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H ongerlonen — zijn zij er nog in Nederland? Ja zeker, en meer
dan u wel denkt. Een artikel, dat wij laatst schreven, heeft

enkele pennen van slachtoffers van deze lage lonen in beweging ge*
bracht. Wij behandelden toen een brief van een jeugdigen metaal*
bewerker in Friesland, die, zoals hij schreef, van een loon van ƒ 19.—
geen contributie kon betalen en daarom geen lid kon worden van het
N.-V.V. Men is geneigd zo'n man onvoorwaardelijk gelijk te geven.
Van zo'n loontje kan men niet eens de kosten van het huishouden
bestrijden en het is dus begrijpelijk, dat de vakbondscontributie in
het gedrang komt.
Wij weten dat dit argument in tal van gezinnen zwaar weegt en met
des te meer respect maken wij dan ook melding van het geval van
een arbeider in Zeeuws*Vlaanderen, die ons schrijft: „Ik weet wel,
ƒ 19.— is te weinig vooral in deze
dure tijd, maar wat zou er van
onze organisatie terecht komen,
wanneer wij juist dat afbraken,
wat het enige middel is om een
behoorlijk loon te verkrijgen. Ik
ben zelf van oorsprong fabrieks=
arbeider, maar de fabriek waar ik
werkte, is gesloten wegens de
tijdsomstandigheden, zodat ik nu
genoodzaakt ben om in de land*
bouw mijn brood te verdienen.
Dat „brood verdienen" is een
mooi woord voor een droevige
toestand, want ik verdien op het
ogenblik ƒ 2.40 per dag en per
week niet meer dan ƒ 13.20 om*
dat we maar 5i dag werken. In
de oogst was het iets beter, toen
maakten we 35 cent. Bij lange
dagen kon men er toen mee uit*
komen, doch ƒ 13.20 in de win=
tertijd, dat is een hongerloon
waarvan wij hier niet bestaan
kunnen. Toch ga ik niet uit de
organisatie. We moeten allen lid
blijven; maar ik hoop, dat het
N.V.V. ook verbetering zal bren»
gen in onze positie. Van de boe=
ren zelf hebben wij het zeker niet
te verwachten. Ze zijn schatrijk
hier in ZeeuwssVlaanderen,
maar een arbeider laten ze de
ganse dag werken voor een paar
centen. En als je dat zo ziet, kan
een mens toch geen liefde voor

DE STOKER
De sc/iop zwaait greepvasf in z'n grove handen,
Die zwarf gebrand zijn voor een lange tijd.
De ketels staan met felle muilen — wijd —,
Waarin de kolen voor het laatst belanden.

Hij loopt z'n wacht, ver van de koele dekken.
Van hoofd en borst veegt hij het glimmend zweet.
Het is, of hij daar op de plaat niets weet
Van zon en lucht, van aankomst of vertrekken.

Met lange ijzers slijst hij de rooster-baren.
De kolert'bedden liggen hoog — vergloeid.
Een hete baan, waarbij z'n lijf verschroeit,
Die niemand hem benijdt onder het varen.

In rook en stof moet hij z'n toeren lopen.
Zijn dunne frok kleeft drijfnat aan z'n rug.
De „kap" kijkt heel tevreden op de brug....
De kar draait weer 't gewilde aantal knopen.

Hij kent slechts vuren, vlammen, vonken,
Aan boord behoort hij tot de zwarte staf,
Tussen de bunkers in 't metalen graf, -
Alleen vertrouwd met het snorren en het ronken.

zijn werk krijgen, want het loon
verzoet de arbeid."
Deze man, die de waarde van
organisatie terdege inziet, eindigt
heel typerend met de volgende zin: „Ik ga eindigen, want ik zou wel
een heel boek kunnen schrijven als ik mijn hart eens helemaal mocht
luchten, maar ik zal het er hier bij laten en ik hoop, dat het N.V.V.
ook voor ons een verbetering zal bereiken, zodat er voor een ieder
een bestaan is op deze wereld."
Deze Zeeuwse arbeider heeft het goed gezegd en hij ziet ook heel
precies, wat de taak van het N.V.V. is. Dat is: te strijden voor een
menswaardig bestaan voor iederen arbeider.

Van vuur en stoom getuigt z'n stokersleven,
Bij roet en as kent hij z'n leed...., geluk ....
De ketels pookt hij op de hoogste druk
Om alles, — desnoods zichzelf te geven.

C. D.
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ons beiden verdienen we dus ƒ 17.15. Hieruit zal u wel blijken, dat
ik geen lid van het N.V.V. kan worden."
Wat moet het antwoord zijn op brieven, die toestanden als deze
onthullen? Zoals bij ieder loonvraagstuk is er maar één antwoord
en dat is: „organisatie." Hongerlonen kunnen alleen onmogelijk wor*
den gemaakt door de solidariteit der arbeiders. Dat wil zeggen, doof
gezamenlijk één lijn te trekken en één eis te stellen. En die eis heb*
ben wij al genoemd: een menswaardig bestaan. Heel de vakbonds*
actie, van het eerste begin af tot aan de dag van vandaag toe, richt:
zich op dit doelpunt.

De vraag nu wat men eerder moet doen: lid worden van de vakbond,
teneinde met meer kracht een behoorlijke beloning te kunnen na*

streven, of wel een hoger loofl
af te wachten alvorens men tot
de vakbond toetreedt, is een j
vorm van de oude vraag van wat
er eerder was: het ei of de kip-1
Dat zijn van die vragen, waarop
geen antwoord gegeven kan wor*
den. Betere lonen en vakbonds*
actie zijn één begrip. Wie iets
wil bereiken moet zich organi*
seren. Wie zich organiseren wil.
moet zich offers getroosten.
De arbeiders hebben getoond,
dat zij offers weten te brengen
en zij hebben ervaren, dat het
brengen van die offers groot nut
heeft gehad. Zonder enige over*
drijving kunnen wij zeggen, dat
de arbeiders een veel groter be*
sef van solidariteit hebben ge*
toond dan welke andere grote
bevolkingsgroep ook. Vergelijk
bijvoorbeeld de contributies vao
de boerenbonden eens met die
van de vakorganisatie en men zal i
verstomd staan over het verschil-
Er waren boerenbonden, waar*
van men voor ƒ 2.50 per jaar lid j
kon zijn, waarbij men dan nog
een gratis abonnement op het
orgaan toekreeg en zelfs dat waS
den meesten boeren nog te veel-
Schrijver dezes heeft persoonlijk
meegemaakt, dat er moeilijk* i
heden waren bij het innen van de
contributie voor een bedrijfs*
voorlichtingsvereniging in de
landbouw. Nu zijn de leden van
dergelijke verenigingen uitslui*

N u mene men niet, dat dergelijke hongerlonen alleen in uithoeken
van het land voorkomen. Een tweede brief kwam uit Leiden.

Blijkbaar van een arbeider, die „Arbeid" wel leest, hoewel hij geen
lid van het N.V.V. is. Hij zegt: „Ik ben 20 jaar oud en van beroep
meubelmaker in dienst van een klein bedrijf waar zes man werken.
Er is ontzettend veel werk, maar als men om opslag komt, dan krijgt
men te horen: „De tijden zijn te slecht." Mijn loon is ƒ8.16 met
aftrek van ziekenfondsgeld blijft over ƒ 8. — . Mijn vader ontvangt
ƒ 9.70. Daarvan gaat nog af 55 cent bondsgeld, blijft over ƒ 9.15. Met

tend grote en vooruitstrevende
boeren. De contributie waarover het ging bedroeg.... 35 cent pef

ha. voor e,en periode van 20 maanden. Maar bij verschillende leden
moest de administrateur van de vereniging herhaaldelijk manen en
kreeg hij het geld niet dan met moeite los! En dat waren dan no^
de beste boeren! Een soortgelijke vereniging kon op een der Noord*
Hollandse eilanden niet worden opgericht, omdat een contributie
van een kwartje per jaar per hectare den boeren veel te veel was .. •
Dan hebben de arbeiders heel wat anders getoond en trouwens heel
wat anders bereikt. Maar zolang er zulke hongerlonen zijn, als waar*
van wij in dit artikel gewagen, is er nog meer werk te doen dan wU
in de eerste jaren zullen kunnen verzetten. Eerst door middel val1

waarlijk massale organisatie kunnen in ieder bedrijf loonovereefl',
komsten bereikt worden, die voor het gehele Und verbindend ver'
klaard kunnen worden, waardoor misstanden als hierboven gesignfl'
leerd, verdwijnen.
En als men dan beslist een uitspraak wil hebben over de vraag
eerst komt, het hogere loon of de vakbondscontributie, dan
wij: de vakbondscontributie. Want waar de vakbond zijn intrede
doet, wordt het loon beter. De man in Zeeuws?Vlaanderen heeft
gelijk: houdt onder alle omstandigheden vast aan de organisatie-

UITGAVE VAN HET NEDERLANDS VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN. Hoofdredacteur van het algemeen gedeelte van „Arbeid" <5>'
C F Roosenschoon, Amsterdam. Voor de inhoud der inlegbladen zijn verantwoordelijk de daarop vermelde redacteuren. Verschijnt iedere week Adrt
redactie en administratie: Hekelveld 15, Amsterdam-C. Telefoon 38811. Postbus 100. (Voorplaat: Foto WessinS'
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Wat is rijkdom?
W at bedoelen we eigenlijk, als

we spreken over „een rijk
Iïlan"? Het antwoord is: iemand, die
°vervloedig is gezegend met aardse
8°ederen. Tegelijk weten we, dat'het

•ntal van deze mensen slechts zeer
ePerkt is. Daartoe is het voldoende,
01 de belastingstatistiek op te slaan.
;t aantal personen, dat aangeslagen

. in de vermogensbelasting, bedroeg
* het belastingjaar 1938—1939 ruim

3.000 tegenover een aantal aange-
van ruim 1:364.000 in de in-

nbelasting. Nu zijn er bij de
nljotnstenbelastingen natuurlijk ook
°g mensen, die zoveel verdienen met

«un dagelijkse arbeid, dat men hen
. s rÜk beschouwt. Iemand met meer
^an ƒ 10.000 inkomen valt daar bij-
°orbeeld onder, maar het kan heel

gebeuren, dat zo iemand toch
aanslag heeft in de yermogens-

t asting, omdat hij vrijwel uitslui-
' bestaat van zijn inkomen uit

d. Dje man heeft wel een „rijk
-"", maar is niet „rijk".

et aantal mensen, dat een inkomen
atl ƒ 10.000 of meer verdient, is ech-
r zeer beperkt. Het is niet meer dan

« lint -Pet
siage

deze

van het totale aantal aange-
nen, wat niet wegneemt, dat
2 pet niet minder dan 17 pet

6rdient van het totale bedrag van
e inkomens.

De lage verdiensten zijn verreweg
t^

t talrijkst. De inkomens van ƒ 800
1 ƒ1400 per jaar omvatten niet
lnder dan 47 pet van de aangesla-
tlen-. Als we daar nu nog bij tellen
' aantal, dat geen aanslag ontving

eSéns te geringe inkomsten, dan
len we, dat meer dan de helft van
e bevolking minder dan ƒ 1400 per
ar verdient. Nemen we de grens iets
°§er, namelijk ƒ2000 per jaar, dan
''en daaronder 74 pet van de aan-

en bijgevolg veel meer dan
riekwart van de totale bevolking.

uit deze cijfers blijkt, dat het
- „rijke mensen" zeer beperkt

°et zijn. Maar thans stellen wij de
;: is deze verdeling van vele

^n en weinig rijken er een die
moet bestaan en moet

"Jven bestaan. Is het werkelijk zo,
de artn°ede en rijkdom altijdduren-
lij^e etïlenten van onze maatschappe-
in °Pbouw zijn? Spottend zegt men
den 6 Vollismond: „Rangen en stan-
gal ^oeten er zijn". Dat is een soort
tiejj ftnurnor, waarmee men zijn cri-
ste v°°

 de maatschappij in de mild-
Zich °riïx geeft. En zo lang als men
wuS(. . ai1 deze onevenredigheid be-

s> heeft het niet ontbroken aan
iri om een billijker en even-
verdeling van de maatschap-

riJkdom te verkrijgen.
6 zijde van mensen, die van
stische vraagstukken weinig af-

dat h' °°rt men vaak de mening,
hee^ 6 socialisme als hoogste doel
ftiense bezit geliJkeliJk over alle

°övatt te verdelen- Deze primitieve
soCiali '

 : is volkomen onjuist. Het
Streeft er naar een einde

e
, lan de overmacht, die bezit

Verricht*1 wil dat doen door aan het
ten V&n arbeid de hoogste

Hen z ^
 de sainenleving toe te ken-

eigen(j daardoor de bestaande
£vSVerh°Udingen worden aan-
• at iS de eerste vraag en de

e san 1S', kan dat gebeuren zonder
Het "«"««n* te ontwrichten?
luidt b « r d °P de eerste- vraag

3tlgend- D.e eigendomstoe-
» zoals wij die kennen, zijn

zeker geen wet van Meden en Perzen.
Met deze uitdrukking bedoelt men:
een onveranderlijke, een eeuwig-gel-
dende wet. En zij dankt haar ontstaan
aan het oude .rijk van Meden en Per-
zen, dat lang vóór het begin van onze
jaartelling vele eeuwen lang bloeide
in Mesopotamië. Dat is het land tus-
sen Klein-Azië en Voor-Indië in, het
land van .de Euphraat en de Tigris,
eens een der rijkste vlakten van de
wereld, thans een armoedige woestijn.
Toch heeft dat rijk van Meden en
Perzen zo lang bestaan, dat men het
als een eeuwig-durende instelling be-
schouwde. Doch slechts de zegswijze
„een wet van Meden en Perzen" is er
van over en daarmee is tegelijk aan-
getoond, hoe vergankelijk zelfs de
soliedst geachte menselijke instellin-
gen zijn.
Deze vergankelijkheid geldt in zijn
volle omvang voor de regelen, die op
het bezit en het eigendom in onze
maatschappij betrekking hebberf. Zo
spoedig de bestaande verhoudingen
een belemmering worden voor het
normale functionneren van het leven,
moeten zij veranderd worden. Het
zijn niet de mensen, die dat eisen;
het is de ontwikkeling van de maat-
schappij zélf, die deze verandering
noodzakelijk maakt. De wereld ver-
andert en wij veranderen mét hem.
Natuurlijk is het niet gemakkelijk om
instellingen, die door traditie en
maatschappelijke organisatie diep in
ons volksleven zijn geworteld, een
andere ontwikkelingsrichting tje geven
Deze diepe beworteling levert het
verzet op, dat tegen noodzakelijke
vernieuwingen altijd gevonden wordt.
Doch op den duur blijkt de vernieu-
wing toch niet tegen te houden te zijn;
de- oude wortels sterven af, het nieu-
we begint wortel te schieten en tege-
lijk daarmee zien we de opvattingen
van r>e mensen veranderen.

Al naar het tempo, waarin dat ge-
schiedt, spreken wij van een „revo-
lutie" of een „evolutie". Revolutie is
verandering in snel tempo gepaard'
gaande met krachtig ingrijpen en
dikwijls forcering van de nog be-
staande oude taeworteling. Bij een
evolutie verloopt alles geleidelijker,
langzamer en vreedzamer, maar blij-
ven daardoor ook vaak oude resten
zitten.
Het zijn echter niet de mensen, die

kiezen tussen evolutie en revolutie.
Het is lang niet zo, dat de mensheid
in staat is zijn maatschappelijk leven
geheel en al doelbewust te leiden.
Daardoor worden gehele volkeren
meer meegesleurd door -de ontwikke-
ling, dus door^ een hun onbekende
lotsbestemming, dan dat zij nauw-
keurig weten, wat zij doen en waar-
om zij hét doen.
Zo is het ook met de eigendomsver-
houdingen. Wij zijn er ons allen van
bewust, dat de toestanden, geschapen
door de op ongekende schaal toege-
nomen productie van goederen ten-
gevolge van de technische en weten-

' schappelijke opbloei in de laatste 208
jaar, allesbehalve ideaal zijn. De hele
geschiedenis van het arbeidende volk,
vooral van de laatste 50 jaar, is een
aaneenschakeling van crises, stijgen-
de prijzen, werkloosheid en oorlogen,
die zeker geen getuigenis aflegt van
de voortreffelijke regeling van het
eigendomsvraagstuk in het liberaal-
kapitalistische tijdperk. Heel het stre-
ven naar sociale rechtvaardiging, zo-
als wij dat terugvinden ui alle groe-
pen der bevolking en even sterk bij
de katholieken en protestanten als
bij de niet-godsdienstig georiënteer-
de arbeiders^ is een aanklacht tegen
de eigendomsverhoudingen van de
laatste tijd. Er is dus zeker alle reden
voor — méér nog; er is zeker een
dwingende noodzaak om diep ingrij-
pende veranderingen aan te brengen.
Nu we daarvan overtuigd zijn, keren
we terug naar ons uitgangspunt.
Thans vragen we, wat is rijkdom?
We hebben er min of meer reeds een
antwoord op gegeven. Het is een over-
vloed van aardse goederen. Doch wat
verstaan we onder aardse goederen?
Iemand kan op een onmetelijk grote
stenen berg wonen en dus de beschik-
king hebben over een oneindig aan-
tal stenen, terwijl hij toch door dat
feit alleen niet rijk te noemen is.
Wanneer die stenen echter gebruikt
kunnen worden voor huizenbouw,
dan is dat bezit wél een rijkdom.

Onder aardse goederen moet men dus
verstaan: dat wat voor het leven van
den mens nuttig is. Het bezit van
zo'n stenen berg is op zichzelf echter
niet voldoende. Het krijgt pas be-
tekenis, wanneer wij de stenen gaan
loshakken, op maat bikken of zagen

en verzenden om ze tenslotte te ge-
bruiken voor de bouw van wegen,
woningen, enz., m.a.w., wanneer wij
de berg gaan bewerken. Wat is het
dus dat de slapende rijkdom van deze •
berg tot een levende waarde maakt?
Dat is de arbeid, die er dan wordt
verricht. Arbeid is het die bepaalt",
of iets nut heeft voor den mens of
niet. Zonder arbeid krijgen wij niets"
behalve de lucht die wrj inademen.
Ga maar eens na, hoe dit In ieder op-
zicht opgaat. Zelfs een visser, die zijn
vissen uit de vrije zee kan halen, moet
arbeid verrichten om deze vissen te
bemachtigen; zelfs de jager van een
wild volk moet zich pijl en boog ver-
vaardigen en de ganse dag in touw
zijn bij het opsporen van het wild,
om te kunnen bestaan. *

Iedere inspanning met het doel te
verrichten wat voor ons bestaan on-
misbaar is, is arbeid. En het is dui-
delijk, dat alle rijkdom, waarover de

" mensheid beschikt, een voortvloeisel
is van die arbeid.

Misschien zal men zeggen, dat dit
slechts gedeeltelijk waar is. Eeja boer
bijvoorbeeld verricht een zekere hoe-
veelheid arbeid op zijn akker. Doch
de gewassen, die daar groeien, groei-
en omdat zij levende natuurkrachten
in zich bergen. Het schijnt dus, dat*
in de landbouw slechts een gedeelte
van de productenrijkdom op rekening
van de menselijke arbeid geschoven-
kan worden. Toch is dat niet het
geval. Zonder de arbeid van den boer
zouden die gewassen niet tot ontwik-
keling komen. Zij zouden hier en daar
wellicht in het wild voorkomen, maar
zij zouden zonder arbeid niet tot de
rijkdommen der mensheid behoren.
Het is de menselijke arbeid, die er
voor zorgt, dat er doelbewust vol-
doende wordt voortgebracht voor onze
behoeften. Het spreekt vanzelf, dat
daarbij iedere natuurkracht, die wij
ons dienstbaar kunnen maken, ge-
bruikt wordt. Daartoe immers is de
Schepping aan den mens gegeven.
Het is ons nu duidelijk, wat de her-
komst van onze stoffelijke rijkdom
is. Die herkomst is onze gemeenschap-
pelijke arbeid. Dit erkennende, zal
men moeten toegeven, dat dan ook
ieder, die daaraan meewerkt, recht
heeft op zijn evenredig aandeel en
dus recht heeft op een behoorlijk
levensonderhoud. Dit is het uitgangs-
punt van het socialisme. In volgende
artikelen zullen we nagaan tot welke
eisen op het gebied van herziening
der eigendomsverhoudingen dit uit-
gangspunt ons brengt.
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D e Haan, die timmerman was, had
een karweitje. HU moest een aan-

tal deuren leveren voor een aannemer
en De Haan, die deze opdracht be-
schouwde als de eerste stap naar het
verkrijgen van een eigen timmerfa-
briek, had alles gedaan om zo goed-
koop mogelijk te kunnen leveren. Hij
was verreweg de laagste inschrijver
geweest, maar na de voldoening over
het verkrijgen van de opdracht, kwam
de bezinning. Want hij had eigenlijk
wel wat heel goedkoop het leveren van
de deuren aangeboden. Hij moest ze
niet alleen lijmen en pluggen, maar
ook geverfd afleveren, en bij nader
inzien bleek, dat verven toch niet zo
erg goedkoop was. Lang piekeren
bracht hem op de gedachte, dat hij de
opdracht wellicht kon veranderen. Hij
zocht en vond een schildertje, dat voor
een zacht prijsje het verfwerk wilde
verrichten. Hij verzocht aan zijn op-
drachtgever om daarmee accoord te
gaan, hetgeen deze argeloos deed.
De gewenste schilder werd gevonden in
den persoon van Kuiken. En Kuiken,
die juist werkloos was, nam het kar-
weitje graag aan voor een vast bedrag
per deur. Hij schuurde en plamuurde
de ganse dag en leverde trouw zijn
partijtje deuren af, zoals hij met De
Haan overeengekomen was. Maar toen
kwam de dag van betalen. Kuiken had
tegen die tijd een vordering wegens
arbeidsloon en materialen van enkele
honderden guldens. Het arbeidsloon
alleen beliep omstreeks tweehonderd-
vijftig pop en aangezien de man al zijn
reserves had moeten interen om het
werkje te voltooien, zat hij nu om zijn
geld dringend verlegen. De Haan had
hem steeds afgescheept met het ver-
haal, dat hij zelf op betaling moest
wachten tot de aflevering van de hele
partij, zodat Kuiken een paar maan-
den lang zijn arbeidskracht had moe-
ten voorschieten.
Inmiddels had De Haan al weer ander
werk aangenomen en om dat te kun-
nen financieren, gebruikte hij de op-
brengst van het deurenkarwei; een
pasbeginnende „fabrikant-met-grote-
plannen" komt nu eenmaal altijd be-
drijfskapitaal tekort! Nogmaals kwam
Kuiken manen. En dat ging De Haan
zo de keel uithangen, dat hij een lis-
tigheidje verzon. „Man", zei hij, „je
moet helemaal niet bij mij wezen. Ga
naar de firma De Boer, voor wie de
deuren bestemd zijn en vraag daar om
je loon." Kuiken ging en werd ont-
vangen door een zeer verbaasden heer
De Boer. „Ik heb niets met u te ma-
ken", zei deze. „Ik gaf een opdracht
aan De Haan en die heeft u aange-
steld. Het schilderen heeft hij wel los-
gemaakt van timmeren van de deuren,
maar de opdracht voor het werk ont-
ving u uit handen van De Haan en
niet van ons."

Zo zat Kuiken tussen twee stoelen en
hij kon naar zijn geld fluiten. Geluk-
kig was Kuiken echter lid van het
N.V.V. en toen hij dan niet goedschiks
zijn geld kon krijgen, wendde hij zich
tot het Buredu voor Rechtsbescher-
ming. „Breng alle papieren, die je
over de zaak bezit, maar eens hier",
zei de rechtskundige, en onder die pa-
pieren werd een gelukkige vondst ge-
daan. Het was een briefje van De
Haan aan Kuiken en daarin stond dit
zinnetje: „Je kunt de deuren, die je
voor me schilderen zal, afleveren bij
de firma De Boer." Nu stond het vast,
dat De Haan de opdracht had gege-
ven en de zaak was „voor den
bakker".
De Haan strubbelde nog wat tegen,
maar toen het Bureau aanstalten
maakte om zijn faillissement aan te
vragen, kreeg de schrik hem te pak-
ken en hij betaalde maar onmiddellijk
het gehele bedrag. Stel je voor, dat al
de toekomstplannen van een eigen
fabriek in rook zouden opgaan!
Maar Kuiken had tenminste zijn loon,
dank zij het N.V.V.
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MEDISCHE VRAGEN
Vragen voor deze rubriek richtt men
tot den medischen medewerker van
het weekblad „Arbeid". Postbus 100.

T. C. te R. De behandeling van zomer-
sproeten is moeilijk, langduri-' en het
resultaat is in de regel gering. Alleen af-
zonderlijke zeer grote sproeten kunnen
wel met succes met koolzuursneeuw wor-
den behandeld.
J. Z. te U. De aandoening op de kin kan
inderdaad zeer hardnekkig zijn. De be-
handeling met een „infra-rood straler"
(ogen beschermen!) kan hierbij soms uit-
komst geven.
Wat uw tweede vraag betreft: de ver-,
schijnselen in linkerarm en schouder
duiden op een ontsteking van één van de
zenuwen. Vraagt u eens een verwijs-
briefje voor een specialist, die dit beoor-
delen kan.
C. v. D. te B. De bepaling van het ge-
wicht behoort alleen met een onderbroek
aan te geschieden. Vanzelfsprekend moet
bij de bepaling van de lengte rekening
worden gehouden met uw verkromming.
Wanneer de aanvraag van uw huisarts
wordt afgewezen, kan hij voor u in be-
roep gaan bij de medische adviescom-
missie. Zie ook het antwoord aan M. A.
te A. in dit nummer.
G. G. te A. Volgens de inzichten. van de
laatste jaren bent u met uw levenswijze
van thans op de goede weg De lijder
aan chronische dikkedarm-ontsteking
heeft ten gevolge van de diarrheeën
méér behoefte aan eiw:t, aan mineralen
en aan vitamines dan een gewoon mens.
In de laatste tijd heeft de overtuiging
veld gewonnen, dat het gebruik van veel
eiwit, veel vitamines, veel mineralen en
weinig zetmeelstoffen en suikei en ook
van niet veel vet zelfs genezend werkt.
Een dergelijk dieet ziet er als volgt uit:
Ontbijt: hangop .van J liter karnemelk,
zo mogelijk met een rauw geraspte
appel erdoor; l sneetje volkorenbrood,
boter, kaas
11 uur: glas karnemelk.
Kof f ieboterham: 2 sneetjes volkoren-
brood, gewoon gesmeerd, belegd met 50 g.
lever of 50 g. kwark of 35 g. garnalen
of 50 g. mosselen of 50 g. worst, l glas
melk, het sap van l citroen.
Middagmaal: 3 aardappelen in de schil
gekookt, groente, die net jaargetijde op-
levert, daarbij zo mogelijk ook een ge-
deelte van de groente rauw, dus b.v. als
een salade van rauwe andijvie of veldsla
met een paar plakjes gekookte biet, een
kleine portie geraspte rauwe wortel ge-
raspte rauwe koolraap, rauwe zuurkool,
rauwe rode kool enz.:vlees, lever of nier,
zo mogelijk ook nu en dan eens 300 g.
gekookte vis (150 g. visvlees zonder
.graat); ca. 150 g yoghurt of karnemelkse
of zoetemelkse pap (pudding) met weinig
suiker. v
's Avonds: glas karnemelk.
Tegen het gebruik van tannalbuminum
is, zolang u dit nodig blijkt te hebben,
geen bezwaar
H. J. B. te A. Wanneer uw vrouw nog
geen 24 jaar is, hoort, volgens de thans
nog geldende regeling, bij haar lengte
een gewicht van 53,3 Kg.: volgens de
komende regeling een gewicht van 64.3
kg. Zij heeft dus geen recht op extra
toewijzing.
A. S. te A. Aan het gebruik van het
„Imterna"-verband zijn grote nadelen
verbonden. Past u het dus niet verder
toe.
W. v. D. te A Wanneer u voldoende
levertraan heeft, kunt u vanzelfsprekend
vitamine D-tabletten ontberen en doet u
met uw levertraan, die behalve vitamine
D ook vitamine A en een gehele reeks
andere voor het groeiende kind belang-
rijke stoffen bevat, veel meer nut dan
met de vitamine D-tabletten. Het teza-
men geven van de vitamine D-tabletten
met levertraan is echter minder gewenst.
U zoudt dan te veel vitamine D toe-
dienen.
J. C. D. te 's-Gr Uw vrouw moet hier-
mede niet blijven doorlopen, maar zich
spoedig onder behandeling van den huis-
arts stellen.
H. P. te St A. P. Tot mijn spijt kan ik
over de toestand van uw vrouw zonder
onderzoek niet oordelen. In het wrijf mid-
deltje zie ik niet veeJ heil
Tegen aangezichtsharen kan men de
huid telkens opnieuw afwrijven mét puim-
steen. de haren worden dan geleidelijk
aan dunner en zwakker. De huid moet
na deze bewerking met een weinig boor-
zalf worden ingevet.
Ook over uw spierpijnen kan ik zonder
onderzoek niet oordelen.
L. K. te E. Bij vetpuistjes bestaat vaak

een lichte h'^"darmoede. Het gebruik van
ijzer (b.v. 3 x daags 2 ferrostabil-tablet-
ten) werkt dan genezend, ook op de
huid.
C. J B. te A. De bereiding van het sul-
foricinicum natricum moet u aan den
apotheker of fabrikant overlaten. U kunt
het kant en klaar voor omstreeks 90 cent
per 50 gram kopen Deze verbinding
bevat in het geheel geen vrij zwavelzuur
meer. Zie ook het antwoord aan J. H. te
Sch. in deze rubriek.

M. d. L. te R. IJzerpraeparaten kan uw
huisdokter u her beste voorschrijven.
Zie ook het antwoord aan L. K. te E.

J. M. P. te R. Het „blauw worden van
de kou" berust op een prikkeling dooi-
de kou van die zenuwen, die de kleinste
bloedvaten vernauwen. Het verschijnsel
treedt dus ook op bij een volkomen nor-
maal hart. Overgevoeligheid van de be-
trokken zenuwen komt wel voor tezamen
met een verminderde werking van de
schildklier en eveneens, tezamen met een
verminderde werking van de eierstok-
ken. Alleen in die gevallen zou met be-
hulp van geneesmiddelen tegen het
blauwworden iets te bereiken zijn.
A. B. te 's-Gr. Pharmaneurine (vitamine
B,) fe op het ogenblik nog in de apo-
theek verkrijgbaar. Wat het voorschrij-
ven voor rekening van het ziekenfonds
betreft, moet u bedenken, dat dit praepa-
raat in de fabriek wordt gemaakt en dus
een z.g. specialité is. Het ziekenfonds zal
het voorschrijven ervan ongetwijfeld aan.
den behandelenden medicus toestaan, in-
dien in uw geval een dringende aanwij-
zing voor het gebruik ervan bestaat.
P. F. te H. H. Zonder onderzoek kan ik
over uw toestand niet oordelen. Stelt u
zich onder* behandeling van uw huisdok-
ter, want naar wat u schrijft is de moge-
lijkheid niet uitgesloten, dat er een lichte
ontsteking van de blaas bestaat. De vita-
mine B,-tabletten zouden uw lusteloos-
heid en trage stoelgang kunnen be-
ïnvloeden. «
G. W. K. te S. Tot mijn spijt kan ik
zonder onderzoek niet over de toestand
van uw vrouw oordelen. Zij moet zich
onder, zo nodig, specialistische behande-
ling stellen.
L. v. O. te A. Tegen het gebruik' van
uw voorraadje A—D vitamines is geen
enkel bezwaar.
F. d. V. te G. Het te vaak terugkeren
van de ongesteldheid kan berusten op
tal van oorzaken, die alle een vermin-
derde werking van de eierstok tot gevolg
hebben. Hiertoe behoren o.a. algemene
zwakte en ziektetoestanden (longtuber-
culose, chronische ontstekingsprocessen In
de buik) en ten slotte ook de oudere
leef^Jjd. Waar uw vrouw ook sterk in
gewicht is afgenomen, is het zeker zaak,
dat u uw best doet om doktershulp voor
haar te krijgen. Volgens de regeling van
Nov. 1940 komt zij niet in aanmerking
voor extra-rantsoen.
J. A. B. te N. Tot mijn spijt is zonder
onderzoek geen oordeel over de toestand
van uw vrouw mogelijk. Is er al eens een
Röntgenfoto van de sella turcica bij haar
gemaakt?
J. v. S. te J. In de eerste plaats zal uw
huisdokter op ,grond 'van hyperthyreoidie
voor u de daarvoor beschikbaar gestelde
extra toewijzingen moeten aanvragen.
Verder zal hij u met behulp van het
C.B. ook levertraan kunnen bezorgen.
Het zal dan wel lukken om verdere ge-
wichtsafname te voorkomen.

A. C. te R. Een halve liter melk per dag
heeft uw zoontje zeker nog nodig. Verder
zijn roggebrood en . bruinbrood 'te verkie-
zen boven het gebruik van wittebrood.
Denkt u er ten slotte vooral om, om nu
het fruit schaars is. hem daarvoor in de
plaats dagelijks rauwe wortelen, rauwe
koolraap of een gedeelte van de groente
rauw (zuurkool, andijvie, rode kool enz.)
te geven.
A. v. D. te D. Uw vrouw is niet min-
der dan 27 pet onder dat, wat voor haar
leeftijd en lengte normaal is te achten.
Volgens de regeling van November 1940
kan zij nog geen toeslag krijgen. Volgens
de komende regeling wel.
Vooral tegen de zwarte aanslag op het
kunstgebit helpt geen enkel van de aan-
bevolen middelen. Het enige is, dagelijks
onder de kraan flink afborstelen met een
langharige, stevige borstel, liefst van
paardehaar. Heeft zich reeds veel aanslag
gevormd, dan moet u beginnen met het
gebit eerst geheel te laten reinigen door
dengene, die het voor u heeft gemaakt.
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ZocZs we in ons vorig artikel scM1^
ven, een leek kan een konijnen^

bereiden en we zullen nu wat van "
bereiding vertellen. Wil men met »
bereiding een aanvang maken, da

zoekt men een partijtje vellen bi)e®
die men bereid, gebruiken wil. Ze io°f'
den 24 uur in het water te weW
gezet; gedurende die tijd ververst W*
het water een keer of 3. Bij het sp<>^
nen der vellen dient men de vUeS'
en vetresten verwijderd te hebW^
Gedurende het weken moet men » jj£
vellen enige keren kneden en rëM® 15
en wat men daarbij dan nog w?i eii
aan vlees en vetdeeltjes, verwijder^ Vg

Het verversen van het water W06 v^w Weg

zo vaak _ geschieden tot het held®
blijft en de vellen blank zijn.
Om een pels .te bereiden, heeft ^t

preparaten nodig, die het vel "*(
duurzamen en bederfwerend werKëm
voor den leek, die eens enkele ve^e

bereidt, komt daarvoor alleen ö^w' ê "
in aanmerking. Nu moet hier ditf ge^
worden bijgevoegd,- dat de alui^'j <%e]T.
werking het verkregen bont on9e

schikt doet zijn om aan de regen |
worden blootgesteld. Maar wij re™
nen er dan ook op, dat onze lei? \
zo verstandig zullen zijn, dat zoöjj
neer zij vellen willen laten veriK^'j
ken tot een bont, bontkraag of wlö)1

tel,' de verwerking in handen zuÜ®\
geven van een vakman.
Zijn de vellen nu goed schoon H
blank geworden, dan maakt men eejj\
bad gereed van zout en aluin in ',
volgende verhouding: i pond zout', .
pond aluin en 6 liter water. AW*',
sluit de poriën goed af en is dus &\
uitnemend bederf werend'middel. M^,
neme echter niet meer aluin dan tii® rj
boven wordt aangegeven; neemt tttf*. t
meer, dan wordt het vel stug Hef' ^
men het bad op boven aangegev^

.wijze samengesteld, dan wordt K1 ^
aan de kook gebracht om het daarf6 ^
te laten afkoelen tot 25 a 30 grade^' ^
In dit bad worden de vellen gebrac^ ^
men rekt en kneedt ze daarbij hef': ^
haaldelijk en gedurende een v j g(
lange tijd. Is zulks geschied, dan ïfl(l ^
men de vellen gedurende 20 a 24 "* Cf
in dit bad staan. Daarna worden ^ ^
er uitgehaald en daarbij goed uitSe' ^
'knepen; hoe beter uitgeknepen, iï° ^
beter resultaat. Dan hangt men & C(
uitgeknepen vellen op een rek of ö"' g
een draad, waaraan men ze met i"0^ \
knijpers kan bevestigen. Ze moeW g
vrij hangen, opdat de wind ze Ga\ ti
alle kanten kan bereiken. Men v&'^
gete niet de vellen gedurende ^
drogen nog enige keren te rekW
want zulks is absoluut nodig om ^
goed soepel te doen zijn. ^e
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Wanneer de vellen droog zijnr tS^'
den ze plat op een^tafel of op f£^
bord of brede plank gelegd en
een stomp mes of soortgelijk
werp nog eens goed afgekrabd
verdient aanbeveling om.
men de vellen op deze wijze 9ereeLt
heeft gemaakt, ze nog eens gedureV^jt
enige tijd over een harde hoew»
kant heen en weer te trekken DaaL
door worden ze soepeler. Is 2^ ,
gebeurd, dan bewerkt men de binn^11

zijde nog eens met puimsteen. ,
Dan zijn de vellen klaar behoud^
het reinigen van de haarzijde, waaft

gedurende, de boven omschreven 1
werkingen zich allerlei ongerecnt^.
heden hebben vastgezet DaarV0 ,
kan men schone zemelen, gips ^
droog zaagsel van eikenhout gd° .,
ken. Dit wordt goed in het haar 9..^
wreven; men laat het er enige
in zitten en Klopt en borstelt het
flink .uit.
Wil men het vel mooi glanzend
ken, dan neme men een zijden
en wrijve daar de haarzijde flink tf*^j,
Vaklui kunnen met konijnenve'1 ^ •
veel meer bereiken. Vrijwel alle W
dat in de winkels verkocht wordt 2^
konijnenvellen. Daarover vertelle11

later nog wel eens.
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N- KRONIEK VAN DE ARBEID
7°n<ier twijfel is het de Algemene
fc Nederlandse Bond van Meubelma-

s> Behangers, Houtbewerkers en.
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an V
tet»

vakgenoten, die deze
t de aandacht voor zich

Jarf OI?vraSen, want op Maandag 12
g "

Uari zijn de belangrijkste bepalin-
j^ van de nieuwe C.A.Ó. voor de

Ueringsindustrie voor alle onder-
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in Nederland bindend ge-
• De voorschriften ten aanzien
betaling van feestdagen waren

ua i werking getreden op Woens-
j*" 24 December, waardoor de beide
<j *s*dagen en de Nieuwjaarsdag al
jj, ^Ük moesten worden betaald.
lgerrtiee is een moeizaam werk, dat
ej^aanden vorderde, tot een goed
Ver Sebracht. Het staat vast, dat
^J^Weg het overgrote deel van de

[enoten door de bindend vastge-
arbeidsvoorwaarden een loons-'

krijgt van 10 tot .30% en
zelfs meer. Een groot aantal

I; bovendien recht op vacantie,
er heel wat arbeiders in deze

ven zijn, die thans voor het
de feestdagen doorbetaald krij-

L?' Thans moet gezorgd worden voor
J^rispelijke toepassing van deze
^fleride uitspraak van het College
;i[ Rijksbemiddelaars en om dat te
' ^ften bereiken is het gewénst, ja'
J? noodzakelijk, dat veel meer ar-

*rs zich organiseren dan op het
het geval is. "Ook bindend
even arbeidsvoorwaarden
L de practijk steeds een
arbeidersorganisatie nodig
om goed te kunnen werken.

j-r. ander nieuwtje, dat voor alle
,&iders van betekenis is, is het
QiilUWe tarief van de kinderbijslag,
t^ftgs heeft de heer Vermeulen

medegedeeld, dat deze bijslagen
zouden worden en het zal

Uj£er tot voldoening stemmen, dat dit
jj Uwe tarief in het bijzonder gunstig
Ij0 ?°r de lage lonen. Doordat de ver-
^«irig voor gji€ betrokkenen 10 cent
i^ *ag bedraagt, is deze verbetering
de

ar verhouding het belangrijkst voor
a; 'aagste groep. Het oude tarief was
e^aar de hoogte van het loori 10
Q, ' 15 cent, 20 cent of 25 cent per
jJJ voor ieder kind, dat men méér
jjjjt dan 2 onder de 15 jaar. Het
Cent tarief wordt resP- 20 cent. 25
de ' ' 30 cent en 35 cent. Aangezien
l Q verhoging wordt berekend van
% f,.°ber 1941 af, zal de eerstkomen-

ig dus volgens het nieuwe
geschieden.
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van de toeslagen op in-
s- en ouderdomsrente heeft
voeten in de aarde. Er moet

een onderzoek worden inge-.
dï(. omtrent 260.000 personen, om-
% rf hoogte van de toeslag afhangt
^r samenstelling van het gezin,
% , eeval moet dus afzonderlijk wor-
het °fkeken. Als men dat weet, wordt
^r^ begrijpelijk, dat verschillende
S'echt rs nun beslag nog niet, of
****• f» ge<JeelteliJk hebben ontvan-
^llte/6 RiJksverzekeringsbank geeft
sHei r de verzekering, dat alles zo
%t .hogelijk afgehandeld wordt en
^ «i 6r aan de beurt komt'

^^be^626 verhoging zullen thans ook
,°ffer

 aanden van mobüisatie-slacht-
**S H. nnen profiteren. Tot nu toe

toestand deze, dat wanneer
iwe van een mobiïisatie-

ler weduwerente ontving
ïris de Invaliditeitswet, deze

~*s d
afgetr°kken werd van de uitke-

h^ê' 0 Zi;i van-Militaire Zaken ont-
?Jslag aar<loor kon deze weduwe de

6rstre'i,?*e op tavaliditeitsrente werd
u^Uiai evenmin ontvangen. De
?-V.v ^c°nomische afdeling van het
A ̂  BP ^€ft zich hierover in verbin-
wf*Ucv!?5

teld met het hoofd van het
^ngsbureau van het Departe-

Defensie en dit bureau

heeft thans medegedeeld, dat de bij-
zondere toeslag niet in mindering zal
worden gebracht op de uitkeringen
aan mobilisatieslachtoffers en hun
nabestaanden.

Ook op ander gebied vergeet het
N.V.V. de belangen van het gezins-
leven niet. Het nieuwste is, dat door
middel van het N.V.V. de radio dienst-
baar is gemaakt aan het contact met
familieleden, die in Duitsland wer-
ken. Vrijdag 9 Januari is voor het
eerst de mogelijkheid geopend om
door middel van de microfoon groeten
aan arbeiders in Duitsland te doen
overbrengen. Voortaan zal dat iedere
Vrijdagavond gebeuren tussen half
zeven en zeven uur over Hilversum I.

Familieleden en verloofden van de be-
trokken arbeiders kunnen zich voor het
overbrengen van'hun groeten wen-
den tot „Vreugde en Arbeid", Amstel
224—226 te Amsterdam-C.

De huisvlijtactie
V an Amsterdam uit heeft zich de

belangstelling voor huisvlij t, han-
denarbeid, of hoe men het noemen wil,
snel over het land verspreid. Verschil-
lende Haagse departementen hebben
hun medewerking toegezegd, zodat
thans behalve Amsterdam, waar het
initiatief uitging van het gemeente-
bestuur, thans In de plaatsen Den
Haag, Eindhoven, Assen, Leeuwarden
en Utrecht, Hilversum en Haarlem
met steun van de departementen de
huisvlijtactie is ingezet. De N.V.V.-

Opvoedend werk in
de fabrieken

Schaftlokaal
werd ver-

beterd

Vrouwen eisen
betere manieren
van de mannen

I n vorige nummers van „Arbeid"
hebben wij herhaalde malen de

aandacht gevestigd op het succesvolle
streven van de afdeling „Schoonheid
van de Arbeid" van de werkgemeen-
schap „Vreugde en Arbeid" van het
N.V.V.
Als wij in het kort nogmaals een
samenvatting van de doelstellingen
van deze jonge afdeling geven, dan
vindt die zijn formulering hierin, dat
„Schoonheid van de Arbeid" verbete-
ring wil brengen in de omstandighe-
den, waaronder iedere Nederlandse
arbeider zijn dagelijks brood moet
verdienen en te dien einde geheel be-
langeloos werkgever en werknemer
met raad en daad terzijde staat.
Hoewel de huidige materiaalschaarste
grootscheeps werk van deze afdeling
in de weg staat, hebben toch tal van
bedrijven, fabrieken en kantoren als
gevolg hiervan reeds noodzakelijke
veranderingen en verbeteringen aan-
gebracht, die in de eerste plaats de
arbeiders ten goede komen, maar er
tevens ook het hunne toe bijdragen,
de werkgevers voordelen te verschaf-
fen.
Zo is kort geleden een door „Schoon-
heid van de Arbeid" ontworpen ont-
spanningslokaal in gebruik genomen
van de Twentse Textiel Mij. te En-
schede.
Wij laten hier enige woorden volgen
uit een rede, die één der arbeiders
ter gelegenheid hiervan voor zijn col-
lega's hield:
„Dit ontspanningslokaal heeft ons
een menswaardige eetgelegenheid be-
zorgd. Dit houdt echter in, dat wij
niet zoals wij zijn, zoals de aard van
ons werk er ons uit doet zien, in deze
prettige omgeving mogen komen, en
zoals vroeger met vuile handen ons
brood op moeten eten en het papier
o0 de grond smijten. Neen, naast ons
recht, om deze ontspanningsgelegen-
heid te bezitten, rust op ons weer de
plicht deze in stand te houden en

voordat wij gaan eten onze handen te
wassen en ons als mensen te ge-
dragen.
De komische noot ontbrak ook dit-
maal niet. Het schaftlokaal, dat
een tamelijk lang gerekte vorm
heeft, was vroeger ingedeeld in twee
kleinere lokaliteiten, één voor man-
nelijk en één voor vrouwelijk perso-
neel. In het nieuwe ontwerp was één
grote. gemeenschappelijke ruimte
gedacht.
Vonden de mannelijke krachten dit
grappig, het vrouwelijk personeel
stond hier crltischer tegenover,
„want", zo vervolgde onze spreker,
„voordat men overging tot het wég-
breken van deze scheidingsmuur,
stelde men een enquête onder het
vrouwelijk personeel in en de directie
zal ongetwijfeld gelachen hebben toen
zij las, dat de dames de mannen „eng"
vonden en dat zij liever rustig wilden
eten en dat zij het eigenlijk „vleze
kerels" vonden, want zij rookten en zij
spuugden. Het behoort toch niet, dat
de aanwezigheid van enige, vertegen-
woordigers van de andere sexe ons
van slag afbrengt of ons een handel-
wijze opdringt, die wij, als wij even tot
ons zelf komen, toch zeker als muider
juist betitelen. Het is een plicht van
ons, de vrouwelijke personeelsleden
ongestoord in haar recht te laten, van
deze ontspanningsgelegenheid gebruik
te maken. Het gezamenlijk gebruik-
maken van het lokaal zal dan ook
zonder twijfel opvoedend werken.

Het is aardig om eens na te gaan hoe
het conservatieve Twente op zulk een
streven reageert. Dat ontspannings-
lokalen noodzakelijk zijn, beseft elke
bedrijfsleiding. Hoe zrj deze behoren
uit te voeren, is voor velen nog een
vraagstuk. De eenvoudigste weg was
voor hen natuurlijk, contact te zoeken
met het N.V.V. en wel meer speciaal
met de afdeling Schoonheid van de
Arbeid van „Vreugde en Arbeid". Dit
doen zij echter niet, doch volgens den
directeur van dit bedrijf had hij reeds
meerdere aanvragen van zeer voor-
aanstaande industriëlen ontvangen
om zijn bedrijf en in 't bijzonder zijn
ontspanningslokaal te mogen bezich-
tigen, teneinde uit zijn ervaringen een
definitief plan voor hun bedrijf te
distilleren. '
Wij brengen nogmaals onder de aan-
dacht, dat het wenselijk is, dat be-
staande misstanden in de bedrijven
ter kennis worden gebracht van de
afdeling „Schoonheid van de Arbeid"
van de werkgemeenschap „Vreugde en
Arbeid', Amstel 224-228 te Amster-
dam, opdat zij haar vruchtbaar werk
zo volledig mogelijk kan uitvoeren.

dienst, .die van de uitvoering de lei-
ding heeft, bevordert de deelneming
met alle mogelijke middelen; in de
bioscopen wordt in het journaal een
filmpje opgenomen, terwijl de dag-
bladen wordt verzocht artikelen en
foto's te publiceren; een afzonderlijk
aanplakbiljet zal ertoe bijdragen de
algemene belangstelling op te wekken.
Het zal bijzonder op prijs worden ge-
steld, wanneer winkeliers deze platen
voor hun venster hangen. Dit betreft,
zoals van zelf spreekt, vooral de win-
kels waar materialen verkrijgbaar
zijn, die voor huisvlijt geschikt zijn.
Wij laten hieronder het lijstje volgen
van de adressen, waar men zich kan
aanmelden om aan de huisvlrjtactie
deel te nemen. Deze adressen zijn alle
N.V.V.-instellingen, hetzij districten,
hetzij speciale kantoren van „Vreugde
en Arbeid'.

Amsterdam: Prins Hendrikkade 49—
51 en „V. en A."-huisje, Leidsepl.

Den Haag: Dr. Kuiperstraat 10 en
„V. en A."-huisje Hofweg.

Eindhoven: Stratumsedijk 35.
Arnhem: Jansbuitensingel 17.
Assen: Brink 28.
Leeuwarden: Nieuwekade 84.
Utrecht: Springweg 102.
Hilversum: Stationsstraat 8.
Haarlem: Kruisweg 74.

Ziekenfondsvragen

E r zijn bepaalde vragen op zieken-
fondsgebied, die voortdurend

terugkomen. Bijvoorbeeld de volgen-
de: Hoe lang geniet een arbeider
thans ziekte-uitkering? Wanneer hij
zonder werk komt, hoe lang heeft hrj
dan nog recht op ziekte-uitkering
van 80 pet. en blijft de arbeider,
nadat hij werkloos is geworden en dus
geen premie meer betaalt, het recht
behouden op alle voordelen van ge-
neeskundige hulp?
Het antwoord op deze vragen luidt
als volgt: De uitkering ingevolge de
ziektewet wordt ook thans na de in-
werkingtreding van het ziekenfonds-
besluit over ten hoogste 26 weken
verleend. Binnen een maand na ont-
slag kan alsnog ziekengeld worden
aangevraagd, mits de betrokkene in
de twee maanden, die aan het ont-
slag voorafgingen, niet meer dan acht
dagen (acht werkdagen) werkloos is
geweest. Wordt de uitkering binnen
een week na het ontslag aangevraagd,
dan bestaat recht op ziekengeld, In-
dien in deze twee maanden op ten-
minste 16 dagen arbeid werd verricht.
Gedurende de werkloosheid moet de
arbeider, in afwachting van een
nadere regeling, zelf de premie voor
de ziekenfondsverzekering voldoen.
Gedurende vier weken na het ontslag
heeft hij nog recht op ziekenfonds-
verzorging volgens het ziekenfonds-
besluit. De uitkering van ƒ 55 bij be-
valling wordt niet verstrekt krach-
tens dit besluit en valt dus niet onder
de rechten, die vier weken blijven
bestaan.

- Troostprijzen voor •
kinderen

De troostprijzen voor B o k k e
M e y er, j. 7 jaar, Leeuwarden en
voor N ellie Timmermans,
m. 14 jaar, Roosendaal (N.-B.) zijn
onbestelbaar teruggekomen. Als
Bokke en Nellie hun volledig adres
opgeven, zullen wij de prijzen nog
eens sturen.
Denk er aan op elk briefje naam,
volledig adres, leeftijd, jongen o)
meisje te vermelden. Anders loop je
de kans geen prijs te krijgen.

OOM NIEK.



BEZIËEHANDM
LED Mi URE*

I n het eerste artikel van onze Huis-
vlijtrubriek schreven we, dat ge-

durende de eerste weken voorname-
lijk die arbeid zou worden behandeld,
die meer in 't bijzonder geschikt-was
voor de jeugd. We deden ̂ dit in ver-
band met de „Huisvlijtactie", die
thans in meerdere plaatsen van ons
land is ingezet en waarvan we bui-
tengewoon veel resultaat verwachten.
Ofschoon vele oudere beoefenaars
van de Huisvlijt er nog wel plezier in
gehad zullen hebben om voor Moeder
ook eens een aardige kalender te
vervaardigen, zijn in de verschenen
artikelen nog geen werkstukken be-
handeld, waaraan ook de echte Huls-
vlij ter een kluif had.
In het vervolg zal zeker ook voor
hem wat in deze kolommen te vinden
zijn. Er is n.-l. bepaald, dat deze ru-
briek voortaan zodanig zal worden
ingericht, dat de ene week arbeid
voor de jeugd of voor „beginnende"
Huisvlijtbeoefenaars wordt besproken,
terwijl de daarop volgende week
werkstukken zullen worden behan-
deld, die al wat meer „scholing" ver-
eisen en die dus door beginners nog
maar niet zo één-twee-drie vervaar-
digd kunnen worden. We hopen op
deze wijze een zo ^root mogelijke
kring van Handenarbeiders te vor-
men én tevreden te stellen.
Dat het evenwel mogelijk is om een
eenvoudig motief tzodanig te behan-
delen, dat het ,zowel voor meergevor-
derden als voor beginners aanleiding
kan geven tot het bedenken én ver-
vaardigen van aantrekkelijke werk-
stukken, willen we in de volgende;
artikelen aantonen. Mogelijk, dat'
deze behandeling onze Huisvlijters
zal inspireren tot ,het zelf-ontwerpen
van soortgelijke modellen.
Wij kozen als motief: de Olifant, een
zeker niet alledaags gegeven én we
willen nu laten zien op hoeveel

-^manieren deze kan worden aange-
wend, om nuttige, zowel als artis-
tieke voorwerpen te vervaardigen.
Als we een aardige plaat of foto van
de olifant bezitten, tekenen we het
dier op een blad papier en daarbij
wordt de contour gestyleerd, d.w.z.
we „vereenvoudigen" de vorm zoda-
nig, dat de tekening hoofdzakelijk
bestaat uit rechte en regelmatig ge-
bogen lijnen. We kunnen dan onze
tekening meestal maken op een
systeem van ruitjes, zoals we hebben
aangegeven in Fig. n.
Zulk een vereenvoudigde contour
kan dan met behulp van deze ruitjes
in iedere grootte worden getekend,
en daarna worden gekleurd met
diverse materialen (pastei-, water-=
verf, ecoline, plakkaatverf); de teke-
ning kan worden opgeplakt, eventueel
worden geëncadreerd en vormt dan •
een aardige versiering voor een kin-
derkamertje. We kunnen \ de vorm
knippen uit grijs tekenpapier en met
behulp van gekleurd sits is er een
heel aardige versiering van te maken
in „bont-papier". Fig. I. De wijze
waarop dit moet worden gedaan is in
de vorige artikelen voldoende bespro-
ken.
Vereenvoudigen we de vorm nog

1

méér, zodat ze' geheel uit rechte
lijnen.bestaat, dan kunnen we er een
krüissteekpatroon van maken, dat
door de meisjes kan worden aange-
wend als versiering op een slabbetje,
een'speelschortje, een paardetuig etc.
Een eenvoudige vorm kan worden
gebreid — in twee helften — later
worden opgevuld met houtwol en na
afwerking hebben we dan een aller-
aardigste speelpop. We kunnen van
oude lappen — b.v. van een oude,
grijze, flanellen zomerbroek — een
olifant naaien ÜY twee helften, die
eveneens kan dienen tot speelpop
of — als ze héél mooi is afgewerkt —
als sierpop op een kastje of buffet.
Van de olifant is een schabloon te
snijden en dit kan op talloze wijzen
worden aangewend. Onze lezeressen
zijn werkelijk vindingrijk en handig
genoeg om de besproken voorwerpen
te vervaardigen; toch willen we in
een volgend nummer een paar van
zulke ideetjes plaatsen
Voor onze kleintjes kunnen we uit
zwaar karton (eventueel uit triplex)
een beweegbare speelolifant maken.
Fig. III. We snijden met een scherp
mes of zagen met de figuurzaag uit
dik stro-karton het lichaam met de
kop - • (beter is nog hiervoor een
dubbele laag karton te gebruiken).
Na het snijden of zagen schuren we
de kanten mooi glad. De poten en
oren worden apart gezaagd én deze

" (Foto's: A.P. - Zwaaneveldt)

Worden met een paar boutjes — b.v.
uit een meccanodoos — draaibaar aan
het lichaam bevestigd. We kleuren de
olifant met olieverf of caseïneverf en
nu 'kunnen we het beest in allerlei
standen neerzetten. Het kan lopen,
op de kop staan enz. We kunnen, in
plaats van strokarton, ook gebruik
maken van celotex, board, treetex of
een dergelijk materiaal.
Vindingrijke Huisvlijters kunnen deze
olifant ook zo .construeren, dat de
kop eveneens beweegbaar wordt. Men
moet dan het lichaam driemaal snij-
den, doch alleen aan de middelste
laag komt dan een losse kop.
Van hout kunnen we een beweeg-
bare, rijdende olifant maken. Fig. IV
Het lichaam mét de poten, doch
zonder staart, wordt tweemaal ge-
zaagd uit 5 mm triplex; de kop met
een stuk eraan - (op de tekening
aangegeven "met een stippellijn)
wordt gezaagd uit 10 mm multiplex.
Voor de rug en staart zagen we even-
eens een stuk van 10 mm, dat past
lussen de beide lichaamshelften. Deze
drie delen worden op elkaar gelijmd,
gevijld en geschuurd; we moeten er
vooral voor zorgen, dat er voldoende
ruimte vrij blijft voor het bewegen
van de kop. De oren worden afzon-
derlijk gezaagd. Aan de poten laten
we een paar pennetjes zetten, die in
het grondplankje moeten komen. De
as van de voorwielen moet worden

gemaakt van vrij zwaar ijzerdraad*
want daarvan moet een krukas^
worden geklopt, zoals de tekenio»
onder het werkstuk aangeeft. De a»
draait mee met de wielen, zodatl **
en. wielen stevig verbonden moete»
worden. We knijpen daartoe aan de

as met een nijptang wat „braam" ef

maken de gaatjes in de wielen z°
klein mogelijk. In het grondplankJ6

maken we een gleuf, die zo ruim &
dat het krukje er doorheen ka^
draaien. Een stukje keperdraad loop"
van de kruk naar de kop (zie stipP6''
lijn). Wanneer het karretje rijd"»
wordt de kop, die met een boutje doO'
de oren is vastgemaakt, op en nee'
getrokken. De gehele constructie *
op de tekening duidelijk te ziel1'
Als alle delen pasklaar zijn, worde*1

deze zeer glad geschuurd en geverfd'
We gebruiken lakverf óf plakkaatverf'
die met vernis, b.v. meubellak, word1

overgestreken.
Er zijn nog heel wat meer mogelijk'
heden om het motief „olifant"
gebruiken; we denken aan boetseeï'
werk, aan houtsnijwerk, ook
moderne geest, aan een 'eternietet*
aan een linoleumsnede etc., doch a1

we even nadenken over de ,,eigen'
schappen" van het dier, dan vind6*1

we weer stof in overvloed voor aar'
dige en succesvolle arbeid. De olifaJJ"
kan zware lasten torsen; we gebrul'
ken het dier als motief voor ee»
kaarsennouder, een horlogehangel'
een sleutelplankje, een lamp etc.
De olifant duwt met de kop;
kunnen maken een boekensteun, &P
brieveiistandaard, een servetsta«?'
aard etc. De olifant plast graag J
water, dus: handdoekenrekje, spa1'
kleed in kruissteekpatroon etc.
In een circus maakt de olifafl
kunsten; we vervaardigen speelgoe'J'
sierstukjes, een courantenhanger e*.
Een paar voorbeelden geven we hief'
bij, n.L:

De olifant als kaarsenhouder. Fig. y.
de olifant als boekensteun Fig V d6

olifant als horlogestandaard.
De constructie van alle modellen *
duidelijk aangegeven en behoeft gee

nadere toelichting. .
In het volgende artikel zullen *!
enkele moeilijker werkstukken van d"
bovengenoemde modellen behandele11'i

6



VAN-BOND-TOT-BOND
— Bij de
bouwarbeiders

U et is niet gemakkelijk om het
' hoofdbestuur van de Bouwarbei-

Oersbond gezamenlijk aan te treffen.
% zijn regelmatig zoveel kwesties aan
öe orde bij deze grote vakorganisatie,
"at de hoofdbestuurders onophoude-
"Jk het land moeten doorreizen tot
regeling van de hangende vraagstuk-
ken. De Bouwarbeidersbond van van-
^aag omvat het ganse bouwbedrijf en
als men wil beginnen om daarvan de
Srerizen te bepalen blijkt het, dat
8teeds nieuwe groepen tot bouwar-
widers moeten worden gerekend. Bij
^e fusie van het vorige jaar zijn dan
°°k de volgende groepen in de nieuwe
Organisatie: de Algemene Nederlandse
^ouwarbeidersbond samengebracht:
Metselaars, voegers, timmerlieden,
Schilders, opperlieden, helers, beton-
^erkers, grondwerkers, stukadoors,
arbeiders in het graniettaedrijf en
steenhouwers, straatmakers, wegen-
bouw en wat men is gaan noemen het
s*arte corps. Dat zwarte corps omvat
^e mannen, die de moderne snelver-
^erswegen aanleggen en dus met

en asfalt moeten omgaan, als-
het bedienend personeel van

Afschillende krachtwerktuigen. All».
^uwarbeiders van hefcN.V.V. zijn op
Öeze wijze in de grote bond onder-
gebracht, die daardoor de grootste

van Nederland is geworden
ruim 46.000 leden,
bestaan er nog enkele kleine

arbeiders, die zich buiten het
"•V.v. georganiseerd houden, zoals een
aantal straatmakers, die hun eigen
kond nog hebben, maar nu in de toe-
komst alleen N.V.V.-werkloosheidskas-
•Se& gesubsidieerd worden, is het vrij-
*el Uitgesloten, dat dergelijke kleine
6r8anisaties buiten het N.V.V.-verband

blijven bestaan. Allerlei kleine
_..T zijn dan ook reeds opgegaan

lfl dit N.V.V.-lichaam en deze absor-
«ering zal voortgaan tot tenslotte onze
°uwarbeidersbond kan spreken na-

^ens alle georganiseerde arbeiders in
Wt bedrijf.
ntussen zijn wij eens gaan praten met
'e hoofdbestuurders, die bereid waren,

otn ons te gerieven, een speciale
samenkomst te beleggen.
!~«oe bevalt de fusie", zo vroegen wij.
r0 het antwoord luidde eenstemmig:
Stekend! De nieuwe organisatie-
°röi heeft de versteviging van de
akbondsactie mogelijk gemaakt en

* aanzien van de bond belangrijk
°en stijgen. In sommige delen van

land moet het aantal georgani-
eerde arbeiders echter nog sterk toe-

llp^n 'nen, wil de vakbond zijn taak vol-
,"18 kunnen vervullen.

Welke vorm komt dat stijgende
^zien tot uiting?

, ^ kunnen dat voortdurend consta-
1 in de uitbreiding van de col-

. leve contracten. Verschillende
1o'

 Warbeidersgroepen hadden reeds
landelijke arbeidscontracten;

ld de schilders veroverden
eerste landelijke arbeidsovereen-

"i 1919. De moeilijkheden, die

daarna optraden, ontstonden
hoofdzakelijk met de' onge-
organiseerde patroons, om-
dat van verbindendverkla-
ring van de overeenkomsten
toen nog geen sprake' was.
Dat is eerst in 1939 bereikt
en sindsdien zijn de ongeor-
ganiseerde patroons en ge-
zellen in het schildersbedrijf
in gelijke mate door de
C.A.O. gebonden als de ge-
organiseerden.

G. KLEIN, voorzitter van de Algemene
Nederlandse Bouwarbeidersbond.

(Cliché A.P.-Archief)

Vfordt thans het gehele bouwbedrijf
door C.A.O.'s gedekt?
Wij hebben contracten in zeven be-
drijfsgroepen, te weten: de burger-
lijke en utiliteitsbouw, Water-, Spoor-
en Wegenbouw, Schildersbedrijf, Steen-
houwersbedrijf, Steen- en Houtgra-
nietbedrijf, Straatmakers en Zwarte
Corps, en Timmerfabrieken. Enkele
daarvan zijn verbindend verklaard,
terwijl over de meeste onderhandelin-
gen gaande zijn voor verbeteringen.
Voor de stukadoors is helaas een con- ,
tractloze periode ingegaan door het
uitblijven van de beslissing der rrjks-
bemiddelaars. Ook het heiersbedrrjf
heeft geen landelijk contract. Han-
gende fusiebésprekingen met de lan-
delijke Federatie van Heiwerkers stelt
echter verbetering in dat opzicht in
het vooruitzicht.

En loopt het nogal vlot met die on-
derhandelingen?
Hier trokken enkele bestuurders be-
denkelijke gezichten. Vlot? Ja, tot op
zekere hoogte wel. De werkgevers zijn
over het algemeen wel bereid, maar
het kost vaak maanden om verbeterde
lonen goedgekeurd te krijgen. De loon-
vorming in verband niet de prijspoli-
tiek van' de/Overheid schijnt zoveel
voeten in de aarde te hebben, dat er
lange tijd verloopt eer de overeen-
stemming, die tussen werkgevers en
werknemers is bereikt, van kracht kan
worden. Het spïeekt vanzelf, dat de
bond van zijn kant doet wat hij kan
en dat het dikwijls een teleurstelling
is, wanneer de goedkeuring zo lang
uitblijft en soms zelfs geweigerd wordt.
Wel kunnen wij vaststellen, dat er bij
de rijksbemiddelaars het streven voor
zit om zoveel mogelijk uniformiteit te
brengen in de arbeidsvoorwaarden van
het bouwbedrijf, een streven, waaraan
veel haken en ogen zitten. Laten wij
hopen, dat dit op zichzelf loffelijk
streven niet tot gevolg zal hebben, dat

hierdoor in de hoogst noodzakelijke
verbetering der lonen van de bouw-
arbeiders een betreurenswaardige ver-
traging zal komen. Wij, van onze
zijde; kunnen slechts hopen en er zo-
veel mogelijk toe medewerken, dat het
tempo der beslissingen belangrijk zal
worden versneld.

Hoe staat het nu met de lonen in het
algemeen?
Laten we volstaan met te zeggen, dat
de lonen in het algemeen gestegen
zijn, maar dat deze stijging geringer is
dan de stijging van de kosten van
levensonderhoud. Versterkte bondsac-
tie is dan ook nodiger dan ooit.

Wat zijn de vooruitzichten van de
werkgelegenheid?
De stand der werkgelegenheid was in
1941 gunstiger dan aanvankelijk werd
verwacht. De vooruitzichten zijn ech-
ter hoogst onzeker; alles hangt af
van- de materialen-positie.
1941 is bijvoorbeeld voor de schil-
ders het drukste jaar geweest, dat
we sinds lang hebben gekend. In de
afgelopen zomer was er maar 2 pet.
werkloosheid, een te verwaarlozen
cijfer. Daaruit blijkt, dat men zoveel
mogelijk aan het onderhoud van wo-
ningen en gebouwen wil doen. Maar
ook het aantal werklozen in de bouw-
bedrijven is gering. Dat komt natuur-
lijk voor een groot gedeelte door het
feit, dat duizenden bouwarbeiders
werken in Frankrijk en Duitsland. In
ons eigen land liggen de burgerlijke
en utiliteitsbouw wel grotendeels stil,
maar daar staat tegenover, dat tal
van andere objecten uitgevoerd wor-
den. Ook de wederopbouw van ver-
woeste gemeenten en van losstaande
boerderij en'heef t vele arbeiders werk
gegeven.
Hoe het in de toekomst zal gaan, is
moeilijk te zeggen, maar in ieder ge-
val wordt er geroeid met de riemen,
die we hebben. Verf soorten zonder lijn-

Alle leden van het JV.V.V. ontvangen nu wel „Arbeid", maar dat
betekent nog niet, dat ze daardoor ook op de hoogte blijven van
wat er in andere vakbonden dan hun eigen organisatie geschiedt.
Het is echter begrijpelijk, dat men gaarne kennis zou nemen van
de vakbondsacties en van het wel en wee der bonden met welke
men zo nauw is verbonden in de algemene organisatie. Wij begin-
nen daarom een serie interviews met vakbondsbestuurders, waarin
wij een overzicht geven van de algemene gang van zaken'Geleide-
lijk zullen alle bonden aan de beurt komen en vandaag openen wij
onze rondreis „van bond tot bond" met een bezoek aan
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olie worden bijvoorbeeld geperfecti-
onneerd en inlands hout wordt zoveel
mogelijk tot timmerhout verzaagd.

Levert het vacantievraagstuk nog bij-
zondere kanten o-p?
Ja, dat is zeker wel het geval. Ver-
schillende contracten zijn bijvoor-
beeld verbindend verklaard met uit-
zondering van de bepalingen betref-
fende de vacantieregeling. Dat ge-
schiedt niet, omdat men bij de Rijks-
bemiddelaars een tegenstander is van
arbeidersvacantie,' maar omdat het
uitreiken van vacantiebonnen moei-
lijkheden geeft met oude wettelijke
bepalingen. Deze bepalingen eisen na-
melijk o.m., dat het loon wordt uitbe-
taald in Nederlandse munt en dat Js
indertijd voorgeschreven om de ar-
beiders te beschermen. In vroeger
jaren kwam het voor, dat werkgevers
hun arbeiders dwongen om een ge-
deelte van hun loon te ontvangen in
natura. Dat was de beruchte „ge-
dwongen winkelnering". Door middel
daarvan werden destijds groepen ar-
beiders op hun toch al karig loon nog
beroofd door middel van slechte waar
tegen hoge prijzen. De wet maakte
daar een einde aan door te bepalen,
dat het loon in contant geld moest
worden betaald.
Nu zijn echter de vacantiebons, zoals
die door de bouwvakpatroons worden
uitgegeven, geen vacantie-toeslag,
maar een vorm van loonbetaling.
Volgens de gangbare jurisprudentie
mag de wet deze vorm van loonuit-
kering echter niet goedkeuren. Deze
patroonsvacantiefondsen leveren in
hun bestaande vorm een struikelblok
op bij het verbindend verklaren der
C.A.O.'s.
Bij de schilders heeft men deze moei-
lijkheid omzeild door een afzonder-
lijke stichting te maken, die de bons
uitgeeft. Daar is de rechtstreekse
band van loonbetaling dus verbroken
en kan men dispensatie van de wet
krijgen. Om dit systeem ook in ande-
re onderdelen van het bouwbedrijf
te kunnen doorvoeren, is echter
grotere medewerking van de werk-
gevers nodig dan op -het ogenblik
verkregen wordt. Eerst wanneer ook
in deze bedrijven soortgelijke stich-
tingen worden opgericht, zal het aan
de Rijksbemiddelaars mogelijk zijn,
de vacantieregeling verbindend te
verklaren.
Het zou ons te ver voeren, hier een
nauwkeurige beschrijving van de
werkwijze van zo'n stichting te geven.

En gaan de arbei&ers nu loerJxlijk
.uit van hun vacantiegeld?
Daar mankeert nog veel aan en wel
om de eenvoudige reden, dat het ge-
zamenlijke bedrag van de vacantie-
bons, wanneer men het gehele jaar
gewerkt heeft, maar net genoeg is
om het loon over de vacantieweek te
betalen.

De arbeiders krijgen dus wel vacan-
tie, maar geen vacantietoeslag. .
Precies! Het loon voor hun vacantie-
week wordt in de vorm van bons bij
elkaar gespaard, zodat in het gun-
stigste geval, d.w.z., wanneer nage-
noeg een vol jaar is gewerkt, het loon
is gedekt. Daarmee is echter nog
geen geld voor reizen en trekken be-
schikbaar gekomen. Aan dat laatste
wordt van de zijde van de bond ge-
werkt.
Samenvattend rrro'gen we zeggen, dat
de krachtig groeiende bouwarbeiders^
bond tevreden mag zijn over zijn
werk, maar dat er nog veel, heel
veel, te doen blijft.



W ij geven ons er gewoonlijk geen
rekenschap van, dat we eigenlijk

maar steeds leven boven een gloei-
ende, vurige massa, waarvan we
slechts door een betrekkelijk dunne
steenschaal gescheiden zijn Dat die
toestand niet geheel ongevaarlijk is,
daaraan worden we nu en dan op ge-
voelige wijze herinnerd, n.l wanneer
die steenschaal zich plotseling opent
en dat inwendige vuur naar buiten
schiet, alles om zich heen verbran-
dend en verwoestend, bij een vulka-
nische uitbarsting dus
Laat ons eens zien, hoe zo'n uit-
barsting ontstaat en wat daarbij
gebeurt.
Gewoonlijk wordt vulkanisme in één
adem genoemd met aardbevingen,
maar geheel ten onrechte, want beide
verschijnselen hebben verschillende
oorzaken. Toch bestaat er een zekere
overeenkomst, want ten eerste vinden
beide hun oorsprong binnen in de
aarde, ten tweede houden beide ver-
band met de verwrongen toestand der
lagen waaruit de aardkorst is opge-
bouwd en ten derde komen vulka-
nische uitbarstingen ongeveer in de-
zelfde streken voor, waar ook aard-
bevingen inheemsch zijn, zoals het
gebied der Middellandse Zee (den-
ken we maar aan Vesuvius, Etna,
Stromboli) en vooral in de randstre-
ken o'm de Grote Oceaan, n.l. de
Japanse eilanden en onze O.I. Archi-
pel enerzijds en bijna de gehele west-

. kust van Amerika anderzijds Dat zijn
de streken, waar door gebergtevor-
ming de aardlagen het meest ver-
wrongen en verschoven zijn. Maar
beide verschijnselen treden er onaf-
hankelijk van elkaar op en ze moeten
dus verschillende oorzaken hebben.
Vroeger dacht men, dat de vuur-
spuwende bergea een soort van vei-
ligheidskleppen waren, waardoor het
inwendige der aarde, dat men zich
als gloeiend vloeibaar voorstelde, af
en toe van al te hoge druk werd
ontlast. Maar dan moest zo'n uit-
barsting, eenmaal begonnen, veel
langer duren dan het geval is en ook
nog veel heftiger zijn. Door betere
kennis over het inwendige der aarde,
is men van die mening teruggekomen,
ook wat dat gloeiend vloeibare be-
treft. Gloeiend is het er wel. De tem-
peratuur in de kern der aarde schat
men tussen de 5.000 en 10.000 graden,
maar naar buiten toe, of naar boven
zo men wil, neemt die temperatuur
geleidelijk af. Maar zelfs in de on-
derste lagen der aardkorst is die toch
altijd zó hoog, dat de massa er onder
normale omstandigheden zeker vloei-
baar zou moeten zijn. Maar... de
omstandigheden zijn er niet normaal,
want de massa staat daar onder een
enorm zware druk van tienduizenden
atmosferen en onder zo'n druk
kunnen de stoffen eenvoudig niet
vloeibaar zijn. En dat ze het ook niet
zijn, hebben de waarnemingen bij
aardbevingsgolven voldoende geleerd.
Het denkbeeld van een vloeibaar in-
wendige heeft men dus moeten op-
geven. Hoe de toestand er dan wel is?
Ja, men weet het nog niet nauw-
keurig. Waarschijnlijk zijn de stoffen
er staalhard en toch plooibaar.
Maar, zal de lezer zeggen, de materie,
die een vulkaan uitwerpt, is toch wél
vloeibaar. Dat zit zó. Hoe dichter Dij
de oppervlakte, hoe meer die hoge
druk natuurlijk afneemt, dus hoe
meer de massa daardoor de vloei-
bare toestand naderbij kan komen.
Nu hebben we bij vulkanische ver-
schijnselen vooral te maken met de
buitenste aardkorst, dat is dat deel
der aarde, waarin de stoffen door de
afkoeling reeds gestolten zijn, dus in
vrij normale vaste toestand verkeren.
Die korst is 50 a 100 km. dik en, zoals
we reeds in ons vorig artikel over
aardbevingen nader uiteengezet heb-
ben, één groot mozaïek van gebroken

en verschoven lagen, vol spleten, klo-
ven en holten en in die spleten en
holten dringt zich de daaronder lig-
gende gloeiende massa, het magma
zoals -men dat noemt, door verticale
spanningen langzaam naar boven.
Hoe hoger dat magma in die spleten
stijgt, hoe geringer de druk van Doven
wordt, dus hoe meer het in vloeibare
toestand overgaat. Nu zit dat magma
vol met daar-in
opgesloten en op-
geloste gassen, die
door de hoge druk
daarin opgesloten

blijven. Maar
wordt die druk
minder, dan ont-
wijkt een deel der
gassen, die verza-
melen zich boven
het magma, er l
treedt daar meer » »»"»• • """ »
en meer spanning
op en zodra zich een gelegenheid
voordoet om te ontsnappen, banen
die' gassen zich een uitweg naar
buiten. En daarin ligt de eigenlijke
drijvende kracht van een vulkani-
sche uitbarsting.
Hebben de bovenste gassen een uit-
weg gevonden, dan vermindert-daar-
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door eensklafls de druk op het magma,
waardoor de zich daarin bevindende
gassen niet meer kunnen worden
vastgehouden. Dan gebeurt in het
groot, wat in het klein gebeurt wan-
neer men een champagnefles open-
maakt. Dan neemt men de druk uit
de fles weg. Het koolzuurgas, dat
alleen onder druk opgelost bleef,
ontwijkt met kracht, dat geeft die>

knal, en sleurt een
deel van de vloei-
stof daarbij mede
als schuim. Het-
zelfde gebeurt bij
dat vloeibaar ge-
worden magma in
het groot. Als de
druk op het mag-
ma wordt opge-
heven, ontsnap-
pen daaruit grote

n.i»"..»,,,»™ i„„„„„ „? massa's gassen,
die dringen met

onweerstaanbaar geweld naar buiten
en sleuren het gloeiende magma mede,
nat dan als de vurige lava uit de
krater opspuit. Lava is dus niets an-
ders dan wat we eerst magma noem-
den, maar nu ontdaan van -de daarin
opgesloten gassen. Wanneer u een stuk
puimsteen bekijkt, dat niets anders is

Een opname
Bromo op Java

Dan een hoogte van 3000
tijdens een uitbarsiing.

meter genomen van de vulkaan
(Foto: A.P.-arctiie/j

dan gestalten schuim van lava, dan
kunt u» de poriën, die de ontweken
gassen hebben bevat, duidelijk zien.
Wanneer de spanning der gassen niet
te hoog is, dan vloeit er een hete
lavastroom uit de krater, maar is die
spanning hoog, dan wordt het mas;ma
hoog opgespoten- als een reusachtige
fontein van vuur. Het wordt daarbij
grotendeels verstoven en verpulverd
in kleine deeltjes, die onderweg stoi-
len tot een glasachtig poeder, dat
dan als de zogenaamde vulkanische
as neerdaalt en soms in dikke lagen
hele landstreken bedekt. De naam
as is dus onjuist, want met verbran-
ding heeft het niets te maken. Tevens
worden dan grotere stukken magma
en losgerukte delen van de steen-
schaal uitgeworpen als de zoge-
naamde bommen, benevens enorme
hoeveelheden gassen, vooral koolzuur-
gas. Door de onderlinge wrijving van
dit alles spelen zich in de rookkoloin
soms heftige electrische verschijnse-
len af, die we dan zien in de vorm
van bliksemstralen, terwijl de water-
damp zich op de kleinste asdeeltjes
condenseert, wat dan dikwijls hevige
stortregens veroorzaakt
Dit is in het kort de eigenlijke tech-
niek van een vulkanische uitbarsting,
maar er doen zich steeds allerlei bij -
omstandigheden voor, waardoor ze
nooit een gelijk verloop hebben.
De grote uitbarsting van de Vesuvins
in 1906 bijvoorbeeld werd toevallig
door een .der meest deskundige na-
tuurvorsers, dr. Wilhelm Meyer, waar-
genomen, die er o.a. het volgende
over schreef:
i
„De woedende ̂ reus had tegen 9 uur
's avonds reeds een woeste bedrijvig-
heid ontwikkeld. Tussen de geweldige,
vele km. hoge rookkolom, welks
zwarte bol wolken in voortdurende be-
weging waren, werden gloeiende
bommen tot, 800 meter hoog wegge-
slingerd. Terugvallend zag men ze op
de krater neerkomen, die er geheel
mede werd bedekt, zodat ze rood-
gloeiend scheen te zijn. Onophoude-
lijk schoten bliksemstralen door de
rookmassa, die ze blauw en vaalgeel
belichtten, terwijl het geheel door de
uitbarstende stoffen donkerrood werd
getint. Opeens opende de bergwand
zich 600 meter onder de krater als
door een ontploffing en bijna wit-
gloeiend schoot een enorme stroom
vloeibaar gesteente er uit te voor-
schijn, vergezeld van vele meters
grote steenblokken, die met kracht
naar alle kanten werden weggeslin-
gerd. Als een vurige waterval stortte
de lava zich naar beneden. Van tijd
tot tijd laaiden er vlammen hoog uit
op: de stroom had een huis of een
wijngaard gegrepen en verslonden en
van verre zag men de vertwijfelde
mensen in wilde vaart het razende
vuur ontvluchten, al hun hebben en
houden achterlatend, als prooi voor
de woedende elementen. Hulp bieden
was uitgesloten, alle mensenkracht,
alle intellect stond hier machteloos
en levendig kon men zich de onder-
gang van Pompei voorstellen, die
negentien eeuwen, geleden op die-
zelfde plek plaats vond."

Een heel ander verloop dan die uit-
barsting van de Vesuvius had de uit-
barsting van de Mont Pelée in 1902,
bekend als de grote ramp van M.ar-
tinique, een van de Franse eilanden
in West-Indië. Die vulkaan was al
sinds 50 jaar in rust en^geheel met
tropische plantengroei bedekt. Énige
dagen vóór de uitbarsting begonnen
rookwolken uit de top te dringen, de
eerste gassen ontweken, maar in d>5
krat«rpijp zat een grote gestolten
steenprop, die de uitgang afsloot.
Daaronder was de magma vloeibaar
en rijk aan gassen, maar het kon
niet naar boven ontwijken, omdat
die eigen, eertijds zelfgevormde prop.



Oe bescherming van onze vogels

°°ven: De krater van de Vesuvius; in donkere roodachtige kleuren verheft
l*kraterwand zich wei tot honderd meter boven het rttveau van de krater-
oaem. £>e mennen boven op de krater-rand laten de indrukwekkende
°-ten van de mei as en Lava bedekte bergwand goed uitkomen.
itfer: Lava op de kraf.erbodem van de Vesuvius. Duidelijk ziet men, hoe
'Oeibare lava vooruit geschoven en daarbij met brokken steen beladen is
ev>orden., (Reproducties naar afbeeldingen in: „Kosmos").
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goed afsloot. Maar de gassen
toch ergens heen onder de

spanning en tenslotte vonden
zijdelings een uitweg. De druk op

* magma werd nu eensklaps op-
geven, de opgeloste gassen kwamen

^ en toen schoot er opeens, hori-
l, een enorme massa gloeiende
en gesmolten gesteenten naar

, met een snelheid van 150
per seconde, juist in de rich-

van de hoofdstad St. Pierre. Die
rwolk, met een aanvangstempera-

van bijna 1000 graden en een
van 2000 kg. per m2, plofte op

Pierre neer en in slechts enkele
was de hele stad een
puinhoop. Nooit heeft

sinds de verwoesting van Pom-
en Herculanum, een zo plotse-

s). e en algehele vernietiging van een
gej. waargenomen als hier. De vol-
ve

 e dag was St. Pierre eenvoudig
^ «Wenen, alle schepen in de haven

*ren verbrand, alle 28.000 inwoners
'"'en omgekomen.

Hj„ar de geweldigste in de geschiede-
jjj bekende uitbarsting had plaats

in ons Indie> op het kleine

Krakatau. tussen Java en
ra' De scnünbaar onbeduidendean Rakata, was al sinds twee

ete rust' toen na enlge onbe-
plo

 llende erupties op 26 Augustus
tine

Seling zulk een geweldige uitbars-
P laats had' dat er een rook' en

Van minstens 30 km- ho°S
tiep • Ot en naar berekening .van den
ftisch Ur Verbeek 18 km3 vulka-
lat • stoffen werden Uitgebraakt,
°m 0

S 6en noeveelneid. groot genoeg,
een ,Ver ons gehele land uitgespreid
i»iete

 aaf= te vormen van een halve
a.s fl.

 É :- Het was grotendeels fijne
atinosf t°t in de bovenste lagen der
3areni r doordrong. Die „as" is daar

bliiven zweven en was de
enip

 van prachtig gekleurde
mdP »sverscni;inselen' de z°se-

over flp
 lehtende nachtwolken, die

t>e kn^, Sehele aarde te zien waren.
öel kiin r uitbarsting werd duizen-

'ometers ver gehoord. In Bata-

via daalde de , luchtdruk ineens 50
mm., waardoor alle gasvlammen uit-
gingen, die men wegens de ontstane
duisternis had opgestoken. De vulkaan
zelf was na de uitbarsting 300 meter
diep in zee verzonken en de daardoor
ontstane vloedgolf van 50 meter
hoog, drong aan de kusten van Java
én Sumatra kilometers ver het land
in, waardoor 40.000 mensen omkwa-
men. Een ooggetuige, de ingenieur
Van Sandick, schreef daarover o.a.
het volgende: „Eensklaps zagen wij
een reusachtige golf van ongekende
hoogte met grote snelheid op ons af-
komen. Na een ogenblik van doods-
angst, werd ons schip met dutóeling-
wekkende snelheid opgetild en daar-
na was het als werden wij in een
afgrond geslingerd. Maar de golf
was voorbij en we waren gered. De
vuurtoren stort ineen en met één slag
zijn de huizen der stad als kaarten-
huizen weggevaagd.'Alles is verdwe-
nen. Waar nog voor enige ogenblikken
de stad Telok Betong was gelegen, is
nu volle zee." Die uitbarsting, men
mag wel zeggen ontploffing, van Kra-
katau vormt wel de geweldigste uiting
van ontketende natuurkrachten, die
in de geschiedenis bekend is.

In tegenstelling met de aardbevin-
gen kondigen de vulkanische uitbars-
tingen zich meestal van tevoren aan
door trillingen in de grond en onder-
aardse geluiden. Vooral let men op
de stijging van de bodemtemperatuur
en door het aanbrengen van ooor-
gaten kan men die controleren. Vele
vuurspuwende bergen hebben tegen-
woordig hun vulkaanwachten (o.a. de
Vesuvius en vele vulkanen op Java),
waar natuurvorsers op de gevaarlijke
plekken, soms vlak bij de krater, hun
waarnemingen doen, de verschi.mse-
len nauwkeurig bestuderen en daar-
door de omwonenden tijdig voor het
dreigend gevaar kunnen waarschu-
wen. We willen eindigen met een ere-
saluut aan die.moedige mannen, die
daarvoor vaak hun leven op het spel
zetten. F. G. GeerUng.

R eeds enige tientallen jaren is in
Nederland een vogelwet van

kracht, die in hoge mate onvoldoende
is. die een groot aantal vogelsoorten
niet of zo goed als niet beschermt en
die. waar zij een bescherming heeft
posen te bieden, in vele gevallen zo-
vele leemten vertoont, dat het wer-
kelijk geen karwei is deze wet te om-
zeilen. Tot zulk een conclusie komt
iedere vogelvriend, die zich buiten
zijn terrein van waarnemen der le-
vensgewoonten van onze vogels, ook
eens gaat bezighouden met de vogel-
bescherming. En helaas, in sommige
streken van ons land worden de vogel-
vrienden wel gedwongen zich met de
problemen der vogelbescherming bezig
te houden, omdat zij na zo goed als
iedere excursie tot de ontdekking ko-
men, dat bepaalde vogelsoorten zich
alweer in geringer aantal vertonen.
Te pessimistisch? Neen, waarlijk niet.
Reeds jarenlang is van allerlei zijden
aangedrongen bij den wetgever op
verbetering van de Vogelwet. maar
nimmer zijn de pogingen-volledig met
succes bekroond en het gevolg is, dat
wij thans in ons land, dat toch al
niet buitengewoon rijk meer is aan
„natuur" met alles, wat daarbij be-
hoort (al zijn de lieden, die Neder-
land een „cultuursteppe" noemen, er
gelukkig volkomen naast) een Vogel-
.wet hebben, die voor allerlei overtre-
dingen ruimte laat en geenszins m
het voordeel is van de vogels, tot wier
bescherming de wet werd geschapen!
Om maar eens met een grote mis-
stand te beginnen: de wijze, waarop
de mussen-stand beperkt wordt, is
zeer aanvechtbaar. In verscheidene
delen van ons land mogen gedurende
enige maanden of heel het jaar door
de gewone huismussen op alle moge-
lijke manieren gevangen en uitgeroeid
worden, omdat zij schadelijk worden
geacht voor de landbouw. Dat is o.m.
het geval op de Zeeuwse- en Zuid-
Hollandse eilanden, waar plaatselijke
dorpsverenigingen bestaan, gesubsidi-
eerd door polderbesturen en land-
bouwverenigingen, die zich mussengil-
den noemen en er op uit zijn, de mus
te bestrijden.
Deze mussengilden in Zeeland wer-
ken met behulp van de jeugd! Een
mussengilde, dat zijn geldmiddelen
(soms zeer aanzienlijke!) ontvangt
van landbouwers en allerlei landbouw-
verenigingen, heeft een penningmees-
ter, die in de maanden December tot
Juli (men is dus net weer begonnen)
aan de jongens 2 tot 5 centen voor
een dode mus betaalt. Ook voor mus-
seneieren wordt wat gegeven: in de
meeste dorpen een cent per stuk.
De jeugd vangt de mussen met behulp
van een klem, dïe waarschijnlijk wel
onmiddellijke gevoelloosheid en een
snelle dood tot gevolg heeft. Niet
overal zijn die mussengilden eender
ingericht, maar het komt er wel over-
al op neer, dat de jeugd of de ouderen
in de eerste helft van het jaar een
massale aanval doen op de mussen.
In 1940 werden te St. Annaland, een
gemeente van 2700 inwoners. 1800
mussen gedood en werden 500 eitjes
ingeleverd. In 1939 werden daar 7350
mussen verdelgd!
Dat de Vogelwet voor een dergelijke
massale verdelging van een vogelsoort
ruimte laat, is op vele gronden af te
keuren. Ten eerste is het zeer de
vraag, of de mussen zo schadelijk zijn.
Ten tweede worden door de jeugd, die
tuk is op die paar centen, ook heel
vaak andere vogeltjes dan mussen
aangevoerd, ook al, omdat tenslotte
een mussenklem allerlei andere soor-
ten vogels kan vangen. Ten derde is
het uithalen van de nesten buitenge-
woon gevaarlijk, omdat alle centen-
jagers niet in staat kunnen worden
geacht, de musseneieren goed van de
eieren van zeer nuttige, beschermde
zangvogels te onderscheiden en ten-
slotte getuigt het van weinig opvoed-
kundig begrip om jongens-en meisjes
van de lagere school aan te moedigen
tot het doden van vogels en het uit-
halen van nesten.
Over de veronderstelde schadelijk-
heid van de mussen nog het volgende:

iedere landbouwer zal volhouden, dat
mussen schadelijk zijn, omdat zij een
aanval doen op zijn te velde staande
gewassen, vooral graangewassen. Een
vruchtenkweker staat al veel minder
afwijzend tegenover de mussen, omdat
zil even hardnekkig jacht maken op
schadelijke insecten als op graankor-
rels De Bioloog tenslotte weet. dat
een rupsenplaag alleen maar afdoende
kan worden bestreden met behulp van
veel. heel veel mussen.
De mussen staan niet alleen! Boven
zagen wij, dat de landbouwer de mus-
sen haat. dat de tuinder echter de
mussen wel mag. behalve wanneer
ze in de jonge doperwten vallen. Met
de spreeuwen is het juist andersom.
De graanboer mag de spreeuwen wel,
want wanneer hij zijn akker ploegt,
komen de spreeuwen uit de verse vo-
ren allerlei schadelijke insecten weg-
halen. De vruchtenkweker schuwt de
spreeuwen, want zij plunderen zijn
kersenboomgaard. Ook hier zou een
onpartijdige beschouwer dus niet
direct het vonnis „schadelijk" durven
vellen. Maar de Nederlandse Vogelwet
laat royaal ruimte voor de fruitkwe-
kers uit Noord-Holland, die tegen de
spreeuwen te keer gaan op een ma-
nier, die niets zachtzinniger is en
menselijker, dat de wijze waarop in
Zeeland de mussen vervolgd worden.
In enige Noord-Hollandse dorpen kent
men zelfs het gebruik, dat een vang-
premie ook wordt uitbetaald, wanneer
spreeuwenpoten worden ingeleverd.
En zou de man. die de losse centen
uitbetaalt, wel zo heel goed het ver-
schil zien tussen spreeuwen- en, laten
we zeggen, leeuwerikenpoten? Het ligt
er toch duimendik bovenop, dat hon-
derden „beschermde", nuttige vogels
op deze wijze het slachtoffer worden
van een jacht op de spreeuwen en
mussen, van welke vogels de vakman,
de bioloog, nog niet eens met de hand
op het hart zou kunnen zeggen, of zij
wel zo buitengewoon schadelijk zijn!
Ten aanzien van de spreeuwen durft
de plantenziektekundige dienst geen
oordeel te geven, maar nog niet zo
lang geleden werden er zelfs nest-
kastjes voor spreeuwen aanbevolen.
De schadelijke spreeuwenvluchten
schijnen hoofdzakelijk uit trekvogels
te bestaan, die in andere landen ge-
boren en getogen zijn.
Met de bescherming van ons water-
wild is het ook nog lang niet in orde,
dat is vorig jaar winter weer eens ge-
bleken. Toen waren er door de strenge
vorst duizenden eenden, ganzen en
zwanen uit Noord- en Oost-Europa
naar de kusten van het IJsselmeer
gekomen. Door de koude was de waak-
zaamheid der vogels verslapt en de
hele bevolking van de kuststrook der
Veluwe heeft een ware slachting aan-
gericht onder deze zeldzame en fraaie
vogels. De aanvoer op de gevogelte-
markt van Barneveld was op sommige
dagen eenvoudig niet te verwerken!
En indien ge van eierenzoeken
houdt, weet ge wel, dat de gesloten
tijd voor het rapen van eieren der
weidevogels ieder jaar weer veel te
laat ingaat. Vooral na de opkomst van
het machinale grasmaaien zijn de ge-
volgen van het te late sluitingstijdstip
voor het instandhouden van de weide-
vogels funest geweest. Ga maar eens
praten met de grasmaaiers in Juni!
Die snijden iedere dag enige tiental-
len jonge kieviten, tureluurs, grutto's
enzovoorts de koppen af met hun
grote machines. Daar kunnen zij niets
aan doen, want het gras moet er nu
eenmaal op tijd af
Tientallen vogelverenigingen hebben
daarop in de loop der jaren herhaal-
delijk de aandacht gevestigd, maar de
resultaten bleven zeer beperkt.
Dit zijn slechts enige eenvoudige
voorbeelden, hoe ontoereikend en
hoe vol leemten de Nederlandse
Vogelwet is. Maar er komen in ons
land. waar zoveel vogelvrienden wo-
nen, nog veel meer en nog veel erger-
lijker feiten voor, die door de Vogel-
wet worden toegestaan of getolereerd
of waartegen de wet niets vermag uit
te richten. Daarover in een volgend
artikel. (Wordt vervolgd.)



Dam-rubriek

Uitslagen wedstrijd November

In de Novemberwedstrijd zijn de prij-
zen gewonnen door de volgende in-
zenders:.

Klasse A
A. Corstanje, Oostsingel 28, Goes;
A. Bolt, Hoofdstraat 210, Baflo;
H. E. Visser, Woldweg 10, Kropswolde;
R. v. Eek, Molenstreek 94, Veendam.

Klasse B
lOlb,A. M. Vet, Willibrordusstraat

Rotterdam-Noord;
Kille K. Visser. Wierum (Fr.) (W.D.);
J. C. v. d. Starre, Jacobusstraat 43,
Rotterdam;
Joh. Evenhuis; Postkantoor, Beilen.

De prijswinnaars ontvangen een.
lijstje, waaruit zij een boekwerk kun-
nen kiezen. In de rubriek van de vol-
gende week worden de namen der
overige goede oplossers vermeld.

De wedstrijd-problemen
Ten behoeve van nieuwe lezers wordt
medegedeeld, dat de problemen, ge-
plaatst in de nummers van December
en Januari één wedstrijd vormen.
Hiervan kunnen de oplossingen tege-
lijk worden ingezonden tot onder-
staande datum, Zij, die nog nooit aan
een wedstrijd hebben deelgenomen en
niet zeker zijn van de notatie, kunnen
het best de problemen bewaren- en de
oplossingen, die later worden vermeld,
er mee vergelijken.
In vraagstuk no. 9 (klasse A) wordt
op een bijzondere mannier gewonnen,
Werkelijk verrassend!

Klasse A
No. 9.

C. Blankenaar, Rotterdam

Zwart

Wit

Zwart: 6 sch. op 3, 7, 14, 17, 21 en 22.
Dam op 43.

Wit: 7 sch. op 13, 15, 23, 28, 29, 33 en
40. Dam op 42.

No. 10
G. Mantel, Hengelo

Zwart

Wit

Zwart: 12 sch. op 6, 8, 9, ia, 11, 13,
14, 16/17, 19, 23 en 24.

Wit: 12 sch. op 25, 26. 27, 28, 30, 31,
33, 35, 38, 40, 41 en 48.
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Klasse B
No. 9.

J. v. d. Aa_, Nieuw-Weerdinge

Zwart

ZEGSWIJZEN

Wit

Zwart: 7 sch. op 6, 12, 13, 14, 27, 35
en 45.
Wit: 7 sch. op 21, 23, 32, 34, 38, 48
en 50.

No. 10.

C. P. Mooyboer, Krommenie

Zwart

Wit

Zwart: 7 sch. op 4, 9, 12, 16, 18, 19
en 36.
Wit: 7 sch. op 15, 20, 21, 34, 39, 44
en 46. ^

Voor alle problemen geldt: „Wit be-
gint en wint".

Oplossingen van de vraagstukken' tn
de nummers van December en Januari
(probleemnummers l tot en met 14)
kunnen worden ingezonden tot uiter-
lijk 16 Februari.

Adresseren: Redactie weekblad „Ar-
beid", Postbus 100, Amsterdam.
Op adres duidelijk Damrubriek ver-
melden.

Voor ieder venster ....
Onder deze titel heeft de afd. propa-
ganda van het N.V.V. een vouwblad
het licht doen zien, waarin op sugges-
tieve wijze wordt aangetoond, dat aan
het reeds door ons besproken aan-
plakbiljet: „Reikt elkander de hand",
de grootst mogelijke aandacht dient
te worden besteed.
Er wordt op gewezen, dat het biljet
op een speciale maat is uitgevoerd,
waardoor het mogelijk wordt het voor
ieder raam te bevestigen. Alle leden
van het N.V.V. worden opgewekt hier-
aan hun medewerking te verlenen, op-
dat het nieuwe jaar met kracht en
energie begonnen, wordt.
Aanvragen kunnen gericht worden tot
de afd. Propaganda van het N.V.V.,
P. C. Hooftstraat 178-180 te Amster-
dam.

CORRESPONDENTIE
Een jongeman van 17 jaar, die opgeno-
men is in het Aloysius Paviljoen te Hor-
nerheide, schrijft ons, dat hij gaarne zou
corresponderen met iemand, hetzij een
jongen of een meisje, van gelijke leef-
tijd. Zijn naam is M. Janssen en het
adres: Aloysius Paviljoen te Hornerheide.
Als men bedenkt, hoe belangrijk het ont-
vangen van brieven is voor sanatorium-
patiënten, zullen er zeker onder onze?
honderdduizenden lezers wel zijn, die aaa
het verzoek van onzen jongen vriend wil-
len voldoen.

EN SPREUKEN
Het heilige kruis nageven

W ij zullen in deze rubriek nog wel
eens meer zegswijzen moeten

behandelen, welke aanvankelijk ont-
leend zijn aan de zeevaart. Dat er in
onze taal zovele van dergelijke uit-
drukkingen zijn, behoeft zeker geen
verwondering te wekken, waar, vooral
in vroeger eeuwen, ons volk boven aan
de lijst üer zeevarende naties te vin-
den was.
Ook bij de uitdrukking „het heilige
kruis nageven" gaat het om een
spreekwijze, welke bij alle zeevarenden
heel vertrouwd is, en — wat meer
zegt — ook ,,op "zee geboren is". Taal-
kundig moge men voor die uitdruk-
king weinig kunnen gevoelen, ook al
omdat 'er vrij lichtzinnig gesproken
wordt over iets, dat voor een massa
mensen heilig is, maar waar de uit-
drukking nu eenmaal bestaat en zo
vaak gebezigd wordt, is het toch wel
de moeite waard, de herkomst ervan
even vast te stellen. Over de beteke-
nis behoeven wij wel niet veel te zeg-
gen. Elk weet, dat wanneer iemand,
hetzij hij in„een bepaalde kring werk-
zaam is geweest, dan wel zich in een
gezelschap heeft bewogen, terwijl, zo-
wel in het eerste als in het tweede
geval op zijn aanwezigheid allerminst
prijs werd gesteld, men, zodra die
persoon zijn werkkring of het gezel-
schap verlaat, pleegt te zeggen:
„Ze hebben hem het heilige kruis na-
gegeven." Men bedoelt dan daarmee,
dat niemand hem terugverlangt.
Maar ... . oorspronkelijk had deze uit-
drukking een geheel andere beteke-
nis. Zoals de meesten onzer lezers wel
bekend zal zijn, wordt op de zee-
schepen, wanneer één der passagiers,
of een lid der bemanning op de zee-
reis sterft, het stoffelijk overschot in
zeildoek genaaid en met enige plech-
tigheid in zee geworpen. Teneinde te
voorkomen, dat haaien welke vaak
om een schip heenzwemmen. zodra
zich een lijk aan boord bevindt, het
zeildoek zullen verscheuren en het
lijk zuHen verslinden, wordt op de
plaats, waar zich de benen bevinden,
een paar gegoten ijzeren roostersta-
ven in de zeildoeken zak genaaid,
waardoor deze met zijn inhoud on-
middellijk in de diepte wegzinkt. Op-
dat nu bij het te water laten, de
lucht uit de zak zal kunnen ontsnap-
pen, snijdt de bootsman aan het
boveneinde van de zak een kruis.
Wanneer dan het lijk overboord ge-
schoven wordt, zegt de bemanning,
dat hem „het heilige kruis wordt na-
gegeven".
Hieruit ziet men dus, dat in deze
oorsprong de uitdrukking volstrekt
geen ongunstige betekenis had In de
loop der tijden is men er, doordat de
uitdrukking ook te land werd gebe-
zigd, een andere en minder gunstige
betekenis aan gaan hechten.

Een harde dobber hebben

A ls iemand een moeilijke taak
moet verrichten, waarvan het

welslagen twijfelachtig genoemd mag
worden, pleegt men te zeggen, dat
hij „er een harde dobber aan zal
hebben", en wel zelden zal degene,
die zich van die spreekwijze bediende,
hebben kunnen vertellen, waaraan
zij haar ontstaan te danken heeft.
Dit zou hem daarom ook te moeilijker
vallen, omdat het weer eens — zoals
met vele andere gezegden in onze
taal — een verbastering betreft. Aan-
vankelijk toch werd niet gesproken
van „een harde dobber hebben", maar
van een harde dobbel! Als men dit
eenmaal weet, valt de herkomst ook
gemakkelijk te raden en begrijpt de
lezer zeker ook al dat we hier te doen
hebben met een uitdrukking, ontleend

aan het dobbelspel, zodat de oor-
spronkelijke betekenis er van was, da*
de speler grote kans liep. bij het-dob-
belspel te zullen verliezen.
In de 17e eeuw komt de uitdrukking
voor als .volgt: „heytse een qua dob-
bel gehadt of heytse geen geit om te
betalen?" De samenvoeging „heytse"
voor „heb je" doet ook denken aan
het Gronings, waarin ment spreek' '
van. „hesf in plaats van „heb je".
De woordenboek-schrijvers Halma en
Sewel geven onderscheidenlijk zowel
voor de Franse als dé Engelse verta-
ling van de vorengenoemde uitdruk-
king, een overeenkomstige betekenis
aan, als hierboven werd uiteengezet-
Eerstgenoemde vertaalt „Eenen quaa-
den dobbel hebben" in het Frans met
„perdre au jeu; avoir du malheur aU
jeu" (bij het spel verliezen; ongehiK
hebben bij het spel). En de Engelse
vertaling van „Als hij maar eens eefl
kwade dobbel krijgt", luidde bÜ
Sewel: „If hè once comes off a loo-
ser" (Als hij maar eens aan 't verlie-
zen gaat).
Een der eerste streken van ons land,
waar de verbastering van „een harde
dobbel" in „een harde dobber" voor-
kwam, was de Zaanstreek, waar deze
spreekwijze in vroegere tijden vooral
gebezigd werd, als schepen op zee
waren tijdens stormweer. In Friesland
zegt men: „Hij dobbelt er om, en tüJ
scil in harde dobbel ha".
Hieruit blijkt wel, dat de betekenis
van de uitdrukking in de loop def
tijden feitelijk ongewijzigd is gebleven.
Alleen werd zij eertijds gebezigd uit-
sluitend bij het spel, om later, eO
vooral ha de verbastering van „dob-
bel" in „dobber" op alle omstandig-
heden in het dagelijks leven te wor-
den toegepast, wanneer ei van moei-
lijkheden sprake was, welke overwon-
nen moesten worden.

" N.V.V.-Bureau.'s voor "1
_Rechtsbescherming l

1. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Almelo, Wierdensestraat 22, tel. 3073-

2. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Amersfoort, Pasteurstraat 9, tel. 4625-

3. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Amsterdam, Prins Hendrikkade 49—51*
telefoon 31770.

4. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Arnhem. Jansbuitensingel 17, telefoo" ',
22841. 22842.

5. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Dordrecht. Singel 163, telefoon 5051-

6. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Eindhoven. Stratumsedijk 35, tel. 5293- '

7. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Den Haag. Dr. Kuypcrstraat 10, tele-
fonen 11U115. 11G116.

8. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Groningen. Turfsingel 75, telefoon 409&

9. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Haarlem, Kruisweg 74. tel. 11133, 18359-

10. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Heerlen, Valkenburgeriveg 18, tel. 33l9'

11. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Hilversum. Stationsstraat 8, tel. 698*-

12. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Leeuwarden, Nieuvvekade 84. tel. 30!>l>

13. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Maastricht, Kesselkade 40, telefoon 443*

14. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Meppel, iUiiatkaiIe l, telefoon 2489.

15. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbeschermi0'
Middelburg, Dam 13, telefoon 318.

16. N.V.V.-Burean voor Rechtsbescherming
Rotterdam, 's-Gravendijkwal 95. ie'8"
tonen 36492. 33032.

N.V.V.-Burean voor Rechtsbeschcrm'1'*
utrecht, Springweg 102, telefoon 1137"1

N.V.V.-Burean voor Rechtsbeschermi1''
Zaandam, Ged. Gracht 68. teL 2019'
N.V.V.-Bureau voor Rechtsbeschcrnii11*
Zutphen, stationsplein 3, telefoon



O MILL10EN
H O L L A N D S C H E G U L D E N S

Ruim honderd millioen Hollandsche
guldens heeft „De Centrale" thans aan
Werkend Nederland verzekerd. Het mag
een gelukkig teeken heeten dat in den
loop der jaren bij de arbeiders het besef
ontwaakt is, ook zelf te moeten zorgen
dat er voor den ouden dag een appeltje
voor den dorst bewaard blijft. Dat is door
groote zuinigheid mogelijk. Gulden na
gulden kan toevertrouwd worden aan
het veilige spaarbankboekje - zelfs
met een bescheiden rente loopt
dat zoo jaar na jaar toch aardig
op. Maar wanneer de dood den
kostwinner op jeugdigen leef tij d
wegrukt? Ja, dan kan niemand
één cent meer verlangen als het
eindbedrag der zoo ijverig gespaar-
de d uitjes aangeeft. • De taak van
het levensverzekeringsbedrijf sluit aan bij
de sociale ontwikkeling onzer samen-
leving, die in den schoot der naaste toe-
komst ligt. „Ieder voor zich" zal niet
langer der daden drijfveer zijn, doch
„een voor allen, allen voor een". Ook
„De Centrale" wil met hart en ziel
deze gedachte tot richtsnoer nemen.
Nimmer stelde zij winstbejag boven het
welzijn van Werkend Nederland. Zij wil

• echter, op haar gebied, meer nog dan
ooit te voren in den waren zin des woords
„De Centrale" - het middelpunt - zijn
van allen, ongeacht rang of stand en
overtuiging, die hun arbeid in dienst
van de gemeenschap verrichten.
Uit het lijden dezer tijden moet iets

.goeds geboren worden: de verwezen-
lijking van het ideaal der saamhoorig-

heid'van werkgevers en werknemers
en een Vaderland waarin voor

schadelijk egoïsme geen plaats
meer is. - Ruim honderd mil-
lioen gulden heeft „De Cen-
trale" thans voor en aan .Wer-
kend Nederland verzekerd. Een

krachtig bedrijf dat met vaste hand
geleid, de toekomst tegemoet treedt.

Oud-vaderlandschebegrippen omtrent
soliditeit paren zich aan respect en be-
grip voor de tijden die komen. Werkende
Nederlanders, draagt een deel Uwer zor-
gen voor de toekomst over aan „De Cen-
trale" door het afsluiten eener levens-
verzekering. Vraagt eens om een gesprek
met een onzer agenten, die U geheel vrij-
blijvend alle inlichtingen, die U wenscht
over de gunstige premie-voorwaarden en
mogelij kneden van „De Centrale" zal ge ven.

ENTRALE
Solide Coulant

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

f DE HUISVROUW EN EERSTE HULP]
v^ _ • • __J

Citroen
AMSTERDAM
Kalverstraat l - Telefoon 37658
DKN HAAG
Hoogstraat 23 - Telefoon 111757

JUWELIER
Opgericht 1850 - Eigen Atelier

Verwaarloos geen
kleine wondjes

M oet ik een dokter halen of
moet ik het nog even aanzien?

Hoe dikwijls gebeurt het niet, dat
moeder zich deze vraag stelt als een
der kinderen hangerig is of niet eten
wil.
Wij, gewone huisvrouwen, weten over
het algemeen te weinig van ziekte af
om te kunnen beoordelen of een dok-
ter wel of niet moet worden gehaald.
Het gevolg daarvan is dan ook, dat
de een den dokter te vlug roept, ter-
wijl een ander daar te lang mee
wacht. Helaas wordt er nog veel te
veel waarde aan het oordeel van buur-
vrouwen en kennissen gehecht. Op het
platteland komt dit natuurlijk meer
voor dan in de stad. De toestand Is
daar ook heel anders; men komt er
niet zo gauw toe een dokter, die vele
kilometers verder, woont, te halen, als
het niet strikt noodzakelijk is. Het
moeilijke is echter, dat een leek niet
zo gemakkelijk kan beoordelen, wat
wel en wat niet noodzakelijk is. Be-
kend is, dat kinderen gauw tempera-
tuursverhoging hebben; Een dokter
wórdt dan verzocht zo spoedig moge-
lijk te komen, omdat de kleine hoge
koorts heeft.
Het komt meer dan eens voor, dat, als
de dokter niet thuis is en het dus even
duurt voor hij verschijnt, de kleine al
in zoverre hersteld is, dat doktershulp
niet meer nodig is. Gebeurt zo iets
een enkele keer, ach, dan zal de dok-
ter daar niet boos orh zijn. Maar het
is begrijpelijk, dat wanneer zo iets
meermalen in het zelfde gezin voor-
komt, een dokter uit z'n humeur raakt,
Dergelijke dingen kunnen dikwijls

« worden voorkomen als er een koorts-
thermometer in huis is, waarmee de
temperatuur kan worden opgenomen
en moeder zelf kan controleren of
de temperatuur werkelijk zo hoog is,
als het lijkt. Dan za-, zij zich ook niet
zo spoedig ongerust behoeven te ma-
ken.
Kleine oorzaken kunnen soms grote
gevolgen hebben. Zo gaat het inder-
daad met de gewone huiselijke onge-
lukjes. Bij kleine wonden, die hevig
bloeden, wordt zo vaak de fout be-
gaan, deze onder de kraan af te
spoelen. De waterstraal werkt de bac-
teriën naar binnen terwijl het bloed
ze juist naar buiten brengt en dus in
zo'n geval reinigend werkt. Kleine
wonden kan men het best even laten
bloeden en dan met mercurochroom
bestrijken. Het infectiegevaar zal dan
tot een minimum worden terugge-
bracht. Men kan er eventueel een
pleister over doen; dit is veel minder
lastig dan een verbandje en de wond
kan daaronder rustig genezen. We
mogen echter nooit een enkele kleef-
pleister over een Wond plakken. Er
zijn pleisters in de handel, die in het
midden een stukje steriel gaas be-
vatten, terwijl aan de kanten de
kleefstof zit. Bij gewone kleefpleis-
ters moet men eerst een stukje gaas
over het wondje leggen.
Een andere verwonding waar wij
huisvrouwen ook nog wel eens mee te
maken hebben, zijn de brandwonden.
Als kleine brandwonden direct goed
worden behandeld, zal heel dikwijls
talaarvorming "kunnen worden voor-
komen. Als men- zich aan de' kachel,
hete pan, stoom of iets dergelijks
brandt en de pijnlijke plek wordt zo
lang onder stromend koud water ge-
houden tot het gloeien ophoudt, zal
het meestal bij een rood plekje blij-
ven, waar men eventueel ook nog een
beetje brandzalf op kan smeren.
In ieder huis behoort eigenlijk zo'n
klein huishoudelijk verbandtrommel-
tje aanwezig te zijn, zodat wij, zodra
een onzer huisgenoten zich bezeert,
daaruit het nodige verband kunnen
halen. Daar behoort dan in de eerste
plaats wat brandzalf in te zitten, wat
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bismuth-windsel kan ook geen
kwaad, een paar zwachtels en wat
mercurochroom. Mercurochroom heeft
dezelfde desinfecterende uitwerking
als j odium. Het heeft echter het voor-
deel, dat het niet zo bijt wanneer het
op een wond komt (daarom noemen
de doctoren het ook wel „kinderjo-
dium") en het is niet, zoals, jodium,
aan bederf onderhevig.
Met grote verwondingen gaat men
natuurlijk onmiddellijk naar een dok-
ter. Maar een kleine wond, die ver-
onachtzaamd en niet goed wordt be-
handeld, kan soms ver dragende on-
aangename gevolgen met zich bren-
gen. Het is dan ook geen zeldzaam-
heid, dat een heel gering wondje,
wanneer er infectie bij komt, een
ontsteking wordt, waar men niet al-
leen veel last en pijn van ondervindt,
maar waar men ook lelijk ziek van
kan zijn.
In dit geval is het dus ook: voor-
komen is beter dan genezen. Verwaar-
loos geen kleine wonden.
Wanneer in het gezin plotseling
iemand ernstig ziek wordt en de
dokter is geweest, dan moeten er wel
eens vlug bijzondere maatregelen
worden genomen. Soms zijn de beno-
digde geneeskundige hulpmiddelen
niet direct bij de hand en dan moet
men zich weten te behelpen. Zo kan

.men b.v. voor patiënten, die moeten
„stomen", heel handig zelf een inha-
leertoestel maken, dat" bestaat uit een
pannetje kokend water en een zelf-
gemaakte'papieren huls, waarvan het
ene einde precies op de pan past en
het andere spits toeloopt. Zo, kan
den patiënt in korte tijd in ruime

mate stoom worden toegevoerd. De
verschillende geneesmiddelen, welke

-de arts heeft voorgeschreven, worden
aan het kokende water toegevoegd en
op deze wijze bereikt men een zeer
doelmatige inhalering.
Voor patiënten, die een „ijszak" nodig
hebben, kan deze terstond worden
gemaakt van een gummi badmuts,
een sponzenzakje van de toilettaf el
of een gummi-onderlegger.. Deze wor-
den gevuld met stukjes ijs ter grootte
van een walnoot, waarna de lucht zo-
veel mogelijk wordt uitgeperst en het
zakje daarna snel dichtgebonden.
Vervolgens wordt de ijszak in een
doek geslagen en met veiligheidsspel-
den dichtgemaakt. Bij het aanbren-
gen van de ijszak op den patiënt
worden een handdoek en een wollen
doek gebruikt, waarbij de wollen doek
groter moet zijn en aan alle zijden
enkele centimeters over de handdoek
moet vallen.
Moet het ijsverband worden aange-
bracht op de borst of andere delen
van het bovenlichaam, dan tracht
men den patiënt even in bed te laten
zitten. Dan wordt de ijszak vlug aan-
gebracht, de beide doeken daar om-
heen geslagen, waarover men de
onderkleding weer laat zakken. Dit
alles dient zeer snel te gebeuren om
den patiënt niet te veel te vermoeien
of om pijn te voorkomen.
Zo ziet men, dat men met bescheiden
middelen reeds direct voorschriften
van den geneesheer kan opvolgen. De
patiënt zal er later dubbel dankbaar
voor zijn. Snelle hulp is goede hulp,
mits met verstand toegepast.

Kijk eens .wat ver'der
Meer theoretisch technische kennis
is onmisbaar om vooruit te komen.
Studeer volgens de persoonlijke
schriftelijke^nethodevoor examens
in: Bouwkunde, Waterbouwkunde,
Werktuigbouwkunde,Electrotech~
riiek. Chemische techniek o[ Spe-
ciale vakken, bij:

DIRECTIEi
E. J. Rotthuhen tn
F. Vind.
CURATORIUM i

h. H. H. P ra» Dijk,
Ing. V. Huiziaga.

ir. j. E. A. TMm.

**'• J- Terf"ra'
Pnf. Ir. E. Thiermi,

A R N H E M ' f„[. Ir. J. G. Wattj,,.

Vraag hst kosteloze prospectij's Ar
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WIJ MAKEN:

Een windjak voor vader, moeder, zoon of dochter
Van verschillende lezeressen ont-
vingen wij het verzoek, het patroon
van een windjak te plaatsen.
Een windjak is daarom zo prac-
tisch, omdat dit een kledingstuk
is, dat niet alleen door de vrou-
wen wordt gedragen; ook voor de
mannen is een windjak een prac-
tisch kledingstuk. Bovendien leent
dit jak zich uitstekend om uit een
oud kledingstuk, een regenjas,
mantel, japon, jekker ie.d. te wor-
den gemaakt.
We kunnen met dit model reke-
ning houden met liet model van
het te veranderen kledingstuk. Het
rugstuk kan korter of langer wor-
den gemaakt. Er moet dan echter
wel rekening mee worden gehou-
den, dat naar evenredigheid ook
het ondefstuk vari de blouse iets
langer of korter wordt geknipt.
Gebruiken we nieuwe stof, dan
hebben we daarvoor 160 cm. van
140 cm. breedte nodig.
Bij het naknippen van het patroon
moet overal l cm. naad worden
aangeknipt.
Het aangegeven patroon is bere-
kend voor maat 44. De blouse

wordt met een ritssluiting geslo-
ten. Wil men liever een knoopslui-
ting maken, dan bij het voorpand
nog 2 cm. extra aanknippen voor
de overslag.
Het bijgevoegde schetsje laat zien,
hoe de verschillende delen van het
patroon op de stof worden gelegd.
Figuur l voorpand; fig. 2. rug-
pand; fig. 3 mouwen (op de mouw-
tekening staat een stukje van 3
cm. aangegeven, van die punten
uit wordt de mouw ingerimpeld en
de manchet aangezet); fig. 4 zak;
fig. 5 zakklep; fig 6 manchetten;
fig. 7 kragen; fig. 8 rugstuk; fig.
9 band voor de blouse.
Bij mouw en schouderstuk komen
de punten op elkaar. De naa<i van
de mouw komt 3 cm, voor de zij-
naad. De ruimte aan de bovenkant
van de mouw wordt ingerimpeld
of in plooien gelegd.
Patronen van dit windjak kunnen
tegen ƒ 0.45 aan postzegels worden
besteld bij de redactie van ..Ar-
beid", postbus 100, Amsterdam
(C.). In de linkerbovenhoek van
de enveloppe vermelden: „Pa-
troon".'

Op veelvuldig verzoek plaatsen wij
hier een lijstje, van patronen, die
nog kunnen worden besteld:
L Damesvest niet lange

mouwen .. ƒ0.30
2. Bolero zot:der mouwen ... „ 0.25
3. Kinderoveral „0.40
4. Meisjesjurk „0.35
5. Plastron „0.25
6. Tweebaansrok „0.30
7. Meisjesmantel mef hoed „0.50
8. Kindervcsije met lange

•mouwen „0.25
9. Herenov?.r<il „0.40

10. Overhemdblouse „0.35
11. Slobpak „0.60
12. Getailleerde mantel „0.60
73. Herenovériiemd „0.40
14. Tasje „0.20
15. Rijbroek „0.40

Van al tlese patronen, zijn nog-
enkele stuks lerkrijgbruir.
Bestellingen kunnen aan ,^Arbeid"
postbus 100, Amsterdam/C) worden
afgegeven. In de linkerbovenhoek
van de enveloppe het woord
„Patroon" termelden. Het ver-
schuldigde bedrag aan postzegels
— liefst van 11, 21, 5 of 71 — in-
sluiten.



Stamppot van boerenkool
met variaties

^e vorige week maakten we kennis
toet boerenkool als afzonderlijk opge-
diende groente en ik ben overtuigd,
dat die kennismaking wel een succes
zal zijn geweest:
Maar... apart opgediende groente en
aardappelen kunnen we in verband
Biet ons zuinig brandstofverbruik
tegenwoordig maar zelden op tafel
brengen. Daarom lijkt het me niet
kwaad, dat we ons vandaag bezig-
houden met de boerenkool, die met de
aardappelen in een pan wordt klaar-
ëernaakt. Ook voor het bereiden van
die stamppot houden we ons aan de
regels van de vorige keer:
l- zoveel mogelijk alles van de
boerenkool tot zijn recht laten komen
en bijgevolg zo goed als geen afval
overlaten;
2. de kool niet langer koken dan
strikt nodig is (ongeveer J uur) ;
3. geen kooknat afgieteii.
Als we die regels In acht nemen, dan
zal zelfs een boerenkoolstamppot zon-
der worst ons behoorlijk voldoen, zo-
Wel wat de geurige smaak als wat de
Voedingswaarde betreft en dit des te
Zekerder, wanneer we in het gerecht
°ok wat taptemelk te pas brengen.
Ons recept, dat voor twee volwassen
Personen een volledig middagmaal
vormt of dat voor 4 personen strekt,
Wanneer er een bord pap op volgt of

bord soep aan voorafgaat, ziet er
als volgt uit.

Boerenkoolstamppot.
750 gr. (I-J pond ol f kg.) boerenkool,
H kg. aardappelen, 30 gr. (IJ af ge-
streken eetlepel) boter of vet, onge-
veer i 1. taptemelk, wat zout.
Snijd de schoongeboende, niet ge-
schilde aardappelen in vierdeparten
en breng ze met een bodempje water
en wat zout vlug aan de kook; leg "er
de goed fijngesneden boerenkool op
(natuurlijk weer met stengels en al!),
laat alles samen weer aan de kook
komen en daarna J uur zachtjes door-
koken: aardappelen en kool zullen
dan beide gaar en ongeveer droog
zijn. Giet er de taptemelk bij en breng
die vlug aan de kook; stamp dan de
groente en de aardappelen door el-
kaar onder toevoeging van de boter
°f het vet.
willen we ons peulvruchtenrantsoen
^uttig gebruiken, dan kunnen we de
boerenkoolstamppot nog op een
andere wijze tot een zeer voedzaam
Serecht maken. We vervangen dan de
halve liter taptemelk door 150 gr.
'H ons) groene erwten op de wijze,
öie het volgende recept u aangeeft.
Ykaoerenkoolstamppot met groene

?50 gr. (IJ pond of -J kg.) boerenkool,
1 kg. aardappelen, 150 gr. (IJ ons)

>roene erwten, 30 gr. (IJ af gestreken
;lepel) boter of vet, wat zout.

aat de gewassen erwten minstens
1 nacht (liever langer!) in ruim.

water weken; breng ze in hetzelfde
A
 a * aan de kook en laat ze zachtjes

* uur doorkoken; pak ze dan in de
^st of in kranten en laat ze

4 uur staan.
andel de boerenkool en de aard-

n op dezelfde wijze, die in het
recept is beschreven; reken
- ln plaats van net „bodempje"

Wor in dit geval -- nu eeen melk

aard 'ebruikt — zoveel water, dat de
Laat

appelen halverwege onder staan.
^ Uu_

aai>dappelen en k°o1 in ongeveer
door i? aar koken en stamp ze dan

lar

ten slotte of er misschien nog wat
zout moet worden toegevoegd.
En de derde mogelijkheid.

Voor menigeen is een boerenkool-
gerecht niet het ware. als er geen
rookworst bij te pas komt. De offi-
ciële prijsregeling vertelt ons echter,
dat we 20 et. per ons voor rookworst
zullen moeten betalen, d.i. ongeveer
het dubbele van wat we vroeger ge-
wend waren. Waarom dan niet de
rookworst in deze tijd vervangen door
bloedworst? Die kost slechts 10 et. per
ons en daarenboven krijgen we per
rantsoen IJ ons bloedworst tegenover
slechts f ons rookworst.
Op twee manieren kunnen we met de

Verdrijf Uw verkoudheid door dit
eenvoudige recept.

Dit receptje is werkelijk uitstekend
in alle gevallen van verkoudheid en
hoest: In een kwart liter water lost
U een eetlepei suiker pf stroop op.
Dan voegt U hieraan '"toe 30 gr.am
Vervus (dubbel geconcentreerd», die
verkrijgbaar is bij alle apothekers of
drogisten. Even goed doorroeren en
Uw hoestsiroop is gereed

bloedworst een - smakelijke boeren-
koolstamppot bereiken:
1. door de worst in vrij dikke plakken
even te bakken en daarbij het vet of
de boter te gebruiken, die we in het
recept hebben genoemd; wat dan in
de koekenpan achterblijft aan boter
en aan worstvet, wordt door de
stamppot gemengd en de gebakken
worst wordt er op een afzonderlijk
schaaltje bij opgediend;
2. door de worst ongebakken in
blokjes te snijden en die op het laatst
door de gestampte kool en aardappe-
len te doen. een methode, waarvan
moeder allicht zal zeggen, dat ze
„meer uitdeelt"!

GOED WASSEN

Sch
i

lar met de boter of net vet'01 '* een scnulmsPaan de gare
-_ - ait de Pan en roer ze losjes
«toot "d i Ze fiJn te stamPen dus! —

kool met aardappelen. Proef

't Wassen van donkergekleurde
wollen stoffen. — Houtieep en
hare vervangingsmiddelen.

N u de vele naaicursussen ons in
staat stellen van oud nieuw te

maken verdient het aanbeveling de
afgedankte winter- en zomermantels
een grondige reinigingsbeurt te geven
vóór we deze in een gezellig winter-
japonnetje omtoveren. Ook wanneer
we de oude kledingstukken wensen te
verven moet een flinke schoonmaak
vooraf gaan.
In beide gevallen wordt het kleding-
stuk uit elkaar getornd. De losse stuk-
ken worden flink afgeborsteld vooral
in de naden: dit stof wordt door was-
sen niet altijd verwijderd; bovendien
blijft het sop langer schoon.
Donkergekleurd wollen goed wast men
liever niet met zeep; deze is er moei-
lijk geheel uit te spoelen, waardoor de
stof een vaal aanzien krijgt, kleverig
wordt en dus weer spoedig vuil wordt
door het stof, dat ze opneemt.

We gebruiken daarom:
. o., houtzeep.
b gal van slachtdieren.
c een aftreksel v,an klimopbladeren.
Houtzeep is geen echte zeep; ze be-
staat uit de gemalen bast van enkele
soorten bomen en wortels, uit Amerika,
ook wel uit Europa. Ze bevat een stof
„Saponine" geheten Deze Saponine
geeft, in water opgelost, schuim. Door-
dat Saponine geen loog bevat, kan
men het goei rustig in het sop te we-

•ken zetten zonder dat weefsel of kleur
aangetast worden.
Doordat het aftreksel bruin gekleurd
is, kan het alleer, voor donkergekleurd
goed zonder witte figuren gebruikt
worden. Ook tussentinten kunnen in
een niet te donker aftreksel gewassen
worden.
Houtzeep is niet duur '(8 et. per ons in
normale tijd). Goede houtzsep prikkelt
de reukzenuwen zodat men bij uit-
schudden begint te niezen.
Men gebruikt 50 gr. houtzeep per em-
mer.
De houtzeep wordt met pl.m. 2 liter
water aan de kook gebracht; l kwar-
tier door laten koken. Daarna spant
men een doek over de helft van de
teil die met 4 wasklemmen aan de
rand vastgezet wordt. De vloeistof
wordt door de doek gego.ten en met
zoveel warm en koud water vermengd
tot een lauw sop verkregen is. De
schilfers, die op de doek achterblijven,
worden weer teruggedaan in de pan.
Men voegt opnieuw water bij de hout-
schilfers en laat ze nu wat langer
trekken en doorkoken om ze voor het
2e sop te gebruiken. Dit kan men enige

malen herhalen, elk volgend aftreksel
is echter minder sterk.
Voor zeer vettig vuil, kraag en man-
chetten b.v. is de houtzeep niet vol-
doende; men doet goed dan wat ben-
zine of tetra bij het sop te gebruiken.
Nadat de mantelstukken uitgebor-
steld zijn worden vlekken met wit rijg-
garen omregen (niet afhechten) zodat
men in de natte stof toch op de vlek-
ken wassen kan.
Men knijpt en kneedt de stof na enige _
uren weken door het sop, geeft zovele
soppen (soms wel 4) tot het laatste
sop vrij schoon blijft; en spoelt de wol
steeds in lauw water uit tot het spoel-
water helder blijft.
Haal de lappen door de^ wringer. Plak
ze (uitstrijken van de rimpels met de
vlakke hand) en hang ze te drogen,
niet in de zon of bij de kachel.
Strijk ze op, wanneer de lappen nog
even vochtig aanvoelen, op de ver-
keerde kant. Zijn 4e lappen te droog
geworden, rol ze dan in een natte doek
en laat ze daarin een nacht in de kel-
der liggen. .
Gebruik een zwaar, maar niet te warm
ijzer.
Borstel de gestreken lappen af met de
vleug mee, leg de 2 voorstukken en de
2. mouwen zó op elkaar, dat de rechte
kanten elkaar raken, de rug dubbel
leggen.
De lappen zijn nu gereed om tot japon
geknipt of desgewenst eerst geverfd te
worden.
Gal werd vroeger heel veel gebruikt
vóór 't wassen van donkere -stoffen.
Gal heeft een reinigend vermogen,
maakt de donkere kleur nog dieper.
Gal geeft het goed een onaangename
reuk, die echter bij het (buiten) dro-
gen verdwijnt. Vraag cffn slager een
verse galblaas, snijd deze onaer water
met een scherp mes open.
Verdeel de vloeistof over 3 of 4 teilen,
gebruik een teil om de lappen in te
weken.
Gal tast eveneens geen kleur of weef-
sel aan.
15 stuks klimopbladeren worden in l
liter water opgekookt; men laat ze
daarna nog een uur op de kachel uit-
trekken.
Voor een emmer van dit aftreksel
heeft men 10x15 bladeren nodig. De
vloeistof laat men bekoelen tot ze lauw
is men gebruikt ze zonder meer water
toe te voegen. De reinigende werking
van dit klimop-aftreksel is niet gering.
Genoemde wasmiddelen kunnen niet
alleen voor het reinigen van don/rere
wollen stoffen dienen maar voor alle
andere grondstoffen: linnen zijde,
katoen, melkwol, celstof, kunstzijde,
jute, enz.

(Nadruk verboden.) J. Collenteur.

CORRESPONDENTIE
Mevr A. de J.—W. te H. Op bon nr. 8
kunt u inderdaad uitsluitend turf kopen.i
Turf moet u echter niet met anthraciet
stoken. Met cokes heeft u er meer voldoe-
ning van
Mevr. S. J. V.—G. te D. Bleekwater is voor
het reinigen van ongeschilderd hout niet
scnadelijk. Juist nu we zo zuinig moeten
zijn met zeep. verdient het aanbeveling,
het van de was overgebleven bleekwater
(dit kost dan niets) voor houten vloeren
e.d. te gebruiken of er stoepen en straat-
jes bij te schrobben. Ook voor het schoon-
maken van w c.-potten en gootstenen is .
bleekwater heel geschikt. Bovendien werkt
het enigszins desinfecterend
Mevr W A. G, te A. Het spijt ons, dat
wi.i het antwoord op uw vraag, hoe net
toch komt. dat u ten minste eenmaal per
week kortsluiting heeft in de electrische
geleiding, moeten schuldig blijven Wan-
neer u niet kunt vaststellen, waaraan
het euvel is te wijten, doet u verstandig
de hulp van een electricien in te roepen.
Telkens stoppen indraaien kost óók geld!
Wij hebben iets dergelijks maanden lang
meegemaakt, totdat wij bij toeval ontdek-
ten, dat er kortsluiting ontstond, als een
der huisgenoten zich met een smak op de
divan neervlijde. Het raadsel was toen
gauw opgelost: een electrisch snoer, dat
langs de vloer onder het linoleum provi-
sorisch was aangebracht, bleek te zijn
doorgeknapt. Op de plaats, waar een der
divanpoten op de grond rustte!
Mevr. J. G. v W.—J. te G. Het gelijktijdig
koken van groente en aardappelen in één
pan vereist enige zorg, maar is overigens
heel eenvoudig. Dat bij u de stamppot
steeds te nat is., komt doordat u de ingre-
diënten met te veel water kookt. Wij kun-
nen er althans geen andere verklaring
voor geven — ook niet. wanneer u ne-
weert, dat u alleen maar het water ge-
bruikt, dat na het wassen aan de groente
blijft zitten. Boerenkool b.v. is sponsachtig
en absorbeert veel water. U moet deze
dus flink laten uitlekken alvorens haar
in de pan te doen.
Mevr. S. C. V. te L. Zeker, van een ver-
sieten tafelzeil kunnen aardige verbruiks-
voorwerpen worden gemaakt, mits natuur-
lijk er ook nog bruikbare delen aan zit-
ten. Binnenkort hopen we er een paar
voorbeelden van te geven.
Mevr. J. G.—F. te K. Dat bij u de fris-
rode kleur van de bieten verdwijnt, zal
niet door het l o lange koken komen.
Velen begaan de fout de bieten vóór het
koken in stukken te snijden of er tijdens
het. koken 'herhaaldelijk m te prikken.
Hierdoor verdwijnt niet alleen de rode
kleur, maar ook vei mindert hc-t de smaak
eti de voedingswaarde der bieten.
Mevr. F. H d. J. Ie 4. Het is niet zo een-
voudig een artikeltie te achiijven over
„hoe moet de huisvrouw haar dagtaak
verdelen" We zouden ons immers tot een
paar algemeenheden moeten bepalen, om-
dat in iede; gezin o e toestand anders iS.
Denkt u maar uens aan de grootte van
het gezin, de grootte of de indeling der
woning, of de man m het continubedrijf
werkzaam is, enz. enz. Niettemin willen
wi.i bij gelegenheid dit onderwerp wel
eens behar delen. Als'trouwe lezeres van
„Arbeid" zal het u dan zeker niet ont-
gaan.
Mevr. J. A. v. d S. te A. Zonder een
door den burgemeester verstrekte
vergunning mag van de winkelslui-
tingsbepallngen niet worden afgewe-
ken. Wanneer de filiaalhouder van
het betreffende kruidenierstaedrijf zo'n
vergunning heeft, moet hij deze voor
de winkeldeur ophangen.
Mevr. Ch. W.—H. te V. Er zijn zó
veel manieren om goed te verduiste-
ren, dat het waarlijk ondoenlijk is u
ten deze van advies te dienen - - t e
meer niet. omdat we de situatie in
uw woning niet kennen. Papieren
rolgordijnen gaan heus wel een
poosje mee, mits men bij het op- en
neertaten de nodige voorzichtigheid
betracht.
Mej. A N. te D. Blijkens uw schrij-
ven zijn uw gordijntjes zodanig ver-
sleten, dat u er nog best halve gor-
dijntjes van zou kunnen maken. Ze
moeten dan natuurlijk voor de
onderste helft der ramen worden op-
gehangen. Het staat zeker niet min--
der netjes < dan vitragegordijnen,
welke het gehele raam bedekken. Het
prettige is, dat u meer licht in de
kamer heeft en dat u geld noch
punten behoeft uit te geven.
Mej. S. J. L. te F. Dat blauwsel
slecht voor het linnengoed zou zij n,
is niet waarschijnlijk Afgezien van
het feit. dat het product geen bijten-
de stoffen bevat, gebruiken we er zo'n
minimale hoeveelheid van, dat schade
voor het goed practisch als uitgesloten
moet worden beschouwd.
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VOOR DE JEUGD

Babbeltje
van Oom Niek ,

M'n beste neven en nichten.
„Heeft u vroeger wel eens gevochten,
oom Niek? Kunt u worstelen of
jiu-jitsu?"
Alsjeblieft — dat zijn zo een paar
vragen, die mij door mijn lieve neven
en nichten worden g&steld ..Heeft ü
wel eens. als jongen dan, een domme
streek uitgehaald? Als dat zo is,
vertelt u er dari eens wat van — de
oudere mensen, die ik ken, hebben
nooit zoiets bij de hand gehad of
ze zijn het allemaal weer vergeten"...
Kijk. dit is het verzoek van een
anderen braven neef.
Ik geloof, dat jullie maar het liefst
hoort, 'dat oom Niek. in zijn jonge,
jaren een schelm van de eerste soort
is geweest — een knaap, waar geen
land mee was te bezeilen — een jog,
dat van de eene vechtpartij in de
andere viel en die zich vechtende
door het leven heeft moeten slaan.
Laat ik je nu dadelijk vertellen, dat'
het zó erg niet met me is geweest.
En ik vind, dat het een heel goed
teken is, dat ik eerst lang moest na-
denken, voor ik een domme streek
had gevonden, waarover ik jullie kan
vertellen. Het mooie is. dat ik m'n
domme streek met een...... vecht-
partij kan samenvoegen. Wat je
maar mooi noemt!
Wij hadden indertijd een buurman,
die groenteboer was De man had een
groot stuk land, waarop hij alle
mogelijke groente k-weekte. Die
groente bracht hij in een schuitje
naar de markt in de stad.
Nou. dat schuitje '. daar zou ik óók
nog wel wat over .kunnen vertellen
— daar heeft bom Niek meermalen
in gezeten — als de baas er niet was,
en het was maar goed, dat die schuit
^aan een ketting lag en dat je die
ketting met geen mogelijkheid kon
loskrrjgen.
Maar m'n domme-streek-vechtpartij-
verhaal heeft alleen in zover, met de
schuit te maken, dat dé buurman in
die schuit andijvie zat te spoelen, om
die schoongemaakt naar de groente-
markt j;e brengen.

Nu geloof ik, dat andijvie-spoelen
nogal een vervelend werkje is, waar
je heus je verstand niet bij hoeft te
gebruiken, als je er eenmaal de slag
van te pakken hebt:
En de slag van "dat spoelen had m'n
buurman te pakken. Stuk voor stuk
haalde hij die andijvie-struiken door
het water, terwijl hij zelf op de rand
van z'n bootje zat.
We stonden er met z'n tweeën naar
te kijken: een jongen, die Ko*bus
heette en ik. En al spoelende zat die
buurman tegen'ons te praten: heel
vriendelijk - - ik zou haast zeggen:
heel lief. „Zo jongens komen
jullie eens naar het andijviespoelen
kijken? Nou, dat vind ik aardig...
Hoe heten jullie?"
Kobus zei natuurlijk, dat hij Kobus
was en ik zei, dat -ik Niek heette.
„Dat zijn mooie namen", zei de buur-
man, terwijl hij ons even opnam.
„Heel mooie namen. Jullie zijn zeker
allebei erg sterk", ging hij voort.
Nou. je moet aan een jongen vragen,
of hij sterk is! Kobus en ik stonden
dan ook heftig van ja te knikken en
Kobus verzekerde zelfs, dat hij ieder-
een aan kon.
Toen kwam de buurman pas goed
los. ..Nou geloof ik toch. dat je een
beetje staat op te scheppen", zei hij
tegen Kobus. „Ik'geloof vast en zeker,
dat Niek sterker is. Zó stevig zie je
er niet uit."
Dat was helemaal niet waar en nu
ik veel ouder geworden ben, begrijp
ik drommels goed, waarom de buur-
man dat zei. Want Kobus was veel
breder en zeker een hoofd groter dan
ik. Maar ik voelde me door die mening
van den groten man zo gevleid, dat
ik dadelijk bereid was, Kobus aan te
vliegen. En ook Kobus zou dat
jongetje wel eens mores leren dat
jog moest zich niet verbeelden, dat
hij hem niet aan zou kunnen.
Zo duurde het niet lang of wij waren
aan het vechten, terwijl de buurman
die rustig doorging met andijvie-
spoelen, erom zat te lachen
Jaren later heeft oom Niek dit nog
eens aan z'n buurman verteld en die
herinnerde het zich nog best. „Ik
zorgde er altijd voor, dat jongens, die
bij de schuit kwamen kijken, aan het
bakeleien gingen", bekende hij. „Dan
had ik wat om naar te kijken — je
verveelde je anders zo. Maar na die
keer, dat jij met dien Kobus vocht,
heb ik het niet meer gedaan. Ja hoor

— ik herinner me het geval nog best:
ik zei altijd, dat de grootste jongen
het niet van den kleinen kon winnen
en dan duurde het nooit lang, of de
voorstelling was in volle gang. Maar
jouw geval liep nog heel. anders af
dan ik dacht: jij was wel niet zo
sterk, maar vast wel honderd keer zo
vlug als die Kobus."
Ik wil niet opscheppen, maar als de
buurman dit zegt; dan kan je het wel
geloven. Zeker is, dat ik eerst Kobus
op alle mogelijke manieren kon ont-
wijken en dat hij weinig had in te
brengen, toen ik hem stevig te pak-
ken kreeg. Ik was als een kat tegen
hem opgesprongen — Kobus kon zich
niet houden en viel ondersteboven,
terwijl ik ervoor zorgde, dat ik z'n
hoofd goed vast onder m'n elleboog
hield. En wat me toen plotseling be-
zielde wete ik niet, maar ik trok
Kobus, die weigerde „genade" te zeg-
gen, naar de kant van de vaart en
duwde hem net als een krop andijvie
in het water.
M'n buurman lachte dat hij scha-
terde, maar Kobus, die tot over z'n
middel in de vaart had gestaan,
lachte helemaal 'riiet. Hij rende naar
huis, terwijl ik bij de schuit tegen
den baas stond te snoeven op mijn
overwinning.
Dat duurde evenwel niet lang. Want
toen ik zo stond te zwetsen,, kwam
er een zusje van me, geheel buiten
adem aanhollen. „Heb jij hhhheb
jij Kobus in het water gegooid?...
Maak dan dat je'weg komt z'n
moeder komt er aan!"
Ik keek en ja hoor, in de verte kwam

de moeder van. Kobus met grote
stappen aan. De mattenklopper had.
ze bij zich en ik hoefde helemaal niet
te vragen, wat ze zou doen, als ze mij
te pakken had. Je begrijpt, dat ik
daar niet op wachtte. Ik zorgde, dat
ik een eindje uit de buurt bleef en
keek op eerbiedige afstand toe, toen
de moe van Kobus met den buurman
in de schuit aan net praten ging. Ze
praatte zó hard, dat ik nóg kort
horen, dat ze buurman- uitmaakte
voor alles wat lelijk was. En die buur-
man zei maar niet veel. Ik hoorde
hem tenminste niet. Hij spoelde
rustig z'n andijvie, totdat de moe van
•Kotaus op de schuit stapte. M'n zusje
en ik kwamen voorzichtig wat dich-
terbij en toen • zag ik tot m'n grote
schrik, dat Kobus' moeder buurman
een duw gaf, waardoor die halsover-
kop de vaart in schoot.
„Ik zal je leren, die kinderen op te
stoken", ^schreeuwde ze hem toe.
Daarna sfak ze buurman de matten-
klopper toe om hem weer te redden
en even later stond de buurman, uit'
gespoeld en wel, weer op de kant.
Het bad maakte meteen aan de grote-
mensen-ruzie een eind. De buurman
scheen te begrijpen, dat hij wel wat
had verdiend en de moe van Kobus
dacht er niet meer aan, mij achter-
na te zitten. Ze ging naar huis en de
buurman deed hetzelfde, om droge
kleren aan te trekken.
Je begrijpt, dat ik er wel voor heb
gezorgd, dat ik die dame een poosje
uit de buurt bleef.
Nu moeten jullie niet denken, dat dit
enkel en alleen een verhaaltje is. Dit

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
De uitnodiging • Een grappige tekenfilm • Beeld Jan Lutz

Regie en tekst N. J. P. Smith

„Wij zullen vragen of oom en tante „Zal ik die brief posten, vader?"
Zondag komen."

„Nee, Kar eitje. Secuur is secuur. Dat „We zijn juist op tijd: daar komt de
doe ik zelf." trein."

„Ze zijn er niet; u hebt die brief toch De brief /
gepost, hè pa?"
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s tevens een goede les. Je moet eruit
st- > dat ^ ^e nooit moet laten °P~'

v>Ken om iets te aoen wat eigenlijk
iet mag. Hoewel de buurman met
n stoken" zeker een nat pak had
raiend. kwam mij wel een pak voor
1Jn broek toe met die matten-

«opper. Want het is niet mooi om
d
 ëaan vechten, enkel en alleen om-

"« een ander je daartoe brengt. Of-
~1°°n Kobus toch eigenlijk was be-

nen. Maar die had óók al een nat
gehad. Laat ik nu inzien, dat ik

_ -w- de enige ben, die er goed
as afgekomen? Nu, dat mocht wel

.^ns voor een keer. Want ik her-
*'er me ook wel gevalletjes.......

st i - 6 ' wacnt eens even: d i e voor-
ik gaa* n*e* door Dan verbabbel

aJ m'n ruimte en dan krijg ik het
pj^* den hoofdredacteur aan de stok.

dat te voorkomen ga ik nu met
Tarne spoed aan de oplossing van
Raadsel uit ons Kerstnummer. De

antwoorden luiden:
Aardbei of: Amandel
!Aandei

(krabben was ook goed)

Qnv°niA (fucnsia en Primula waren
* goed — cljvia niet, omdat daar

g n letter te weinig voor was).
t0<1J

Varen bij dit eenvoudige raadsel i
dat noga^ wat fouten gemaakt, zo-
at Ronnie niet eens uit zo'n hoge
'caPel keus kon maken.

De hoofdprijs

gewonnen door: Albert Klaver,
. * j., Hemonystraat 24, Zutphen.
e Sinterklaas heeft heel wat neven
Wchten goed bedacht. Dat merkte

t̂ -6* ^* ^et 'gro*e aantal opstellenik moest nakijken en beoordelen.
begrijpen, dat ik half Januari

Sinterklaasverhalen meer in de
kan zetten. Daarom niet ge-

hoofdprijzen werden verdiend
Annie Doei, m., 11 j., Molenpad
Grootebroek, en door Corrie

, m., 14 j Graaf Plorislaan 14,

Bovendien heb ik

een extra hoofdprijs
^gekend aan Rie Piasier, m., 15 j.,
Vo

Penweg 21 bel., Amsterdam-Oost,
2o

 r het grappige verhaal dat ze me
je d over het surrogaat-Sinterklaas-
Sür

st- Het is te hopen, dat Rie geen
j. °Saat-boek uitzoekt!
^ de T r o o s t p r i j z e n : Annie de
B"W, m., 14 j., Hessenweg 97, De
<W Ja-n Strootman, j., 12 j., 't Zui-
Q^1' Noordbroek, Prov. Groningen;
T»ei?S Elser>-doorn, j., 10 j., Muysktïi-
•Kijn >lbis' Zuilen (Utrecht); Theo
LPB,S ' J - > H J-. Sexbierumstraat 18,

^C11 \ÏI r. -̂  j

aen; Jan Meijer, j., 13 j.,
Beetsstraat 55, Vlaardingen

hij z'n oplossing • geestig had

verandering schrijf ik nu

een tekenwedstrijd
uit. To
VrQörw tante Cor de opgave zag,
kon 2e' of llc §een ander onderwerp
niet

 viflden. „Daar kan je gewoon
tocjj ln*e aankomen", zei ze. En
Jillie"" toch waas ik het er op.
Van m ëen nu zo vaak, een portret
ik VVBJ Zelf ta de krant te zetten, dat

eens wil weten, hoe de teke-
en de tekenaressen van m'n

Uie nu wel denken, dat oom
ziet. De opgaaf luidt dus:

- Niek- Dat is aUes- Wie de
Oofdnr" ing maakt- krijgt de
ieu\vd Ik ben reusachtig be-

krijg naar de inzendingen, die ik

Volëende niet~tekenaars heb ik de

"««uwe prijs-raadsels

teken

h

nr i
het WerT. " een echte t-ekenaar aan

K geweest, nadat m'ri nicht
idP, Jk te Atnsterdam de

teke, ad geeeven. Hier komen
" s

n,gen' dle el* een Neder-
P*a»tsnaam voorstellen

. . ,l l l T

-H.UO

Tenslotte geef ik nog een paar naam-
kaartjes, die een paar keurig-nette
beroepen voorstellen.

Wat is meneer

T. SEERVA

en wat is het beroep van

JAN LOUTSIR

Dit naamkaartjes-raadsel werd ge-
maakt door Eva Lindt te Amsterdam.
Wie maar één raadsel kan vinden,
behoeft slechts één oplossing te zen-
den. Hij of zij hebben dan toch een
kans op een hoofdprijs. Tekeningen
en/of oplossingen zo spoedig moge-
lijk insturen — in elk geval vóór 29
Januari — aan Oom Niek,, Postbus
100, Amsterdam-C.
Nu ga ik met bekwame spoed aan

m'n correspondentie
Nellie K ar els te Waterlandkerkje
(Zeeuws-Vlaanderen) zond me een
rapport, waar ik van achterover sloeg.
Dat kon haast niet anders bij al die
achten. Een rapport met allemaal
achten of negens — ik denk niet, dat
er veel neven of nichten zijn, die dat
óók hebben.
Zó mooi was het rapport van Alida
Geukes te Gouda tenminste niet, o/-
schoon dat rapport er best mocht
zijn. Van die ene, vijf maakt ze een
zeven en van de zessen maakt ze
achten. Dat kan, als Ali weer ge-
regeld naar school gaat.
Adriaan Brouwer te Hilversum schreef
me met een nieuwe vulpen een leuke
brief. Heet het nieuwe hondje Boubie?
Ik zou hem toch niet meenemen. We
hebben nu met Bérus genoeg te stel-
len. De stakkerd heeft Engelse ziekte
en kan daardoor heel moeilijk lopen.
Gelukkig wordt-ie alweer wat beter,
want wij zouden ons hondje ook niet
graag missen.
Ansje en Corrie Post, uit Delft, zijn
nieuwe nichten. Daarom neern ik haar
ook niet kwalijk, dat ze me raadsels
stuurden, die ze niet zelf hebben ge-
maakt. Nu moet Corrie mij eens
schrijven, of ze het gedichtje zelf ver-
zon. En Ansje vraag ik: had je het
verhaaltje zélf gemaakt?
Ansje Berends te Amsterdam-Oost
kan heel mooi poppetjes tekenen. Nu
zegt Ans dat zélf niet — nu zegt oom
Niek het. En die kan het weten, want
hij kreeg een zélf getekend portret.
Dat komt in m'n album.
De moeder van Johanna Keizer,
Drunen, zou oom Niek een hand wil-
len geven: ik heb óók niet graag dat
het vriest, al ben ik nóg zo dol op
schaatsenrijden. Daarin verschillen
oudere mensen met jongere. Die zeg-
gen, laat maar sneeuwen en laat het
maar vriezen. Tekeningen kan ik niet
in de krant zetten, maar ik vind het
wel leuk ze te ontvangen. Ronnie
vindt Z-8 altijd prachtig en Reg ook.
Tot slot: allemaal de groeten van

OOM NIEK.

(Inyezunae.n mededeling.)

GORGELEN MET

SUPEROL
BU A.P01H EN OROG CN HUISJES v^. 21 a.

l A N 81 A R l aanvang sehriftel. lessen
U M U U n n i Krans. Duits, Engels, Ned.
Taal en Bekenen, Boekh.. Steno, en/: v. a.
70 et. p.ni. Schrijf om gr. proefles. Cursus
Zelfontw. Busli. Toussalntstraat 46e, A'iKnn

ADVERTEERT IN DIT BLAD

Ambtenaren en vast partit.. i . _ i perso-
neel tot maandinkomen ZONDER BORG

I Wettelijk tarief Vlug en discreet. >
Inlicht en afwlkk mondel. of schrifte) |

Rotterdam-C.: Ma u rits weg 15;
. Aiusrerrtnin-C.: Sar pliatlst raat 36;

's-Gravenliage: RiviervischnuirKt 4.

N.V.JAN \l il I a l Jfe
jGROOTE MARKT ZO (hoek Luth. Burgwal)
TELEFOON 116520 — DEN HAAG

SALON- HUIS- EN

jit voorraad direct leverbaar

SLAAPKAMERS

Reiskosten worden vergoed

'n KOU of GRIEP
Wtfw&J:

WEES VERSTANDIG
„AKKERTJES" voorko-
men het doorzetten van
een kou of griep, die
U onder de leden voelt.
Wacht dus niet . .

&ërnï*n

De Nederlandsdie Pijnstiller

U bent de eerstel
Wist U, dat Uw hand de eerste is,
die dat blanke, kristalzuivete NEZO
keukenzout aanraakt? Zóó hygiënisch
is de bereiding en de verpakking.
NEZO is 't fijnste keuken-
zout, dat uit Neerlands
bodem gewonnen wordt.
En 't voordeeligste!

Per kilopak:
\9l/2 cent

N.V. KON. NEDERL. ZOUTINDUSTRIE - BOEKELO - HENGELO
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Volksontwikkeling Zondagochtendvoorstellingen

OPERETTEKLANKEN
Onder deze titel worden- o.m. uitge-
voerd: Ouverture Fledermaus; Die Lus- ,
tige Witwe; Paganini; Keizerswals; Eln
Morgen, Ein Mittag, ein Abend in Wien;
Perpetuum Mobile enz. enz.
Groot orke§t o.l.v. Mr. Harnt Smedes
met als solisten: Dzjobs Ising; Lia Mar-
tin; Gerard Holthaus en Henk Voshart.
Toegangsprijs: 60 cent voor georgani-
seerden en hun huisgenoten 9O cent
voor ongeorganiseerden, a.r. inbegr. en
een beperkt aantal werklozenkaarteu
van 1O cent.
AMSTERDAM ZATERDAG 17 JAN,
Concertgebouw, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Prins Hendrikkade 49;
Vreugde en Arbeid, Leidseplein; de vak-
groepen en 's avonds aan de zaal.
Werklozenkaarteu uitsluitend via de
vakgroepen.

MAASTRICHT ZONDAG 18 JAN.
Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Kesselkade 40 en 's av.
aan de zaal.

DEN BOSCH MAANDAG 19 JAN.
Casino, aanvang 7.3O uur n.m. Kaart-
verkoop: Zuidwal 46 en 's avonds aan
de zaal. Uitsluitend toegankelijk voor
georganiseerden.

HEERLEN DINSDAG 20 JANUARI
Schouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Nieuwstr. 7 en 's avonds
aan de zaal.

ZUTFEN WOENSDAG 21 JANUARI
Buiten Sociëteit, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Stationsplein 3 en des
avonds aan de zaal.

ZWOLLE DONDERDAG 22 JANUARI
Buiten Sociëteit, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Kekwal 29 a en 's avonds
aan de zaal.

LEEUWARDEN VRIJDAG 23 JANUARI
Harmonie, aanvang 7.3O uur n.m. Kaart-
verkoop: Nieuwekade 84 en 's avonds
aan de zaal.

GRONINGEN ZATERDAG 24 JANUARI
Concerthuls, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Turf singel 75 en 's avonds
aan de zaal.

De overige plaarsen van de/e tournee
worden in het volgende nummer van
„Arbeid" bekend gemaakt.

NIEUWJAAR'sVARIETE
Een uitstekende variétévoorstelling,
waaraan medewerken Jo en Piet Schuur-
man, de Hollandse boerenzangers: de
3 Brux, clowns; Wim Bakker, Noord-
hollandse accordeon-virtuoos; René van
Duinen, de twee evenwichtskunstenaars;
Willy Hubert, luchtacrobate en een
variété-Orkest o.l.v. Marcelle Lafosse.
Toegangsprijs: 5O cent voor georgani-
seerden en hun huisgenoten, 80 cent v.
ongeorganiseerden, a.r. inbegr. en een
beperkt aantal werklozenkaarten van
1O cent.

HENGELO VRIJDAG 16 JANUARI
Concertgebouw, aanvang 7.3O uur n.m.
Kaartverkoop: Reitzstraat 12 en 's av.
aan de zaal.

ALMELO ZATERDAG 17 JANUARI
't Groenendal, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Wierdensestraat 22 en
's av. aan de zaal.

NIJMEGEN MAANDAG 19 JANUARI
Kleine zaal „De Vereniging", aanvang
7.3O uur n.m. Kaartverkoop: Berg en
Dalseweg 38 en 's avonds aan de zaal.

VENLO DINSDAG 20 JANUARI
Feestzaal Nationaal, aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: N.V.V.-Huis ,.De
Toekomst", Havenstr. en 's avonds aan
de zaal.

WAALWIJK WOENSDAG-BI JANUARI
Twee Kolommen, .aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop':' D. Keizer, Grootestr. l A,

...Druiïen; bij de boden der aangesloten
vakgroepen en 's avonds aan de zaal.

OISTERW1JK DONDERDAG 22 JAN.
Wapen van Olsterwijk, aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: J. H. Adriaanse, 651
te OJsterwijk en 's avonds aan de zaal.

HELMOND VRIJDAG 23 JANUARI
Flora, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Klaverhof 34 en 's avonds aan
de ^aal.

AMERSFOORT ZATERDAG 24 JAN.
De Valk. aanvang 7.30 uur n.m Kaart-
verkoop: Seringstr. 8 en 's avonds aan
de zaal.

BUSSUM ZONDAG 25 JANUARI
Concordia, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Bijlstr. 86 en 's avonds aan de
zaal.
GOUDA MAANDAG 26 JANUARI
Nieuwe Schouwburg, aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: Jan Luykenstr. l
eu 's avonds aan de zaal.

Marcello's Cabaret-Revue

„Wielacht betaalt"
Medewerkenden: Helene Morettl, Inter-
nationaal cabaretière; Marcello, humo-
rist-conférencier; Pierre Driessen, accor-
deonnist-pianist-zanger; - Hcnri Nplles,
humoristische goochelaar; Marina van
Goudswaart, toppunt van buikspreken.
Toegangsprijs: 35 cent voor. georgani-
seerden en huisgenoten; 50 cent voor
ongeorganiseerden, a.r. inbegr.
De toegangsprijs voor eventuele kinder-
voorstellingen bedraagt 10 cent voor

. kinderen en 20 cent voor begeleiders.
MIDDELBURG V R I J D A G 16 JANUARI
.Schuttershof, aanvang 7.30 uur n.m.
^Kindervoorstelling, aanv. 4.30 uur n.m.'
Kaartverkoop: Dam 13 en 's avonds aan
da zaal.

HAAMSTEDE ZATERDAG 17 JAN.
Hotel Bom, aanvang 7.3O uur n.m. Kin-
dervoorstelling aanvang 4.30 uur n.m.
Kaartverkoop: I. C. Walkier, Ring 101 te
Burgh en aan de zaal.
ZIERIKZEE ZONDAG 18 JANUARI
Hotel Juliana, aanvang 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 4.30 uur
n.m. Kaartverkoop: Gat van Westen C.
498 en aan de zaal.
OOSTERLAND MAANDAG 19 JAN.
Conferentiékamer, aanv. 7.3O uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 4.3O uur n.m.
Kaartverkoop: Kerkstraat A 138 en aan
de zaal.
OOST VOORDE DINSDAG 20 JANUARI;
Hotel de Man. aanvang 7.3O uur n.m,.'
Kindervoorstelling aanvang 4.30 uur n.m.
Kaartverkoop: L. C. den Bakker, Scheide-
weekseweg en aan de zaal.
BRIELLE DONDERDAG 22 JANUARI'
Zaal Dedert, aanvang 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling, aanvang 4.30 uur n.m.
Kaartverkoop: A. M. Heymans, Venkei-
straat 177 C en aan de -zaal.
NIËUVVENHOOKN WOENSDAG 21 JAN.
Zaal C. Arkonbout, aanv. 7.f;0 uur n.m.
Kindervoorstelling, aanv. 4.30 uur n.m.
Kaartverkoop: C. den Bakker,- Dorpstr.
en aan de zaal.
ABBENBROEK VRIJDAG 23 JANUARI
Zaal Herrewijnen, aanvang 7.3O uur n.m.
Kindervoorstelling, aanv. 4.30 uur n.m.
Kaartverkoop: C. Verhoeven, Gemeeii-
landsedijk 12 en aan de zaal.
NUMANSDORP ZATERDAG 24 JAN.
Zaal de Jongste, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Andr. Vogelaar, Rijks-

' straatweg 196 en 's avonds aan de zaal.

Neemt deel aan de huisvlrjt-
actie in de navolgende plaat-
sen: Amsterdam, Den Haag,
Eindhoven, Utrecht, Arnhem,
Assen, Leeuwairden, Haarlem
en Hilversum.

Bonte 14-daagse
Radio-uitzendingen

Zoals thans wel algemeen oekend zal
zijn, organiseert ,,Vreugde en._Ar-öeid' in
samenwerking met de Nederlandse Om-
roep bonte- radio-avonden en wel iedere

.Dinsdagavond om de 14 aagen.
Deze avonden worden door de radio uit-
gezonden en wel het eerste gedeelte over
Hilversum I (415 m.» en net tweede ge-
deelte over Hilversum II (301 m.). Na
sluiting der zenders vindt verdere uit-
zending plaats via de radio-centrales,
welke over een directe lijnverbinding
met de studio beschikken.

ARNHEM DINSDAG 14 JANUARI
Stadsschouwburg, aanvang 7.3O uur n.m.
precies. Voor de medewerkenden zie men
de bekende affiches, alsmede de aan-
kondiging in de luistergids en de dag-
bladen.
Toegangsprijs 60 cent voor georganiseer-
den en huisgenoten, 10O cent voor onge-
organiseerden, a.r. inbegr.
Kaartverkoop: Jansbultensingel 17 en
's avonds aan de zaal

Naai- en knipcursus te Haarlem
Voor cle dames wordt te Haarlem een
naai- en knipcursus georganiseerd,
waaromtrent alle verder gewenste inlich-
tingen verkrijgbaar zijn bij het N.V.V.
District Haarlem, Kruisweg 74.

DELFT.
Causerie: De Srioorwegen en de Ge-
meenschap.
Op .Maamlns 26 Januari a.s spreekt de
heer C. Cramcr, sf-.oretaris van de Ned.
Ver. v. Spoor- en Tramwegpersoneel,
over bovengenoemd onderwerp. Nadere
bijzonderheden omtrent tijd, plaats en
toegangsprijs zijn te verkrijgen bij het
N.V.V. District Delft, Oude Delft 2O1,
tel. 1804.

Lichamelijke ontwikkeling
Zwemmen voor met-leden

Teneinde ook de ongeorganiseerden ken-
nis te doen maken met een deel van het
mooie sociale werk van het N.V.V.
,,Vreugde en'Arbeid" kunnen de N.V.V.-
leden vanaf l December j.l. vrienden en
kennissen tot deze goedkope zwemavon-
den uitnodigen, waartoe een beperkt
aantal' uitnodigingskaarten aan de kassa
der zwembaden verkrijgbaar is.

Zwemmen te IJmuiden
Met ingang van 7 Januari wordt ge-
zwommen op Woensdagavond van 7—8
uur n.m.

Zwem/caarfen
Nogmaals wordt er op attent gemaakt,
dat uitsluitend diegenen, die in het be-
zit zijn van een zweinkaart, toegang
tot de zwembaden hebben. Deze kaar-
ten zijn — zoals bekend — verkrijgbaar
bij de plaatselijke Vreugde en Arbeid-
vertegenwoordigers.

Zwemcursus te Amsterdam.
Voor diegenen, die het bovengenoemde
Vreugde en Arbeid-zwemkunstdlploma
behaald hebben, bestaat de gelegenheid
zich vérder in het zwemmen te bekwa-
men onder leiding van de bekende tram-
ster van Ali Stijl en Jopie Waalberg,
mevr. Dé Dood Koenen. Deze lessen wor-
den gegeven in het Zuiderbad op iedere
Donderdagavond van 20—21 uur en het
cursusgeld bedraagt hiervoor ƒ l per
maand, waarbij de toegang tot het bad
Is Inbegrepen. Aanmelden District Am-
sterdam, Pr Hendrikkade 49 en V. en
A., Leidseplein.

Zwemmen te Groningen
Het extra uur Woensdagmiddags is weer
vervallen, er kan dus thans alleen wor-
den gezwommen Dinsdagsavonds van
6—9 uur.

Turngroep te Werkendam
Nadere inlichtingen bij H. C. den Haan,
Uitbreiding 48 te Werkendam.

Schaatsenrijden te Amsterdam
Het Is gebleken, dat door een vergis-
sing van de directie van de Kunstijs-
baan in de Apollohal enige keren leden
van het N.V.V. teleurgesteld werden en
niet tegen het goedkope tarief werden
toegelaten. Deze moeilijkheden zijn
thans definitief opgelost.
Nadere .inlichtingen omtrent de tijden
enz. worden verstrekt door het N.V.V.,
District Amsterdam, Prins Hendrikkade
no 49 en Vreugde en Arbeid, Leidse-
plein.

Gymnastiekcursus te Amsterdam
Voor nadere bijzonderheden hieromtrent
wordt verwezen naar het voorgaande
nummer van „Arbeid".

Jiu-Jitsu-cursus .te Amsterdam
Voor nadere bijzonderheden wordt even-
eens naar het voorgaande nummer van
„Arbeid" verwezen.

Jiu-Jitsu en gymnastiekcursus
te Haarlem
In de gymnastiekzaal in de Jacobstraat
zal iedere Maandagavond van 7.30—8.30
uur een Jiu-Jitsu-cursus van drie maan-
den worden georganiseerd.
Kosten van deelname ƒ 2.50 voor georga-
niseerden en ƒ 3 voor ongeorganiseerden
per persoon, voor de gehele cursus.
Tevens is een gymnastiekcursus in voor-
bereiding, . welke lessen . ledere Donder-
dagavond in een nader op te geven zaal
In het Centrum van de stad worden
gegeven.
Het lesgeld bedraagt 15 cent per per-
soon per week Zowel heren als dames
kunnen zich opgeven.
Aanmeldingen en nadere inlichtingen
bij het N.V.V.-district Haarlem, Kruis-
weg 74.

AMSTERDAM ZONDAG 18 JANUARI
Rialto Theater, aanvang 10.30 uur v.m-
Filmvoorstelling met de film „Het Mas-
ker valt", met als bijprogramma het
komisch muziekkwartet „De Zwervers".
Toegang uitsluitend voor personen van
18 jaar en ouder. Kaarten a 25 cent per
persoon, alsmede een beperkt aantal
werklozenkaarten van 10 cent zijn ver-
krijgbaar bij Prins Hendrikkade 49;
Vreugde .en Arbeid, Leidseplein. Werk-
lozenkaarten uitsluitend via de vak-
groepen.
LEIDEN ZONDAG 18 JANUARI
Trianon Theater, aanvang 10 uur v.m.
Vertoond wordt de film „Mijn dochter
heet Peter", met als bij programma Pierre
Boeyen en Lia Martin met liedjes aan
de vleugel.
Toegangsprijs 30 cent per persoon, ter-
wijl een beperkt aantal w«rklozenkaar- '
ten van 10 cent ter beschikking is. ;
Kaartverkoop: Herengracht 34 en des'
morgens aan de zaal
DEN HAAG ZONDAG 18 JANUAtl
Ocieon Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Vertoond wo'-rtt de film „Zuidameri-
kaan se Dierenwereld" met als voorpro-
gramma het Hawaiian-kwartet ..De Zuid-
zee-Eüanders" Toegangsprijs 30 cent p.
persoon en een beperkt aantal werk-
Io7enkaarten van 10 cent.
Kaartverkoop: Dr. Kuiperstraat 10;
Vreugde en Arbeid" a.d. Hofweg en des
morgens aan de zaal
ROTTERDAM ZONDAG 23 JANUARI
Colosseum Theater, aanvang 10.30 uur
v.m. Vertoond wordt de film „Pareh —
De Macht va'n de Kris", een boeiende
Indische liefdesgeschiedenis, met als bijr
programma Indische zwaardendans van
het gezelschap Ardjoeno. Toegangsprijs:
30 cent per persoon en een beperkt aan-
tal werklozenkaarten van 10 cent.
Kaartverkoop: 's-Gravendijkwal 95 en
's morgens aan de zaal.
AMSTERDAM ZONDAG 25 JANUARI
Hallen Theater, aanvang 1O.30 uur v.m.
Vertoond wordt de film „Zuidamerl-
kaanse dierenwereld", met als bij-
programma het Hawaiian Kwartet „De
Zuidzee-Eilanders".
Toegangsprijs 25 cent per persoon en
een beperkt aantal werklozenkaarten van
10 cent.
Kaartverkoop: Prins Hendrikkade 49;
Vreugde en Arbeid, Leidseplein en des
morgens aan de zaal. Werklozenkaarten
uitsluitend via de vakgroepen.

ZANG- EN DANSREVUE
Medewerkenden: Rodi Roeters, humo-
rist-sneltekenaai--goochelaar: De Wilco's,
acrobatisch duo; Mary Smit. parodiste;
de Boya's danspaar: Johny Duisdeiker,
accordeon-virtuoos.
Dit gezelschap trad gedurende 4 maan-
den met groot succes op voor de Neder-
landse arbeiders, welke in Duitsland en
Frankrijk werkzaam zijn.
Toegangsprijs: 35 cent voor georganiseer-
den en hun huisgenoten; 50 pent voor
ongeorganiseerden, a.r. Inbegr. en een
beperkt aantal werklozenkaarteii va u
10 cent.

ALPHEN' A/D RIJN
DONDERDAG 15 J A N U A R I .

Nutsgebouw, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: D. Visser. Leliestraat 16
en 's avonds aan üe zaal.

WOERDEN VRIJDAG 16 JANUARI
Hotel Ruys. aanvang 7.30 uur n m.
Kaartverkoop: W Oosterwijk, Gastdorp
26 en 's avonds aan de zaal.

WVDDINXVEEN ZATERDAG 17 JAN.
Centrum, aanvang 7.30 uur n.m Kaart-
verkoop: S. Pille, Henegouwerweg 51a
en 's avonds aan de zaal.

STOLWIJK ZONDAG 18 JANUARI
Kaartverkoop: bij de bekende adressen
en aan de zaal.

•»

BODEGRAVEN MAANDAG 19 JANUARI
Concertzaal van" Rossum, aanvang 7.30
uur n.m. Kaartverkoop: Emmakade 119
en 's avonds aan de zaal.

ZOETERMEER WOENSDAG 21 JAN.
Hotel Gouden Leeuw, aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: Molenstraat 98 en
's avonds aan de zaal.
Des middags wordt om 2 uur een uit-
stekende- kindervoorstelling gegeven.
Toegangsprijs 15 cent voor kinderen m
25 cent voor begeleiders.

GORINCHEM DONDERDAG 22 JAN'.
De Doelen, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Maandag 19 Januari van 7—8
uur n.m. in Palvu en 's avonds aan de
zaal.

LEERDAM VRIJDAG 23 J A N U A R I
Tavenu, aanvang 7.30 uur n.m Kaart-
verkoop: Kerkstr. 53 en 's avonds aarï
de zaal.

DRIEBERGEN ZATERDAG 24 JANUARI
Nutsgebouw, aanvang 7.3O uur n.m.
Kaartverkoop: v. d. Meulenstr. 51 en
's avonds aan de zaal.
De overige plaatsen van deze tournee
worden iu het volgend nummer va«
„Arbeid" bekend gemaakt.
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