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Waarom het /V.V.\A groeit - in aantal en in diepte

U it het aantal brieven, dat bij een redactie binnenkomt, kan men
afleiden, of de betrokken krant „leeft" of niet. Nu, over gebrek

aan leven hebben wij bij „Arbeid" niet te klagen! lederepost brengt
ons een hele verzameling brieven over de meest uiteenlopende
"onderwerpen.„En zijn mensen bij, die zo maar eens komen vertellen,
wat zij aan liefhebberijen nebben. Er zijn er ook, die inlichtingen
wensen over de ziekenfondsregeling, er zijn er met klachten over hun
patroon en er zijn er die moeilijkheden beschrijven met huiseigenaren.
En dan hebben we, zoals vanzelf spreekt, de tientallen brieven van
vrouwen en kinderen, waarvan de eerste groep schrijft over de
knippatroontjes in ons blad en de tweede groep trouw aan de %kinï(
derrubrieken meewerkt. Daardoor is „Arbeid" een waar gezins=
blad geworden en wel het blad van het grote gezin dat N. V. V. heet
Verreweg de meeste brieven gaan over vraagstukken van loon= en
arbeidsgelegenheid, dus in het algemeen gesproken over arbeids*
vraagstukken en voorts over zulke sociale aangelegenheden als de

•invaliditeits= en ouderdomsvoorziening, de ziekenfondsregeling en,
dergelijke. Het zijn dus de sociaaUeconomische vraagstukken, die
het sterkst de belangstelling van de N. V. Vlieden trekken? Dit is
een aanwijzing voor de plaats, die de vakorganisatie in het leven
van onze arbeidende bevolking inneemt. Het zijn niet de politieke,
noch de geestelijke kwesties, die men bij de redactie van „Arbeid"
aanhangig maakt en dat bewijst wel,, dat men het N. V. V. ziet, zoals
het is: de instelling die voor de sociaaUeconomische belangen van
het arbeidende volk opkomt. '
Van de zijde van de leiding yan het N.V.V. is dit reeds vaak
betoogd, maar het is toch merkwaardig om te vermelden, dat de
uitingen van de lezers de juistheid van die bewering onderstrepen.
Er is vrijwel geen gevoeliger maatstaf van de. publieke mening dan
de brieven, die bij de redactie binnenstromen en daarom mogen
wij met een gerust hart zeggen, dat het arbeidende volk zelf aan*
voelt wat de betekenis van het N.V.V. is.
De groei, die het N.V.V. de laatste tijd in versterkte mate ver;
toont, moet dan ook beschouwd worden als een gevolg van het
doordringen van dit 'besef. Het „Generaal .Pardon" voor de leden
der voormalige confessionele vakbonden heeft natuurlijk zijn
invloed gehad op die. groei, maar ook komen tal van ongeorgani*
seerden birfnen de rijen van het N.V.V. en eveneens zien wij vele
oud*N. V.V. sleden terugkeren. Dat' waren mensen, die overhaast de
vakbond hadden verlaten en die thans op hun overijling terug-
keren, omdat zij hebben ingezien, dat de 'vakorganisatie onmis-
baarder is dan ooit en onverstoorbaar de belangenverdediging ,van
de arbeiders voortzet, zoals die onder de tegenwoordige omstandig*
heden moet geschieden.

E en vakorganisatie is echter, iets anders, en wij zouden willen
zeggen: iets beterj, dan voorheen; vooral sinds de versnippering

op vakbondsgebied opgeheven is. De tijd van de afzonderlijk wer*.
kende verenigingen van arbeiders is voorbij. Wij hebben thans te
maken met een volkomen zelfstandige organisatie van de arbeid,
die namens alle Nederlandse arbeiders kan optreden. Het N.V.V.
stelt zich op het standpunt, dat het .samenbindende in de vakorga*
nisatie niet is een politieke, of een godsdienstige overtuiging, maar
het belang van de Nederlandse 'arbeid in de ruimste zin. Het is deze
brede doelstelling en deze uitsluiting van alles, wat ons volk voor*
heen gespleten hield, dat ons de overtuiging geeft, dat de eenheids*
vakorganisatie 'van heden beter is dan de sectarische indeling van
vroeger. Het is voor helzeerst, dat de vakbonden uitsluitend te
maken hebben met arbeidsbelangen. Vroeger werden daarbij altijd
politieke en kerkelijke belangen mede in aanmerking genomen. Dat
geschiedde op confessioneel terrein zelfs heel sterk, zodat men
vaak 'niet wist; of men nu met een katholieke of protestants*christe*
lijke vakbond te maken had, dan wel met een afdeling „arbeids*
zaken" van de katholieke of de protestantse kerk. Bij normale -vak*
actie vertoonden deze vakbonden de gevel, waarop stond: „Vak;
organisatie", maar zo spoedig er in politiek opzicht met de gqorga*
niseerde arbeidersmacht iets was te beginnen, wees men op de
andere gevel en daarop stond: „Godsdienstige Instelling".
Deze tweeslachtigheid stond aan de eenwording van de vakorga*

nisatie in Nederland in de weg. Tenslotte moest er gekozen worden.
Of wel, moest men de vakorganisatie beschouwen als particuliere
jachtterreintjes van verschillende kerkelijke en politieke partijen, óf
wel moest men de behartiging van de arbeidersbelangen van die
andere invloeden losmaken en verenigen tot een algemene. Neder*
landse organisatie van de arbeid.
Dit laatste is gebeurd en daarmee is aan het sociaalseconomische
leven in Nederland een grote stuwkracht gegeven. Hoewel deze
greep óp zichzelf een proefneming is geweest, - - een experiment
waarvan men kon zeggen, dat de uitslag ervan niet te voorspellen
was, kan thans worden- vastgesteld, dat het ingrijpen juist is
geweest. Hoe juist, wordt niet beter gedemonstreerd dan door het
aantal en de inhoud van«de brieven, die wij ontvangen. Die juist*
heid blijkt ook uit de ledentallen van de afzonderlijke vakbonden, ,

~die regelmatig omhoog gaan.
'

W -ellicht nog meer blijkt het, hoe gezond de nieuwe toestand
is1 uit. . . . de houding der ongeorganiseerden. Wij hebben er

in vorige nummers reeds op gewezen, dat het voorkomt, dat on*
georganiseerden de hulp van het N.V.V. inroepen en bij voorbaat
al de lof op het N.V.V. zingen» Het. spreekt van zeR. dat deze'
mensen eerst lid moeten worden van het Verbond, willen zij, dat
de organisatie in hun beroep of het' hoofdbestuur van hét N.V.V.'
ook de behartiging van hun belangen op zich neemt. Maar het merk*
waardige hierbij is, dat er uit blijkt hóe iedere arbeider in de eerste
plaats denkt aan het N.V.V., zo spoedig hij voor moeilijkheden
komt te staan, welke hij persoonlijk niet kan overwinnen. Men mag
aannemen, dat deze ongeorganiseerden de langste tijd ongeorgani*
seerd zijn geweest en dat de harde werkelijkheid van het arbeiders*
Ipven hen ervan zal overtuigen, dat het noodzakelijk is voor iederen
arbeider om bij het vakverbond aangesloten te zijn.
Het N.V.V; kan nooit te véél leden hebben. Hoe meer arbeiders

„tot het vakverbond toetreden, des te duidelijker en des te onweer*
staanbaarder zal. het leven en streven van de Nederlpndse arbei*
dersbevolking door middel van de vakorganisatie de aandacht voor
zich op'eisen. Het is om die reden, dat ieder lid er goed aan zal
doen, zoveel mogelijk als onbezoldigde propagandist op te treden.
Brengt uw makkers mee in de vakbond en uw invloed op het eigen.
lot zal er door versterkt worden. Men kan moeilijk doen zoals de
jonge metaalarbeider uit Friesland, die ons deze week schreef, dat
hij ƒ19. — per week verdiende .en dat hij graag lid zou worden van
het' N.V.V., wanneer het aan het Verbond mocht gelukken om de
lonen te verbeteren. Van. hét lage loon. zo zei hij, kon hij geen
contributie betalen. Op die manier worden de zaken omgekeerd.
De arbeider moet niet de vakbond met zijn lidjnaatschap vereren
als bewijs van waardering voor bereikte resultaten, maar de arbei»
der moet zich met zijn kameraden in het bedrijf verenigen in de
vakbond om op die manier zelf en gezamenlijk zijn positie te vef*
beteren. Alleen dan heeft vakorganisatie zin en alleen rl-n 7:1.1 men
het N.V.V. gevoelen als iets van zich zeK
Dat laatste begint trouwens meer en meer tot de mensen door te
dringen: het N.V.V. is de organisatie, waarin de arbeider thuis is-
In bijzondere mate kunnen wij dat gevoelen bij de wijze, waarop

. de huisvlijtactie is ontvangen bij de leden. Van alle hoeken van
het land komen brieven van knutselaars en van mensen, die >O
hun vrije tijd iets moois trachten te vervaardigen. ,Z,ij' H Hen vinden
het prachtig, dat het N.V.V. hier ook buiten de zuivere arbeids*
vraagstukken aansluit bij hetgeen er onder grote groepen van arbei*
ëers leeft. Zo schrijft een amateurschüder ons: „Ik teken al van
mijn tiende j; :r.af en later kreeg ik waterverf. Dat ging goed en
toen ben ik aan de olieverf begonnen en wat fijn hoor! fk heb
mijn tekenen al veel plezier en nut gehad in mijn vak; je ziet
dingen beter! Ik kan mensen, die niet knutselen, niet uitstaan.
vraag ik me wel eens af: hoe kun je zo languit liggen. Ze zijn ouo
voor hun tijd." _
Kijk, als -iemand zó gemoedelijk een praat je komt maken, dan voel*
hij zich thuis in de organisatie en daarom mogen we met
zeggen: er begint een gezinsgeest te heersen in het Ni V V..
voor de- toekomst het beste belooft
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Nieuwe kunstzin
Eerherstel voor

oei t op
l oud handwerk

T ussen' enkele ijzergieterijen hou-
den in Tegelen een paar steen-

en dakpannen-fabrieken een, oude
traditie vast. De traditie, dat men in
Tegelen tegels maakt en wat daarbij
behoort. Eens werd in deze grens-
streek veel aardewerk gemaakt. Dr.
Öeneken, de directeur van het mu-
Seum van Krefeld, heeft een diep-
Saande studie gemaakt van dit hand-
*fërk, dat zich verbreidde in het hele
Sebied van de Beneden-Rijn en in
zijn museum bewaart hij prachtige
Voorbeelden van een oude volkskunst,
% zijn hoofdgebied bij Kr.efeld had,
toaar die zich van Schaaphuysen tot
bij Kevelaer uitstrekte en die zich in
lange „spruiten" nog een verdere ver-
breiding zocht: naar het zuiden tot
bij Frecken (bij Keulen), naar het
Noorden tot bij Sevelen, zodat men
hier een gehele reeks artistieke klei-
dorpen vindt, en naar het Westen tot
in Bruggen, Bracht;- Kaldenkirchen,
Tegelen en zelfs tot in Horst en Gen-
öep. In de laatste plaatsen vindt men
Seen sporen meer van het vroegere
handwerk, maar in Tegelen, waar
toen thans dakpannen, baksteen en
Wavuizen maakt, heeft men schalen,
borden, schotels en kachelopzetten
kunnen vinden, die dateren uit een
Periode ' van 1750—1850, herinnerin-
6en aan een bloeiend handwerk, aan
een zuivere volkskunst.
Het was de directeur van de klei-
Warenfabriek Russel-Tiglia, George
Goossens, die op het denkbeeld kwam
om dat oude handwerk in ere te her-
stellen naast de machinale procédées.
Zijn verzamellust, het speuren naar
het „zwarte goed", dat eens uit deze
streken werd geëxporteerd tot in
Spanje toe, had hem de ogen ge-
opend voor de schoonheid van het
oude handwerk, dat verdwenen was
toen het metaal en het emaille hun
zegevierende intocht in het huishou-
delijke leven deden.
Zouden de vaklieden,* die zelfs bij
het ruwere werk, dat de fabricage
Van dakpannen, baksteen en plavui-
sen eist, een zekere kleigevoeligheid
hadden behouden, niet in staat zijn
aardewerjc. te maken, dat weer bij de
oude tradities aansloot? Maar hoe
Was de band met de fabriek dan te
behouden? De enige oplossing bleek,
dat in de fabriek plaats werd ge-
öiaakt voor handwerk en dat voor
dat handwerk een nieuwe generatie
Werd opgeleid en geschoold. Dat be-
Son buiten de fabriek.
De eerste scholing ontvingen zes of
2even jongens, die er belangstelling
Voor hadden, in hun vrije tijd in een
kelder van het patronaatsgebouw,
Waar zij de klei, die zij tot dan toe
slechts machinaal hadden helpen
Verwerken tot dakpannen enz., met

de blote hand leerden boetseren.
De opleiding geschiedde .aanvanke-
lijk in de vrije tijd. Toen de oplei-
ding opgang maaktei kwam men te-
rug in de fabriek, waar een aparte
ruimte werd ingericht voor de nieuwe
tak van het bedrijf, want weldra zag
men, dat een verkoopbaar product
kon worden geleverd.
Thans werken een dertig jongens
tussen de veertien en de 21 jaar in
de handwerkafdeling. Zij werken er
acht en een half uur per dag en be-
zoeken 's wintersavonds de avond-

plaatst, dat in Tegelen voor een vijf-
tienjarige ongeveer ƒ6.50 en voor een
drie en twintigjarige ongeveer ƒ 21.50
bedraagt.
De werkwijze in de aparte afdeling
voor handwerk is, vrij. De jongens
mogen experimenteren in de tijd, dat
ze" niet bezig zijn .met het vervaardi-
gen van kunstnijverheidsproducten,
die tegenwoordig een grote omzet be-
reikt hebben. Terwijl wij de fabriek

- bezochten, werkte men juist aan de
aflevering'van een grote partij aar-
dewerken brochen. Met het glazuren

Ineen.Tegetsedakpannenfabriek

Het glasuren van wapentegeltjes.

nijverheidsschool, terwijl ze 's zomers
veel tekenen.
Op die nijverheidsschool krijgen ze,
o.a. van een ingenieur van de fabriek,
les in de theorie van de klei en ze
krijgen les in het boetseren van een
Roermondsen tekenleraar, terwijl ze
's Zondagsmorgens nog een uur of
drie les krijgen in kunstgeschiedenis
en stijlleer en bijvoorbeeld de kunst-
vormen van barok en Renaissance
leren onderscheiden.
Een. extra-beloning voor al die opof-
fering van vrije tijd, die de jongens
zich getroosten om zich verder in
hun vak te bekwamen, is bereikt
doordat de jongens ongeveer 10 net.
boven het contractloon worden ge-

(Fato AP-Breyer)

van hun werkstukken nemen zij soms
proeven, die veel tijd in beslag ne-
men, maar dat is in de opzet van de
afdeling opgenomen. Er wordt vrij
gewerkt en de jongens mogen eigen
ideeën volgen. De tegenwoordige lei-
der van de afdeling, de 23-jarige
Jacques Bongaerts, is de eerste jon-
gen, die zich voor het kunsthand-
werk opgaf!
Is het nu de bedoeling om lederen
jongen arbeider, die^üich voor deze
afdeling opgeeft, op te leiden tot
kunsthandwerker of zelfs tot kunste-
naar? Dat niet! De opzet is geweest
de jongens een kans te geven hun
aangeboren „kleigevoeligheid" verder
te ontwikkelen. Leidt dat tot goede

resultaten, dan kunnen zij op de af-
deling blijven Blijken zij op den duur
minder geschikt, dan vloeien zij weer
af naar de andere afdelingen van de
fabriek. Maar men is er van over-
tuigd, dat ook dan de opleiding en
de gelegenheid om enkele jaren lang
in direct contact te komen met het
materiaal, niet voor niets is geweest.
„Het moet alle werkers in de klei
ten goede komen, als zij het materi-
aal beter hebben leren kennen."
Bij de productie van het „Tegelse
handwerk" heeft men teruggegrepen
op. de oude volkskunst, die nog niet
werk^p met 'verschillend gekleurde
glazuren, maar die in Tegelen een
voor ons land heel aparte techniek
ontwikkelde. Men vond er drie ver-
schillende soorten klei, die bij het
bakken rood, geel en bruin-zwart werd.
Welnu, de oude Tegelse techniek pro-"
fiteerde hiervan door gebruiksvoor-
werpen te modelleren bijvoorbeeld
uit de rode klei en dan daarop ver-
sieringen aan te brengen in de gele
en zwarte klei! Deze techniet volgt
men ook thans en in de werkplaats
van het handwerk in d"e enorme fa-
briek zijn jongens bezig 'vazen, di.e
een pottenbakker draaide, te voor-
zien van ingekerfde ornamenten, die
dan weer gevuld worden met een an-
der soort klei.
Op het ogenblik krijgt men nog wel
de indruk, dat de •- kunstnijverheid
overheerst. Het feit, dat er ook vele
kunstenaars komen
onlangs uitgebreide
ling en dat zij er
kneden om die ter plaatse te laten
bakken, verandert 'daar niets aan.
Het is zeker mogelijk, dat uit de
steeds wisselende en aangroeiende
groep van jongens, die begonnen zich
in hun vrije tijd verder te bekwamen
en te scholen in hun vak en die de
kans kregen om het handwerk te
gaan beoefenen midden in een mo-
derne fabriek, een kern van am-
bachtslieden te voorschijn komt. die
de oude, bijna vergeten Tegelse tra-
ditie roemrijk voort zal zetten.
Zeker is het, dat door het initiatief
van een jongen, geestdriftigen en
kunstzinnlgen fabrikant de belang-
stelling voor het materiaal, dat vroe-
ger slechts machinaal verwerkt werd
tot dakpannen en bakstenen, sterk
is toegenomen. Honderden spreken
thans in Tegelen weer over de oude,
erfelijke „kleigevoeligheid", die eens
eigen was aan de bewoners van
de streek en tientallen proberen in
de practijk, wat men er mee berei-
ken kan. Pottenbakkers en beeld-
houwers vinden in de fabriek een
werkplaats en een centrum en de
jongens, die dagelijks met hen om-
gaan, zien nieuwe kansen in een oude
fabriek. Wat .de meesten begonnen
als een aardigheid in hun vrije tijd
is geworden tot een nieuwe loopbaan
met een hogere arbeidsvoldoening.

M. W.

werken in de
handwerkafde-
hun plastieken

van de jongens brengt het ornament in natte
kiel' aan.

De aparte afdeling voor handwerk van de Russel-
Tiglia-fabriek. (Foto's AP-Breyer)
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Broches van aardewerk worden gekleurd.



WAAR 'T RECHT

L| RECHT WORDT

S oms kan het den kalmsten man te
gortig worden. Als je moe bent, of

als je met je loon niet toekomt, of als
je vrouw ziek is, of wanneer je distri-
butiebonnen niet toereikend zijn, kan
het gebeuren, dat je je zelfbeheersing
verliest. Dan valt er wel eens een
knetterende slag, die meestal echter
geen verdere gevolgen heeft. Het kan
immers den kalmsten man overkomen
Maar Hendrik Karrepaard was niét de
kalmste man van de wereld. Hij kon
zich nog al eens gauw boos maken en
als hij boos werd, was hij niet gema/c-
Jcelijk. Hendrik Karrepaard had $fn
zwak punt en wel, dat hij, 'als hij
honger had, niet te spreken, was. Als
dat holle .gevoel in zijn maagstreek
hem dwars zat, moest je hem niet
aan zijn hoofd komen zeuren, want
dan was hij werkelijk moeilijk te ge-
naken. Zijn, baas had dat moeten

' bedenken; als iemand tenslotte zevsn
jaar werkt bij een expeditiefirma, kan
de patroon wel .weten wat hij voor
vlees in de kuip heeft, maar ja,
wie weet of de expediteur zelf
ook niet zoveel zorgen aan zijn hoo*d
had, dat hij prikkelbaar en lastig was
en onredelijk — juist op dat gevoelig
punt van de schafttijd.
Het was druk in het bedrijf en bij yen
expediteursfirma is- het haast altijd
hollen en vliegen. Gauw inladen, gauw
overbrengen, gauw lossen ' en retour-
vracht innemen en 'weer terug. Hen-
drik Karrepaard had recht op ander-
half uur schaften, maar de dagen,
waarop hij zijn volle schafttijd rustig
kon nemen op de uren, die daarvoor
bestemd waren, kon men op de vingers
van één 'hand tellen. Dikwijls schoot
zelfs de hele schaft er bij in en moes-
ten de mannen tussen het werk door
of zelfs onderweg hun boterhammen
maar opeten.
Op die ongeluksdag dan was het weer
zo. En Hendrik Karrepaard had er ge-
noeg van. Hij had al de hele ochtend
gesjouwd, en hij had zijn - rust ver-
diend. Al viel de hele wereld in elkaar.
hij mó$st en hij zou eten; zijn baas
kon niet -zo duidelijk commanderen ÜLS
zijn maag. En dus pakte hij zijn
„stukkenzakje" en installeerde zich
om- rustig te gaan schaften. Maar 'Ie
baas verbood hgt hem, eerst moest het
werk af. Hendrik daar natuurlij]:
tegenin. Van het ene woord kwam het
andere en tenslotte slingerde hij het
eruit, dat hij den baas „zijn kop wel
zou dichttimmeren". .
Dat was natuurlijk mis. Dat was een
bedreiging met geiceld en de patroon
vond daarin aanleiding, om Hendrik
tfc ontslaan. Nu gaat het ontslaan van
een arbeider icel niet gemakkelijk,
maar in een geval, als dit kreeg de
patroon toch van de Arbeidsinspectie
vergunning om Hendrik gedaan te
geven.
Toen was Leiden in last natuurlijk,
want daar liet Hendrik Karrepaard
het niet bij zitten. Maar de patroon,
sterk met de vergunning van de Ar-
beidsinspectie in de zak, was voor hem
niet meer te spreken.
Het slachtoffer zou een anderen baas
hebben moeten zoeken, als hij geen lid
was geweest van het N.V.V. Hendrik
stapte naar het Districtsbureau toe en
de leider van dé afdeling Rechtsbe-
scherming stelde zich in verbinding
mét den expediteur. Die was onder-
tussen ook heel wat bekoeld en het
rustige overleg van den rechtskundige
bracht al spoedig de mogelijkheid tot
overeenstemming. De werkgever auf
toe, dat het incident tenslotte ioel be-
grijpelijk was en dat er\op het werk
van JHendrik Karrepaard toch niets
viel aan te merken, terwijl deze laatste
erkende, dat hij dingen had gezegd,
die niet door de beugel konden. Het
eind van het lied was, dat Hendrik in
bijzijn van enkele collega's zijn ver-
ontschuldigingen maakte voor de ge-
bruikte woorden en dat hij met slechts
één dag loonverlies aan 'de gang kon
'blijven, dank zij de arbitrage van het
Bureau voor Rechtsbescherming.
Maar... Hendrik Karrepaard was dan
ook lid van het N.V.V.
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MEDISCHE VRAGEN
P. K. te W. Bi.i trage stoelgang is een
van de beste hulpmiddelen iets vroeger op-
staan, waardoor het mogelijk wordt om
vóór het'vertrek naar werk of kantoor de
natuurlijke aandrang af te wachten en te
gehoorzamen. Men kan deze nog in de
hand werken door direct bij het wakker .
worden een glas laüwwarm water te drin-
ken. Dit water begeeft zich zeer snel door
de lege maag en darmen naar de endel-
darm, vooral wanneer men wat romp-
buigingen maakt en daarbij diep ademt.
Verder is het gebruik van volkorenbrood
nuttig. Indien u tarwezemelen kunt be-
machtigen, doet i a • l eetlepel ervan
dagelijks in wat pap geroerd vaak betere
dienstien dan de toch altijd op de duur
schadelijk werkende laxeermiddelen. Zo-
wel wandelen als fietsen bevorderen de
stoelgang.
Met uw haar bent-u zo op de goede weg;
borstelt u ook veel.
J .S te A Wanneer uw man tussen 40 en
44 jaar oud is as bii 22 % onder het normale
gewicht. Is hij onder dan 44 jaar tot- 49
jaar toe. dat is hij er ruim 23% onder. Hij
komt dus in aanmerking voor toeslag. Een
afwijaende beschikking moet dan op een
abuis berusten. Het is uw huisdokter. die
hierop zal moeten 'wijzen. U kunt daar-
naast ook zelf bü de Distributiedienst om
inlichtingen vragen.
'j. P. te A Uit zichzelf ontwikkelt zich
een arthritis. deformans gewoonlijk slechts
bij oudere mensen, maar na een letsel
(breuk van het,gewricht of een. scheurtje
in een der gewrichtsbanden, heeft men
deze chronische gewrichtsaandoening ook
bij jongere mensen zelfs reeds in het 15e
tot 20e levensjaar waargenomen. Men
spreekt dan van een secundaire arthritis
deformans. Het begin is gewoonlijk' lang-
zaam: vermoeidheid, stijfheid van het
gewricht als het langere tijd in rust is
geweest, een lichte pijnlijkheid en wat
kraken en wrijven..
Deze eerste verschijnselen kunnen aan-
vankelijk weer tijdelijk weggaan, maar
geleidelijk aan komen er toch blijkende
veranderingen xtot stand. De gewrichte-
kapsel verdikt zich, er komt vocht in het
gewricht en de bewegelijkheid van het
gewricht neemt daardoor blijvend af.
In het begin van de aandoening is het
ook op de X-foto" moeilijk- een diagnose te
stellen. Het is heel goed moerelijk. dat dan

'.op een aantal foto's géén afwijkingen en
op enkele wél afwijkingen zichtbaar zijn.
Samenwerking / tussen verschillende spe-
cialisten om tot een goede diagnose te
komen, is vanzelfsprekend.
A A. F. F te 's-Gr. Opgezette aderen aan
de slapen hebben weinig betekenis. Ter
geruststelling zoudt u uw'bloeddruk eens
kunnen laten meten. Aannemende, dat u
tussen 45 en 49 jaar oud bent, is uw ge-
wicht thans meer dan 25% onder het nor-
male. Alleen op grond van dit feit k a n
uw huisarts zonder nader onderzoek extra,
rantsoen voor u aanvragen. Echter is een
onderzoek wél gewenst, om de oorzaak van
deze sterke vermagering op te sporen.-
C. M d. B. te R. De mededeling, die u
in bedoeld weekblad hebt gelezen, is on-
juist. Lijnolie is niet schadelijk voor de
gezondheid en kan%wel degelijk als bak-
olie worden gebruikt.
S. te A. Alle in de handel zijnde thee-

' surrogaten worden door 'de Keuringsdien-
sten van Waren zorgvuldig op hun on-
schadelijkheid onderzocht. De geruchten,
die omtrent het bedoelde theesurrogaat dé
ronde doen. zijn bij dit onderzoek onge-
grond getaleken. Vandaar, dat het in de
handel is gebleven. Een heel andere vraag
is het. of het over het algemeen niet ver-
standig is orn van alle surrogaten-gedoe
afstand te doen en tijdelijk geen „thee"
meer te drinken. In de behoefte aan iets
warms en nats kan dan b.v. worden voor-
zien door een kon groentebouillon, een
afkooksel van rozebottels (niet trekken,
maar 10 minuten koken) e.d.
B. B. te 's-Gr. Nageleczeem. haaruitval
en een rode neus kunnen het gevolg zijn
van een onvoldoende opname van ver-
schillend* vitame B-factoren. Het is dan
van .belang hè' vleesrantsoen zo mogelijk

, in de vorm van lever te gebruiken en
misschien ook nuttig, na elke maaltijd,
zoutzuurdruppels te gebruiken. Overlegt u
dit eens met uw huisdokter. Bij het nagel-
eczeem is de naeelwal rood en gezwollen,
terwijl er vloeistof wordt afgescheiden.
Hierdoor wordt de nagelgroei geremd en
ontstaat een dwarse gleuf Wanneer er
spanning bestaat, is een omslag met boor-
water op zijn plaats, daarna verbinden
met l%0, ichtyol-zalf. De behandeling kan
maanden en jaren duren en soms brengt

, Röntgenbestraling uitkomst. Uw zoon zou
66.4 kg. moeten wegen; wanneer hij min-
der dan 53 kg. weegt, komt hij voor toe-
slag in aanmerking.

C. v. D. te 's-Gr. De klachten, die u
beschrijft, neemt men het meeste' waar
bij mensen' die een lichte ontsteking van
het maagslijmvlies hebben of waarbij
zich een maagzweertje begint te ontwik-
kelen. Daarom lijkt mij voor u een her-
haling van het onderzoek door den maag-
darmarts gewenst.
J. R. te A.'Dat er een natuurlijke ver-
bondenheid moet bestaan tussen gastheer
én parasiet ben ik geheel met u- eens.
Dit neemt echter niet weg. dat het per-
soonlijk belang van den gastheer in vele
gevallen mee zal brengen, dat hij de
„voor hem bestemde parasieten" krachtig
moet bestrijden. Denkt u maar eens aan
het levensgevaar, dat de beet van met
vlektyphus besmette luizen voor den
mens meebrengt. Het is buitengewoon
moeilijk om in tijden van schaarste
nauwkeurig vast te stellen waardóór be-
paalde parasieten dan een grotere kans
verkrijgen. Voor het zoveel meer voor-
komen van schurft bij den mens in de
laatste tijd, wil men wel het zeeptekort
aansprakelijk stellen. Daartegenover
komt de vlo b.v. tegenwoordig veel min-
der voor. Zonder nauwkeurige kennis van
de omstandigheden waaronder de parasie-
ten leven, kan men in deze ingewikkelde
verhoudingen geen juist inzicht ver-
krijgen.
M. M. te S. Volgens de cijfers" die u
mededeelt, bent u bijna 20 pet. onder
het voor uw leeftijd en lengte gemiddelde
gewicht. Uw huisdokter moet beoordelen,
of hij u aan extra voeding kan helpen.
G P. te W. Bijziende ogen zijn aange-
boren te lang; dit valt door operatie niet
te verbeteren. U zult dus werkelijk uw
bril als een trouwe levenskameraad moe-
ten aanvaarden. Erger zullen uw ogen
niet worden, indien u op straat de Dril
afzet. Maar waarom zoudt u zich dit
ongemak ,aandoen?
A. S. te d. R. Tot het veertiende jaar
toe kunnen nog uit zichzelf de teelballe-
tjes op hun plaats komen. Maar een
vroegtijdig indalen is zeer gewenst wegens
een mogelijk schadelijke invloed van het
gekneld en te warm liggen van deze or-
gaantjes op de werking ervan. Dubbel-
zijdige gevallen kunnen vaak 'goed met
hormooninspuitingen worden genezen. Ik
kan mij voorstellen, dat de huisarts met
de behandeling nog enige jaren wil wach-
ten. Het is niet waarschijnlijk, dat het
vele urineren en ook het bedwateren met
dit verschijnsel verband houden.
A. L. te H. De beperkingen, die aan den
fondsarts bij het voorschrijven van ge-
neesmiddelen worden opgelegd, vormen
een moeilijk vraagstuk. Enerzijds trachten
de fabrikanten van dure specialité's deze
met het oog op een grotere omzet tot
mode-medicamenten te verheffen; ander-
zijds komen er vanuit de industrie telkens
buitengewoon waardevolle geneesmidde-
len te voorschijn, die de fondsarts zijn
patiënten zeker niet kan onthouden en
die hij dan ook na verloop van tijd mag
voorschrijven. Voor zover ik weet, is het
vitamine BI in uw geval wel een hulp-
mifldel, maar geen geneesmiddel. Gene-
zing van spataderen kan door inspuiting
worden1 verkregen; men behoeft hierbij
nauwelijks rust te houden.
K. G te P. Mag ik u naar mijn ant-
woord aan G. J. te D. hierboven ver-
wijzen? Wanneer u meent te- hebben
'ondervonden, dat het gebruik van surro-
gaten tot vaker urineren aanleiding geeft,
zou ik dit zoveel mogelijk beperken. Zie
ook mijn antwoord aan S. te A.
W. d. J. v- d. B. te K. Laat u zich door-
uw huisdokter onderzoeken. Over de oor-
zaak van uw jeuk kan ik tot mijn spijt
niet oordelen.
C. J. H. te 's-Gr. Mag ik u verwijzen
naar mijn antwoord aan L. v. D. te B. in
de rubriek van de vorige week (nr. 47)?
M. te E. Met het hormoonpraeparaat
„hombreol" kunnen uw lichte urinebe-
zwaren misschien belangrijk worden ver-
beterd. Overlegt u dit eens met uw huis-
dokter.
G. v. a. B. te A. Tegen het geregeld ge-
bruik van bitterzout is in uw omstandig-
heden geen bezwaar; men neemt dit het
best 's morgens .nuchter, opgelost in een
ruime hoeveelheid lauw water, terwijl het
van veel belang is, om aan de daarop-
volgende natuurlijke aandrang,te gehoor-
zamen. Tpt mijn spijt kan ik over de af-
wijking- aan de hand van uw vrouw zon-
der onderzoek niet oordelen.
J. S. te 's-Gr. Bij 1.84 m. lengte is tus-
sen van 15 t.m. 25 jaar het gemiddelde
gewicht 75.8 kg.; van 25 t.m. 29 jaar
78,5 kg.; van 30 t.m. 34 jaar 80.6 kg.;
van 35 t.m. 39 jaar 82.4 kg.; van 40 t.m.
44* jaar 82,8 kg.; van 45 t.m. 69 jaar
84,2 kg.

J. H. S. te E. Tot mijn spijt kan ik zon-
der onderzoek over de diarrhee van uw
vrouw niet oordelen.
G. B. te D. Witte vlekken op de nagels
ontstaan, doordat lucht in de nagel
dringt. Men vindt dit verschijnsel nogal
eens vaak na typhus en na zenuwontste-
king ten gevolge van een overmatig al-
coholgebruik. Hoe het eigenlijk tot stand
komt. is niet bekend. Soms komt het in
bepaalde families aangeSoren en erfelijk
voor. Men heeft wel eens verbetering van
deze "onschuldige aandoening waargeno-
men na extra-gebruik van B-vitamines
(lever, gist, tarwezemelen).
P. J. B., te U. Kloven aan de vingers
ontstaan door een verlies van soepelheid
van de huid. Het is mogelijk, dat door
een extra-gebruik van ongeveer een halve
liter melk p'er dag en van vitamine A
(eenmaal per week lever, vette vis, boe-
renkool) hierin verbetering kan worden
gebracht.
G. W. te R. Dank voor uw mededelingen.
ÏCunt u mij de samenstelling van de
druppels die bij uw. kind succes hadden
ook opgeven?
J. W te H. De opvatting van uw huis-
arts, dat men bij neurasthenie — in we-
zen etn toestand van oververmoeidheid —
geen slaapmiddelen als broom en lumi-
nal moet geven, omdat deze slechts de
vermoeidheid versterken, wordt door tal
van specialisten gedeeld. Zij leggen het
zwaartepunt van de behandeling in een
verbetering van de dag- en werkindeling
van den patiënt: ,zo mogelijk bijv een
flinke middagpauze, waarin warm wordt
gegeten en een half uur wordt gerust,
eens enige weken vacantie. die bij voor-
keur in een andere plaats. móet worden
doorgebracht, enz. In bepaalde gevallen
heeft men beschreven, dat enkele milli-
grammen vitamine BI (één tabletje phar-
maneurine a 3 mg) per dag „resulteert
in een gevoel van welbehagen met on-
gewoon uithoudingsvermogen en energie".
Deze proef kunt u veilig nemen!

, G. M. de B. te C. Tot mijn spijt kan ik
zonder onderzoek niet over uw toestand
oordelen.
G. v. O. te W. Uw dochter zal aan haar
huisarts een verwijsbriefje voor een spe-
cialist moeten vragen.
P. J. .v. D. te V. C. De gemiddelde lengte
van een jongen van 12 jaar is 140 cm„
waarbij een gewicht van 35 kg. hoort. Bij
een lengte van 150 cm. hoort een
lichaamsgewicht van 40.4 kg., waar hij
dus ruim 20 pet. onder is.
Een aanvraag van uw huisarts om extra-
toewijzingen voor hem heeft dus wel kans
op succes.
A. F te D. V zult zich door uw. huis-
dokter moeten laten onderzoeken. Leest
u ook mijn antwoord, aan R.K. te A. in
nummer 45.
A. W. N. te R. Uw 18-jarige zoon is 20
pet. onder het normale gewicht "en uw
17-jarige 20 pet. Laat u zich door uw
huisdokter raden.
A. v. d. V. te D. 'Uw vader is ruim» 18 pet.
onder het gewicht, wat bij zijn leeftijd en
lengte hoort. Hij komt dus nog net niet
voor extra 'toewijzing in aanmerking.'
U zou omstreeks 110 pond moeten
wegen, maar volgens de thans nog gel-
dende vegelen zult u niet in aanmerking
komen voor extra toewijzing. Overlegt u
met uw huisdokter.
M. R. te A. De "a.s. moeder krijgt gedu-
rende de laatste 3 maanden een halve
liter melk per dag en 150 gr. havermout
per week extra. Het is verstandig, wan-
neer uw vrouw zich reeds thans onder
toezicht van een vroedvrouw stelt. Deze
kan het best uw verdere vragen beant-
woorden.
M Z te 's-Gr. Tegen transpiratie onder

• de armen kan men liet best telkens een
laagje watten aanbrengen, dat met sali-
cylpoeder wordt bestrooid. Verder kunnen
voldoende nachtrust, voldoende lichaams-
beweging in de buitenlucht en een even-

• wichtig gemoed de oorzaak ervan: over-
gevoeligheid van het centrum in .iet
zenuwstelsel, dat de zweetafscheiding
regelt,, wegnemen.
J. K. te M. Tot mijn spijt kan ik zonder
onderzoek over uw hartkloppingen "niet
oordelen.
H. S. te A. Inspuitingen ter behandeling
van een vergrote prostaat worden in de
regel dagelijks gedurende 14 dagen ge-
geven De daartoe benodigde injectie-
vloeistof zal ongeveer ƒ12.— kosten, üen
voorafgaand specialistisch onderzoek >s

zeer gewenst, om uit te maken of deae

behandeling in uw geval verantwoord i5

en succes belooft. De inspuitingen kunnenv
aan den lopenden patiënt door den huis-
arts worden gegeven.
S. G te È. Kan uw huisarts niet eens
omtrent de toestand van uw man overleg
plegen met een zenuwarts?
C. W. B. te B Insectenpoeder is een
bruikbaar af weermiddel tegen vlooien.
Uw tweede vraag weet ik tot mijn spW"
niet te beantwoorden.



KRONIEK VAN DE ARBEID
T erwijl de uitwerking van grote

maatregelen voortdurend verder
gaat (daarover hopen wij zeer bin-
nenkort nadere mededelingen te doen)
zijn er weer enkele verbeteringen be-
reikt voor arbeiders in bepaalde be-
drijfsgroepen Men heeft resultaten
bijvoorbeeld voor de betonwerkers en
voor de arbeiders in het steen-,
kunststeen-, en houtbedrij f reeds uit
de dagbladen kunnen vernemen.
Waar echter de vakbonden een zó
levendig aandeel in de totstandko-

, rning ,van de verbeteringen hebben
gehad als bijvoorbeeld bij de beton-
nijverheid, lukt ons het bereikte wel
Van voldoende belang om nog eens
volledig te vermelden. ,
De ondernemingen" in de betonindü-
strie zijn, wat de lonen aangaat,, in^-
gedeeld in vijf loonklassen De lonen
in deze klassen bedragen voor vol-
waardige arbeiders van 23 jaar en
ouder in de ondernemingen, waarin
uitsluitend op uurloon wordt ge-
werkt. 54. 50. 47, 45 of 42 cent. In' de
overige ondernemingen onderschei-
denlijk 48. 45. 43, 41 en 38 cent Wordt
•In tarief gewerkt, dan kunnen de
laatstgenoemde lonen met tenminste
10 en ten hoogste, 20 procent worden
verhoogd. Voor jeugdige arbeiders is
een schaal vastgesteld, waarbij het
loon wordt bepaald op een percen-
tage van de minimumlonen Een
jonge arbeider van 14 jaar krijgt
25% van dat loon. Eén van 15 jaar
30 %. 16 jaar 40 %, 17 jaar 45 %. 18
jaar 55 %. 19 jaar 65 %. 20 jaar 75 %,
21 jaar 85%. 22 jaar 95% en ten-
slotte ontvangt de jeugdige arbeider
bij zijn drieëntwintigste jaar de volle

• honderd procent van het minimum-
loon. De vacantie is bepaald op 4
dagen per jaar.
Het is op aandrang van de fabrieks-
arbeidersbonden, dat deze regeling
voor de betonindustrie is tot stand
gekomen. Wat de lonen en . andere
arbeidsvoorwaarden betreft heerste
tot nu toe in de betonindustrie een
chaos, hoewel er in enkele bedrijven
C.A.O.'s bestonden. Reeds lang heb-
ben de fabrieksarbeidersbonden ge-
tracht hierin verbetering te brengen,

. hetgeen, tengevolge van de tegenstand
van de fabrikanten niet mocht ge-
lukken. Een nieuwe fa^ trad in, toen
in Juli 1940 de werknemersbonden
zich opnieuw tot de werkgevers wend-
den. Na langdurige besprekingen werd
tenslotte over de sociale bepalingen
'inet het bestuur van de Bond van
Fabrikanten van Betonwaren over-
eenstemming bereikt, doch over de
lonen kon men het niet eens worden.
Een voorstel van de fabrieksarbei-
dersbonden om een loonindeüng te
maken, in drie klassen met een uur-
loon van respectievelijk 50. 45 en 40
cent en de vacantie vast te stellen

Beter dan
ten hoop zakdoeken

te verslijten is het, 'n opkomende
keu den kop in te drukken. Dat
bereikt U door tijdig Aspirin in
te nemen. Aspirin is onschadelijk
voor de maag.

op 6 dagen per jaar, werd niet aan-
vaard. De werkgevers kwamen ach-
tereenvolgens met niet minder dan 4
ontwerpcontracten, welke evenwel
alle geen toonregeling bevatten, tot
tenslotte van .werkgeverszijde een
loonregeling met C klassen met uur-
lonen van 36 tot en met 50 cent werd
voorgesteld. De werknemers waren
van mening, dat met deze regeling de
bestaande chaos zou worden besten-
digd. Tenslotte verklaarden de fa-
brieksarbeidersbonden zich accoord
met het voorstel voor zover het de
sociale bepalingen betreft, doch ble-
ven zich op het standpunt stellen,
dat de loonregeling onvoldoende was.
Men wendde zich tot het College van
Rijksbemiddelaars met als gevolg, dat
thans een bindende regeling is opge-
legd. Deze betekent over- het alge-
meen een belangrijke loonsverhoging
voor de betreffende arbeiders. De fa-
brieksarbeidersbonden kunnen dan
ook op een geslaagde actie in de be-
tonindustrie terugzien.

Hieronder volgt het .een en ander
over de C.A.O., die door het College
van Rijksbemiddelaars op verzoek
van de Bedrij f sraad voor het steen-,
kunststeen- en houtgranietbedrijf
voor het steen- en houtgranietbedrijf
voor de periode van l December 1941
tot einde Maart 1942 algemeen ver-
dindend is verklaard.
Hiermede is een ordening van de
lonen en andere arbeidsvoorwaarden
voor het gehele bedrijf verkregen,
waarnaar reeds lang werd gestreefd;

het is Immers voor de eerste maal,
dat deze C.A.O. algemeen verbindend
is verklaard.
D(* arbeiders zijn ingedeeld in twee
groepen, waarvoor de minimum-uur-
fonen naar rayons zijn vastgesteld
voor groep I van 55 cent tot en met
69 cent en voor groep II van 50 cent
.tot en met 64 cent.
Belangrijk is, dat ook de vacantié-
bepalingen verbindend zijn verklaard.
Dit is eveneens het geval in het scnil-
derscontract, doch niet in dat voor de
bouwbedrijven.
De ongeorganiseerde arbejders in het
steen-- en houtgranietbedrijf kunnen
thans dus 4 maanden profiteren van
de bepalingen van het contract. Dit is
op zichzelf genomen.niet slecht, wan-
neer men er b.v. rekening mee houdt,
dat de C.A.O.'s voor de bouwbedrijven
1940-1941 10 dagen voor de beëindi-
ging algemeen verbindend werden ver-
klaard.'Doch ook in de bouwbedrijven
is er.vooruitgang; immers de C.A.O.'s
1941-1942, die lopen van l Mkart 1941
tot eind Februari 1942. werden op 23
October j.l. verbindend verklaard. Ook
hier profiteren de ongeorganiseerde
arbeiders dus nog 4 maanden van de
bepalingen der overeenkomst.
Overzien wij1 verder de werkzaamheden
van de Algemene Nederlandse Bouw-
arbeidersbond, voor zover het "de Be-
langrijkste acties en resultaten betreft,
dan komen wij tot de volg*ende be-
knopte opsomming:

Voor de bouwbedrijven werd tussen
werkgevers ei\ werknemers overeen-
stemming bereikt over een tussen-
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Nedérland's volksleven in.oogsttijd
D. J. v. d. Ven sprak over: „Ons eigen volk 'm Vreugde en Arbeid"
De folklorist D. J, v. d. Ven heeft zijn films en zijn grote gaven als
vérteller in dienst gesteld van de werkgemeenschap „Vreugde en
Arbeid". Eén van zijn serie voordrachten gaf hij op 26 Nov. in de- aula
van het Koloniaal Museum. De verschillende oogsifilms, opgenomen ia.
het agrarische Noorden, Oosten en Zuiden van ons land, gaven — hoe-
wel een weinig geposeerd — een interessant beeld van de verschillende
gebruiken, die hier en daar nog in ons land te vinden zijn.
Met nadruk wees de heer v. d. Ven op de kansen, die voor-V. en A.
op dit terrein liggen. De kermisvieri-ig te Twente en het „plezairdörsen"
in Groningen na afloop van de oogstwerkzaamheden, waarbij de kool-
zaadbouwer voor niets door de dorpsbevolking geholpen wordt, toont en
overtuigt den stedelijken arbeider ervan, hoe belangrijk het werk van
den boer wel is..
Wij zien in deze'soort .voordrachten middelen, om stad en land dichter
bij elkaar te brengen. Tot de aanwezigen behoorde o.a. de heer Voüte,
burgemeester van Amsterdam. Deze voordrachten verdienen de volle
'belangstelling van ons arbeidende volk.

Bij onze voorplaat
. Onze voorplaat laat deze Keer
een beeld zien van een. avond-
school voor volwassenen. iOnder
,,Vreugde en Arbeid" ressorteren
op het ogenblik een twintigtal
soortgelijke afdelingen., die de
volwassenen en in het bijzonder
de landelijke arbeiders de
elementaire kennis weer bijbren-
gen, welke zij na het verlaten
van de lagere school vergeten
zijn.
Ons arbeidende volk. dat met de
gebeurtenissen van alle dag mee

' wil leven, dient daarvoor de
elementaire kennis te bezitten.
Daaraan te werken is het doel
vari deze Avondscholen voor Vol-
wassenen.

tijdse loonsverhoging. De goedkeuring
is aangevraagd.
Dit jaar kwam voor het eerst een
C.A.O. tot stand voor de straatmakers
en het zwarte corps. Deze loopt van
l Juni 1941 tot 28 Februari 1942 Voor
deze groepen gelden dezelfde sociale
bepalingen als voor de bouwarbeiders.
De verbindend verklaring is aange-
vraagd.
Voor het granitobedrijf is overeenstem-
ming bereikt over een tussentijdse
loonsverhoging. De goedkeuring . is
aangevraagd.
Met de Nederlandse Bond van Metse-
laarspatroons werd overeenstemming
bereikt over een C.A.O. Dit contract is
gelijk aan de landelijke C.AO. voor de
burgerlijke, en utiliteitsbouw. Het is,
reeds in werking getreden.
Op 8 October j.l. kwam de eerste lan-
delijke C.A.O. voor de timmerfabrieken
tot stand. Algemeen verbindend ver-
klaring is aangevraagd.
Tussen werkgevers en werknemers in
het steenhouwersbedrij f Werd overeen-
stemming bereikt ovgr een C.A O. Zij is
ter goedkeuring bij het college van
rij ksbemiddel aars. De verbindendver-
klaring is tevens aangevraagd.
In het schildersbedrijf geldt nog een
verbindende C.A.O. Over een tussen-
tijdse loonsverhoging werd overeen-
stemming bereikt. Goedkeuring is aan-
gevraagd.
De' C.A.O. voor het stucadoorsbedrijf
wacht nog op goedkeuring.
Intussen wordt het werk in de be-
drijfs-raden voortgezet. In de vacature,
ontstaan door de opheffing van de
confessionele bonden, is voorzien.. Het-
zelfde geldt voor de bedrijfsverenigin-
gen en arbitragecommissies

Nog eens: de premie Ziektewet

Buisje a 20 tabletten 55 c
Zakje a 2 taoietten / et.

Zoals onze lezers zich zullen herin-
neren, schreven wij de vorige week
over de premie voor de ziekteverzeke-
ring en de premie voor de ziekenfonds-
verzekering. Een en ander in verband
met de hoogte van het bedrag, dat
door de arbeiders verschuldigd is.
Tegenover de mening, die een vak-
bondslid uit Friesland signaleerde, als
zou de 2 pct.'loonaftrek zowel voor het
ziekenfonds als voor het ziekengeld
(de- 80 pet. van het loon dus) gelden,
betoogden wij, dat voor beiden, zieken-
fons en ziekteverzekering, afzonderlijk
betaald mpet worden.
Helaas is bij die gelegenheid een kleine
onjuistheid in-ons artikel geslopen,
waarop een van de lezers ons inmid-
dels attent heeft gemaakt, in een
briefje, waarin met betrekking tot het-
zelfde onderwerp ook een onjuistheid
staat. Het beste bewijs, dat ogenschijn-
lijk eenvoudige kwesties nog wel eens
een struikelblok blijken te zijn.

Inmiddels willen we de zaak dan nu
even recht zetten. De vorige keer
schreven wij dus, dat de Inhouding van
1.2 pet. van het loon buiten de 2 pet.
voor het ziekenfonds terecht geschied-
de, omdat d:t ri'orxie voor de verzek0

ring, waaruit ae arbeider bij ziekte

.zijn ziekengeld geniet. Het percentage
1.2 pet. is echter — op dit ogenblik
— althans niet juist, dat moet. zoa:s
onze briefschrijver terecht opmerkte,
ten hoogste 0,85 cent ra,n iedere gul-
den loon zijn. De toevoeging, die
schrijver in zijn brief doet, „dat de
arbeider nooit meer behoeft bij te
dragen, dan dat bedrag", steunt ech-
ter niet op de Ziektewet.
Wel zegt art. 64 van de Ziektewet,
dat „de premiën voor alle bij de Raden
van Arbeid verzekerden op gelijken
voet" geregeld worden, maar de hoogte
daarvan wordt in de wet niet genoemd',
doch bij algemene maatregel vastge-
steld. Wijziging daarvan is dus moge-
lijk, en daarna ook de hoogte van het
door den arbeider verschuldigde per-
centage, dat ingevolge art. 69 van de
Ziektewet voor de helft door deti werk- .
gever en Voor de helft door den verze-
kerde verschuldigd is.
Dit gaat echter over de verzekerden bij
de Raden van Arbeid. Als nu de werk-
gever bij een Bedrijfsvereniging ^er-
zekerd is?
In dit geval betaalt de -arbeider ook
de helft van dé verschuldigde premie,
doch nooit meer dan wat hij betaald
zon hebben, indien z!i'ri wpyi'scpver Dij
de Kdad'van Arbeid verzekerd was ge-

weest. Art. 117 van de Ziektewet zegt
n.L: van de premie, vastgesteld door
de erkende bedrijfsvereniging, is de
helft door den verzekerde verscnul-
digd, behoudens echter, dat het aan-
deel van den verzekerde, ten hoogste
bedraagt de premie, welke door nem
verschuldigd zou zijn, indien hij bij de
ziekenkas van de Raad van Arbeid
ware verzekerd. , ^
Zolang dus de premie bij de Raad
van Arbeid, zoals thans het geval is,
1.7 pet bedraagt, betaalt de arbeider
ten hoogste 0.85 pet. van zijn loon als
biidrage voor de Ziektewet.
Toch bestaat ook hier nog één uit-
zondering op, en wel dé volgende: In
het 2e lid van art. 69 wordt n.l. de
mogelijkheid geopend om met een oij-
zondere vergunning een hoger percen-
tage'van het loon van den arbeider af
ta hpuden. -Voorzover deze toestem-
ming verleend is, is dit echter alleen
gebeurd ingeval de uitkering ot wel in-
plaats van 80 pet. een hoger pet. van
het loon bedroeg, of de uitkering niet
na drie wachtdagen doch onmiddellijk
inging. Of zich een dergelijk geval
voordoet bij de arbeiders, die l 2 pet.
van hun loon moeten betalen, kunnen
we uiteraard niet beoordelen. Is dat
echter niet het geval, dan zullen ze —
zoals uit het bovenstaande blijkt, ten
hoogste 0.85 pet. van hun «oon voor de
Ziektewet verschuldigd



eren vormen
Wij vertellen in het vol-

gende artikel het één en

ander over bet ,,ham-

steren" bij de dieren. In

tegenstelling met ons

mensen is hét voor de

dieren vaak een levens-

zaak om zich van een

voorraad — meestal

voor de winter — te

voorzien.

rnTl et woord „hamsteren" is
• niet in deze tijd ont-

n a staan. Het is een woord,
l B dat, voorzover wij weten,
\WjL voor het eerst opdook
^-^ tijdens de oorlog van

1914— '18 en het is een der, in onze
taal betrekkelijk zeldzame, woor-
den, die aan het dierenrij k' ont-
leend zijn. Want de hamster is een
dier, een lid van de knaagdieren,
en leeft in het Noorden van Euro-
pa, vooral in Skandïnavië. In ons
land is de hamster, een dier, dat
veel weg heeft van een rat, ook
wel waargenomen, maar hij moet
tot de zeldzaamheden worden ge-
rekend. Dit dier nu verzamelt in
de laatste maanden van de herfst
grote voedselvoorraden, waarvan
hij in de winter leeft.
De Nederlander had in plaats van
de hamster wel een tiental in-
heemse dieren kunnen nemen om
dit betrekkelijk nieuwe woord te
vormen,, want ook onder de vogels
en de zoogdieren van ons land
komen heel wat hamsteraars
voor. Hoewel de wandelaar daar-
van in deze weken betrekkelijk
veel te zien kan krijgen, wanneer
hij een beetje geduldig is, weten
ook ervaren natuurvrienden van
dat hamsteren der dieren gewoon-
lijk maar heel weinig af. En toch
is het zo de moeite waard, om er
eens op te letten!
Het gemakkelijkst ziet men het
voorraadvormen van verscheidene
algemene „dieren des velds", wan-
neer men een wandeling maakt
door het bos,
De herfststormen zijn den natuur-
vriend in zo verre ter wille ge-
weest, dat zrj in woeste werveldan-
sen de bladeren van de bomen
hebben gerukt, eikels, kastanjes en
beukenoten overal kwistig hebben
rondgestrooid en daardoor ten
eerste het waarnemen van vogels
en dieren veel gemakkelijker heb-
ben gemaakt dan van de zomer,
toen de bladeren alles aan ons ge-
zicht onttrokken; ten tweede heb-
ben die stormen ervoor gezorgd,
dat de voedselvoorraden, die de
dieren willen verzamelen, op de
grond terecht zijn gekomen en ook
dat vergemakkelijkt het waarne-
men.

Een van de grootste voorraadvor-
mers uit het Novemberbos is de
eekhoorn. Die mooie, slanke even-
wichts -kunstenaar met zijn prach-
tige, bruine pluimstaart zamelt
overal de vruchten der bomen op

en begraaft ze ergens tussen de
wortels van bomen in de omgeving
van zijn nest. Nest? Ja zeker, de
eekhoorns leven in nesten, en
vreemd genoeg is dat lang niet al-
gemeen bekend, al komen de
bruine Knagers vrijwel overal in de
Nederlandse bossen voor. Gewoon-
lijk zoeken zij in het voorjaar een
nest van een kraai of een ekster
van het jaar daarvoor, lappen dat
een beetje op zodat de ergste ge-
volgen van de winterstormen niet
zichtbaar meer zijn en teouwen er
een dak op. Van binnen woedt de
zaak gevoerd met .alle zachte ma-
terialen, die maar bij de hand zijn
en in die takkenwoning brengt de
eekhoorn zijn blinde, kale jongen
groot. De winter brengt hij er ook

in door, gewoonlijk slaapt hij in
dat seizoen een twintig uur per et-
maal, doch een volledige winter-
slaap houdt de eekhoorn er niet
op na. Daarom is hij genoodzaakt,
ook in de koude maanden te eten
en daarvoor dient die voorraad-
vorming. De wandelaar, die iri het
bos goed let op de eekhoorns, zal
al gauw bemerken dat zij, wanneer
zij een eikel of iets dergelijks heb-
ben gevonden, daarmee verdwijnen
en zo gauw terugkomen, dat zij
onmogelijk reeds de tijd hebben
kunnen gehad om" die> harde
vruchten op te peuzelen, al is hun
blinkend wit knaagdierengsbit ook
nog zo sterk. Dat gebeurt ook niet:
wie de kunst van het sluipen een
beetje verstaat, zal al gauw in de
gaten hebben dat al die vruchten,
soms wel dertig bij elkaar, in een
holletje begraven worden. Tiental-
len van die kleine voorraadschu-
ren legt één eekhoorn aan en te-
zamen is dat zeker twel een paar
pond vruchten! Dat mag ook wel,

want als van de winter sneeuw de
grond dektt kunnen de eekhoorns
moeilijk in het wilde weg gaan
zoeken en dan zijn die voorraad-
schuurtjes dus onontbeerlijk.
Nog minder dan van de eekhoorn,
is het hamsteren van de Vlaamse
gaai bekend. Die mooie, forse '*o-
gel met zijn sprekende kleuren is
natuurlijk voor verreweg' de
meeste lezers geen onbekende. In
zo- goed als alle bossen en parken
komen de, blauw-met-grijze kuif-
dragers voor, vooral hoort men
hun hard en onwelhüdend:
„Schraak, schraak!". In Öctober
hebben deze vogels flinke troepen
gevormd en als echte zwervers
stropen zij heel
de winter de bos-~
sen af. Zij leggen
kleine voorraden

ben een buitengewoon harde sna-
vel en weten het daarom met die
kegels van dennen en sparren best
te klaren. Een massa van die ke-
gels verzamelen zij in de buurt van
hun „smidse" en als de nood aan
den man komt, dat is in Novem-
ber, beginnen zij daar de zaadjes'
uit te peuteren. Hoe klein die ook
zijn, de voedingswaarde is zeer
hoog, want zij bevatten veel plant-
aardige vetten en eiwitten. •
Een spechtensmidse is met wa$
moeite zeker te vinden, en die is
buitengewoon aardig. De specht
kiest zijn smidse zorgvuldig, want
het moet een paal of een ooomtak
zijn waarin een spleet zit, die juist

aan, geheel op dezelfde manier als
de eekhoorns en pok bij hen komen
vooral eikels en verder beuke-
noten in aanmerking. De voorra-
den zijn echter beduidend kleiner
dan die van- de eekhoorns en het
vermogen om ze terug te vinden
schijnt bij de Vlaamse gaaien ook
niet zo goed ontwikkeld te zijn.
Het komt tenminste vaak voor, dat
hamstervoorraden van de Vlaamse
gaaien het volgende voorjaar nog
in volkomen ongerepte .toestand
terug te vinden ziin, wat bij de
voorraden der eekhoorns zo, goed
als nooit het geval "is.
Verstoppen van voedsel, dat doen
zeer vele dieren en vooral van de
bonte kraaien is dat bekend. Maar
dat heeft weinig met voorraadvor-
ming te maken, want gewoonlijk
wordt dat voedsel maar voor een
paar uur, hooestens voor een paar
dagen verstopt.
Echte voorraadvormers zifn weer
wel de spechten, al is van hun ma-
nier van doen nog maar weinig be-
kend. Deze opvallende vogels, de'
befaamde „lachers van het bos"
in het voorjaar, voeden zich tot zo
diep mogelijk in de herfst met in-
secten, poppen, larven enz. Maar
wanneer die tegen Öctober schraal
beginnen te worden; moeten er
andere maatregelen worden ge-
troffen! Dan wordt de insecten-
jager een zaadeter en wel een con-
sument van- naaldbomenzaad. Dat
valt waarachtig niet mee! Ieder
die wel eens een dennekegel uit
elkaar heeft gepeuterd weet, hoe
vast de schubben op elkaar zitten
en'hoe klein de zaadjes zijn,-die
diep tu'ssen" die schubben verbor-
gen zitten. Maar de spechten wor-
den niet voor niets de timmerlie-
den van het bos genoemd! Zrj heb-

groot genoeg is om er een denne-
kegel in vast te klemmen. Zit die
goed," dan begint de specht er als
een razende op los te hakken, een
voor een worden de schubben eraf
getrokken en de zaadjes opgepeu-
zeld en wie een spechtensmidse
ontdekt, zal daaronder meestal een
hele stapel afgehakte dennekegels
vinden.
Een paar voorbeelden zijn dit
slechts van voorraadvorming voor
de winter door dieren. ledere wan-
delaar, die zijn ogen goed de kost
geeft, zal er'meer kunnen ontdek-
ken.

\Vii ontvingen...

Drie kalenders uitgegeven door La
Rivière en Voorhoeve te Zwolle.

De kalender „Bloemenleven" geeft een
weekblok op een lichtgekleurd schild.
Ieder' weekblad draagt een mooie bloem-
foto. terwijl op de achterkant de kweek-
wijze van die plant beschreven wordt
(f 1.65).
„De Elf Provinciën" heeft een weekblot
met typische Nederlandse foto's (ƒ 1.45).
En „Neerlandia" geeft twaalf maandbla-
den met natuurfoto's (ƒ1.10)!
Alle kalenders zijn in verschillende uit-
voeringen verkrijgbaar o.a. als boekjes
met spiraalbinding. De fraaie kalender»
zullen zeker gaarne gekocht worden.

i
„Korenaar-kalender", samengesteld
onder redactie van mevr. A. C. Wier-
sma—Risselade en J. P. Wiersma. Uit-
gave van Gorcum en Co. te Assen*
f 0.95.

Een scheurkalender, speciaal samenge-
steld voor het plattelandsgezin. De Friese
illustrator Johannes Mulders ontwierp
een aantrekkelijk schild in zes kleuren.

„De Organisatie van het Nederlandse
Bedrijfsleven", door J. W. H. Behrens,
uitgave Holle en Co., Den Haag; ƒ2.50-

De arbeid van de commissie Woltersoiö
wordt in dit boekje uitvoerig beschreven.
De schrijver geeft een overzicht van de

ontwikkelingsgedachte hier te lande, als-
mede van de elders toegepaste systemen-
Daarop volgt dan een uiteenzetting van
de werkwijze, die de commissie-Woltersora
heeft gekozen. Volledigheidshalve zijn °e

verordeningen, die op deze arbeid betrek-
king hebben, in hun geheel opgenomen-
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Het streven van het N.V.V. om de „Huisvlijt" zoveel mogelijk te bevorderen
en daarbij tevens enige leiding,te geven door wekelijks een artikel over dit
onderwerp in „Arbeid" te plaatsen, verdient ongetwijfeld uw bijzondere
aandacht.
Vooral in deze wintermaanden met hun lange, donkere avonden, nu de gezel-
ligheid voornamelijk in de huiskamer moet worden gezocht, zal de beoefening
van de een of andere tak van huisvlijt een belevenis van nog ongekende
levensvreugde betekenen voor velen.
Doch niet alleen om enige ontspanning te brengen verdient de huisvlijt uw
belangstelling, neen, zij heeft ook nog een geheel andere, betekenis. Haar
opvoedkundige waarde — het is reeds in meerdere artikelen*aangetoond
moet niet worden onderschat, en bovendien zal ze ongemerkt uw kennis op
velerlei gebied verrijken.

O la, er zullen wel weer enige
„Nurksen" zij n,-die beweren, dat al
dat geschrijf over het knutselen
van dingen, die je toch nooit zo
mooi kunt maken als een vakman
en die je veel goedkoper in een
winkel kunt kopen, niet veel om
het lijf heeft en in een blad als
„Arbeid" eigenlijk ni&t thuis be-
hoort, maar zó wordt alléén"
gesproken dóór hen, die niet Weten
welk een voldoening het kan
schenken als men een, zij 't ook
maar eenvoudig gebruiksvoorwerp
zelf geheel heeft vervaardigd.
Doch wij w é t e n , dat er onder
de N.V.V.-leden duizenden zijn, die
over huisvlijt zeker niet zullen
spreken als "de „Nurksen". die er
-mogelijk in het openbaar wel nim-
mer ook maar i e t s over zeggen,
maar die in wezen behoren tot de
grote groep van enthousiaste huis-
vlrjt-beoefenaars, of, als rnen 't zo
wil noemen, van „Handenarbei-
ders", die er al hun vrije tijd aan
besteden, die u verbluffende staal-
tjes van vakmanschap, van tech-
nisch kunnen en kunstbegrip kun-
nen tonen, mensen, die hun rust en
gehik hervinden, als zij 's avonds,
na hun dagelij lis werk, thuis aan
de arbeid kunnen gaan.
Voor den echten, den doorgewin-
terden huisvlijtbeoefenaar zullen
de eerste artikelen over dit onder-
werp mogelijk weinig nieuws kun-
nen brengen, hoogstens zullen ze
een paar nieuwe Jdee-tjes geven,
die hij dan zelf wel verder zal
weten uit te werken, maar 't is ook
niet hoofdzakelijk voor hem, dat
deze artikelen worden geschreven.
Neen, ze zijn in 't bijzonder be-
doeld voor diegenen, die óók wel
graag eens iets zouden willen
maken, maar die nog een klein
stoot j e nodig hebben om aan 't
werk te gaan.
En dan willen we ons ook vooral
richten tot de jongere arbeiders en
tot de kinderen van onze leden.
Het opgroeiend geslacht moet door-
drongen worden van de grote
waarde, die goed geleide en seneus
beoefende handenarbeid heeft voor
het latere leven. Wij zullen dan ook
trachten wekelijks ie.ts te geven
voor ouderen en voor jongeren,
voor meergeoefenden en voor be-
ginners, voor jongens en voor
meisjes.
Het begin zal zéér eenvoudig wor-

gehouden, ge begrijpt nu wel

waarom!; we moeten ook hen, die
nog r\immer iets deden aan huis-
vlijt, aan de arbeid zien te krijgen.
Als ons dat nu maar eenmaal is 'ge-
lukt, dan kunnen we met snellere
pas voorwaarts gaan.
Voor hen, die mochten menen, dat
zij in deze rubriek nu eens een
groot aantal 'nieuwe en oorspron-
kelijke „modellen" zullen aantref-
fen, voorzien van maten, materiaal-
en k-leuraanduiding, modellen, die
precies Kunnen worden nagemaakt
— zo ongeveer als in de Vrouwen-
rubriek - - vormt deze artikelen-
serie stellig .wel enigszins een te-
leurstelling, want dat waren
we nu juist niet van plan! Zeker,
we zullep vaak voorbeelden moéten
geven om lange beschrijvingen te
voorkomen — in dit eerste artikel
vindt u ze reeds -- maar het ligt
geenszins in de bedoeling, dat deze
maar klakkeloos worden nage-
maakt; deze modelletjes dienen
slechts om u te tonen „hoe-het-
kan", nooit om te laten zien-„hóe-
het-moet".

"Wij willen u bovenal trachten, te
brengen tot „zelfbedenken", „zelf-
ontwerpen" van voorwerpen, vor-
men en versieringen en hoe u dat
moet doen, kijk, daarbij willen deze
artikelen u helpen.
Er zullen zich daarbij stellig aller-
lei moeilijkheden voordoen.... geen
nood!... als u ze zelf onmogelijk
naar behoren kunt oplossen, dan

vooral niet te gauw schrijven!
Tracht eerst zelf de moeilijkheden
op te lossen. De voldoening, als u
dit gelukt, zal er des te groter om
zijn.
We hebben rekening te houden met
hetgeen nog wél verkrijgbaar is,
we zullen yaak moeten werken met.
vervangingsmaterialen, met „af-
val" en „waardeloos materiaal" des-
noods, en daarmee is nog zóveel te
bereiken, dat u er Verwonderd
over zult staan. Het komt er maar
op aan of u een weinigje vinding-
rijk zij t en of u van de nood een
deugd weet te maken. Wij zullen
u daarvan een pa^ir idee-tjes geven,
geschikt om uitgewe'rkt te worden
door hen, die een beetje teken- en
schildertalent bezitten.
In een winkel kunt u. voor eert paar
centen zeker nog. wel kopen een
houten potlepeltje, mogelijk heeft
moeder er nog wel een, dat zelden
gebruikt wordt.
Daarvan maken we een „geluk8<-
potlepel".
We schuren die met fijn schuur-
papier (no. O) zorgvuldig glad en
beschilderen ,haar dan met plak-
kaatverf, piakkaatinkt, caseïneverf
of een andere dekkende verfsoort.
Steel en achterzijde van de schep
schilderen we b.v. vërmiljoenrood
en bent u wat handiger in het ge-

willen wrj graag helpen. Dan
schrijft u een briefje aan de re-
dactie van „Arbeid" en u krijgt in
een volgend artikel of per brief
prompt antwoord van ons. Maar...

bruik van verf en penseel, dan kunt
u, als de verf droog is, daarover
zeer dunne blauwe, gele en witte
adertjes verven, „marmeren" zou-

• den we 't kunnen noemen — zie
voorbeeld.
De „schep" schilderen we diep
ultramarijnblauw en daarop kun-
nen we nu aanbrengen een pen-
seeltekening, zoals het voorbeeld
aangeeft. De traanvormpjes vaTi de
bloemen en blaadjes ontstaan door
een penseel met de punt op het
hout te zetten dan even naar be-

neden te drukken. Er behoeft dus
niets getekend te worden.
We kunnen er natuurlijk ook een
geheel andere tekening ap aan-
brengen — een paar ideetjes heb-
ben we aangegeven — maar u kunt
er ook op schilderen een dierfiguur,
haan, vogel, kat, konijn, etc. Op het
platte driehoekje zet u het woordje
„Geluk".
Een zestal smalle lintjes in diverse
kleuren maken we boven aan het
steelt j e met een draadje garen
vast, dan nog een strikje van lint,
een ophangertje of ringetje aan de
achterzijde en 't voorwerp is ge-
reed. Het lepeltje wordt meestal
opgehangen vlak naast de deur van
de huiskamer.
Een alleraardigst, symbolisch voor-
werp j e — zeer goedkoop en altijd
even succesvol!
2. U hebt misschien nog wel een
oude klomp. Hebt u er wel eens
aan gedacht, dat u daarvan een
leuke borstelhanger kunt fabri-
ceren?
U schuurt de bovenkant weer ge- '
heel glad en de vuile binnenkant
maakt u goed schoon.
Daarna wordt de klomp ook geheel
rood geschilderd en daarop worden
versieringen aangebracht, b.v. in de
kleuren zwart, wit en goud.
U kunt op het voorste gedeelte, „de
kap" ook een bloemmotief schilde-
ren en daaromheen een versiering
aanbrengen naar eigen smaak óf
naar oude volksmotieven, zoals
men dat o.a. in Friesland doet.
U kunt de klomp beschilderen met
plakkaatverf of, met olieverf. In
het eerste geval moet de verf, na
droging, met blanke vernis worden
overgestreken, b.v. meubelvernis. U
kunt het bloemmotief ook aan-
brengen door middel van decalco-
manie — een „overdruksel" noem-
den wij dat in onze Jongens j aren,
doch dan moet de grondkleur in
olieverf zijn aangebracht, want
plakkaatverf zou oplossen als ze
met water in aanraking kwam.
Is de beschildering klaar, dan wordt
aan de achterzijde een ophangertje
getimmerd én de borstelhanger is
gereed. In het volgende artikel be-
handelen we eenvoudige houtar-
beid en „Kerstversieringen" te
maken door jongens en meisjes.
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ij kunnen een indrukwekkend
lijstje opsommen van de enorme

vorderingen van techniek en weten-
schap in de laatste honderd, of hon-
derd en vijftig jaar. Wat is er in die
tijd al niet ter beschikking van de
mensen gekomen? Eerst spoorwegen
en stoomboten, welke laatste aanvan-
kelijk nog van geringe omvang waren
en van hout gebouwd, maar die zich
ontwikkeld hebben tot zeereuzen van
tienduizenden tonnen. Tegelijk de
machinale verwerking van textiel-
goederen, vervaardiging van machines
voor vrijwel ieder beroep, ontwikke-
ling van de kunstmest, waardoor
regelmatige grote oogsten mogelijk
werden; vervolgens de ontplooiing
van de electrische industrie en .in
verband daarmede het tot stand
komen van telegraaf, telefoon en
radio. Niet minder ingrijpend was de
uitvinding van de explosiemotor, die
weer samenhing met het vinden van
een zo gemakkelijk ontplofbare na-
tuurlijke brandstof als benzine en dé

•benzinemotor, die wij op die manier
kregen, bracht ons weer de lucht-
vaart. Opwekking van de electriciteit
bleek weer op grote schaal mogelijk
te worden door het in gebruik nemen
van de kracht van watervallen en
deze goedkope stroom maakte op zijn
beurt de winning van lichte metalen
mogelijk. Al deze feiten tezamen ver-
oorzaakten de gonzende activiteit, die
wij de „moderne beschaving" zijn
gaan noemen.

Tegelijk is er — en niet ten on-
rechte — hevig geschimpt «p die
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„beschaving". De mensen werden wel
anders maar niet beter, werd er ge-
zegd. Wat zijn wij tenslotte opge-
schoten met al onze technische ver-
overingen, wanneer de mensen
onderling nog als kat en muis leven
en wanneer een heel groot deel van
die technische gpblpei meer ten goede
komt aan bepaalde groepen van de
mensheid, dan aan de bevolking in
haar geheel. We behoeven er maar
aan te herinneren, dat er volkeren
zijn met een hoge en een lage levens-
standaard om dadelijk te zien, dat,
over de gehele' wereld genomen, de
verdeling van de rijkdommen nog wel
iets te wensen overlaat. En iedereen
kan er ook van meepraten, hoe in de
schoot van elke landbevolking af-
zonderlijk de stuitendste tegenstel-
lingen zijn blijven bestaan. Welk een
armoede is er de laatste tien jaren
niet geleden door de boeren in vrij-"
wel alle landen ter wereld! En welk
een grijnzende ellende heerste er niet
onder de millioenen werklozen, die
eveneens overal ter wereld te vinden
waren, sinds het maatschappelijk
organisme totaal vastliep.
Het meest verrassende van de tech-
nische opbloei sinds het jaar 1800 is
dan ook niet geweest, dat wij de pro-
ductie zo ontzaglijk snel hebben zien
toenemen, dan wel, dat ondanks die
toenemende productie de afschuwe-
lijkste armoede mogelijk bleek. In het
vorige artikel hebben wij gezien, dat
de levenskansen in Europa ofschoon
de productie toenam, blijkbaar niet
zo snel stegen als de omvang van
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de bevolking. Verscheidene millioenen
mensen werden gedwongen te emi-
greren en zelfs daardoor .kon het
resterende dee] van de bevolking niet
tot die mate van welvaart komen als
billijk zou zijn geweest in verband
met de versnelde voortbrenging. ...
Betekent dat nu, dat die gehele tech-
nische ontwikkeling maar een dood
spoor is en dat we er gelukkiger aan
toe zouden zijn wanneer wij afstand
deden van alle veroveringen van
wetenschap en techniek? Neen, naar
onze mening is dat in het geheel niet
het geval. Sterker nog, wij zouden er
geen afstand van kunnen doen, zelfs
wanneer wij dat willen. We kunnen
de klok niet aehteruitzetten, we kun-
nen niet terug naar de middeleeuwen
en onze taak is dan ook niet een
streep te halen dóór het verleden,
maar wel een streep te zetten ander
het verleden en thans, gebruik
makende van de veroveringen van
de negentiende eeuw, eindelijk een
samenleving op 'te bouwen-, waarin
een redelijke mate van welvaart ter
beschikking komt van iederen arbei-
denden mens. Het komt er op aan
de voortbrenging van de rijkdommen
zo «te organiseren, dat zij volledig ten
goede komen aan het algemeen
belang.
Met de hulpmiddelen, die ons op het
ogenblik ten dienste staan, wordt dat
een kwestie van organisatie van onze
overvloed en dat is een zaak, die wel-
licht nog moeilijker te 'regelen is dan
de distributie van schaarse voorraden.
Wij staan hiermee voor geheel iets
nieuws in de geschiedenis. Voorheen
was de strijd om het bestaan zwaar,
omdat de menselijke arbeid betrek-

/
n November daalt dikwijls de tem-
peratuur enkele graden onder het vries-

punt. In de vaarten en sloten komt een
ijslaagje van nauwelijks een centimeter
dikte. Dan, ja dan al halen enkele
enthousiastelingen hun schaatsen van de
solder. Want nog zo'n nachtvorst, nog
zo'n dag van ijzig-koude-oostenwind dan
„houdt" al het ijslaagje op de „vlakken",
het 's winters onder water lopende boe-

' zemland en daar- moet onmiddellijk van
geprofiteerd worden. Eerst zijn het nog
maar enkelingen, maar weldra is dan in
Friesland ieder op de schaats Aanvanke-
lijk op de „vlakken", later op de smalle
slootjes en dan als het echt gaat winte-
ren op de grotere vaarten en kanalen.
De brandstof f enschaarste doet niet ver-
langen naar een strenge winter dit jaar,
maar welke 'Fries, welke waterlander el-
ders in Nederland kan zijn verlangen naar
een paar weken met sterk ijs onderdruk-
ken?

In Europa is het vrijwel uitsluitend in
Nederland, waar schaatsgereden wordt
en daar is het in het bijzonder in Fries-
land, waar het schaatsrijden volkssport
en volksvermaak is als geen andere sport
of spel. Is het dan verwonderlijk, dat zich
ook juist in deze provincie de schaats-
industrie heeft ontwikkeld? Over deze
industrie sullen we iets in dit artikel ver-
tellen.
Het is nog niet zo heel lang, dat van een
schaatsindustrie gesproken' kan worden,
als we daaronder althans verstaan het in
massa vervaardigen van een product met
behulp van machines. Want al zegt dan
een rijmpje in de Friese Volksalmanak
van 1848, dat in Ulst en Warga schaatsen
worden gemaakt en wel de mooiste, die er
zijn, in die jaren is* er toch nog geen
sprake van industrie, die dateert *pas uit
de jaren na 1900.
Heel ...... heel vroeger kende men niet
de ijzeren schaats. Onze voorvaderen na-
men een paar beenderen, slepen die
scherp, boorden er voor en achter gaten
in, bevestigden deze schaatsen dan met
touw of iets anders onder de voet. Het is
aan te nemen, dat zij daarop Qiiet schaats-

ten, zoals wij dat nu doen, maar dat sij
deze „schaatsen" gebruikten als een soort
glijschoenen, waarop men zich ovei het
ijs of de sneeuw voortbewoog met behulp
van scherpgepunte stokken. Het Duitse
woord voor schaats: Sohlittschuh, .glij-
schoen, doet daar ook nu nog aan denken.
Pas veel later heeft -men ijzer in een hou-
ten blvkje ingeklemd leren gebruiken,
maar dat was toch nog lang niet het ge-
perfectionneerde product, zoals dat nu door
de bekende Friese »schaatsenfabrieken
wordt afgeleverd. Voor dan de schaatsen
machinaal werden vervaardigd, was liet
schaatsenmaken een winterbezigheid voor
den smid en den timmerman. De eerste
•maakte de „ijzers", de laatste de „hou-
ten". In laatste instantie kwam dan ook
nog de schoenmaker er aan te pas, die
het leerwerk leverde.
Het was knap vakmanswerk, wat deze
smeden en timmerlieden leverden. De
smid, die het staal aan het ijzer moest
wellen en het in het smidsvuur op het
oog moest harden en het vervolgens met
behulp van eenvoudige vaak zelf vervaar-
digde 'mallen in het juiste model moest
smeden, diende tip-top vakman te zijn,
Maar ook de timmerman, die met zaan,
schaaf, boor, vijl en schuurpapier d'e
schaatshouten vervaardigde, moest terdege
zijn vak kennen. Schaatsenmaken is een
secuur werkje, waarbij ook millimeter-al-
wijkingen beslissend zijn.
Uit dit oude handwerk nu is de typisch
Friese schaatsenindustrie ontstaan, die W3
in verschillende plaatsen vinden. In Ulst,
om het maar bij enkele van de grootste
fabrieken te laten, Nöoitge.dagt, in Hee-
renveen Batavus, in Akkrum Ruiter, 'in

Warga Hoekstra. Maar naast deze „grote"
zijn er nog talrijke „kleine" en al met al
produceren zij ettelijke duizenden paren
schaatsen per jaar.
Uzer en hout vormen een schaats en
beide zijn even belangrijk. Is het ijzer
.niet goed gemaakt, dan wordt het rijden

• bemoeilijkt of onmogelijk, voldoet het
'schaatshout niet aan alle eisen, dan
scheurt of barst het. Is het niet van supe-
rieure kwaliteit of niet voldoende droofl
dan trekt het en wordt meteen het ijzer
verwrongen Daarom is schaatsenmaken
een secuur karwei, waarbij het vakman-
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kelijk weinig opleverde. Thans is de
strijd om het bestaan, zwaar, omdat
onze arbeid veel oplevert. Dat schijnt
een dwaasheid, maar we kunnen het
op alle mogelijke gebied constateren,
dat een teveel even schadelijk kan
zijn als een tekort. We kennen bij-
voorbeeld in Üe Nederlands taal de
woorden „water—nood" en „waters-
nood". Het eerste-wil zeggen: gebrek
aan water. Als iemand dorst lijdt —
natuurlijk niet in de zin van den
man, die trek heeft in een potje bier
maar van iemand, die werkelijk ver-
smacht, — spreken we van water-
nood, maar als bij een dijkdoorbraak
het land overstroomt, is dat waters-
nood, ledefeen weet, dat dit laatste
eyen verderfelijk kan werken als het
eerste. Precies zo is het in het eco-
nomische leven. Wanneer er ont-
zaglijke massa's- worden voortge-
bracht en die massa's niet op de
juiste wijze worden verdeeld, veroor-
zaakt dat een ramp.
Toen honderd jaar geleden de pro-
ductie begon aan te zwellen door de
invoering van machines, hebben o.a.
Engelse wevers de mechanische weef-
getouwen vernield, omdat zij vreesden
tot de bedelstaf te worden gebracht

schap van den arbeider niet gemist aan
'worden. De machine is slechts een hulp-
middel, die het zware werk heeft overge-
nomen.
Koe wordt nu een Friese schaats ver-
Wavtiigd?
We onderscheiden daarbij eerst twee din-
Sen: de houtbewerking en het vervaardi-
9en van het schaatsijzer. Eerst dan iets
°ver het hout.
Het materiaal is rood-beuken. Polen en
Rusland waren hiervan de voornaamste
leveranciers. De beukenposten worden
in ruiten gezaagd, waarbij er terdege op
Selet wordt hoe de draad van het hout
'oopt. Die mag n.l. in geen geval paral-
!e! lopen met de gleuf, waarin het ijzer
k°mt. in dat geval zou het hout onmid-
dellijk scheuren. Dat zijn de eerste van
<*e en. 20 bewerkingen, die liet schaats-
hout ondergaat. De meeste hiervan zijn
Machinale bewerkingen, zagen, schaven en
fratsen, maar tenslotte is het toch weer
de vakman, dié voor de eindafwerking
zorgt en de schaats haar fraaie model en
secure afwerking geeft,
tiet ijzer vraagt slechts (!) 12 beioerkin-
9en, waarvan harden, rechten en slijpen
öe moeilijkste zijn. Het ijzer wordt n.l. in
•Ongre staven door de walswerken af ge-
'e«erd op juiste dikte. Deze staven bestaan

^>oor s uit ijzer, voor J (de snijkant) uit
st«aZ. dat aan het ijzer is geweld. Dit
si««Z is da?! echter nog niet gehard. Dit
Beschiedt in speciale hardingsovens, waar-
in een temperatuur wordt bereikt van ca.
*°0" c. De witgloeiende ijzers worden in
'"ater a/gekoeld en door deze „schrik"
Kordt de staalrand van het ijzer inder-
daad staalhard gemaakt. Zo hard, dat er
"ieï geen vijl een krasje in te krijgen is.
"Ö dit schrikbad komen de ijzers zo krom
a's haspels te voorschijn. Ze moeten dus „ge-
recht" worden, een werkje, dat geheel met
*te hand geschiedt en grote vakbekwaam-
heid vereist. Dit rechtmaken geschiedt
door voortdurend op de ijzerhelft van het
schaatsijzer te tikken en dit verklaart
Meteen, waarom een schaatsijzer slechts
Gedeeltelijk uit staal bestaat. Zou het ae-
™eel uit dit harde metaal bestaan, dan
a°K het bij het smeden barsten en scheu-
ren luist omdat het na ft "t hardingspro-
Ce« zo oerhard is geworden.

BIJ DE FOTO'S:
1. De waanzin van het kapita-
lisme: graan wordt verstookt in
Zuidarrierikaanse locomotieven.
2. Het. typische beeld van een
waterTfracht-centrale.
3. Het onbeteugelde water
demonstreert de verwoestingen -
die een „te veel" veroorzaken
kan. (Foto's: A.P.-archief)

door deze werktuigen. Inderdaad werd
hun bestaan bedreigd, maar door het
vernielen van machines houdt men de
veranderingen, die zich onverbiddelijk
voltrekken, niet tegen en zelfs is op
den duur de positie van de arbeiders
door het gebruik van machines beter
geworden, al was die verbetering niet
erg stabiel. In ieder geval, in die hon-
derd jaar zijn de productiekrachten
op een fantastische wijze aangezwol-
len, en wel zo sterk, dat men de
toeneming niet meer onder controle
kon houden, zodat er telkens weer
economische crisissen ontstonden.
Daarbij is een verschijnsel opgetre-
den, dat wij goed in het oog moeten
houden. Doordat een arbeider met
een machine veel meer voortbrengt
dan de gewone handwerker, kwam
een deel van de arbeidskracht vrij,
het zij voor uitbreiding van verdere
uitbreiding van de productie, het-
zij voor ander werk. Dat „andere
werk" moest echter worden gezocht
op voorheen onontgonnen terrein en
wij zien dan ook, dat sinds die tijd
aan de vervulling van talloze behoef-
ten wordt gewerkt, waaraan vroeger
niet kon worden gedacht. De verlich-
ting van een arbeiderswoning van
vandaag is bijvoorbeeld — zelfs in
deze tijden van stroomdistributie —,
tienmaal royaler dan de verlichting,
die een gegoede middenstander zich
voor honderd jaar geleden kon ver-
oorloven. Hetzelfde geldt voor voe-
ding, voor lectuur, enz., enz. Voorheen
was men al blij wanneer men onge-

Glad slijpen, scherp slijpen en polijsten
vormen de nabewerking en hierna zijn'
de ijzers gereed om in de houten gemon-
teerd te worden. L t monteren geschiedt
uiteraard met de hand, waarbij dan nog
tevens aan het geheel „de laatste hand"
gelegd kan worden, zodat • de schaats
inderdaad is, wat zij moet zijn: een
snelle schaats.
Een snelle schaats vervaardigen, daarop
ïs het streven van eiken fabrikant ge-
richt. En daardoor is er. in de loop der
jaren heel wat verandering in'het model
gekomen, al bleef het principe, hout op
ijzer, vrijwel gehandhaafd. De alumi-
nium-schaats heeft, althans in Friesland,
nooit veel opgang gemaakt. Het meest
vervaardigde model is ook nu nog de
Friese doorloper met licht gebogen hals.
Maar ook de Friese Noren komen meer
en meer in trek. Deze hebben een on]
lang. zeer dun ijzer, dat voor en achter
evenals de Noorse schoenschaats uit-
steekt. Het is een model, dat vooral voor
lange tochten zeer geioaardeerd wordt.
In de laatste jaren wordt echter in Fries-
land ook de geheel metalen kunstschaats
vervaardigd. Voordien was dit een im-
port-product, maar de Friese industrie
is nu al in staat een groot deel van de
binnenlandse behoefte te dekken. -Deze
kunstschaats verschilt heel wat van het
Friese model; de ijzers zijn meer rond
geslepen, zodat men gemakkelijker boch-
ten kan maken. Door het hol slijpen van
het ijzer rijden kan men bovendien zowfl
op de buiten- als de binnenzijde van 'iet
ijzer rijden en dit maakt het figuurrijden
mogelijk. De Friese schaatsenmakers heb-
ben dit moeilijke holslijpen .ook volkomen
onder de knie gekregen en ze leveren nu
een product, dat voor het geïmporteerde
stellig niet behoeft • onder te doen.
De schaatsenindustrie heeft door de lang-
durige winters in de laatste 3 jaren ven
goeie tijd gehad. De magazijnen zijn vol-
komen leeg en ook het product van dit
jaar is door de winkeliers vlot afgenomen.
Dat betekent, dat weer vlot aan bevoor-
rading gewerkt kan worden en derhalve
werkgelegenheid ontstaat voor tientallen
arbeiders. Want deze bij uitstek Friese
ind-'istrie verschaft heel wat handen ar-
beid.

veer voldoende kon eten en wanneer
men een niet lekkend dak boven het
hoofd had. Dat waren de minimum-
eisen van het bestaan en alles wat
men meer kreeg was luxe. Die luxe
was alleen bestemd voor „de rijken"
en een arbeider of een kleine mid-
denstander moest het maar niet in
zijn hoofd krijgen iets dergelijks voor.
zichzelf te wensen! Restantjes van
deze oude opvatting vinden wij nog
overvloedig terug. Men oordeelt het
niet nodig, dat de gemiddelde arbei-
der een bestaan heeft, dat op een
zekere welvaart mag bogen en men
beschouwt, vooral .in ondernemers-
kringen, het verlangen van de arbei-
ders om een evenredig aandeel in de
productie te hebben, als een vrij be-
lachelijke aanmatiging.
Deze ondernemers vergeten dan ech-
ter meestal, dat zij zelf hun bedrijf
slechts aan de gang kunnen houden
voor zover en indien de arbeiders dit
rechtmatige aandeel in de welvaart
kunnen krijgen, want diezelfde arbei-
ders, die hij niet wil toestaan een
loon te, verdienen, dat een gezond
aandeel in de normale welvaart
mogelijk maakt, vormen het kopende
publiek waarvan de afzet van zijn
producten afhangt.
Dit is er dus in die honderd jaar ver-
anderd. Toendertijd werd er niet ge-
noeg voortgebracht om iedereen een
redelijke welvaart te verzekeren en
op het ogenblik moeten wij zorgen,
dat de welvaart zo hoog mogelijk
wordt opgevoerd, omdat wij anders
met een deel van de productie blijven

zitten Het grootste gevaar van onze
technische eeuw is. dat het verbruik
achterblijft bij de voortbrenging.
Daardoor ontstaan de onverkoopbare
overschotten en daardoor ontstaat
ook de werkloosheid Toeneming van
het verbruik is het enige middel om
crisissen te vermijden en deze toe-
neming kan alleen geschieden door
de grote meerderheid der bevolking,
die een klein inkomen verdient, een
grotere koopkracht te verschaffen
Dat wil dus zeggen, door het maat-
schappelijk inkomen evenrediger over
alle mensen te Verdelen Grote wins-
ten moeten worden vermeden stij-
gende koopkracht over de gehele linie
is noodzakelijk.. aangezien anders de
samenleving stikt in haar zelfgescha-
pen overvloed.
Voor ons in Europa zijn deze vraag-
stukken van bijzonder gewicht. Bijna
één kwart deel van de bevolking
van de gehele wereld woont in ons
werelddeel en dit werelddeel is één
van de kleinste. Niettemin is de
levensstandaard in Europa fantastisch
veel hoger dan in Azië of Afrika en
zelfs Zuid-Amerika het geval is. Dat
komt door het geweldig scheppend
vermogen van de Europese bevolkin-
gen. Doch dit scheppend vermogen
heeft daartoe grondstoffen, nodig van
alle andere delen van de wereld en
grondstoffen, die Europa kan betalen
met de industriële voortbrengselen '
van hoogontwikkelde eultuurlanden.
Voorheen werkte ieder van die Euro-
pese landen op zichzelf en £aardoor

is er een chaotische wereldhandel
ontstaan, die geenszins overeenkomt
met een verstandig beheer van ons
economisch leven. Het ging er mee,
zoals op' het ogenblik nog de klein-
handel werkt in grote steden. In eert
straat ziet men vier of Afijf bakkers,
groenteboers en melkslijters komen,
dikwijls komen ze zelfs een half uur .
fietsen voor de bediening van een
paar klanten Dat alles is economisch
verlies, want de voorziening met de
dagelijkse behoefte kan heel wat zui-
niger ingericht worden. Daartoe is
ordening van de kleinhandel nodig.
Een dergelijke ordening hebben wij
ook nodig op het gebied van de inter-
nationale -handelsbetrekkingen. Daar-
om moet Europa verenigd worden.
Wanneer wij bijvoorbeeld hout kun-
nen krijgen uit het betrekkelijk na-,
bije Scandinavië heeft, het geen zin
om dat 'hout uit Canada te gaan
halen. En als er benzine moet zijn in
Zuid-Prankrijk kan dat voordeliger
komen uit Roemenië dan uit Mexico.
Dit grote vraagstuk van de her-orde-
ning van de Europese handel moet
thans tegelijk worden opgelost met
dat andere grote vraagstuk van de
evenredige verdeling van de welvaart.
Dit zijn twee enorme opdrachten,
die- al het scheppend vermogen van
Europa in de komende tientallen
jaren voor zich zullen opeisen
Gezamenlijk zullen zij echter een
nieuw probleem scheppen, dat even-
eens tot een oplossing moet worden
gebrppht, maar daarover een volgen-
de keer.
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Dam-rubriek
In de wedstrijd om de meestertitel is
onlangs een stelling voorgekomen,
waarin de afwikkeling toont, hoe
soms een kans kan worden verzuimd.
De stelling was als volgt:

Zwart..

Wit !

Zwart. 13 sch. op 3, 6, 9, 11 12. 13,
16. 18. 19. 21. 23 24.en, 26.
Wit: 13 sch. op 27. 28 30, 32. 33. 35,
37. 38, 39. 41, 42. 44 en 48.
Wit was in dezs stelling bang. dat
zwart 12—17 -zou spelen, waarna deze
met 17—22 en 11x31 dreigt. Natuur-
lijk kan wit deze zet onschadelijk,
maken door'na 12—17 te laten vo'geri
41—36 Maar wit, die aan de zet was.,
speelde al dadelijk, uit overmaat van
voorzichtigheid 41^36. Hiermee had
hij een zet kunnen wachten en eerst
30—25 moeten spelen. Laat zwart
12—17 volgen, dan kan wit altijd nog
41—36 spelen Aan de andere kant is
het mogelijk, dat zwart denkt een
damzet te kunnen nemen en daarbi.i
als volgt in de val loopt:

Wit
1. 3<P-25»
2. 33x24
3. 28x17
4. 35x24 "

Zwart
24—29
19X30
11x31
21—26

Zwart zou voor slechts één schijf een
dam.halen, als er nu niet de volgende
Terrassing in zat:

5. 25—20
6. 37—31
7. 38—33
8 24x4

36x47
26x28
47x29

Kennis van 'dergelijke combinaties
kan in een partij van groot belang
zijn.

Een nieuwe wedstrijd
In de damrubriek van de volgende
week wordt de uitslag van de Octo-
ber-wedstrijd bekendgemaakt.
Met de vraagstukken van deze week
begint een nieuwe wedstrijd, die in
beide klassen bestaat uit acht pro-
blemen, allé gedurende de maand
December te publiceren. Men kan in
klasse A óf in klasse B alle oplossin-
gen tegelijk inzenden, maar men kan
natuurlijk niet in beide klassen tege-
lijk mededingen.
In A beginnen we deze keer met een
'paar problemen, die niet voor de poes
zijn. Dit is echt werk voor ervaren
oplossers en ook van dezen zal het
menigeen wel niet gelukken de afwik-
keling te vinden.
Voor iede're klasse zijn vier fraaie
boekprijzen beschikbaar.
Oplossingen voor de wedstrijd worden
ingewacht tot uiterlijk 11 Januari.
Adresseren: Redactie Weekblad „Ar-.
beid". Postbus 100. Amsterdam. Op

Vragenrubriek
Een lezer vraagt ons, of wij hem een
recept aan de hand Kunnen doen voor
het maken van solutie, zoals bij het plak-
ken van binnenlanden wortit "gebruikt.
Solutie is een oplossing van rubber en wij
viezen. dat op het ogenblik noch de rub-
ber noch ne; oplosmiddel in de vrije han-
ciel 'betrokken kunnen worden. Hoe de be-
reiding geschiedt, is ons overicens onbe-
kend. Kan wellicht een onz^r ie/it-rs ons
daarover inlichten?

fO

duidelijk Damnibriek vermei-

Klasse A. -

No l

X Rr>bi'doux

Zwart.

m. m,

Wit.

Zwart: 6 sch. op 2, 7. 13, 14, 23 en 24.
Dammen op 4. 19. 25 en 50.

Wit: 14 sch. op 6. 8. 11, 17, 21, 22, 26,
28, 32, 37, 38, 39 43 en 44.

Nö. 2

G. Defoy .

Zwart

Wit

Zwart: 10 sch. op ó, b, 8. 9, 10, 18, 20.
22, 27 en 41. Dam op 2.

Wit: 13 sch. op 16, 19, 30, 31, 33, 34,
37, 38, 39, 43, 44, 4ff en 48.

Klasse 3.

No. l

W. v. 't Hof. Arnhem

Zwart

: Y/s//s.v '077/,.^ V?77Z>.. W/s.

Wit

Zwart: 4 sch. op 8. 15. 28 en 45.
Wit: 4 sch. op 7, 29, 35 en 44.

No. 2

A. J. v. Veen, Amsterdam

Zwart

' Wit

Zwart: 7 sch. op 5, 10. 18, 17, 18, 19
en 23.
Wit: 7 sch. op 25, 27. 29. 31, 32. 33.
en 36.

'mr alle vraagstukKen geldt: „Wit
u^t/^'U en mint".

l Van zegswijzen en. spreuken. J

Een glaasje op de

valreep nemen

Z oals zo vele zegswijzen in onze
taal haar oorsprong ontlenen

aan de scheepvaart en vooral aan de
„grote vaart", is ook de uitdrukking
„een glaasje op de valreep nemen"
afkomstig uit zeemanskringen.
Onder „valreep" verstaat men een
stevige touwladder, welke buiten
boord gehangen wordt, wanneer een
schip, in zee zijnde, personen aan
boord moet nemen. Een loods b.v.
beklimt altijd langs 'de valreep het
schip. Wel heeft men ook nog de z.g.
statietrap, doch deze wordt alleen
gebezigd, wanneer hogere personages
aan boord moeten komen (waarmede
wij natuurlijk de betekenis van den
loods allerminst willen verkleinen.)
De valreep doet ook dienst, wanneer
een koop vaar dij schip in de nabijheid
van een kustplaats het anker iaat
vallen en- wanneer kooplieuen met
alleriei waren in kleine bootjes het
schip naderen. -Wanneer zij dan van
.aen kapitein vergunning krijgen, aan
boord te komen, om hun koe p,vaar
aan den man te brengen, klimmen zj
langs üe valreep omhoog, waarbij zich
vaak vermakelijke tonee.tjes afspelen,
wanneer onder die koopiui personen •
zijn, die voor de eerste maal op een
dergelijke wijze aan boord komen.
Het gebruikmaken van de valreep
toch vereist z.g. „zeebenen" en de-
gene, die zjilks .voor de eerste keer
doet, gedraagt zich doorgaans even
handig als een woestijnreiziger, die
voor het eerst een kameel berijdt.
Wanneer bezoekers het sdhip weer
verlieten, werd er vaak op het laat-
ste ogenblik nog een glaasje genut-
tigd, ja het kwam wel voor, dat,
staande op de valreep, die versnape-
ring genoten werd. De uitdrukking
,,'n glaasje op de valreep nemen" be-
tekent dus: „bij het afscheid nemen
nog een dronk nuttigen". Zij is van
lieverlede van zee uit „overgewaaid"
naar het vasteland, zodat men ook
door landrotten niet zelden de voren-
genoemde uitdrukking hoort bezigen.

Iemand aan de kaak stellen
De uitdrukking „iemand aan de

kaak stellen" behoort tot die Neder-
landse zegswijzen, welke in de loop
der eeuwen niets van hare betekenis
hebben ingeboet. Eertijds zowel als
thans, wordt onder „aan de kaak
steiien" verstaan: iemand, die iets op
zijn jcerfstok heeft, in het openbaar
te schande stellen. Evenwel is er in
de loop der tijden een zeer belang-
rijke wijziging gekomen in de manier,
waarop het „aan de kaak stellen"
geschiedde
Eerst dient men te weten, welke be-
tekenis gehecht moest worden aan
het woord „kaak". Hieronder werd
verstaan een vierkante stenen pilaar,
waarop de te straffen persoon te kijk
werd ge^et. Dat hij of zij zich van die
plaats niet kon verwijderen, werd
verourzaakt door een ijzeren naisüand
en ketting Die kaken zijn geleidelijk
alle verdwenen. Niettemin werd in de
tweede heli t der vorige eeuw er nog
een aangetroffen vóór het stadhuis
te Woerden.

Zeker getuigt het niet van een bij-
zondere mate van kiesheid of mede-
gevoel met "hen, die in het een of
ander opzicht gezondigd hadden, dat
men bij het te 'kijk stellen op -de
kaak. aan het bedreven euvel zo
duidelijk mogelijk wilde herinneren.
Zo kreeg een vrouw, die in het open-
baar beschonken was geweest, en dat
wél van gestolen drank, een krans
van wvjngaardbladeren om de hals.
Een jongen, die laken ontvreemd had,
werd „getooid" met een rood lapje óp
de mouw, een vrouw, die een kindje
te vondeling had gelegd, werd een
pop in de arm gegeven Een dood-
graver, die zich aan grafschennis had
schuldig gemaakt, moest met één voet
in een doodkist staan en hem werd

een doodskleed als mantel om' ae
schouders genangen.
Doch dit alies achtten onze voor-
ouders blijkbaar nog niet voldoende
straf. Wanneer de toegestroomde
menigte den op de kaak te kijk ge-
stelde, enige tijd ,had beschimpt en
uitgejouwd, begon men met vuil te
werpen. AanvaiiKeiijk was dit bedoeld
als symbolieK en moest hierdoor uit-
gedrukt worden de afkeer van het
volk van de' mis.daad. Doch het be-
hoeft wel nauwelijks gezegd te wor-
den, dat dit werpen met vuil geleide-
lijk ontaardde in mishandeling. Niet
zelden werden ballen met slik ge-
kneed, waarin stukjes glas en scherpe
steentjes gestoken werden. Wanneer
dan de gescraite, die projectielen in
het aangezicnt kreeg en daardoor
gewond weru, juichten de toescin.u-
wers
In het begin der lade eeuw wej.u ten
minste hieraan een' einde gemaakt;
dat wil zegg'eii. wat het werpen met
gevaarlijker projectielen betreft. Toen»
werd n.i. eierstruif, voldoende geacht-
Hóe ongeloofeüj k het OOK. klinxen
moge, werden ue daarvoor benouigde
eieren zelfs doar de Magistraat ver-
schaft, waarvan tie bewijzen te vinaen
zijn in oude stadsrekeningen, waarop
nauwkeurig vermeid is, hoeveel Uit-
gegeven werd „aen eier, daer raen

-eynen mede aan die caicke wierp"
Het op die wijze aan de kaak stenen
werd als. een zó grote schande be-
schouwd, tlat eens een ruiter, die deze
straf moest ondergaan, omdat hij op
straat gevochten had, zichzelf met
een kogel het leven benam, om niet
„voor een guychelspel te hoeven ver-

' strekken".

Zuinig met
de uurwerken

Wekkers. Bij het opwinden de wek-
ker zelf stil houden; niet in tegenge-
stelde richting meedraaien. U voor-
komt hiermede hét doorslaan van de
balans, die door deze wilde beweging
een veel te grote wenteling krijgt.
Bij het bedden afhalen of opmaken
de wekker even uit de kamer zetten
of overdekken met een doek. Zwe-
vende stofjes en pluisjes zijn er bij
duizenden! «
Wilt u de wekker per se eens schoon-
maken van binnen (er zijn mensen,
die nooit leren) gebruik dan een
droge ganzen- of eendenveer. Nooit
petroleum of benzine, als u die nog
heeit.
Pendules Bij het stof afnemen van
de schoorsteen, de pendules ong. 20"
naar voren doen overbuigen, zodat
de slinger tegen het uurwerk komt te
rusten De pendule daarna voorzich-
tig in dezelfde houding overbrengen
naar de tafel.
Bij verhuizing of inpakken van de
pendule de slinger verwijderen. Dl*
gaat heel eenvoudig. Een stukje
krantenpapier luchtig opvouwen ei»
tussen "uurwerk en gongveer vast'
klemmen,
Bij het gelijk zetten, de wijzer altijd
even ong 2 minuten voor de twaalf
en de zes stilhouden. U hoort dan een
kort klikje of een kleine r ader be we"
ging. Eerst dan doordraaien en laten
slaan.
Vraag uw- horlogemaker ieder W*
uw pendule even na te zien en olie W
geven Doe dat nooit zelf, u bezit niet

de juiste olie. Deze behandeling '
vooral nodig voor pendules, die ee°
gehele winter boven de haard hebt>en

gestaan.
De meeste pendules zijn ingesteld °
veertiendaagse gang, maak er niet'
tegenstaande dit een gewoonte
uw pendules eens per week op
winden.
Loopt uw klok te langzaam, de sU"
ger iets naar voren draaien. Bij vóór
lopen naar beneden. t
Haal hiervoor de slinger even uit D

uurwerk.

te



De spanning van den tijd moet ons volk kunnen doorstaan. Het zal dit des te beter
kunnen naarmate meer socialisten van de daad zijn samengesmeed in een ijzersterke
arbeidsgemeenschap. Daarom geen verbrokkeling, maar eenheid. Treedt toe tol
H E T N E D E R L A N D S C H V E R B O N D V A N VAKVEREENIG INGEN
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VOO/? DE VROl/W

Met gepast geld betalen .

Gemakkelijker gezegd,
dan gedaan!
Onze mannen hebben het toch maar
gemakkelijk! Zij geven ons het huis-
houdgeld en wij, vrouwen, moeten

• maar zien, hoe we daarmee de week
doorkomen.
De een lukt dit beter dan de ander,
doch hoe 't lukt, zal ik maar buiten
beschouwing laten. Er zijn vrouwen,
die wonderen met twintig gulden
doen, maar er zijn er ook, die met
hetzelfde bedrag al na een paar
dagen aan de grond zitten. Geld uit-
geven is heel gemakkelijk - - van- -

L daag-de-dag rolt het om zo te zeg-
gen je portemonnaie uit en of re nu
een economische vrouw bent of niet.
het tijdstip, waarop het huishoud-
geld weer is uitgegeven,. komt steeds
dichter bij de dag, waarop men het
ontving. Maar ondanks dat, maken
we ervan, wat er van te maken valt,
De hoofdzaak is, dat we bonnen ge-
noeg hebben. Voor 't overige slaan
we ons er wel doorheen.

Wie echter uit deze redenering de
conclusie wil trekken, dat geld in-
derdaad geen rol meer speelt, heeft
geen idee van de moeilijkheden,
waarmee de huisvrouwen te kampen
hebben, nu het wisselgeld zo'n beetje
aan de circulatie werd onttrokken.
Het geld-uitgeven is daardoor

' warempel bijna onmogelijk geworden.
Maandag j.1. heb ik er een bar-'
stendie hoofdpijn van gekregen.

' , Maak het maar klem!
Het begon al om 8 uur 's morgens,
toen m'n oudste zoon -de deur uit
moest. Hij moest vijftig cent voor
een tramk^aart hebben, maar ik had
slechts .twee dubbeltjes, vijf guldens
en een tientje. Een gulden wilde hij
niet hebben, want .daar hadden ze

- op de tram toch niet van terug Ge-
lukkig kwam juist de melkboer, dien
ik vijfenzestig cent moest betalen.
Hij wilde gepast geld hebben (ik was
zijn tweede klant) maar dat had ik
niet.
„Geeft u mi] nou drie, guldens en
die twee dubbeltjes, dan geef ik u
één rijksdaalder en vijf cent".
Zo gezegd zo gedaan. Er zat toen
niets anders op dan mijn jongen de
papieren riks mee te geven. De con-
ducteur hoefde daarvoor dan geen
kleingeld af te staan.
Om negen uur belde de huurophaler.
Die is altijd bang. dat-ie te laat
komt. Gelukkig, de man kon me (ik
verwoon ƒ 6.50) van een tientje terug
geven. Ik had nu nog één rijksdaal-
der, drie guldens en vijf centen
Eten kwartiertje later zou ik een
zakje kachelhout aan de «ieur kopen
voor de somma van twintig cent. De
koopman had natuurlijk geen wissel-
geld en schonk me een week cpediet.

t Is ie een gescharrel!
Na tienen kwam de- bakker Hij kon
ten minste ƒ 2.12 van een riks terug
geven. Dat was maar goed ook, want
nu kon ik den volgenden patiënt,
den wasman. 16 cent voor twee boor-
den voldoen. Hij had ai aan de trap
geroepen at ik met gepast geld wilde
betalen. Dat was dus een dubbeltje
op z'n kant
Even la^er zat ik alweer met m'n
papieren guldens te scharrelen; de
groenteman nad niet terug! Hij kon
het met me maken, als 'ik drie gul-
dens gaf. waarvoor ik een rijksdaal-
der en 23 centen incasseerde.
Was het. dat 't noodlot me achter-
volgde, d,at in eens weer de huur-
ophaler voor m'n neus stono? Hij be-
weerde, dat van,het tientje, waarrres
ik hem had betaald, een stuk ai was.
Dat zou df oenningmeest' ir vV- -je
woningbouw vereniging absoluut niet
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accepteren. Een an,der tientje had ik
niet. „Geeft u mij maar de huur-
kwitantie terug, plus ƒ3.50 "
Het begon me nu werkelijk te dui-
zelen. Ik had nog maar één rijks-
daalder en. 24 centen!
..Houdt u die centen maar, dan
krxig ik die gulden wel van u".
Natuurlijk zou ik hem helpen ont-
houden. Daar zat ik nu met het, vol-
gens den huisbaas, waardeloze tien-
tje'. Ik kon het echter met mijn ge-
weten overeen brengen, het den bode
van de begraferiisvereniging in de
handen te stoppen. Door er 14 cent
bij te doen, kreeg ik de beschikking
over één rijksdaalder en zeven gul-
dens. Mijn verdere rijkdom bestond
dus nog uit één-dubbeltje/ maar dat
was ik vijf minuten later alweer
kwijt aan den schoenmaker, die me
bovendien m'n enige rijksdaalder ^af-
handig maakte
Ik zal de lezeressen niet verder
vermoeien met al de orj zonderheden
van m'n wisselgeld-avonturen. Dat

ook de bode van het begrafenisfonds
met het geschonden tientje weer
terug" kwam, is eigenlijk maar een
•bijkomstigheid, hoewel het een pijn-
lijke situatie voor me werd, nu ik
van zijn riks en guldens al zó veel
had uitgegeven. „Weet u wat" zo
redde hij voor het ogenblik de situa-
tie, „ik houd het vast tot de volgen-
de week. Dan krijg ik wel een gaaf
briefje van u".
Zijn geld behield ik dus. maar wat
ik daar nog een ellende mee heb be-
leefd! De guldens werden weer rijks-
daalders — de rijksdaalders weer
guldens. Bij den' kruidenier moest ik
door die kleingeldmisère 63 cent laten
opschrijven. Een andere" winkelier
noteerde, dat ik van hém een kwar-
tje te goed had.

Geen pasgeld... geen goederen'

Een volgende winkel, waar ik in-
kopen had willen doen, moest ik on-
verrichter zake verlaten, omdat ik
geen rijksdaalder, noch voldoende
guldens meer bezat om het bedrag
van mijn aankoop te kunnen passen.
Om dezelfde reden zag ik een pakje
tabak, dat ik voor m'n man wilde
kopen (tegenwoordig moeten wij
daar ook al voor zorgen) m'n neus
voorbij gaan. Enz. enz.
Ik was zo langzamerhand de kluts
kwijt geraakt: ik wist niet meer,

waar en hoeveel Ik had gepoft en
van wie ik op mijn beurt riog wat te
vorderen had. Tot overmaat van
ramp' speelde het kleingeld-duiveltje
me dusdanig parten, dat ik zelfs
geen gaspenning meer kon be-
komen
Is het wonder, dat ik op de duur
scheel -zag^varï de hoofdpijn? En dan
durven ze nog zeggen, dat geld maar
bijzaak is! Wij vrouwen denken er
anders over.
Als dat zo door gaat, loopt het hope-
loos mis met het huishoudgeld van
m'n seksegenoten Niet alle vrouwen
hebben zulke sterke benen om de
weelde van het poffen te kunnen
dragen. Dat is, wat ik met het schrij-
ven van dit stukje in het bijzonder
hebV willen zeggen.

En waarom al die misère? Omdat de
mensen . zelf zilvergeld hamsteren;
dubbeltjes en kwartjes even goed als
guldens en rijksdaalders.
Men doet dat in, de mening, dat hard
geld meer waard is dan papier, maar
laat men dan in het oog houden, dat
reeds sinds jaren de zilverwaarde
van de munten veel en veel lager is
dan de geldswiasde. Een gulden is
b.v. niet meer dan 16 of 17 cent
waard. Met dat oppotten, doet. men
dus alleen maar zichzelf en alle an-
dere Nederlanders kwaad. Geld moet
rollen! Bergt het niet in de kast op-

Vijf December
Dat Wil zeggen, dat vandaag in heel
wat gezinnen de Sint Nicolaasavond
zal worden gevierd met de traditio-
nele grappige verpakking van kleine
geschenken, de daarbij passende
rümelarrjtjes en '. de een of andere
versnapering, die de feestvreugde
•verhoogt.
De vorige week deed ik u reeds enige
middeltjes aan de hand om met
weinig onkosten toch te zorgen voor
een gezellige tractatie. Een gemeen-
schappelijk spelletje rondom de tafel;
een verhaal, voorgelezen of verteld;
een paar met elkaar gezongen liedjes
— en de genoegelijke stemming zal
zeker niet op zich laten wachten!
In andere gezinnen — vooral waar
de kinderen nog klein zijn — her-
denkt men bisschop Nicolaas niet op
de avond vóór zijn geboorte, maar op
de geboortedag zelf, op 6 December
dus.
Het plukje hooi, dat de vorige dag in
de schoentjes is gelegd als geschenk
voor 'sbisschops paard, blijkt 's nachts
op geheimzinnige wijze te'zijn inge-
ruild tegen een klein pakje en de ont-
hulling van het moois of het lekkers
vormt het blijde begin van de dag.
Nu dit jaar de zesde December op een
Zaterdag valt. is er zeker wat voor
te zeggen, dat ook daar, waar de huis-
genoten niet meer in hun eerste
jeugdjaren zijn, de Sint Nicolaas-
viering op de ei&enlijke geboorte-
datum te stellen.
Hoe zoudt u het vinden om thans, nu
alle shoeperijen duur zijn en nu we
ons geld zeker beter aan iets degelijks
kunnen besteden dan aan iets „al-
leen-maar-lekkers",- het zwaartepunt
van de tractatie te verplaatsen naar
het gezamenlijke middagmaal. We
zitten dan wat langer aan tafel en
we maken er verder een gezellig
avondje van.
Ik stel voor. dat we als middagmaal
kiezen een stamppot rnet üioedworst.
Mijn bijgedachte is dan.-dat de worst
vet genoeg bevat om verdere toevoe-
ging van vet overbodig te maken: de
daardoor uitgespaarde hoeveelheid
kunnen we nu prachtig gebruiken
vonr de drie-in-de-"-!" waarop we
veiaer nog willen tractoren.

Welke groente we zullen kiezen voor
de stamppot. zal afhangen van wat
we vandaag goedÈoop kannen krij-
gen. Het meest zou ik voelen voor een
ouderwetse „hete bliksem", een stamp-
pot van aardappelen met zoete en
zure appelen ...... als die niet 'te duur
zijn. Appelen hebben van oudsher de
naam van „vrolijk te maken": u mag
dat geloven of niet — in elk geval
zullen ze zeker aan de gewenste vro-
lijkheid geen afbreuk doen!
Gaat het om de prijs niet , -dan zijn
we even goed geholpen met savoye-
kool, mét rodekool of met koolraap:
bij al die groenten is gebakken bloed-
worst uitstekend op haar plaats.
Hoe u die stamppotten kookt, hebben
we vroeger al eens besproken; alleen
de „hete bliksem" is nog niet aan de
beurt geweest en daarvan laat ik dus
straks het recept - olgen.
De worst — 75 gram of | rantsoen per
persoon — laten we in niet te dunne
plakken snijden, liefst niet meer dan
twee plakken per perso,on: door het
bakken schrompelen dunne plakjes
te veel in en worden ze onsmakelijk
hard en droog. Boter of vet is bij het
bakken niet nodig, omdat het spek
uit de bloedworst in de warme koe-
kenpan voldoende uitsmelt om de
plakjes voor vastkleven te bewaren.
Na het bakken van de worst moet u
de koekenpan niet afwassen: als we
straks de drie in de pan gaan bakken,
gebruiken we dezelfde pan en profi-
teren we dus van wat er nog aan de
bodem is blijven hangen.
Bij gebrek aan krenten -en rozijnen
kunnen we de koekjes klaar maken
met een paar gesnipperde zure appe-
len; echter ook zonder enige toe-
voeging worden ze smakelijk gene eg,
vooral, als we er een beetje stroop bij
kunnen geven.
Misschien komt het met de wensen van
de huisgenoten beter uit, als we de
koekjes niet Is 'nagerecht bij -de
stamppot oeschbuwen, maar als een
versnapering, die ir de loop van de
avond wprdt gegeven? Ook dat kan;
ze heboen dan boven de anders ge-
bruikelijke oliebollen voor, dat ze 'met
veel minder vet kunnen worden

'"' a Kt.

appelen.
geeft voor 2 personen

een volledige maaltijd, als er niets
anders wordt opgediend; laten we de
drie-in-de-pan er als nagerecht op
volgen, dan is de stamppot voldoende
voor 4 personen).

3 kg. aardappelen, l a li kg. zoet*
appelen, i kg. (l pond) zure moes-
appelerr, J 1. taptemelk, wat zout.
150,a 300 gr. bloedworst. Boen de
aardappelen schoon, sarjd ze in vier-
de of in achtste parten en zet ze op
met een bodemrjje. kokend water en
wat zout (niet -eel!). Breng ze vlug
aan de kook, leg er de in partjes
gesneden appelen op en laat dan alles
samen op een zacht vuur gaar en
droog koken (ongeveer % uur). Giet
de melk in de pain, laat die even aan
de kook komen en stamp dan de
appelen met ,. e aardappelen doof
elkaar. Maak het gerecht af met de
jus van de intussen gebakken bloed-
worst en geef- er cp een afzonderlijk
schaaltje de worst bij.

Drie-in-de-pan
210 .gr. (3 bonnen) regeringsbloent.
40 gr. (4 af gestreken eetlepels m»i"
zena, 10 gr. (voor l cent) gist, l voll*
theelepel zout, 3i d.l. lauwe tapte-
melk (3i klein theekopje), wat bote'«
vet 'of olie.
Meng in een liefst wat diepe kom de
gist aan door er langzamerhand het
grootste deel van de lauwe melk mee
te vermengen (ongeveer l kopje van
de melk achterhouden); strooi er de
bloem met de maizena en het zout
in en klop met een stevige houtefl
lepel dit alles tot een dik, glad W
slag. Verdun het met de rest van de
lauwe melk en laat het dan (met ee°
deksel erop) op een warm plekje een
uur rijzen: dicht bij de kachel b.v. o*
anders in* een teiltje met warm water-
Maak de koekenpan heet, laat er-eeö
klontje boter of vet, of wei een klei^
scheutje,olie..in heet worden, ternpe*
dan het vuur en leg het beslag — te''
kens -met één lepel tegelijk -
kleine koekjes in de pan. Bak <
koekjes op een niet te hard vuur a^
weerskanten mooi bruin en door É

'door gaar (hoe; meer koekjes er tege'
lijk in de pan gaan, des'te voordelig6

is het voor het boter- of vetgebruiK'j
Breng de koekjes met wat suiker ö '
strooid op tafel of doe 'er op de b°r

den wat stroop over.
üVoor de volgende week beloof IK

de recepten van nog andere genaas
kelijk en zuinig te bereiden koeüe»
pangerechtjes: als u reeds nu begin'

«l»

(.Ket

met wat meel op te sparen, dan
u op de feestdagen aan het eind van ̂  ,
maand niet < » > een tractatie verleg
behoeven te zyn!



*» gï j maken...

Een

Hoe moeten wij de rnèïat nemen?

het leer zo kostbaar is geworden, komt
gebruik van stoffen tasjes meer en

in de mode. He* is niet zo heel erg,
öat met de traditie van de leren tas wordt
gebroken. Leren tasjes toch worden en
Bros gemaakt — een stoffen tas kunnen
we in alle mogelijke variaties zélf vervaar-
digen. Aan zulk een tas kunnen we dan
ook veel meer een persoonlijk cachet geven.
Hoe vindt u het hier afgebeelde tasje?
Het is in een ogenblik klaar en toch prac-
tifich in het gebruik.

Het volgende laat duidelijk zien, hoe we
het tasje moeten knippen. We beginnen
liet twee cirkels van 25 cm. middellijn te
trekken. Uit de cirkel, waarin d^ gaatjes
Voor het koord worden
gemaakt, knippen we

s«en cirkel van 17 cm.,
zodat we een rand
va-n 8 cm. breedte
overhouden. De twee
buitenste randen stik-
ken we nu aan de
Verkeerde kant aan
elkaar. Indien men
geen voering in de tas
maakt, kan nu reeds
toet de afwerking
worden begonnen.
Wordt het tasje wél
gevoerd, dan knippen
we de voering op de-
zelfde wijze als boven
is aangegeven. De
naden van stof en
Voering leggen we ver-
Volgens tegen elkaar
aan, zodat de buiten-
zowel als de binnen-
kant van het tasje
tegelijk zijn afge-
werkt. De twee boven-
randen worden naar
binnen geslagen en
Biet een overhands-
ftaadje afgewerkt.
Nu knipen we op
een afstand van onge-
Veert 6 cm. de gaatjes
Voor het koord, welke
*e met een feston-
steek afwerken. Daar-
na rijgen - we het
koord er door en
hechten de uiteinden
ervan goed vast.

Wie nog in hét bezit is van een oud
Alpino-petje, dat een der kinderen ie klein
is geworden, en waarvoor men geen andere
bestemming weet, kan al heel gauw- een
tasje maken. In het petje behoeven alleen
maar een paar gaatjes te worden ge-
maakt.
Men moet er echter wel rekening mee
houden, dat een gebruikt petje eerst goed
moet worden uitgewassen — het beste is,
het hoofddeksel een flink water- en zout-
bad te geven — voor het tot tasje kan
worden bevorderd.
Het patroon kan a twintig cent worden
besteld bij „Arbeid", postbus 100, Amster-
dam-C. Op de linker bovenhoefc- van de
enveloppe vermelden: „Patroon".

S teeds wanneer er aanvragen om
patronen binnenkomen, zijn er brie-

ven bij van vrouwen, die niet weten, hoe
zijx-ejgenlijk de maat moeten nemen.
Daar het noodzakelijk is, dat bij de aan-
vragen om patronen de juiste maat wordt
opgegeven, omdat anders de pasvorm van
het te vervaardigen kledingstuk zou kun-

Foto: A.P.—Zwaneveldt

iien tegenvallen^ laten wij hierboven nog
eens zien, hoe men de maat moet nemen.
Wij raden onze lezeressen aan deze be-
schrijving uit te knippen én zorgvuldig
te bewaren. Zij beschikken dan bij voor-
komende gevallen altijd over een goede
handleiding.
Bind om de taille een band en zorg, dat
deze op. de heup rust. Pig. l laat zien,
hoe de maten genomen moeten worden
van:
1ste Bovenwijdte: Leg de meterband over
de helft van de ruglengte onder de armen
door en verder recht over de borst. De
band niet te strak aantrekken.
2de Bovenwijdte: Als- bij -de eerste boven-
wijdte, maar nu over het dikste deel van
de buste.
Taillewijdte: Omtrek van het middel.
Heupwijdte: 20 c.m, onder de taille, niet
te strak nieten.
Pig. 2: Ruglengte: Van de nekknobbel uit
tot in de taille.

Rugbrêedte: Van de ene arm tot de an-
dere, _. c.m. onder de nekknobbel.
Fig. 3: Borstlengte: Van de üalspunt tot
in de taille, iets toegeven.
Borstbreedte: Van de ene arm tot de an-
dere arm, 5 c.m. onder de halspum, ->
Halswijdte: Omtrek van de hals.
Fig. 4: Schouderlengte: Van de hals uit

tot eindpunt schouder.
Mouwlengte: Van 4e hals af over öe
schouder tot elleboog en pols (arm ge-
bogen houden).
Zijlengte: Van de oksels tot in de taille
(met een latje onderde arm).
Voorarrnlengte: Van de oksel uit langs
de voorkant van de arm tot de pols. Arm
gewoon omlaag houden.
Elleboogwijdte: Over de gebogen arm
Polswijdte: Omtrek van de pols plus 2 c.m.
Annsgatwijdte: Langs de bovenkant van
de arm niet te strak en niet te ruim
meten.
Roklengte: Van de taille uit tot de grond,
op de vóór-, zij- en achterkant.
.Bepaal de roklengte, zoals men deze wenst
en trek de overige centimeters van de
gemeten maten af.
Ten laatste zij nog vermeld, dat Boven-
wijdte 94 gelijk is aan maat 42; Boven-
wijdte 96 gelijk is aan maat 44; Boven-
wijdte 98 gelijk is aan maat 46, enz.

Mevr. K. v. B.—J. te V. -*- Door-
dien kamgarenstof glad is, gaat

het, wanneer zo'n costuum wat ouder
*ordt, glimmen. De glimmende vlek-
ken kunt u afnemen met water,
^aarin een scheutje ammoniak is
Bedaan. Gewoonlijk heeft men van
deze behandeling echter niet lang
Weizier.
^evr. M. de V.—R. te R. — Op bon 8
Van de brandstoffeniaart is inder-
daad alleen maar turf verkrijgbaar.
Als u proefondervindelijk wilt vast-
stellen of turf voor uw haard geschikt
k, zou u het eerst met een paar moe-
ten proberen, alvorens u 'er honder-
den tegelijk laat komen. Kunnen uw
kennissen u misschien .vóór dit doel
een paar turven afstaan?

W. J.—P. te G. — Om in aan-
te komen voor een gemeente-

koning te Amsterdam moet u zich
doen inschrijven bij de Gemeentelijke
^oningdienst,^Stadhouderskade 1.
^tevr. K — Brieven, waarvan naam
eti adres van de (n) af zender (ster)
ontbreken, worden niet in behande-
'ing genomen.
«ïevr. B. S. W. te E. -- Voor de ge-
2ondheid schadelijke surrogaten mo-
£en niet worden verkocht. Wat dat

kan meri dus in vervangings-
welke openlijk worden" ver-

ocht, wel vertrouwen hebben.
Wtevr. H. v. M.—W. te 2. — Uw open-
hartig schrijven hebben wij met be-

gelezen. Het spijt ons

Correspondentie |
echter u te moeten „mededelen, dat
uw vragen zich er niet toe lenen in
eeh'blad als dit te.worden behandeld.
Wij bepalen ons uitsluitend tot din-
gen van practische en dan nog bij
voorkeur van huishoudelijke aard.
Mej. Joh. R. te U. — Wanneer u vol-
ledige kost en inwoning geniet, is het
niet anders dan een staaltje van uw
plicht, dat u al uw levensmiddelen-
bons -aan uw wèrkgeefster afstaat.
Voor de vrije dagen, wanneer u elders
uw maaltijden moet nuttigen,
levert zulks natuurlijk moeilijkheden
op. Het is voor ons ondoenlijk- uit te
maken, wat uw wèrkgeefster u dan
moet meegeven. Met een beetje goede
wil moet het toch mogelijk zijn tot
een bevredigend resultaat te komen.
Mevr. Ch W.—N. te A. — Wij zijn het
volkomen met u eens, dat de prijzen
van vis' (al of niet gerookt of inge-
legd) van die aard zijn, dat de arbei-
ders ze niet kunnen betalen. Het stel-
len van maximumprijzen" door de
overheid is inderdaad noodzakelijk.
Of de arbeiders dan wél vis kunnen
kopen, betwijfelen wij ten zeerste. U
moet niet vergeten, dat de visserij
onder de huidige omstandigheden van

XV,JAN
GROOTE MARKT 20 (hoek Luth. Burgwal)
TELEFOON 116520 — DEN HAAG

SALON- HUIS- EN
uit voorraad direct leverbaar -

SLAAPKAMERS
*

Reiskosten worden vergoed

geen betekenis is. Het ligt voor de
hand, dat ook het grote risico, aan
dit thans zo gevaarlijke beroep ver-
bonden, mede in de prijzen tot uit-
drukking moe't komen en dat de vis
ook daardoor „duur betaald" moet
worden.
Mevr. H. E. v. ü. V. te 'Arnhem. Wan-
neer u geen nieuwe zeemleerlap kunt
bekostigen, raden wij u aan een rui-
tenwisser te kopen, waarmee u het
sponswater van dé ramen nagenoeg
kan afnemen. Ook beslagen ruiten
kan men met deze wisser, waarvan
de gummi-strook over het glas wordt
gehaald, weer droog maken: Voor het
afnemen van houtwerk is zo'n instru-
ment natuurlijk ongeschikt, daar kan
men dan een doekje voor nemen.
Mevr. J. de R. te Delfzijl. Het is zon-
der twijfel een beet.le ingewikkeld,
als u er drie. soms vier verschillende
kolenleveranciers op nahield. Toch
kunt u zich maar bij één laten in-
schrijven. Waaneer door onderling
overleg geen resultaat is te bereiken,
doet u verstandig, u tot het plaatse-
lijk distributiebureau te wenden.
Mevr. M. P.—G. te d. H. Nu kapok
haast niet te krijgen is, raden wij u
aan van de nog bruikbare kapok dei-
gescheurde matras een paar nieuwe
kussens voor uw stoelen of divan te
maken. Misschien heeft u ook. wel
kussens, die bijgevuld moeten worden.
We geven uw man groot gelijk, dat
hij die oude rommel met 't oog op
brandgevaar niet langer op zolder
wil laten liggen!
Mej. M. C. S. te G. De meest onpar-
tijdige scheidsrechter in geschillen

tussen huisgenoten over de kamer-
temperatuur is een thermometer.
Wanneer de een het te koud of de
ander het te warm vindt, kan men
zich dan.altijd op de stand van dit
instrument beroepen. Juist in deze
tijd van kolenschaarste is het van
belang, dat men bij het stoken reke-
ning houdt met de stand, welke de
thermometer aangeeft.
Mevr. S. v. d. H. te A. Voor het
gepast-geld-vraagstuk weten we maar
één oplossing: er moet door de over-
heid op de- een of andere manier wat
voor worden gedaan. Voor de huis-
vrouw, die de hele- dag l met haar
portemonnaie moet klaar staan, ia
het ondoenlijk iedereen met gepast
geld te betalen. Het „poffen" met
alle daaraan' verbonden nadelen, zal
dan ook door het gebrek aan pas-
munt .worden bevorderd.

(Ingezonden mededeling.)

Zelfgemaakte hoestsiroop
overwint hoest en verkoudheid

Geen enkel middel
brengt sneller ver-

\ lichting dan dit een-
" ** voudige recept. Vraag

aan Uw apotheker
of drogist een 30
grams-fleschje Ver-
vus (dubbel gecon-
centreerd). Vermeng
het thuis met een

kwart liter heet water en een eet-
.lepel suiker. Het resultaat is een
flinke kwart liter-flesch doelmatige
medicijn, ook zeer geschikt voor de
kinderen.
Dosis: 3 tot 8 jaar: teen theelepel; 8
tot 12 jaar: een dessertlepel: vol-
wassenen: een eetlepel «telkens na
de maaltijden en vóór het naar bed
gaan).
Haal de 30 gram Vervus in huis en
maak het vandaag nog klaar.
Knip dit receptje ïiit.
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VOOR DE JEUGD

van Oom Niek
'Er gaat geen week voorbij, of ik krijg
een hele serie briefjes van jongens en
meisjes, die vragen of zij mijn neef of
nicht mogen worden. M'n oudere
neven en nichten weten wel, dat al
die nieuwelingen van harte welkom
zijn maar deze week heb ik er een
neef bijgekregen, die daar helemaal
niet om had gevraagd en die er
nog niet eens aan denkt, te vragen
of hij een neef van Oom-Niek mag
worden. Die brutale jongen heet Rob
En nu zou ik er een prijsvraag van
kunnen maken, hoe een jongen, die
niet eens de raadsels op kan lossen -
die nog niet eens lezen kan — ja, die
niet eens weet, dat hij een oom Niek
heeft, toch een neef van Oom Niek
kan worden, maar ik ben er bang
voor, dat ik meer dan een karrevracht
goede oplossingen zou krijgen. Als
Jullie nog niet begrijpen, wat er aan
de hand is, dan moet je maar even
doorlezen.
Die Rob heeft oom Niek al heel wat
last bezorgd. Daar ging op' een stik-
dörikere avond de telefoon en vroeg
de .vader van Rob, of oom Niek even
kon komen en of hij een waskom zou
willen meebrengen.
Dat lijkt een vreemd verzoek en ik
wist nog niet, dat die waskom voor
neef Rob dienst zou moeten doen. Nu
weten jullie wel, dat oom Niek de
goedheid in persoon is. Hij klauterde
dus met de waskom onder zijn arm op
de fiets, ofschoon hij geen hand voor
ogen kon zien. M'n neven en nichten,
'die zelf wel eens in het donker op de
fiets hebben gezeten, gun ik niet, dat
ze met een grote waskom onder de
arm een heel stuk moeten rijden. Och,
och, wat was ik begonnen! Elk ogen-
blik dacht oom Niek, dat 'hij tegen
de trottoirband zou rijden, dat hij met
waskom en al tegen de straat zou
gaan en aan elk haartje hing een
zweetdroppel, toen hij eindelijk heel-
huids en met een niet-gebroken was-
kom bij den vader van Rob aankwam.
„Nee", zei de vader. „Rob is er nog
niet, maar als-ie komt, wilden we hem
dadelijk een lekker bad geven."

,,O, is het dat", antwoordde oom
Niek. „Je wordt bedankt Morgen-
ochtend was het voor die wasbak
anders nog vroeg genoeg geweest?
Enfin, de bak was er nu toch. en
de volgende ochtend was Rob er ook.
Dat gaf me een vreugde! Tante Cor
kon niet wachten en moest dadelijk
naar den nieuwen neef gaan kijken en

jullie weten, al wat ouder is, was heel
lief. Later begrepen we, hoe dat kwam.
Want toen we, nadat we den nieuwen
neef hadden bewonderd, op de fiets
terugreden, toen zagen- we nog
heel ver van huis Reg en Ron komen
aanstappen. Reg had Ronnie heel lief
bij de hanxi en Bérus, ons hondje,

.hield de twee gezelschap!
Tante Cür viel haast van schrik van
de- fiets af en dadelijk begon ze Reg,
die immers de oudste is, te ondervra-
gen. Maar Reg keek heel teleurgesteld
en gaf haast geen antwoord. „Naai 't
nieuwe kindje kijken", zei Ron in z'n
gebroken taaltje. „Leggie weet de
weg."
Nu wil ik best geloven, dat het twee-
tal de weg naar den nieuwen neef
zou hebben gevonden en alleen de be-
lofte, dat ze heel spoedig naar dat
nieuwe neefje zouden mogen, maar
dat het nu nog niet ging — gevolgd
door de mededeling, dat ze allebei
achter op een fiets moch'ten zitten,
was iri staat, de waterlanders, die al
op komst waren, terug te dringen. Het
had best mogelijk geweest, dat Bérus,
die heel stif naast de jongens had
meegelopen, ook wel achter de fiets
zou hebben aangedraafd, maar daar
vonden we ons. hondje nog te jong
voor En zo kwam het, dat Oom Niek
heel vroeg in de ochtend al weer
thuis kwam met Ronnie achterop en
Bérus in z'n armen.

het gevolg was, dat ©en van de oudere
broers en zusters de opdracht kreeg,
even thuis te blijven om op Reg en

' Ron te letten Want oom Niek wou
toch óók wel eens graag naar dien
nieuwen neef gaan kijken voor hij
naar de krant ging.
Ronnie, die nog echt zo'n moeders-
joggie is. vond het maar half goed, dat
zijn moeder weg ging, zonder dat ze
hem meenam, maar Reg, die zoals
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Nu had ik het boven over een prijs-
vraag, die ik van dit hele geval zou
kunnen maken. Waarom zou ik dat
eigenlijk niet doen? Daar gaan we
dan — alleen... om het niet al te
gemakkelijk te maken, voeg ik aan
deze prijsvraag nog een paar anders
vragen toe.
De eerste vraag luidt dan: Hoe kan
die Rob een neef van oom Niek zijn.
Met andere woorden: Rob is een zoon
van , van een , een ,
of van een van Oom Niek. (De
puntjes invullen).
Als je deze vraag hebt beantwoord,
komen we aan het vervolg van

1

ONZE PRIJSRAADSELS.
We beginnen met een soort van fa-
milie. Je neemt je zelt „bij de kop"
en dan vraag ik:

1. Hoe noem je den broer van je
vader?

2. Wat zeg je tegen de moeder van
je moeder?

3. Wat is de zoon van je vader?
4. Hoe noemen we den grootvader

van je vader?
5. Hoe noemen- we den oom .van va-

der of moeder?

Wie-deze vijf vragen beantwoordt,

maakt kans op een hoofdprijs. De
allereerste vraag geel ik dan als toe-
gift — of liever: «e oplossing ervan
gev^n jullie mij als toegift.

Het tweede raadsel
is wat eenvoudiger. Dat is mij ge-
stuurd door Gerda Vleeming te Am-
sterdam, die het met haar vader
samen maakte. Ook hiervoor een
hoofdprijs.

Met een & ben ik rond
„ „ M zit ik onder de grond
„ „ V ben ik niet leeg
„ „ R gebruikt de bakker mij

bij het deeg
„ W hoor ik bij ieder, die

breide
„ „ P groei ik op de heide
„ „ T draai ik lustig in het rond

„ H zitMk weer onder de grond

Omdat jullie voor Sinterklaas wel
ander werk zult hebben dan raadsel-
oplossen, geef ik nu maar twee raad-
sels. Oplossingen zo spoedig mogelijk,
maar in ieder geval vóór 18 Decem-
ber aan Oom Niek, postbus 100, Am-
sterdam-C.
De prijsvragen in het nummer van
14 November hebben de meesten van
jullie niet zo heel veel moeite gege-
ven. De voorzitter was ajs houthak-
ker gekleed, omdat-ie in het toneel-
stuk, dat die avond werd opgevoerd
•als houftiakker moest optreden. Het
deed me plezier, dat haast alle inzen-
dingen goed waren, omdat- daaruit
bleek, dat m'n neven en nichten met
aandacht lezen. Het nichtje- van de ,
tweede vraag was dom, omdat ze
nooit instuurde" en dus de kans op
een mooie prijs miste.
Met het letterraadsel was een onge-
lukje gebeurd. Ik denk, dat het wat
haastig was gezet en dat daardoor
een omschrijving was weggebleven.
Ook is een nezo geen zoen — dat was
wat al te zout. Toch heeft een hele
serie inzendertjes begrepen, dat de
oplossing moest zijn: Haastige spoed

' is zelden goed. De achternaam van
Rembrandt is: Van Rijn. Ook op
kunstgebied zijn jullie blijkbaar goed
onderlegd!

, NU DE HOOFDPRIJZEN.
Die werden toegekend aan: •
1. Angelina Cools, m. 12 j., Retief-
straat 12, Den Haag (voor den hout-
hakker).
2. Mientje Lacor, m. 11 j., Ravensterjn-
plein 11, VUssingen. (Voor de domme
nicht.)
3. Huig Rokus de Kreij, j., 9 j., Heyd-
scheweg 106, Monster. (Letterraadsel.)
4. Frieda de Mul, m. 13 j., Pierson-
straat 69, Sluiskil '(Rembrandt.)
T r o o s t p r i j z e n verwierven: Corrie
Groenman, m.; 14 j., Stadhouderslaan
13, Groningen; Piet Snijder, j., 9 j.,
Julianastraat 7, Dalfsen; Pietje Win-
ters, m., 10 j., Korte Heezeweg 15,
Apeldoorn; Klaas Ver sluis, j., 13 j.,
Almkerk B 85; Arie Bakker,,}. 12 j.,
Graaf Florisstraat 14, Schiedam; Ella
Goudzwaard, m., 13 j., Nieuwedorp
118, Ouwerkerk bij Zierikzee.

Nadat ik eerst al mijn neven en nich-
ten een prettig Sinterklaasfeest heb
gewenst, begin ik aan» •

m'n uitgebreide correspondentie.
M. Dijksma, Den Haag kar. zich opgeven
voor de correspondentierubriek. Zij moet

• haar verzoek herhalen en nu mét leef-
tijd.
Dicky Ariex, Wageningen, mag mij wel
eens een tekening sturen Misschien
houd ik wel eens een tekenwedstrijd.
Daar zal ik eens over denken.

t Joep Speekmann te Groningen belooft
me een zelfbedacht verhaal. Kom over de
brug, Joep. Ik ben benieuwd
Thea de Helster te Haarlejn, wil Oom
Niek graag als nicht erkennen, maar...
ben je niet te oud voor de raadselsj
Rie Plazier, Amsterdam, heeft Oom Niek
geweldig in z'n wiek geschoten! Maar ik
was wel in m'n sas met de mooie foto:
Rietje op de vuilnisemmer Je komt in
m'n neven- en nichten-album
Corrie van Efferen, Dordrecht. Aan je
verzoek ,om een handwerkje heb ik vol-
daan. Ook in dit nummer zal iets voor
de meisjes worden geplaatst.
Jansje ten Pierik, Amsterdam: Bedankt
voor je mooie tekeningen. Ik heb niet
geneeg ruimte om ze in de krant te aet-
ten. Is het met je prijs in orde?
Jetje Bonman. Wijk bij Heusden. Die

verjaardag zal wel zijn meegevallen. Ver-
tel het me eens.
Annie Teerink, Doesburg, mag meedoen.
Zij moet in haar brief ook haar adres
vernielden Het beste met je zusje!
Roosie Peperzak te Nijmegen: Het por-
tret van Rormie heeft al eens in „Ar-
beid" gestaan. Dat was een prachtig
slagwoord van je vadé'r. Ik had het nog
nooit gehoord maar ik heb er hartelijk
om gelachen.
Johnny Burger moest van zijn moe zelf
een briefje schrijven Dat was verstandig
van moe. Maai Johnny moet erop letten,
dat hij ook schrijft waar hij woont. Ik
hoop, dat Johnny heel gauw een fiets
krijgt
Jetje van Asselt te Apeldoorn moet me
geen postzegel voor antwoord sturen.
Voor de rest is het ai orde Alleen was
je tweede oplossing niet goed.
Martha Hubers te Haarlem gaf me een
hele serie raadsels op. DP leeftijd van
haar zus had ik gauw genoeg uitgere-
kend. Feliciteer haar maar voor mij. Be-
dankt voor je mooie foto Die komt in
m'n album. '
Rietje Nijenhuis, Zwolle Dat was niet
prettig juist toen ziek te worden. Maar
net is wél prettig, dat je nu het eerst aan
de beurt komt. De groeten aan Siempie.
Jopie Holshuijzen'te Amsterdam zond me
een mooi goochelverhaal. Dat is zo leuk
met jullie brieven: haast van al m'n
neven en nichten krijgt ik wat anders.
Martien Presburg, Barchem. Er zijn er
veel. Kijk eens, wat ik m'n neef M. Bate-
ma antwoordde. Waarom zou jij er tóch
niet tegen aan kunnen?
Engeltje Huizinga Groningen. Beter-
schap!
Adriaan Brouwer Junior, Hilversum. Ju-
nior — klinkt dat even deftig? Je vader
— die is senior — heeft gelijk: leer eerst
maar veel. Gelukkig, dat je nu nog je
hoofd niet hoeft te breken over wat je
worden moet. ,
Misschien vindt Piet Houter te Hoorn
dat heel jammer, maar vissen kan
ik niet Als jongen heb ik het wel eens
gedaan eii een keer — per ongeluk zeker

- een kleine aal gevangen Nee, dan
Piet. Die vangt snoeken en grote wit-
vissen!
Van, Anje vdn Calker, Groningen, een
mooi • verjaardagsverhaal. Feliciteer je
moeder van me
Jaap Kers te Almelo moet me zelf schrij-
ven. Ben jij helemaal dwaas om dat je
vader te laten doen? Nee Jaap, van je
vader wil ik geen brief hebben. Alleen
voor heel kleine kinderen maak Ut een
uitzondering. Jongens, die al in de 3e
klas zitten, schrijven me allemaal zélf.
Leni van Rotterdam, te Eist schreef me
een prettige babbelbrief. Als ik op al
haar vragen antwoord zoa moeten geven,
dan was ik morgenochtend nog niet
klaar. Zo'n opstelwedstrijd komt nog wel
eens. Precies, dat waren hun verjaar-
dagen. Als ik vertelde, in welke straat
ik woonde, kreeg ik misschien al m'n
Amsterdamse neven en nichten op be-
zoek.-Dan zou het zo vol worden als in
een stadion bij een voetbalwedstrijd. Het
is helemaal niet lastig, als je elke week
schrijft: hoe meer hoe liever Oom Niek
houdt heel veel van lezen. Over paard-
rijden babbel ik misschien wel eens wat.
Help me maar onthouden '
Jannit, van der Graat te Rotterdam: IK
zal jou maar Jannetje Ongeduld noe-
men. Ik zeg altijd: één raadsel goed:
een kans — twee raadsels goed: twee
kansen. De foto ontvangen en het raad-
sel ook.

De volgende nieuwe neven en nichten
worden extra welkom geheten:

Antje en Jan de Haan, Groningen; P-
J. de Wilde, Haarlem; Annie de Langh,
Den Haag; Leni den Hollander, Middel-
burg; Jaantje Hager, Susteren; J. Slag-
molen, Schiedam; J. v. d. Schuit, Lem-
mer; Ansje Poot, Delft; Neeltje 'Kool,
die dan in het vervolg haar adres met
toebehoren moet opgeven,% hetgeen ook
geldt voor de nieuwe nicht, waarvan ik
alleen maar weet, dat ze.Catharina heet;
Corry in 't Hout, Hoek van Holland;
Gerrit Hommen, Rotterdam N.; Wim de
Vos, Utrecht; Jopie van Es, Haarlem;
Hennie Klein wold, Rotterdam; Maria
Lydia de Knegt Spijkenisse: Jan v. d-
Klauuw, Leiden, Johan Duijn, Haarlem;
Jetske Overbeek, Hengelo.
Met groot genoegen heb ik de brieven van
Annie van Osnabrugge te Vlaardingen en
Van Guus de Hoop te Schagen gelezen.
Annie had zich voor onze correspondentie-
rubriek opgegeven; Guus schreef haar en
nu vernam ik, dat Annie en Guus dikke

vriendinnen zijn geworden. De meisjes •
hebben al een paar weken bij elkaar gelo-
geerd. Ik vind het prettig, 9at onze cor-
respondentierubriek — laat ik het deftiS
zeggien — zulke stevige vriendschaps-
banden legt.
Gepke Schoppen, Oude Niedorp. Had .1e

wat aan de handwerkjes voor meisjes, die
ook deze week weer in „Arbeid", staan?
Nellie de Ruiter, Scheveningen. Tegen één
woordje van je raadsel had ik bezwaar-
Maak. eens een ander.



'CORRESPONDEREN"

EN RUILEN
C o r r e s p o n d e r e n willen: Annie
Moltmaker, m., 15 j., Haspel B 258,
Zevenhuizen (Gr,); Ettje Klok, m.,
13 j., Molenstreek- 213. Veendam;
Jantfe v. d. Vlugt, m., 14 j., Dr.
Compagnie Dammen; Herman
Bloothoo/d, j., 13 j.. Reinwardt-
straat 50, 2e étage. Amsterdam-O,
(liefst met jongen uit zuidelijke
provincies); Ditty Palet, m., 14 j.,
Riederlaan 49 B, Rotterdam-Z.;
Weimpje Lindeboom, m., 13 jaar,
Kavlnksbos 4, Sustereh, - Limburg
(liefst met meisje uit Amsterdam).
Berber v. d. Galiën, m. 15 j.. Veld-
buren .v. d. Brantgum;
Lenie v. d. Berg, m., 8 j., Sumatra-
straat 1091, Amsterdam-Oost;
Antje Veldhuizen, m.. 13 j., Vled-
derveen no. 192, Drth. (Post Vled-
der>;
P o s t z e g e l s r u i l t : Ub'o van der
Spoel j., 14 j., A. P. Pokkerstraat
20 a, Groningen.
Mona de Boer en Jonhy Sinkelen,
Leeuwarden, moeten haar verzoek
herhalen en daarbij eigen leeftijd
opgeven
Jongens en ' meisjes, die willen
corresponderen of ruilen, kunnen
zich nu rechtstreeks tot bovenge-
noemde nichten of neven wenden.
Wie zélf in deze rubriek wil worden

.. geplaatst — je verplicht je dan, de
ingekomen brieven ook te beant-
woorden — schrijve aan

OOM NIEK.
Postbus 100, Amsterdam-C.

Toos Arnold, Princenhage. Een Jaar of
wat geleden is oom Niek in Parijs geweest,
met een autobus er naar toe. Dat was eeö
hele rit. We stapten 's morgens acht uur
in die bus en we waren om half een
's nachts waar we wezen moesten. Je moe

' zal haar handen vol hebben met zo'n
span. Gelukkig, dat ze een grote dochter
heeft, die. haar helpen kan. Feliciteer
Nelly vast van me. Misschien ben ik de
eerste.
Herman Sloothoofd, Amsterdam. Kom
maar op met verhaal en foutentekening,
Je raadsels zal ik nakijken.
M. Batema te Uithuizen moet niét in de
eerste plaats oplossen om wat te winnen.
Als je wat wint, valt het ciee. We lossen
de raadsels op voor ons plezier, Oom
Niek kijkt ze met plezier na
'Willie de Bree, utrecht. Is het jouw bS1

doeling zélf een toneelstukje te schrijven?
Of... moet oom Niek het doen.
Pitrikje fPietiej Cornelia Hoomans, IJlst.
Eerst dacht ik: een vader die zelf schaat-
sen maakt? Maar toen ik de plaatsnaam
zag, begreep ik het al. Reg eri Ron zingen
nu ook Sinterklaasliedjes en tante Cor
speelt erbij op de piano. Dat is wat leuk.
Een mens moet soms wat doen om het
jullie naar de zin te maken. Daar is me
Rie Plazier te Amsterdam. Die vraagt me,
of ik accordeon kan spelen. Dan be-
schouwt Rie me pas als een echten, leuken
lieven oom. Rie vraagt graag — oom Niek
antwoordt wel. Een nieuwerwetse accor-
deon — zo'n kast met heel veel knoopjes
— heb ik nog nooit vast gehad.

. O wee! Nu ben ik niet lief en niet leuk
meer. Op een ouderwetse trekharmonica
kan ik eenvoudige liedjes wél spelen. Kom
ik daardoor-weer een beetje in de- gratie?
Jac. Hagenaars, Bergen op Zoom. Ik kan
er heus niet aan beginnen, Jac, neven en
nichten per brief te antwoorden. Het beste
er mee!
Roelof Jan Lenstra, Sappemeer. Geef je

f Ingezonden mededeling )

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
Kereltje en. de staf van Sinterklaas • Een grappige tekenfilm • Beetó Jan Lutz

Regie en tekst N. J. P. Smith _

"Weet jij een schilder te wonen,,beste
iongen? M'n staf moet een &treekje

hebben."

Wat gebeurt daar?

-Pak dan beet!' Zó krijg ik hem ook.

Lcye-n.
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Het Reis- en Inlichtingenbureau
vant Vreugde en Arbeid op het
Leidseplein te A'dani is geopend
op werkdagen van 9.30—17 uur
en 's Zaterdags van 10.30—12
uur.

j •nrernmtmai»
Ambtenaren en VK.SC iMu<ai.t.*~« perso- *
neel tot .maandinkomen ZONDER BORG

( Wettelijk tariet Vlug en discreet. t
Inlicht en afwikE monde! ol scnnftel. |

Rotterrtam-C'.: Mauritsweg 15;
Amsterdam-C.: Sarpliatistraar 30; .

's-Gravenhase: Rlviervisohmarkt 4.

laat ze van a\

WTr^oS^isteu* tSou^e'M-besU.ders -

ecnte „ vransp'ireeren'
i,! koorts-gevoel-

Htemn AKKERTJE
De Nederlan dsche Pijnstiller

ben je en waar woon je?" De beloning: drie op
gaan veilig naar huis.

de schimmel

op, als je corresponderen wilt. De rest
komt als vanzelf
Coby Groeneweg, Dordrecht zendt voor de
eerst maal in. „Maar als ik wat doe, doe
ik het goed." schrijft Coby erbij en ze
'stuurt me een zelf gemaakt raadsel. Mag
ik het nog eens goed bekijken?
Kees Vinkestijn, Den Haag. Van die ver-
huizing had je me al geschreven. Geluk-
kig, da.t de prijs toch nog kwam waar-ie
wezen moest.
AU Bonnet, Amsterdam. Als je de brieven
aan het Hekelveld 15 in de bus doet,
komen ze ook terecht en 9an hoeft er
geen postzegel op.
Catrinus Cleiois Hoogeveen. Ik houd van
gym en van voetballen en van schaatsen-
rijden, Een hele serie neven en nichten
schreven mij, dat ze al op de schaatsen
waren. Voetballen doe ik niet meer: ik
ben al te oud voor veteranen. Maar
schaatsenrijden nog wat graag, ofschoon...
laten we maar niet zulk een barre winter
krijgen als verleden en eerverleden jaar!
Had je dat gedicht zélf, zonder hulp ge-
maakt? Schrijf me dat nog even, voor ik
het plaats.
Truus Tewis, Amsterdam." Het Sneeuw-
gedichtje zelf verzonnen?
Dick de Graaff, Hillegersberg. Het was
toch je bedoeling niet, dat ik het bekende
verhaaltje van de haas en de schildpad in
de krant zette? Dat gaat niet. Dicky;
alleen eigen, zelf-verzonnen verhaaltjes
mogen erin.
Lena Schagen, Rotterdam. Ik zou niet
graag al jullie brieven tegelijk krijgen. Als
je dadelijk "instuurt nadat je de raadsels
hebt opgelost en je brief of briefkaart
niet eerst een paar weken laat slingeren
voor je hem post. ben je vast en zeker op
tijd.
Joop van Houten. Waarde. Laat je zusje
niet met lucifers spelen Dat is gevaarlijk.
Of waren het afgebrande?
Mien Verkey, Rotterdam. Goed. zo: zelf-
kennis is heel wat waard! Nu heb je vier
kansen. Ik hoop dat Ronnie je grilpt.
Méér kan ik er niet aan doen
C Straat. Meeden B a d i k maar een *>- -
brief van je of ben Je zó Öekend, d'at

bovenstaand adres voldoende, is. Laat jij
die Veendammers maar praten. Er zijn
Amsterdammers, die niet „in een gat als
Veendam" zouden wülen wonen. Oom,
Niek wel. Die zou Amsterdam zelfs met -je
mooie dorp Meeden willen ruilen.
Ubo van der Spoel te Groningen plaatst
me telkens weer voor een raadsel. Hoe
krijg jij een brief uit Groningen naar Am-
sterdam zonder er een postzegel op te
plakken. Leer oom Niek dat kunstje eensl
Tini de Vries, Huizum. Oom Niek is gjin
oprjuchte Fries. Hij kan dat mooie zin-
netje van jou dus ook niet sizze. Ook het
mooie gebouw dat 'je tekende, weet ik niet
te staan. Ik voel me reuze dom!
Dina Bonthoud, Scheemda, meent, dat
andere kinderen* meer recht hadden op de
prijs dan zij. Wij, grote mensen noemen
zo iets altruïstisch oftewel: onzelfzuchtig.
Maar dat vindt oom*Niek al te gek. Elk
kind, dat een goed-opgelost raadsel in-
stuurt heeft recht op een prijs. En dan
komt Ronnie, m'n driejarige zoon. die
grijpt uit al die recht-hebbende kinder-
brieven één brief waarvan de inzender of
inzendster de prijs ook krijgt. Ik zeg:
eerlijker kan het niet. Als Dina zich be-
zwaard voelt, mag ze de prijs wel terug-
sturen, ofschoon oom Niek dat zeker heel
vreemd en lang niet leuk zou vinden. Je
correspondentie-verzoek herhalen. Je gaf
geen leeftijd op. Het beste met de kleins
Jantje.
Weimpje Lindeboom te Lunteren bedank
ik voor de mooie foto. die nu mijn album
siert. Henk zat zeker op de andere kant
van het hek
Rudolf v. d. Spek te 's-Gravenhage leest

'zo nu en dan een moord-boek Er zijn
misschien grote mensen, die dat heel gru-

, weli.jk vinden maar ik weel wel. dat- er 'in
een moord-boek heus geen moord behoeft
te gebeuren. Rudoll ver te l t me een heel
stuk uit dat mooie- boes. zodat ik er ook
van heb genoten, lis wij vroeger een boek
mooi vonden, dan 7ei'"<en we: .t is e.en
reuze boek'' of ?>e '-'cpene" boek.
Tot H<- volgende "•"*>-.
'Uleinu.ui de gioe^i, vnu

OOM NIEK
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Grote vanété-voorstetlingen

December-Sterren '41
Medewerkenden. John Kloos. humorist;
De 3 Los Magéla's, Spaans zangtrio De
'3 Corelli's, antïpodisten. Dan & Rutli
Sayfon, kunstwielrijders; De 4 PcmiMs,
acrobaten: Mary, Jeff & André. komi-
sche kaskadeurs; De Z Willards accor-
deon-virtuozen en een 'Vnriété-orkest. -.
Toegangsprijs 50 cent georg. en huisge-
noten: 80 cent ongeorg a. r inbegr.,
voorts een beperkt aantal werklozen-
kaarten van 10 cent
ROTTERDAM ZONDAG 7 DEC.
Gebouw Odeon, aanvang 2.15 uur n.m
Kaartverkoop 's-Gravendijkwal 95 en
's avonds aan dé zaal
DORDRECHT MAANDAG 8 DEC!
Kunstmin, aanvang '7.30 uur n.rn. Kaart-
verkoop: Singel 162 en Toulonselaan 41
zw. en 's avonds aan de zaal Plaatsbe-
spreking gratis oij Kunstmin op de dag '

- der voorstelling van 10—12 uur
TILBURG DINSDAG 9 DEC.
Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: HobbemastraTat 38 en ües
avonds aan de zaal
BREDA WOENSDAG 10 DEC.
Concorclta, aanvang 7.30 uur n.m.

- Kaartverkoop: Vondelstraat 46 en
- 's avonds aan de zaal
EINDHOVEN DONDERDAG 11 DEC.
Gebouw Voorwaarts, aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: Stratumsedijk 35 en

. 's avonds aan de zaal
TERWINSELEN <eem. Kefkrade)

VRIJDAG 12 DEC.
Verenigingsgebouw „Stiaatsmijn Wiliiel-

' mina", aanvang 7 uur n.m. Kaartver-
koop: Willemstraat 20, Spekholzeriieide
en 's avonds aan de zaal
MAASTRICHT ZATERDAG 13 DEC.
Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Kessëlkade 40 en 's
avonds aan de zaal
DEN BOSCH ZONDAG 14 DEC.
Casino, aanvang 7.30 uur n.m. Kaartver-
koop: Zuiüwal 46 en 's,avonds aan de
zaa.l
De overige plaatsen van deze tournee
worden in het volgend nummer van
„Arbeid" bekend gemaakt

Bont kleinkunst allerlei
o./.v Carter

Medewerkenden: Carlo & Beppo; Cor-
rinu. oabarettière; mr. Carter; professor
Mystlco en Berto & Co.
Toegangsprijs: 35 cent georg. en huisge-'
noten en 50 cent ongeorg. a. r. inbegr.
Voorts een beperkt aantal werklozen-
kaarten van 10 cent
BODEGRAVEN VR*IJDAG 5 DEC.
Concertzaal Van ïtossum, aanvang 7.30
uur n.m. Kaartverkoop: Emmakade 119
en 's avonds aan de zaal
LEKKSUM/AMERONGEN

ZATERDAG 6 DEC.
Zaal Van Soest, aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop:, Donkerstraat B 443 en
aan de zaal.
MOORDRECHT ZONDAG 7 DEC.
Het Posthuis. aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop bij de bekende adressen
en 's avonds aan de zaal.
LEERDAM MAANDAG 8 DEC.
Tavenu, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop : B. Kouwenhoven, Kerkstraat
53 en 's avonds aan de zaal.
DRIEBERGEN • DINSDAG 9 DEC.
N.utsgebouw aanvang 7.3O uur n.m.

r— Bonte 14-pLaagse —i
Radio-uitzendingen •*

DELFT ; DINSDAG 9 DEC.
Stadsdoelen, aanvang 7.3O uur precies.
Medewerking verlenen I>e Ramblers, o.l. i
v Theo Uden Masman; Het Duo Wama,
met Hollandse en Zuidafrikaanse lied-
jes; Karl Leopold, jodeler en De Twee
van V. & A. .'•*
Zoals bekend, worden deze 14-daagse
radio-uitzendingen door Vreugde en Ar-
Beid in samenwerking met de Neder-
landse Omroep georganiseerd Deze
uitzendingen vinden Dinsdagavond om
de veertien dagen plaats; het éérste ge-
deelte wordt uitgezonden over de zen-
der Hilversum I (golflengte 415 m.) en
het tweede gedeelte over Hilversum II"
(golflengte 301 m. ) ; , na sluiting der zen-
ders wordt het programma verder uit-
gezonden over het radiocentrale-net.
De algemene toegangsprijs bedraagt
ƒ 0.60 per persoon, alles inbegrepen
Kaartverkoop: N.V.V. Districtbureau,
Oude Delft 201; bij de penningmeesters
en boden der aangesloten vakgroepen en
's avonds aan de zaal. "

Kaartverkoop; v. d Meulenstraat 51 en
's avonds aan de zaal
GORIM'HEM WOENSDAG 10 DEC.
De Doelen aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop. Zaterdsfg 6 December va.n
3—5 uur in Palvu. Laantje. en 's avonds
aan de zaal
DOETINCIIEM DONDERDAG 11 DEC.
Sociëteit, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Paul Krugerlaan 9 en 's avonds
aan de zaal
TIEL VRIJDAG 12 DEC.
Spaarbankgebouw, aanvang 7 30 u. n.m.
Kaartverkoop: Hoveniersweg 91 en 's
avonds aan de zaal *
DOESBURG ZATERDAG 13 DEC.
Concertzaal, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Bergstr. 63 en 's avonds
aan de zaal
LOCI1EM ZONDAG 14 DEC.
Schouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Emmastraat 16 en 's
avonds aan de zaal

Vrolijkheid in tempo
Een revuetje van Kleinkunst door het
gezelschap van HERMAN DIEDER1CHS.
Medewerkenden zijn: Harry Nolles, hu-
moristisch goochelaar; Marina van ;
Goudswaart, met sprekende en zingen-
de piccolo, toppunt van buikspreken;
Joanita, transformaties; De Twee Eri-
ca's, danspaar: Herman Diedericlis, con-
ferencier; Henk Hunvpen, accordeonist.
Toegangsprijs: 50 cent georg. en huisge-
noten, 80 cent ongeorg. a. r. inbegr. en
een beperkt aantal werklozenkaarten van
10 cent
FRANEKER VRIJDAG 5 DEC.
Koornbeurs, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Westvliet 40 en 's avonds
aan de zaal.
HEERENVEEN ZATERDAG 6 DEC.
Nie-uwe Schouwburg, aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: Dracht 23 en des
avonds aan de zaal.
MEPPEL ZONDAG 7 DEC.
Ogtrop, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Maatkade l en 's avonds'aan
de zaal.
KAMPEN MAANDAG 8 DEC.
Stadsgehoorzaal, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop:. 3e Ebbingedwarsstraat 6
en 's avonds aan de zaal.
APELDOORN DINSDAG 9 DEC.
Tivóli, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Hoofdstraat 178 en 's avonds
aan de zaal.
DEVENTER WOENSDAG 10 DEC.
Help U Zelve, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Singel 18 en 's avonds
aan de zaal
ALMELO DONDERDAG 11 DEC:
Het Groenendal, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Wierdensestraat 22 en
's a'vonds aan de zaal.
HENGELO VRIJDAG 12 DEC;
Concertgebouw, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Rëitzstraat 12 en des
avonds aan de zaal
N I J M E G E N ZONDAG 14 DEC.
Kleine zaal „De Vereniging". _ aanvang
7.30 uur n.m. Kaartverkoop: "Berg en
Dalseweg 38 en 's avonds aan de zaal.

Zondagochtendvoorstelüngen
AMSTERDAM ZONDAG U DEC.
Astoria Theater, Mosplein, aanvang 10.30
uur v.m. Filmvoorstelling met de film
„Pareh" — De Macht van de Kris", ter-
wijl het komisch muziekkwartet „De
Zwervers" voor een goed bijprogramma
zorgt.
Toegangsprijs: 25 cent; voor werklozen
is een beperkt aantal kaarten van 10
cent verkrijgbaar.
Voorverkoop b.a.: Prins Hendrikkade
49-51 en Vreugde en Arbeid, Leidseplein.
Werklozenkasten uitsluitend via de
vakgroepen'.
DEN HAAG ZONDAG 14 DEC.
Odeon Theater, aanvang 10.30 uur v.m.

"Filmvoorstelling met de film „Gehei-
men van het Oerwoud", tevens optreden
van' 2 zwaardrechters van het .gezel-
schap Ardjoeno. Toegangsprijs: 30 cent;
voor werklozen is een beperkt aantal
kaarten van 10 cent verkrijgbaar. Kaart-
verkoop o.a. Dr. Kuiperstraat 10 en 's
morgens aan de zaal
UTRECHT ZONDAG 14 DEC.
Scala Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Filmvoorstelling met de film „Hét Mas-
ker valt" Declamatie van Jan Apon.
Toegangsprijs: 30 cent; terwijl voor
werklozen een beperkt aantal kaarten,
van 10 cent verkrijgbaar is. Kaartver-
koop o.a. Springweg 102 en' 's morgens
aan de zaal.
ROTTERDAM ZONDAG 14 DEC.
Odeon Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Filmvoorstelling met de film „Je moet
maar boffen", met medewerking van
Harry & Willy, zangduet met Hollandse
liedjes. Toegangsprijs: 30 cent; voor

werklozen is een beperkt aantai kaarieu
van 10 cent verkrijgbaar. Kaartverkoop
O.a. 's-Gravendijkwal 95 en 's morgens
aan de zaal.
HILVERSUM ZONDAG 14 DEC.
Casino Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Filmvoorstelling met de film „Concert

- in Tirol" met medewerking van het Ha-
waiian orkest „De Zuldzee-eilanders".
Toegangsprijs: 30 cent, terwijl voor
werklozen een beperkt aantal kaarten
van 10 cent verkrijgbaar is.

Lich.. ontwikkeling
Zwemmen
Voor de opgave van plaatsen, waar de
leden van het N.V.V. en hun huisgeno-
ten tegen zeer laag tarief op bepaalde
tijden m overdekte ̂  "weminrichtingen
kunnen zwemmen, verwijzen wij naar
het voorgaande nummer van ..Arbeid".
'«WEMMEN TE AMSTERDAM. ALK-
MAAR, GOUDA EN DORDRECHT
Amsterdam: Züiderbad: Donderdag van
18.30 — 19.30 uur: kinderen en van 19.45 .
— 21 uur: volwassenen Dinsdag: be-
drij f szwemmen.
Alkmaar: Donderdagsavonas van 19.30—
20.30 uur: kinderen en volwassenen
Gouda: Donderdagsavonds van 6.30 — 7 3O
uur: kinderen en volwassenen
Dordrecht: Woensdagmiddag van 2 — 3
uur: kinderen Woensdagavond van 7.30
— 8.30 uur: volwassenen. •
Om ook nief-leden van het N.V.V. in de
gelegenheid te stellen kennis te maken
met het mooie werk, dat Vreugde en
Arbeid door het organiseren van Koeil-
kope zwemavonden verricht. . bestaat
vanaf l December a.s. de "mogelijkheid
om kennissen en vrienden op dc'/.e avon-
den uit te nodigen, zodat ook zij van
deze door het N.V.V., afdeling „Vreugde
en Arbeid", geboden goedkope zwemge-
legenheld gebruik kunnen maken. Hier-
toe is een beperkt aantal uitnodigings-
kaarten vóór de N.V.V. -leden aan de
kassa der zwembaden verkrijgbaar

Turngroep te Werkendarti
Een turngroep Is in voorbereiding. Er
worden aparte groepen voor heren en
dames gevormd, welke weer gesplitst
zullen worden naar leeftijd. Ook kinde-
ren kunnen zich opgeven. Voor deze
avonden, welke in de Nutzaal worden
gehouden op een nader te bepalen tijd,
kan men ziel? opgeven bij den heer H.
C. de Haan* Uitbreiding 48. Werkendam.

Schaatsenrijden te Amsterdam
Kunstijsbaan Apollohal. Voor na-dere
gegevens verwijzen wij -naar het voor-
gaande nummer van „Arbeid"

Gymnasüekcursussen, Amsterdam
Het ligt in de bedoeling, voor de leden
van het N.V.V. en hun huisgenoten
gymnast.iekcursussen te organiseren,
welke zo eenvoudig zijn, dat. ieder daar-
aan kan deelnemen.
De lessen zullen voor heren en dames
apart worden gegeven, terwijl de deel-
nemersisters) gesplitst zullen worden in
twee leeftijdsgroepen, n.l. tot. en met
30. j aar en boven 30 jaar.
Het lesgeld bedraagt slechts 15 cent per
week. .Aanmeldingen „.bij. het N.V.V.,
District Amsterdam, Prins' Hendrikkade
49 — 51 en Vreugde en Arbeid Laidse-
plein.
Daar aan deze cursussen» slechts een
beperkt aantal personen kan deel- •
nemen; diene men zich zo spoedig mo-'
gelijk by te geven, De eerste cursus.
vangt aan op Vrijdag 12 December a.s. '
om ongeveer .acht uur in Amsterdam-
West, terwijl bij voldoende deelname
ook in Oost en Zuid een dergelijke cur-
sus georganiseerd zal worden
Alle verdere bijzonderheden verstrekt
hét District Amsterdam en Vreugde en
Arbeid, Leidseplein.

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

ARBEID"
met vertoning van de bijzonder mopier
Oogstfilm, waarvoor de muziek speciaal
gecomponeerd werd door Julius Rönt-
gen naar oude melodieën. Muzikale
medewerking verleent mevrouw dr. Eltse
v. d. Ven — Ten Bensel.
Gemeente Museum te Den Haag op 10
December om 7.30 uur n.m. De toe-
gangsprijs bedraagt voor leden van het
N.V.V. 30 cent per persoon. Kaarten o.a.
verkrijgbaar bij Dr. Kuiperstraat 10 en
Vreugde en Arbeid a. d. Hofweg
UTRECHT.
Een A.V.V. is ook hier opgericht en een
cursus Duits begonnen. Voorts wordt op
19 December a.s. in de Nieuwe Schouw-
burg (kleine zaal) een bijeenkomst ge-

.organiseerd waar Jan Strijbos spreekt
en waarbij hij zijn film van Spitsber-
gen, waar hij zulke benauwende mo-
menten beleefde, vertoont.
GRONINGEN.
In begin December zal ook hier een der-
gelijke avond als op 19 December te
Utrecht in Huize Maas georganiseerd
worden.
ARNHEM.
Een A.V.V. wordt hier opgericht, en
vangt evenals de taalcursussen in de
eerste week van December aan. evenals
Goedereede en Dirksland

Filmvoorstellingen
Vertoond wordt de film „De Zoon der
Witta Bergen" met Renate Muller en
Louis Frenker.
Toegangsprijs: 25 cent georg. en huisge-
noten, 35 cent ongeorg. en een beperkt
aantal werklozenkaarten van 10 cent In
elke plaats wordt des middags een kin-
dervoorstelling gegeven, waarvoor de
toegangsprijs bedraagt 15 cent voor kin-
deren en 25 cent voor begeleiders

NIEUW BUIDEN MAANDAG 1.5 DEC.
Hotel Dik, aanvang 7.30 uur n.m. Kin-
dervoorstelling aanvang 4.30 uur n.m.
Kaartverkoop: afdelingsbesturen Fa-
brieks- en Landarbeidersbond en aan de
zaal.
De overige plaatsen voor deze provinciale
tournee worden in het volgend nummer
van „Arbeid" bekend gemaakt.

Kindervoorstell ingen
Het gezelschap van Herman Diedericlis
geeft in de onderstaande plaatsen des
middags een uitstekend verzorgde kin-
dervoorstelling.
Toegangsprijs: 15 cent voor kinderen en
25 cent voor begeleiders. Voor de kaart-
verkoopadressen zie men onder de tour-
nee ..Vrolijkheid in Tempo"

FRANEKER VRIJDAG 5 DEC.-
De Koornbeurs, aanvang 3.30 uur n.m.
Een uitgebreid Sint Nicolaas-programma.

HEERENVEEN ZATERDAG 6 DEC.
Nieuwe Schouwburg, aanvang 2.30 uur
n.m.

MEPPEL ZONDAG 7 DEC.
Ogtrop, aanvang 3 uur n.m. Toegangs-
prijs bedraagt hier '10 cent voor kinde-
ren en begeleiders.

Kinder Sint Nicolaas
variété-voorstelling
te DELFT op Zaterdag 6 December a.s.
In MUSICA, aanvang 2 uur n.m.
In afwijking van hetgeen In het vorig
nummer van Arbeid vermeld werd, komt
hier een geheel nieuw programma in de
plaats van „Nu eens wat anders" Mede-
werking verlenen: Neerlands Jongste 'ac-
cordeonist; een poppendokter; xylofc-
nist; goochelaar; clowns enz.
Toegangsprijs: 15 cent voor kinderen en
25 cent voor begeleiders. Voorverkoop:
Oude Delft 2O1 en 's middags aan de
zaal.

Het gezelschap van fle Grote Variété-
voorstellingen „Detember Sterren 1941"
geeft te Den Haag op'Vrijdag 5 Decem-
ber in Gebouw v K & W. een grote

Sint-Nicolaas-Kindervariété
welke bijgewoond wordt door Sint-Nico-
laas en Zwarte Piet. Aanvang 3 uur n.m.
Zaal open 2.30 uur n.m.
De toegangsprijs bedraagt 15 cerit voor
kinderen en 25 cent voor begeleiders,
a. r: inbegr. '
Om 2 uur n.m. wordt S,int-Nicolaas met
zijn Knecht afgehaald van het station
S.S.
Kaartverkoop ó.a. Dr. Kuiperstraat 10
én Inlichtingenbureau „Vreugde en Ar-
beid" a. d. Hofweg en 's middags aan.
de zaal.

Het gezelschap van Carter geeft In het
kader van de tournee ..Bont Klemkunst-
Allerlel" in de navolgende plaatsen des
middags een uitstekende kindervoor-
stelling

„Jopie Slim en Dikkie Bigmans"
Toegangsprijs: 15 cent voor kinderen en
25 cent voor begeleiders.. Voor de kaart-
verkoopadressen zie men onder de tour-
nee „Bont Kleinkünst-Allerlel o.I.v. Car-
ter"

LEERSUM/AMERONGEN
ZATERDAG 6 DEC.

Zaal Van Soest, aanvang 4 uur n.m.

MOORDRECHT ZONDAG 7 DEC.
Het Posthuis, aanvang 3.30 uur n.m.

DOESBURG ZATERDAG 13 DEC.
Concertzaal, aanvang 3.30 uutf n.m.. Bij-
gewoond door Sint-Nicolaas.

KATWIJK AAN ZEE
ZATERDAG 13 DEC.

Zaal Gesink, aanvang 3 uur n.m. Kin-
dervariétévoorstelling „Wllllam komt"
met zijn groot poppentheater, dansende
pretmakers. goochelaar en buikspreker.
Sint-Nicolaas en Zwarte Piet komen
eveneens. Toegangsprijs 15 cent voor

•kinderen en 25 cent voor begeleiders.
Voorverkoop: o.a. J. de Jong, Louwe-
straat 16-D en 's middags aan de zaal.
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