beantwoorden. Dat kruiswoordraadsel
l'omt nog wel eens. Er waren' meer neven
en nichten, die erom vroegen, maar toen ik
kort geleden met, veel moeite zo'n raadsel
in elkaar had gezet, kwamen er njet eens
Zo veel oplossingen. Bérus, ons hondje,
groeit als kool. Misschien babbel ik nog
wel eens over hem. Je mag gerust om~me
lachen — ik lachte zelf óók toen die knop
viel.
••Hoera! Hier komt weer een nieuw
dichtje", zo begon Nettie Ubers haar eer-
ste briefje aan Oom Niek. Maar Oom
Niek riep geen hoera omdat die Nettie
Wel geschreven had, in welke straat ze
'Woonde, maar vergeten had, de plaats-
Kaam te vermelden. De Christiaan de
Wetstraat kan je haast in elke Neder-
landse_stad vinden. Lenie belooft me, dat
z,e nu altijd de raadsels zal oplossen. Maar
tian verwacht ik inzendingen met naam,
Eöres én leeftijd.
E*6 moe van Nelie Tijl te. Nieuwe Tonge
heeft gelijk, als ze zegt, dat Nelie geregeld
*noet inzenden. Dan heeft ze altijd kans
°P een van de mooie prijzen.
Hendrik de Veen te Siepelveenwijk schreef
°)e over z'n konijnen. Jammer,1 dat er twee

doodgegaan. Nee, konijnen heeft Oom
iiet. Tante. Cor vindt het al erg ge-

g, dat we een hond op ons bovenhuis
hebben!
Johanna Keizer te Drunen wordt bedankt

haar mooie tekening. Het is jammer,
Uc geen ruimte genoeg heb, om ook

tekeningen in „Arbeid" te zetten.
van Bruggen te Amsterdam. Nieuwe,

"-verzonnen raadsels kan ik altijd ge-
buiken. Je mag gerust weten, dat Oom

Als het bedtijd is
Naar bed, naar bed, de klok slaat acht,
Komt wenst nu allen goedennacht.
't Is uit nu met de pret,
Want je moet naar bed.

Morgen mag je weer dansen, springen,
Weer een vrolijk liedje zingen.
Maar nu is 't uit met de pret,
Want . . . je moet naar bed

KLAAS ALTING,
Odoornerveen.

Twee poes/es en een hond
In de heldere warme zonneschijn,
Speelden eens twee poesjes klein.
De een was wit, de andere zwart,
Ze speelden zonder zorg of smart.

Daar kwam opeens een hondje aan,
Die ging op z'n achterpoten staan.
Hij blafte, „goeden middag saam,
Hector Kwispel is m'n naam."

De poesjes gaven hem een poot,
Want ze voelden zich al groot.
Toen gingen ze samen spelen,
Want het stilstaan ging vervelen.

Ze' speelden tot de avondstond,
Opeens zei toen de kleine hond:
Dag Wit, dag Zwart, 't is hier wel

SUPRALIN

Maar 'k moet nu naar m'n baasje
IHein."

Niek die kachelgeschiedenis zelf bedacht.
Eén zieke neef en één zieke nicht deze
week. Dames gaan voor en daarom wens ik
eerste Rietje Nijenhuis., te Zwolle, het
beste.- Gelukkig was zij niet zo erg *iek:
ze kon me nog een briefje schrijven. Dat
zelfde geldt voor Joop Verhulst te Rotter-
dam, op wiens schrijven niets was aan te
merken.
Jannie v. d. Graaf te Rotterdam stuurde
me een foto-van-geweld. Daar zat me die
Jannie op een bakbeest van een motorfiets.
En ze zette er een gezicht bij, of -ze zélf
kon rijden. De foto komt in m'n album.
Lucas ten Cate te Yde: Ja jó, daar is niets
f. air te doen .Op elke brief die je aan Oom
Niek schrijft moet je een postzegel van
7è cent plakken.
Janie Groen te IJmuiden moet er de moed
in houden. Dat je zfek was, is zeker een
grapje geweest om te kunnen rijmen.
Teus Klomp te Zeist hoeft zich niet onge-
rust te maken. Als hij één prijs wint, komt

.dat vanzelf in orde.
Albert Wassens te Rouveen. Prettig, dat je
weer helemaal beter bent.
Ella Goudzwaard te Ouwerkerk. Het zal
met die vechtpartijen om „Arbeid" toch
zo'n vaart niet lopen, geloof ik. Maar -ik
kan me wél voorstellen, dat Jootje, Chris
en Janna ook graag de eersten willen zijn.
Corrie van Ejlercn te Dordrecht: Oom
Niek heeft over dat handwerk je gesproken
en 't komt in orde. In dit nummer
staat het misschien al. -
Van Hilda, Geert, Grietje, Annie, Tienie,
Bernardus, Greta en Aaltje Sienot te Ees-
terveenschekanaal kreeg ik een familie-
brief, die ik eerst heel verbaasd heb be-
keken. Het was een brief met acht precies
dezelfde oplossingen. Wie van jullie had
rlat bedacht? Ik wil wel graag acht oplos-
singen uit een gezin hebben, maai; dan
moeten jullie alle acht een briefje sturen
en niet een van de broertjes of zusjes met
het schrijven opknappen. Natuurlijk mogen
die acht briefjes.wel in één envelopt'
Heerco v. d Werf! te Veenwouden schreef
me een fijne brief over het dorp waar hij
woont. Oom Niek heeft er zelfs een' dik
woordenboek bij gehaald om na te slaan
wat eigenlijk een oude schierstins is. Hugo
schreef me erbij, dat er maar één stins
is in heel Friesland en dat men die te
Veenwouden gebruikt voor postkantoor.
Als Hugo me eens schrijft, wat zo'n stins
is, zou ik dat prettig vinden.
Jeltje Porsius te Durgerdam. De brieven
mogen bij de raadsels worden ingezonden.
Als je er maar voor zorgt, dat op beide
r.aam, adres enz. staal. Bedahkt voor je
goede w.enken.
Janny Blaauw te Sappemeer wordt ook al
bedankt voor haar raadsel. Zó moet het
zijn: jullie moeten Oom Niek niet alleen
laten sappelen. De rubriek is voor ons
allemaal en wie wat heeft te vragen of wie
een aardig idee voor een prijsvraag heeft,
die schrijft dit maar aan

OOM NIEK,
Postbus 100, Amsterdam-C'.

Die stoute kat
We hebben nu hefstvacantie, daardoor
kan ik weer eens een fatsoenlijke brief
.schrijven Moet u horen, wat we 'nou eens
gehad hebben. We hebben zelf geen huis-
dier ten nu komt de kat van de buren wel
eens bij ons. Nou, dat vinden we natuur-
lijk goed. Maar nu gebeurde het. dat we
een schaaltje gekookte mosselen in de
keuken hadden staan.
;,Moet er geen dekse! op?" vroeg ik aan
mijn moeder. „Nee", zei mijn moeder, ze
zal ze wel niet lusten, (de poes dan» ze
is nogal kieskeurig" Na vijf minuten
ik in de keuken en daar zat Moortje heel
genoegelijk uit het schaaltje met mosselen
te eten!

- JANNY STREEFKERK.
m.,. 13 j.

Veeteeltstraat 111
Amsterdam O.

Han was zoek
Mrjn. broertje noemen we Han. maar
hij heet Johannes. Hij is pas 4 jaar
en erg ondeugend. Laatst waren wij
in een grote winkel. Toen was Han
weg. Moeder was bang, dat hij de
winkel was uitgelopen. Zij had het
tegen den winkelcheï gezegd. Wij zijn
allen gaan zoeken Maar wij'vonden'
hem niet. Toen ging moeder nofe
eens naar de speelgoedafdeling kij-
ken. Daar waren we hem kwijt ge-
raakt.
Moeder riep: „Hannie" en daar stapte
hij achter de toonbank vandaan met
een doosje, dat hij van de juffrouw
had gekregen. Hij was boos op moeder
en zei: ,,U moet niet weglopen als ik
in dat huisje ben" De toonbank is
vierkant in die winkel. Han was
natuurlijk het deurtje in gestapt. De
juf vond hem lief. Moeder was erg
blij dat ze hem terug had, maar ze
was ook wel een beetje boos.

LENIE v. d. BERG, 8 jaar,
Sumatrastraat 109.
Amsterdam-O.

aanvang schriftel. lessen
Frans. Duits, Engels, Neci.

Taal en ïtekenen. Boekh.. Steno erin. v.a.
70 et. p.m Schrijt om gr. proefles. Cursus
Zelfontw. Bosb. Tonssahitstraat 4C c, .Vilam.
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Meer theoretisch technische kennis
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Het „LACH-CABARET" o.l.v. Bob JÏIeyen-
berg komt met een vrolijke non-stop-
revue.van cabaret, revue, operette, zang,
muziek, flans enz., welk programma,
met recïit genoemd Is

,Hutspot".
m de onderstaande plaatsen.
Medewerkenden zijn: Jossie Adimia.
Karinka Klister Bol)' Bleyen berg, Albert
Klein, Clown Fantasie, Crncliet en part-
ner en liet 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 cent
voor ongeorganiseerden, alle rechten in-
begrepen: terwijl voor werklozen een
beperkt aantal kaarten a 1O cent ter
beschikking wordt gesteld.
Voor ledere plaats wordt slechts één
Kaartverkoopadres vermeld, voor dp
overige adressen zie men de bekende
affiches.

/WOI.LE V R I J D A G 21 NOV.
Buiten Sociëteit, aanvang 7.3O uur n. m.
Kaartverkoop: Eekwal 29a en 's avonds
aan de zaal.

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

l TRECHX 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.
Schuttershof, aanvang 8 uur n.m. Kaart-
verkoop: Wijngaardstraat 7 en 's avonds
aan de zaal.

MIDDELBURG DINSDAG 25 NOV.
Schuttershof, aanvang 7.3O 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: llarry Nolles, hu-
moristisch goochelaar; Marina van
Goudswaart, met sprekende en, zingen-
de piccolo, toppunt va.n buikspreken;
Joanita, transformaties; , De Twee Eri-
ca's, danspaar; Herman Dlederichs, con-
férencier: Henk Hanepeoi, accordeonist,
De toegangsprijs voor ai; deze voorstel-
lingen bedraagt 3ji cent voor georgani-
seerden en. hun huisgenoten en "50 cent
voor' ongeorganiseerden, alle rechten
inbegrepen. Voor iedere plaats wordt
slechts één kaartverjcoopadres vermeld,
voor de overige adressen zie men de
nekende affiches.

ST. MAARTENSDIJK VRIJDAG Z1. NOV.
Ou Commerce. aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: C. v. d. Werf Scherpe-
nisse 443c en 's avonds aan de zaal.

BRIELLE ZATERDAG 22 NOV.
Zaal Dedert, aanvang 8 uur n.m. Kaart-
verkoop: C. Verhoeven, Gemeenlandse-
dijk 12, Abbenbroek en 's avonds aan
de zaal.

ZUID-BEÏERLAND MAANDAG 24 NOV.
Ons Huis, aanvang 8 uur n.m Kaart-
verkoop: Molendijk 80b en 's avonds
aan de zaal.

NUMANSDORP DINSDAG 25 NOV
Zaal De Jongste, aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop: Andr. Vogelaar. Rijks-

straatweg 196 en 'a avonds aan de zaal,

STR1.1EN WOENSDAG 26 NOV.
Zaal Kruithof aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop: G Sinterniklaas Schen-
keidij k 70 en 's avonds aan de zaal.

MIDDELHARMS DONDERDAG 27 NOV.
Hotel Meyer, aanvang 7.30 uur' n.m.
Kaartverkoop: B. v d Nieuwendijk,
Nieuwstraa't 8 en 's avonds aan de zaal.

DIRKSLAND VRIJDAG 28 NOV.
Zaal Polderman, aanvang 7.3C uur n.m.
Kaartverkoop': A. Robijn, Wernerlaan 68
en 's avonds aan de zaal

OUDE TONG E ZATERDAG 29 NOV.
Oude School, aanvang 7.3O uur n.m
Kaartverkoop: D van Eek. Juliana-
struat 20 en 's avonds aan de znal.

Toneelvoorstellingen
Het VOLKSTONEEL o.l.'v. Hart E l f r i i ü c
voert op „De ridder van tle „konsen-
Imml" een dolle klucht in 3 bedrijven
van Henk Bakker; regie Jan Boezer.
Medewerkenden zijn: Bart Elfrink, Bep-
pie Killa. Jan Boezem Tonny Verwey.
Wim Paassen, Lotte Alex, Riek Berk-
hout en .Albert van. Vegten .....
De toegangsprijs voor ai deze voorstel-
lingen bedraagt: ƒ0.50 voor georgani-
seerden en hun huisgenoten en ƒ 0.8O
voor ongeorganiseerden, alle rechten in-
begrepen; terwijl voor werklozen een
beperkt aantal* kaarten a ƒ 0.10 ter be-
schikking is. '

,Voor iedere plaats wordt slechte één
kaartverkoopadres vermeld, voor de
overige adressen zie men de bekende
affiches.

BUSSl'M VRIJDAG 21 NOV.
Concordia. aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Bijlstraat 86 en 's avonds aan
de zaal.

GOUDA ZATERDAG 22 NOV.
Concertzaal Kunstmin, aanvang 7.3O
uur n.m! Kaartverkoop: Vondelstraat 31;
Turfmarkt 59 en 's avonds aan de zaal.

i— Bonte 14-do.agse —i
Radio-uitzendingen. -*

,DEN HAAG DINSDAG 25 NOV.
In Gebouw K. & W. Medewerking ver-
lenen : HET AMUSEMENTSORKEST o.l.v
.Elzard Kuhlman: met zang'van Hedwig
Jifngkurth; Elly van Slckelcnljiirg met
kroiitjongliedjesl Sn>ndor S i pos, ' xylo-
phoon; Jac. 'Gerlacli. accordeon; Fr. van
C'apelle, accordeon: Hany en Will.v. de
vrolijke Volendammers, eeri Hawaiian-
Ensenible. Deze bonté 14-daagse radio-
uitzendingen worden door ,,Vreugde- en
Arbeid" - in samenwerking met de
Nederlandse Omroep georganiseerd. Deze
uitzendingen vinden Dinsdagavond om.
de 14 dagen plaats en worden uitgezon-
den van 19.30—20 30 uur over de- zender
Hilversum I (golflengte 415- m.) en van
21.00—21.45 uur over de zender Hilver-
sum II (golflengte 301 m.); na sluiting
der zenders wordt het irogramma ver-
der uitgezonden over het radiocentrale-
net.
De algemene toegangsprijs bedraagt

' ƒ O.CO per persoon alles inbegrepen.
Kaartverkoop; Het Bolwerk, Wagenstr.
47; Het Volksgebouw, Prinsegracht 71;
„Mcrcuriust, Prinsegracht 33; Inlich-
tingenbureau ,,Vreugde en Arbeid", Hof-
weg en 's avonds aan de zaal.

Kindervoorstellingen
Het gezelschap / van HERMAN DIEDE-
RICHS geeft in de onderstaande plaat-
sen des middags een uitstekend ver-
zorgde kindervoorstelling.
Toegangsprijs voor deze voorstellingen
bedraagt 10 cent voor Kinderen en 2O
cent vooi begeleiders.
Voor de kaartverkbopadressen zie men
de bekende affiches, alsmede onder de
tournee „Vrolij.kheid in Tempo".
BRIELLE . ZATERDAG 22 NOV.
Zaait Dedert, aanvang 5 uur" n.m.
ZUID-BEYERLAND MAANDAG 24 NOV.
Ons Huis. aanvang 5 uur n.m
NUMANSDORP DINSDAG 25 NOV.
Zaal De Jongste, aanvang 5 uur- n.m.
STRWEN WOENSDAG 26 NOV.
Zaal- J. Kruithof, aanvang 5 uur n.m.
MIDDELIIARNIS DONDERDAG 27 NOV.
Hotel Meye'r. aanvang 4 uur n.m.
DIRKSLAND VRIJDAG 28 NOV.
Zaal Polderman, aanvang 4 uur n.m.
OUDE TONGE ZATERDAG 2» NOV.
Oude School, aanvang -4 uur' n.m. ,

Zondagochtendvoorstellingen
AMSTERDAM ZONDAG 23 NOV.
Hallen Theater, Jan van Galenstraat,
aanvang 10.30 uur v.m. Filmvoorstelling
met de film „Paren — De Macht van de
Kris" en met medewerking van Guus
Markman met liedje,s*aan de vleugel. De
toegangsprijs bedraagt ƒ0.25, terwijl
voor werklozen een beperkt aantal
kaarten a ƒ0.10 verkrijgbaar is. Kaart-
verkoop : „Vreugde en Aroeid', Leidse-
plein. Prins Hendrikkade 49—51 en des
morgens aan de zaal.
Werklo'zenkaarten uitsluitend via de
va kgroepen.
ARNHEM ZONDAG 30 NOV.
Luxor Theater aanvang 10.30 uur v.m. '
Filmvoorstelling met de film ,.Het Mas-
ker valt", terwijl Jan Apön met vro-
lijke declamatie voor het bijprogramma
zorgt. Toegangsprijs bedraagt 30 cent,
terwijl voor werklozen een beperkt aan-
tal kaarten a 10 cent verkrijgbaar is.
Kaartverkoop o.a. Jansbuitersingel 17'
eii 's morgens aan de zaal.
ROTTERDAM ZONDAG 30 KOV.
Gebouw Odeon. aanvang 10.30 uur v.m
Filmvoorstelling met dé film ..Concert
in Tirol", terwijl het komisch muziei-
kwartet, ..De . Zwervers' voor een goed
bijprogratnma zorgt.
Toegangsprijs bedraagt 30 cent. terwijl
voor werklozen een beperkt aantal kaar-
ten a 10 cent verkrijgbaar is Kaart-
verkoop o.a. 's Gravendijkwal 95 ren
's morgens aan dp zaal.
DEN HAAG ZONDAG 30 NOV.
Odeoii Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Filmvoorstelling met de film „Paren
— De Macht van de Kris", terwijl Har-

ry en Willy met Hollandse liedjes voor
een goed bij programma zorgen.
Toegangsprijs bedraagt. 3O cent, terwijl
voor werklozen een beperkt aantal kaar-
ten a. 10 cent verkrijgbaar is.
Kaartverkoop o.a.' Dr. Kuiperstraat 10

. en 's morgens aan de zaal.

Volksontwikkeling
Dr. D. J. v. d. Ven spreekt over:
,;ONS EIGEN VOLK IN VREUGDE EN

ARBEID"
met vertoning van de bijzonder mooie
OogsrFilm. waarvoor de muziek speciaal
gecomponeerd werd door Julius Rönt-
gen naar oude melodieën. Muzikale
medewerking verleent mevr. dr. Elise
v. d. Ven—Ten Bensel
Te Amsterdam op 26 November a.s. om
7.30 uur n.m in de Aula van het Kolo-
niaal Instituut;
Rotterdam op 29 November a.s. om 3
uur n.m. in de Aula van het Museum
Boymans;
Den 'Haag op 10 December a.s om 7.30
uur n.m, in het Gemeentemuseum.
De .toegangsprijs bedraagt voor leden
van het N.V.V 30 cent per persoon,
voor niet-leden 40 cent pe1- persoon.
Kaarten zijn ~ o.a verkrijgbaar: te
Amsterdam: N.V.V District Amsterdam.
Prins Hendrikkade 49—51 en Vreugde
en Arbeid, Leidseplein;
Rotterdam: 's GravendijKwal 95.
Den Haag: Dr Kuiperstraat 10.
De heer A. Vermeulen, leider van de
Sociaal-Economische Afdeling van het
N.V.V.. spreekt op 24 November a.s. te
Delft over de Sociaal-Economische
vraagstukken. Nadere inlichtingen bij
H. Diülemont. Vondelstraat 31 te
Gouda.
AVONDSCHOOL VOOR VOL-
WASSENEN
Op 5 November j.l is te Zoetermeer
en op 10 November j.l. te Amsterdam
een A.V.V. geopend.
Nadere Inlichtingen en aanmeldingen
bij de bekende adressen.

. CURSUSSEN
In Groningen is een cursus. Vestigings-
wet en Duits begonnen, terwijl de cur-
sus te Numansdorp uitstekend loopt.
Te Arnhem, Gouda, Den Haag en Lel-
den en Hoorn en Enkhuizen is een en
ander in voor Bereiding.
Aanmelding bij den plaatselijken leider
van de dienst „Vreugde en Arbeid".

ZWEMMEN
De leden van het N.V.V. en hun huis-

J genoten kunnen in de navolgende
plaatsen tegen zeer laag tarief op be-
paalde tijden in overdekte zweminrlch-
tingen zwemmen.

Amersfoort: Sportfondsenbad; Amster-
dam: Sportfondsenbad (Oostt en Srx>rt-
fondsenbad' (West) en net Zuiderbad;
Apeldoorn: Sportfondsenbad: Arnhem:
Sportfondsenbad; Delft: Spor^fondsen-
bad; Dordrecht: Sportfondsenbad; Eind-
hoven: Sportfondsenbad; Den Haag:
Bosbad: Gouda: Spaardersbad; Gronin-
gen: Noorderbad; Haarlem: Sportfond-
senbad: Leeuwarden. Leeuwarder' Over-
dekt Zwembad. Leiden: Overdekte
Leidse Bad- en Zweminrichting; Rot-
terdam: Sportfondsenbad en Oostelijk
Zwembad; Schiedam: Sportfondsenbad;
Utrecht: Zwembad O.Z.E.B.I.; Venilo:
Sportfondsenbad; Zaanaanv Sportfond-
senbad Zaandam; IJmuiden: Overdekt
Zwembad „Velserbad"
De plaatselijke „Vreugde en . Arbeid"-
vertegenwoordigers verstrekken gaarne
alle gewénste inlichtingen omtrent tij-
den en prijzen ter plaatse.
In de meeste* baden is een zwemln-
strticteur aanwezig vo >r het geven van
gratis instructie aan diegenen, die de
zwemkunst nog niet machtig zijn.
Ook in Gouda bestaat vanaf 20 Novem-
ber a.s. de gelegenheid voor goedkoop
zwemmen. Het Spaarderbad op de Van
Itersonlaan is iedereen Donderdagavond
van 18.30—19.30 uur voor kinderen en
volwassenen geopend.
De toegangsprijs bedraagt 10 cent voor
kinderen tot en met 13'jaar en werk-
lozen en 15 cent voor personen boven
13 jaar Ook hier is een zweminstruc-
teur voor het geven van gratis instruc-
tie aanwezig.

Af/weuifeest te Rotterdam.

Na cle goedgeslaagde afzwemfeesten te -
Den Haag en Amsterdam zal thans ook
in Rotterdam een afzwemfeest worden
georganiseerd en wel op Donderdag 27
November a.s. in het Sportfondsenbad,
v. Manenstraat, om 7.30 uur n.m.
De Commissaris van het N.V V., de heer
H. J— Woudenberg, zal dit zwemfeest
openen Ongeveer '60 personen zullen
trachten op deze avond het bekende,
mooi uitgevoerde Vreugde en Arbeid
zwemkunstdiploma te behalen. Verschil-
lende vooraanstaande personen uit de
zwemwereld zullen hun medewerking

Trerlenèn door het geven van demon-
stratief enz. Ook de Rotterdamse Red-
dingsbrigade verleent haar medewer-
king. Voor nadere bijzonderheden ver-
wijzen wij naar de plaatselijke pers.

De leden te Eindhoven worden nog-
maals opgewekt de goedkope zwem-
avonden • te bezoeken. Gemeld kan.
'worden dat Vreugde en Arbeid zich
verzekerd heeft van de medewerking
van de zweminstructeurs van het Sport-

' fondsenbad. Verwacht wordt, dat vele
• leden met hun huisgenoten hiervaa
zullen profiteren

Stliaatsenrijden, Amsterdam
Kunstijsbaan Apollohal. De leden van
het N.V.V hebben op vertoon van lid-
maatschapsbewijs tegen sterk geredu-
ceerde prijzen toegang, en wel op
Zaterdag- en Zondagavond f. 25 cent
per persoon, op alle overige tijden a
45 cent per persoon (groepen van mih-„
stens 20 personen a 35 cent per per-
soon). De baan is geopend op werk-
dagen van 10—12.30 uur van 13.30—
17.30 en 20—22 30 uur; op Zondagen
van 10—13 uur, van 14—17.30 uur en
van 20—22.30 uur
Voor het vormen van groepen en voor
alle verder gewenste inlichtingen wen-
de men zich tot het N.V.V.. District
Amsterdam, Prins HendrkkaUe 49—51
en Vreugde en .Arbeid. Leidseplein.

Gyninastlekenrstissen Amsterdam
Het ligt m. de bedoeling voor de leden
van het N.V.V. en hun huisgci
gymnastiekcursusse-fl te organiseren,
welke zo eenvoudig zijn. dat ieder
daaraan kan deelnemen.•*
De lessen zullen vooi heren en dames
apart worden gegeven, terwijl de deel-

. nemers(sters) gesplitst zullen 'worden
in twee leeftijdsgroepen n.l. tot en met
30 jaar en boven 30 jaar.
Het lesgeld bedraagt slechts 15 cerit per
week. Aanmeldingen bij het N.V.V.
District Amsterdam. Prins Hendrikkade
49—51 en Vreugde en Arbeid. Leidse-
plein.
Daar aan deze cursussen slechts een
beperkt aantal personen kan deel-
nemen, diene men zich zo spoedig mo-
gelijk op te geven De eerste cursus
vangt aan op Vrijdag 12 .' fember a.s.
om ongeveer 8 uur in Amsterdam-
West, terwijl bij voldoende deelname
ook in. Oost en Zuid een dergelijke cur-
sus georganiseerd zal worden.
Alle verdere bijzonderheden verstrekt
het District Amsterdam en Vreugde en
Arbeid, Leidseplein
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