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ONZE BAKKERS EN HUN MAKKERS (Zie pag. 7)



Hef vertrouwen op ge/d maakt plaats

voor vertrouwen op de

' , • < gemeensckapzorg

Laten wij u eerlijk bekennen, dat de aanwezigheid van enig geld
in onze portemonnaie ons altijd een geoel van zekerheid geeft,

zoals een lege portemonnaie een even sterke gewaarwording van
onbehagelijkheid over onze rug doet kruipen. Wij nemen aan, dat
wij in dit opzicht geen uitzondering vormen. Let maar eens- op
de gezichten van de arbeiders, wanneer zij aan het eind van de
week hun loon ontvangen, zelfs wanneer zij weinig verdienen, kan
men toch de voldoening op hun gezicht lezen op het ogenblik, dat
zij de oogst van hun arbeid in de vorm van contanten hebben
binnengehaald.
Zo hangt iedereen aan geld. Niet ter wille van dat geld, maar
om wat hij ervoor kan kopen. Er zijn maar heel weinig mensen,
die het geld om zichzelf liefhebben; dat zijn de échte vrekken,
de potters, die zich blind staren op munten en biljetten en die
hun leven vullen met het koesteren van de moeizaam bij elkaar,
gegaarde grote of kleine bedragen. Deze vrekkigheid komt onder
alle groepen vari mensen voor. Er zijn straatarme keuterboertjes,
waarvan de familie na hun dood rolletjes centen en doosjes met
andere pasmunt op de wonderlijkste plaatsen verborgen vindt.
Er zijn ook vrekken in het groot, die de oude traditie handhaven
•van stapeltjes goud* en zilvergeld in de brandkast. Maar deze
laatste groep is over het algemeen goed gei\oeg ingelicht om zich
op het gezicht van baar geld niet te vergapen en het opgestapelde
kapitaal dus een of andere belegging te geven.
"We weten allemaal, -dat het om het geld op zichzelf niet begonnen
is en toch meten we nog steeds in geld onze verdiensten, ons bezit

,« en dus de zekerheid van ons bestaan af. Wie geld heeft behoeft
geen zorg voor de toekomst te hebben (natuurlijk wanneer we
alleen spreken over de stoffelijke voorziening). Een hoog loon en
wat spaargeld achter de hand, brengen den burger in die be«
nijdenswaardige vorm van onafhankelijkheid, die" zo naarstig
wo»dt nagestreefd, doch die ook tegelijkertijd onweerstaanbaar
een geest van saaie, duffe burgerlijkheid over de samenleving

'brengt. Alles draait dan om het veilig stellen van de toekomst
van ieder gezinnetje afzonderlijk.
Het behoeft wel geen betoog, dat de meerderheid van de bevol*
king deze staat van het gezeten burgerschap bij lange na niet
bereikt. Gewoonlijk is het leven een voortdurende worsteling tegen
het wekelijkse, of maandelijkse tekort en is men al heel blij, als
men zich van tijd tot tijd eens iets nieuws in de huishouding kan
aanschaffen. Al te dikwijls zelfs is men genoodzaakt om dat nieuwe
bij elkaar te sparen. ... na de aanschaffing ervan, d.w.z., door mid^
del fan kopen op afbetaling. Toch zien we hierin niets anders, dan
sparen in omgekeerde richting. Er is vrijwel niemand, die er over

> denkt om iedere week een gulden opzij te leggen, totdat hij of zij
een nieuwe fiets of een nieuw radiotoestel kan kopen. We keren
liever de volgorde om, kopen éérst en gaan dan sparen. Het komt
precies op hetzelfde neer, als wanneer we éérst spaarden en dan
kochten, maar in onze kinderlijke zwakheid willen we graag onze
wensdroom zo. spoedig mogelijk vervuld zien.
Op die manier spaart een groot deel van, de bevolking zijn leven
lang om de geringe luxe te kunnen betalen, die ondertussen al weer
aan slijtage is onderworpen, zodat, wanneer het ene afbetaald is,
dikwijls al weer een volgende schuld,moet worden aangegaan voor
de vervanging van dat, wat w,e tot iedere prijs wilden bezitten. Maar
gezeten onafhankelijkheid in financieel opzicht blijft voor vrijwel
allen een droom tot aan de laatste dag toe. Hoevelen zijn er niet,
die wanneer zij eenmaal gepensionneerd zijn, geen kans zien te leven
van het pensioen, dat zo veel lager is dan hun loon en hoevelen zijn
er ook niet, die van hun pensioen nog kinderen of andere families
leden, aan wie, het leven zich van de ongunstigste kant laat zien,,
moeten steunen? En dat zijn dan nog de boffers, de best verzorgden,
want het aantal mensen, dat van een redelijk pensioen verzekerd is,
is slechts gering.

itf

Wat is nu de oplossing voor deze algemene moeilijkheid•,
Moeten wij het zoeken in een'voortdurende verhoging van'1'

lonen? Onze eerste opwelling is zonder aarzelen: ja. Wat al belo°'
een beter' inkomen niet? Het is ons, of ons juist altijd dat laats*
tientje mankeert, dat de sluitpost van de huishoudelijke begrotiw
vormt. Loonsverhoging zou nu die sluitsteen leveren. Nu zullen sV'
niet zeggen, dat verbetering van de lonen in het algemeen niet voo(

treffelijk zou werken, maar het streven naar welvaart alleen '
richten op loonsverhoging zou tot gevaarlijke teleurstellingen leioe_
Laten we als voorbeeld noemen, hetgeen in Amerika geschied $
Eén van de bekendste voorstanders, van de hoge^loontheorie v?^
Henry Ford. Deze man zag de oplossing van het gehele
vraagstuk alleen in uitkering van hoge lonen, mogelijk'
door de uiterste rationalisatie van de bedrijven. Dit streven was
algemeen in Amerika, maar dat heeft noch de crisis, noch de w
loosheid, noch een verscherping van de sociale verhoudingen vo"1

komen. Bij hoge lonen passen hoge prijzen en al -spoedig zien
dat ondanks het goede loon de arbeider toch geen groter deel
de welvaart ontvangt dan hij vroeger had. Maar sociale
had de Amerikaanse arbeider niet; hij verdiende immers goed!
Bovendien, wat streven We eigenlijk na, wanneer we betere m
schappelijke toestanden alleen zouden verwachten van hogere
loning van de arbeid? Wanneer het streven gelukt, zouden we '
niet als resultaat alleen maar krijgen een volk van burgermannetjeS

van gezeten renteniers, van in zichzelf gekeerde en dus zelfzuchtig
bewakers van het eigen kleine bezit, kortom een verzameling
voldane, egoïstische, kleinburgerlijke individuen zonder
schapsgevoel en zonder besef van de grote waarden, die een v<
sterk eri energiek maken. Wat zou er terecht komen van de
stellingen, die er op'gericht zijn gezamenlijk elkanders lasten
dragen, wanneer ieder voor zich kon menen zijn eigen boontjes 1

te kunnen doppen? Wat zou er van zo'n volk terecht kome"
wanneer een grote crisis eens een beroep zou doen op een geweld^
nationale krachtsinspanning.
Een dergelijk beroep wordt in deze tijd zeker op een volk als
onze gedaan. Er is geen sprake van, dat ieder voor zichzelf
devies zou kunnen voeren: „Ik worstel en ontzwem." We zullen
zelfbewuste wapenspreuk van de Zeeuwen in het meervoud
nemen en dus zeggen: „Wij worstelen en wij ontzwemmen."
Kunnen we dat echter, wanneer ieder voor zich, of iedere
voor zich, alleen alle hoop op de toekomst stelt op loonsverhoging
Wij menen' daar geen antwoord op behoeven te geven. Ieder
zeggen r „Dat is de kwestie niet, — loonsverhoging is één ding 6

nationale verheffing is één ander." Zeer juist, maar betekent
dan niet tegelijkertijd een totale verandering van onze safflelJ

leving. Een betere toekomst betekent voor een belangrijk
betere zorg van de volksgemeenschap voor haar leden, zonder
wij die zorg in geld uitdrukken. Een hogere en evenwichtig
levensstandaard krijgen we ook door deze uitbreiding van de è .
meenschapszorg. Als we noemen onbeperkte onderwijsgelegenhe'
voor alle begaafde kinderen met een zorgvuldige en onpartijdi»
schifting van tieze begaafden, als we noemen een uitgebreide v6

zorging bij ziekte en ongeval, als we noemen een algemene oude

domsverzorging, een voortgezette woningbouw onder gemee"
schapstoezicht, dan omvatten we daarmee aanspraken, die juist ̂
gedeelte van het volk ten goede komen, dat de grootste moei'
heeft om zijn kinderen, zijn ouders en zichzelf te geven, wat no"'
is om met vreugde aan de arbeid deel te kunnen nemen. Maar o»
is het niet meer ieder afzonderlijk, die voor zijn bestaantje en P!
kleine beetje particuliere welvaart vecht. Dan zijn wij mét °p

allen, die vóór ons allen een betere toekomst veroveren. (
En daarom moeten we niet denken in geld als we het hebben o*
een betere maatschappij, maar denken aan de versterking van
gemeenschapszorg, waarbij het geld, dat bij ieder van ons in
portemonnaie terecht komt, niet meer de grenzen trekt tussen
verschillende maatschappelijke groepen. Dit streven om de gem6f.,,
schapszorg tot de grootste welvaart=bepalende factor in ons vol"
leven te maken is een van de kenmerkendste eigenschappen v .
het N.V.V. en daarin ligt dan ook het socialistische" karakter v

de vakbeweging. (
Socialistische gemeenschapszorg is voor den arbeider van ër°, ()
waarde dan de luchtspiegeling.van welvaart, waaraan de bevolk1

zich onder liberaal ̂ staatsbeheer vergaapte.
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WZ1TTCEÏN MACHT

p? et volk. dat zijn wij samen. Dat
* ' bent u en ik, dat zijn de boeren
r1 de burgers, de ondernemers en de
•roeiders. dé ambtenaren en de ge-

werden, de handelsmensen en de
eevaarders. Wij vormen één geheel,

•J°°r taal. door land, door historie
•n door aard. Ons aller lot is nauw
•erbonden; onze welvaart of onze
armoede heeft dezelfde oorzaken, —
onze gewoonten, onze belangstelling,
Pnze voorkeur of onze afkeer, zij heb-
en dezelfde grondslagen. Dat alles

tezamen het volkseisene, de

dit --gemeenschappelijke heeft ech-
niet belet, dat sinds jaar en dag
welvaartsverschillen binnen het

zeer groot en zeer schrijnend
pljn. Van ouds is de indeling zo, dat
j* weinig rijken en veel armen zijn,
?* beter gezegd, dat slechts een ge-
y^i deel var, het volk boven het ge-
middelde welvaartspeil uitkomt. In
'eite waren het de gehele geschie-
denis door zij. die de organisatie van
J6 Productie in handen hadden, die
y het best aan toe waren. In de mid-
«eli —„,. was dat de adel, vervol-
gens kwamen de steden met hun gil-

1 aan de beurt, daarop volgde in
Js land de macht van de handel en
'.regenten en tenslotte waren het

de laatste honderd jaar de onder-
rs van alle mogelijke industriële

commerciële bedrijven, die wij
.-tienvatten onder de naam van
5*Pitalistische groep.
~eze toestanden zijn stuk voor stuk
'°e<l verklaarbaar. De leiders van

t*6' volksleven zijn de stuwkrachten
an de productie en kunnen daardoor

laar eigen opvatting het aandeel van
?e gemeenschappelijke koek af snij-
^en, vóórdat de grote, volgzame
7tassa aan de "beurt komt. Dat niet
'en en dezelfde groep voortdurend
an bod blijft, vindt zijn oorzaak in

r* ontwikkeling van de verschillende
Ponomische invloeden, waardoor het
'aartepunt in de maatschappij tel-

weer wordt verlegd. Soms be-
i die invloeden uit ontdekking

nieuwe bodemrijkdommen (goud-
). soms zijn zij het gevolg

een uitvinding (bijvoorbeeld het
i. dat de- oorsprong werd

g^u onze vrachtvaart), soms is het
ter? opleving van ' nationale kracht
Sta ev°lge van de strijd om het be-
vdan (tachtigjarige oorlog), maar

,kan ook voorkomen, dat de oor-
geheel buiten het eigen volks-

middeleeuwen bij-
seeld lag het zwaartepunt van

nandel in Venetië. Indische stof-
z(ë m°esten per karavaan over Per-
Ij0r^ en Klein-Azië naar Europa
Kle- ' .Toen echter de Turken
haJJ~A.zië veroverden werd deze

!1 onmogelijk en toen verplaat-
_de handel en zeevaart zich naar
sant van de Atlantische Oceaan,
t het tenslotte de Portugezen en
' de Venetianen waren, die de weg
L -die over zee ontdekten.

eigen land, dat trouwens voor-
is om een handelscentrum

ropa te zijn, krachtens zijn lig-
bra(L

aan de monden van de Rijn,
*•>- t de bovengenoemde oorsprong

^e vrachtvaart een snelle op-
de handelsstand met zich
rijkdommen, die daarmeeJ«n vergaard, deden zelfs de gil-

£& belangrijkheid dalen, ter-
adel hier in het geheel geen
r spelen kon.

er -i0
Wat er °°k veranderde, hoe
welvaartsbronnen uitgebreid
de verdeling van de totale

-^K uis tot °P deze tijd oneven-
Op zioh6 ven- Nu is die verdeling/
°*^»M C niet een kwestie van zo

cgend gewicht. Van veel meer
, -ven vo welke macht het opeen-
rt-gt> Wam l- in bepaalde handena|Hg „ het is de machtsaanwen-
Si1 of nw F over beslist of het volk

tevreden kan leven.
— « H k • « kapitaalsophoping in
worrtt Weinig handen groten-

aangewend voor een spe-
» -» aat i ^ting van de productie,
ee*xele vniir , ' een terugslag op het

in de vorm van crisis en

.
bl0ei

werkloosheid. Zij echter, die voor
deze aanwending verantwoordelijk
waren, ontspringen de dans geheel of
gedeeltelijk. Terwijl dus het volk één
geheel is krachtens de in de aanhef
opgenoemde eigenschappen, worden
de schokken waaraan de nationale
samenleving bloot staat, niet naar
draagkracht opgevangen. En dit is
wel het grootste bezwaar, dat er aan
de bestaande eigendomsverhoudingen
kleeft.
Ieders streven naar groter maat-
schappelijk evenwicht zal dus alleen
kunnen slagen, wanneer er de strek-
king in wordt gelegd, dat wie het
meeste kan dragen, ook het meeste
zal dragen. En voorts, dat met de ge-
zamenlijke nationale rijkdommen zo-
danig zal worden omgegaan, dat het
risico wordt beperkt, zonder dat de
wil om vooruit te komen wordt be-
knot. Er moet dus geen' saaie, fut-
loze beleggers- of ambtenarensamen-
leving ontstaan, doch een levend or-
ganisme aan de gang blijven, dat
zichzelf zo goed mogelijk tracht te
dekken voor de kwade kansen.
Is dit een hersenschim? Men zou
kunnen zeggen: men kan geen vijf
poten aan een haas verlangen en, er
is geen maatschappij bestaanbaar, die
alleen maar goede en geen slechte
eigenschappen zou hebben. Daarmee
zijn wij het eens; ook wij geloven niet
in een mogelijkheid van een ideale
maatschappij, die een paradijs op
aarde brengen zal. Maar dat betekent
niet, dat wij daarom genoegen moe-
ten nemen met gebleken fouten en
dat zeker niet, wanneer die fouten,
zijn toe te schrijven aan oorzaken,
die inmiddels veranderd zijn.
De grondslag van onze samenleving
is inderdaad .veranderd.
In vroeger eeuwen was al het werk
er oj> gericht om hongersnood te voor-
komen. Wij hadden een voortdurende
strijd te voeren tegen het tekort. De
opbrengsten van de landbouw waren
laag en wisselvallig. De opbrengst van
de arbeid onzer handen was gering.
Van de in de natuur verborgen krach-
ten werd slechts een spaarzaam ge-
bruik gemaakt Berekend over het
totaal der bevolking was dan ook de

maatschappelijke rijkdom niet groot,
hetgeen tot uiting kwam in het lage
welstandspeil van de grote massa der
bevolking.
Dit eeuwigdurende tekort is door de
ontwikkeling van wetenschap en
techniek teniet gedaan. De voortbren-
ging is per arbeidskracht op een ge-
weldige wijze toegenomen. De land-
bouw levert veel regelmatiger en veel
grotere oogsten op, bovendien kunnen
wij ongehoorde voorraden producten
uit ver gelegen landen betrekken,
waar zij met weinig kosten en met be-
hulp van weinig mensen kunnen wor-
den gewonnen.
Dit alles heeft tengevolge, dat de
mensheid niet beschermd moet wor-
den voor het tekort, doch voor de ver-
keerd geleide overvloedige •productie
en hiermee is het zwaartepunt in onze
samenleving totaal verlegd.
Zoals wij reeds vroeger schreven, op
het ogenblik kan de maatschappelijke
machine alleen goed lopen, wanneer
verbruik en productie niet alleen el-
kaar in evenwicht, maar ook elkaar
aan de gang houden. Dat wil zeggen,
dat ieder, die werkt ook ten volle als
verbruiker zal moeten meetellen. Wij
hebben dat de „economische esta-
fette" genoemd, omdat hierbij de
koopkracht van hand tot hand door-
gegeven wordt en de loontrekker van
vandaag de opdrachtgever van mor-
gen is Zo spoedig deze estafette stokt,
ontstaan crisis en werkloosheid.
Het volksbelang is dus niet, dat er,
hoe dan ook, een grote productie
wordt bereikt, doch dat de productie
en het verbruik tezamen als één pro-
bleem worden beschouwd.
Dit moge in-deze formulering duister
schijnen, het zal den lezer duidelijker
worden, wanneer wij thans uiteenzet-
ten welke invloed daardoor wordt uit-
geoefend op de rechten en de grenzen
van de eigendom.
In de eerste plaats moeten wij steeds
in het oog houden, dat alles wat wij
bezitten de vrucht van de arbeid is.
Zoals wij in het vorige artikel schre-
ven: „arbeid is rijkdom". Thans voe-
gen wij daaraan toe: en 'daar deze
rijkdom van het volk als geheel voort-
gebracht wordt door. het gehele ar-
beidende volk, dient hij ten nutte van

dat volk aangewend te worden. Wij
beschouwen het dus niet langer als
het voorrecht van de bezitters van de
productiemiddelen om de geschapen
rijkdommen naar willekeur naar zich
toe te kunnen halen.
Het belang van het volk gaat voor
bij het belang van de bezitters. Met
andere woorden, inzake eigendoms-
kwesties ligt de hoogste zeggenschap
in handen van de volksgemeenschap.
Wat recht of onrecht op dit gebied is,
moet worden uitgemaakt door het
volk in zijn geheel. Als men zegt, dat
het algemeen belang voorgaat bij het
groepsbelang, bedoelt men daarmee
wat in bovenstaande zinnen geschre-
ven is.
Dit volksbelang zal in vele gevallen
ingaan tegen de belangen van parti-
culiere ondernemers, omdat deze al-
leen de winstmogelijkheid voor hun
eigen bedrijf in aanmerking nemen.
Het zal b.v. vaak voorkomen, dat, van
een algemeen nationaal standpunt
bekeken, het tot stand komen of de
uitbreiding 'van zo'n bedrijf niet ge-
wenst is, met het oog op het reeds
genoemde evenwicht tussen productie
en verbruik. Bij de thans heersende
economische opvattingen wordt dan
,de gevraagde bedrij f svergunnin|* ge-
weigerd.
In dat geval wordt dus de macht, die
aan de eigendom is toegekend, be-
perkt tot hetgeen met het volksbe-
lang in overeenstemming is.
Als men vroeger sprak van volkssou-
vereiniteit bedoelden we daarmee
meestal, dat het volk het laatste woord
moest hebben bij wetgevende maat-
regelen, dus bij politieke en staat-
kundige vraagstukken. Wanneer daar-
mee echter gepaard gaat de vrijheid
om het eigendom, dat is: met de op-
eengestapelde vruchten van de arbeid
van het gehele volk te doen en te
laten wat men wil, dan is die volks-
souvereiniteit een leeg woord. Niet-de
staatkundige- vrijheid is beslissend
voor de welvaartsspreiding, doch de
economische gebondenheid. Dit laatste
besef zien wij de laatste jaren meer
en meer doordringen en vorm krijgen
in het algemeen streven naar orde-
ning. In deze zin heeft de eigendom
een totaal andere plaats gekregen in
de samenleving dan zij in de laatste
eeuwen had. Het volksbelang beslist
en in een derde artikel zullen wij
trachten na te gaan, hoe daardoor de
maatschappelijke verhoudingen even-
eens aan een grondige verandering
worden onderworpen.



r CHE VRAGEN
Vragen voor deze rubriek richt* men
tof fien medischen medewerker van
het weekblad ...Arbeid' Postbus WO.

W t D. te S. Op de beschermende
werking van 'deze tabletten kan niet ver-
trouwd worden
J v R. te s-Gr. Uw moeder komt voor
extra toewijzing in aanmerking. Zij moet
zich hiervoor tot haar huisdokter wen-
den.

C A. v E. te A. Dw man is ongeveer
14 p_ct. onder het gewicht, dat voor zijn
leeftijd en lengte normaal moet worden
geacht. Vanzelfsprekend komt hij bij zijn
lichaamslengte in verhouding tot minder
grote mensen tekort: hij. zal zich dus
moeten aanwennen bij het middageten
grotere porties te gebruiken.
Onder nystagmus. letterlijk: knikken van
het oog, verstaat men het optreden van
zeer snelle kleine samentrekkingen, om
beurten van de oogspieren, die elkander
tegenwerken. Hierdoor worden de ogen
in beweging gehouden Dit verschijnsel
treedt o.m. op bij aangeboren zwakte van
het,, gezicht, bij prikkelingstoestanden van
het inwendige oor en bij zenuwziekten.
De kinderziekte, waar u op doelt, kan
een ziekte van het zenuwstelsel geweest
zijn
Wat uw derde vraag betreft, de aandoe-
ning van het oog. die plotseling met hef-
tige hoofdpijn is begonnen, kan inderdaad
gevaar voor het gezichtsvermogen opleve-
ren! Laat u zich onverwijld door een
oogarts onderzoeken!
De dame van uw vierde vraag weegt 9
pet minder dan voor haar gewenst Is
te achten
Uw vijfde vraag is te algemeen gesteld
om te kunnen beantwoorden.
Het meerendeel van de met volkomen
onregelmatige tussenpozen optredende
ongesteldheden berust op een te sterke
woekering van het slijmvlies van de baar-
moeder ten gevolge van een stoornis in
de afscheiding van hormonen In de regel
wordt er dan te weinig hormoon gepro-
duceerd door het corpus luteum. Op
grond hiervan kan de specialist met hor-
moonbehandeling dan ook vaak veel be-
reiken Of iets dergelijks in het bijzon-
dere geval, dat u beschrijft gewenst is.
kan ik niet beoordelen.

F K M. te 's-Gr Uw zoon t>ehoort
723 kg te wegen: wanneer hij minder
dan 57.8 kg weegt, kan zijn huisdokter
extra toewijzing voor hem aanvragen

A. J v. B. te A. Jeuk. voornamelijk des
nachts in de bedwarmte. wordt in vele
gevallen veroorzaakt door een klein ge-
dierte, een mijt, die in het oppervlakkige
gedeelte van de huid gekronkelde gangen
graaft van enkele millimeters tot l cen-
timeter lengte. Deze gangetjes zijn
grauwwit of zwartachtig van kleur. Als
een nietig klein grauw puntje zit dan de
schurftmijt aan het einde van de gang
te wroeten en jeuk te veroorzaken. Op-
pervlakkig gezien vindt men. wanneer
deze gasten slechts korte tijd aanwezig
zijn. een volkomen gave huid.' alleen bij
nauwkeurig zoeken met een vergrootglas
kan men enkele gangen vinden, bij voor-
keur in de ^voorste okselplooien. in de bil-
plooien. in de ,navelstreek. aan de buig-
zijde van de pols en tussen de vingers.
J M. te B. Bij een ziekte van uw man
kan een toeslag tot 500 g lever per week
worden gegeven: de huisarts vraagt dan
extra vlees aan en met den slager wordt
overlegd omtrent de verstrekking van
lever Het gewicht van uw man is slechts
6 pet. onder het normale.

J. Z. te A. Tot mijn spijt kan ik zonder
onderzoek over uw toestand niet oor-
delen.

L. A. Z. te 's-Gr. Niet voluit onderteken-
de vragen kunnen niet in behandeling
worden genomen.

A d. V. te L. Het is niet onmogelijk,
dat uw aandoening van de heup een
arthritis deformans is maar alleen -op
de gegevens uit uw brief kan ik dat niet
vaststellen. Neemt u toch nog eens uw
huisdokter in de arm

J. M. D. te 's-Gr Uw gewicht is ruim
25 pet. onder de norm Uw huisarts kan
dus extra toewijzing voor u aanvragen.

A E. M. te D. B. De oorzaak van net
ontstaan van ronde kale plekken op het
hoofd (alopecia ariatai is nog onbekend.
Wel neemt men aan. dat een moeilijke
tijd die veel van de zenuwen heeft ge-
vergd, invloed zou kunnen hebben en
verder wordt aan de mogelijkheid 'an
het plotseling in de bloedsbaan komen
van giftige stoffen vanuit b.v. een ont-

stoken tandwortel, een ontsteking van <le
neusbijholte. een chronische oorontste-
king, als oorzaak gedacht. Een afdoend
middel ertegen is mij niet bekend. Wel
tracflt men meestal met penseelvocht, in-
wrijvingen. zaJven of hooertezon de huid
te prikkelen in de hoop. dat daardoor de
haren vlugger zullen aangroeien maar
ook zonder dat komt in de regel de beter-
schap, waarbij echter stecdF neiging be-
staat tot het opnieuw optreden van de
aandoening.

B t. K te W O hoeft niet ongerust te
zijn Wanneer uw zoontje met het
koekje dat in het blik met loodwit was
gevallen teveel lood had binnengekregen,
had hij maagpijn gekregen en was gaan
braken.,

F. J. v R. te 's-Gr Volgens sommige
specialisten wordt in een groot aantal
gevallen van jeuk bij de aarsopening eerst
genezing bereikt wanneer men de infec-
tie die er steeds mee samen zou gaan.
bestrijdt. Gaat het om een infectie met
gewone bacteriën dan wordt voor de
ontsmetting meestal een oplorsing en zal-
ven met kopersulfaat en zinksulfaat ge-
bruikt, terwijl men ook wel overgaat tot
het aanstippen met Joodalcohol. Wordt de
infectie door schimmels of eistcellen ver-
oorzaakt, dan is alweer l pet. joodalcohol
het gebruikelijke ontsmettingsmiddel en
verder salicylzalf.
Vanzelfsprekend kunt u deze geneesmid-
delen niet zelf toepassen, maar moet u
zich onder behandeling van uw huisarts
stellen

H J. M. te A. Uw vrouw weegt 14 pet.
minder dan bij haar leeftijd en lengte
behoort.
A H. te A Hoewel uw moeder 25 pet.
minder weegt dan normaal, kan zij vol-
gen? de regeling van Nov 1940 geen toe-
slag krijgen Volgens de komende rege-
ling echter wel. '
M. R. te W. Wat « bij zich heeft opge-
merkt, is gevolg van een normale afschei-
ding van huidsmeer ter plaatse. Het heeft
dus geen bijzondere betekenis.
M E. te A., F. K. te L.. M P te Z., M W.
te V. en G. H. te H Terugkomend op ver-
schillende vragen en op inlichtingen, die
ik mocht ontvangen — waarvoor hartelijke
dank — omtrent het gebruik van lijnolie
ir de keuken, moet het antwoord luiden.
dat rauwe lijnolie voor het bakken van
vis en van pannekoeken en ook wel als
spijsolie -zonder bezwaar kan worden ge-
bruikt. De smaak van rauwe lijnolie
wordt minder scherp, wanneer men ze te-
voren goed laat koken. Volgens sommigen
tezamen met een stuk roggebrood, vol-
gens anderen met een ui.
F.chter bestaat hier toch een groot gevaar,
want in de schilderswereld wordt onder
„pekookte lijnolie" verstaan rauwe lijn-
olie, waaraan al of niet onder verhitting
lood verbindingen. maneaan verbindingen
er ook wel cobaltverbindingen werden
toegevoegd. Deze cnllige toevoecineen,
die + l % van de z.g gekookte lijnolie
i.'itmaken. dienen om de olie sneller te
doen drogen. Ze worden ook wel in ben-
zine opeelost en dan aan de olie toege-
voegd. Deze „gekookte lijnolie" kan door
deskundigen worden onderscheiden van
rauwe lijnolie aan de veranderde geur en
aan de iets donkerder kleur Ze is dus
eiftig en mag niet als bakolie of als spijs-
o'ie worden gebruikt.

.•>' P. te S. M. Suiker in de urine wil niet
altijd zeggen, dat men suikerziekte heeft.
U moet zich dus nader door uw huisdokter
laten onderzoeken.
H. B. te B. Zonder de buitjes gezien te
hebben, kan ik tot mijn spijt over deze
aandoening niet oordelen.
B v. d. H. v. I. te W De verschijnselen,
die u beschrijft, worden door sommige
specialisten in de laatste tijd behandeld
met hormoonpraeparaten. niet zelden met
verrassend resultaat. Stelt u zich dus
onder specialistische behandeling. Behan-
deling per brief is een ernstige vorm van
kwakzalverij.
J v. d. M. te L. Inderdaad kan oorsuizen
optreden tengevolge van een'ernstig letsel
aan het hoofd. Om dit verband te kunnen
leggen, moet vanzelfsprekend eerst het be-
staan *»an een mosreliike suikerziekte of
van een nieraandoenins met bloeddrukver-
hoging, aandoeningen van het middenoor
en aandoeningen van het binnenoor wor-
den uitgesloten. Kunt u zich niet nog eens
volledig laten onderzoeken aan de Univer-
siteitspolikliniek te GroTiingen? Misschien
dat men u daar dan raad kan eeven.
•;,. P. te 's-Gr. Voor de aambeien, als u be-
schrijft, moet u zich in overleg met uw
huisdokter tot een chirurg wenden. Afhan-

kelijk van de plaats, waar de aambeien
bij u voorkomen, zal deze u van uw kwaal
kunnen afhelpen hetzij door inspuiting,
hetzij door een kleine operatie
Vriendelijk dank voor uw mededeling om-
trent uw ervaringen betreffende bed-
« a teren.

W. T te A. Nu het pus snuiten weer be-
gint toe te nemen, zou ik in uw geval
naar genoemde kliniek teruggaan.

P H. Z. te A. Ten gevolge van de vet-
schaarste is het volume van ons dagelijks
rantsoen groter geworden. Daardoor wordt
het voor de spijsverterende sappen moei-
lijker om overal in de spijsbrij door te
dringen. Het gevolg is. dat de dikke darm-
inhoud meer onverteerde resten bevat dan
in normale tijden, waardoor de daar
levende bacteriën veel meer omzettingen,
die met gasvorming gepaard gaan. kun-
nen veroorzaken dan in gewone tijden het
geval is. Hieruit volgt, dat het eerste wat
men tegen hinderlijke gasvorming doen
moet. langzaam eten en goed en langdurig
kauwen is. Men heeft dan de eerste voor-
v/aarde voor een betere inwerking van de
spijsverteringssappen vervuld Dan zal ge-
leidelijk het lichaam, zich moeten aan-
passen aan de eisen die de voeding thans
stelt door méér maagsap, méér alvlees-
khersap, méér gal en meer darmsap af te
scheiden. Zo ziet de arts bij den één een
aanzienlijke verbetering optreden na het
gebruik van wat pepsine-zoutzuur (kunst-
matig maagsap), bij den ander na het
gebruik van galdrijvende middelen en bij
een derde na het gebruik van alvleesklier-
praeparaten (b.v Pankreoni Ten slotte
karf men nog tijdelijke verbetering berei-
ken door de bacteriën, die de gasvorming
bewerken, het leven onaangenaam te
maken; zowel teerpraeparaten als zilver-
praeparaten zijn hiervoor te gebruiken.
Uit dit alles ziet u wel, dat uw vrees, onder
P.S geuit, ongegrond is

F. S. te A. Naar wat u schrijft, is bij u
een specialistisch onderzoek noodzakelijk.
De mogelijkheid bestaat, dat er zich een
zweert j e in de twaalf vingerige darm heeft
omwikkeld. De bedoeling van de poeders,
die u regelmatig hebt ingenomen, is waar-
schijnlijk om het teveel aan maagsap te
binden Op de plaats van het zweertje
ontbreekt n.l. ̂ e beschermende slijmvlies-
laag en de aantasting van het wondje
aoor het maagsap veroorzaakt pijn en
tevens verergering van de kwaal.

,/. L. te A. Bepaalde vormen van eczeem
reageren goed op omslagen met lijnolie-
kalkwater. De genezende factor hierin
zouden bepaalde onverzadigde vetzuren
(vitamine P) zijn Verder werken van
binnen uit de vitamines van de B-groep
gunstig; deze kan men het beste tot zich
nemen in de vorm van gedroosde bier-
gist, ongeveer l eetlepel per dag. opge-
roerd in melk of pap.

J. L. v. d. L. te A. Volgens de Regeling
van de distributie van Ziekenvoedsel van
Nov. 1940 is het „normale" gewicht van
uw vrouw precies 50 kg. Uw huisarts kan
echter voor haar wel melk. eieren en meel-
eti grutterswaren aanvragen, die als „na-
kuur voor ulcuslijders" worden verstrekt.
Hierbij wordt soms een halve vleeskaart
en een halve broodkaart ingehouden.
J E. M. te G. in de „levertraan "-parels
waar u over schrijft, is de onderlinge ver-
houding van het vitamine A-gehalte tot
het vitamine D-gehalte = 1:1, terwijl in
natuurlijke levertraan deze verhouding
10 : l is. Wanneer u uw dochtertje dan
bovendien nog de vitamine D-tabletten
van het consultatiebureau geeft, krijgt ze
te veel vitamine D binnen. Ik zou deze
parels dus niet gebruiken: tegen het ge-
bruik van het andere - door u genoemde
praeparaat is geen bezwaar
D. B. te A. Neen. 100 % zekerheid is op
deze wijze niet te krijgen, maar bij een
gunstige samenloop van omstandigheden
kan de waarschijnlijkheid wel * groot
worden, dat men van zekerheid mag
spreken.

P. D. te H. Bij uw kind werkt blijkbaar
van één oog de afvoer van het traanvocht
naar de neus niet. Deze begint aan twee
zeer kleine openingen, waarvan er op
ieder ooglid een ligt, ongeveer 6 millimeter
van de binnenste ooghoek af. Deze openin-
gen worden traanpunten genoemd. Hier
vandaan gaat het traanvocht dan door
twee fijne kanaaltjes naar de traanzak,
waar vanuit het neus-traankanaal het
naar de neusgang brengt. Soms komt aan-
geboren een ges'.oten zijn van de traan-
punten voor; ook kunnen ze wel verstopt
zijn door een ooghaartje oi door wat in-
gedikte afscheiding van het oog Verder
kunnen ze niet voldoende gericht zijn
tegen het oog aan om het traanvocht te
kunnen wegzuigen. In al deze gevallen fcan
een specialist afdoende hulp verlenen
W B. J. V. te 's-Gr Uw 'gewicht is 20,4 %
onder het normale. Vraagt u dus uw huis-
dokter, of hij extra-voeding voor u aan
wil vragen. Vraagt u hem tegelijkertijd
raad voor uw rugpijn.

De uitkering bij
bevalling

O p l November jongstleden is, zo-
als bekend is de Ziekenfondsver-

zekering in werking getreden.
Op de zelfde datum werd aan de
Ziektewet — de wet dus die de zie-
kengeld-verzekering voor arbeiders in
ondernemingen regelt — een artikel
toegevoegd. — of liever, om het precies
te zeggen, artikel 37 van de Ziekte-
wet werd uitgebreid met een achtste
lid.

Dit achtste lid luidt:

„Aan de echtgenote, alsmede aan de
dochters, stief- en pleegdochters van
den verzekerde, die in diens gezin
leven, wordt bij bevalling voor één
maal een bijdrage in de kosten der
bevalling groot f 55.— toeoekend."

Ofschoon sindsdien in de practijk zeer
zeker reeds vele arbeiders met dit
artikel kennis gemaakt zullen hebbert,
blijken er niettemin aangaande deze
bepaling nog enige misverstanden te
bestaan.
Het is. waarschijnlijk aan het feit, dat
de ziekenfondsverzekering op hetzelfde
moment in werking trad, toe te schrij-
ven, dat velen, die menen aanspraak
te maken op "bovenbedoelde uitkering,
zich wenden tot het ziekenfonds,
waartoe zij krachtens de verplichte
ziekenfondsverzekering behoren.
Hierbij wordt klaarblijkelijk uitge-
gaan van de gedachte, dat het zieken-
fonds, dat toch aansprakelijk is voor
de kosteloze verloskundige hulp, ook
zorgt voor de uitbetaling van de
r 55.—.
Uiteraard geeft deze onjuiste ziens-
wijze aanleiding tot vertraging. En
een arbeider die zijn eigen belang en
dat van zijn gezin goed begrijpt, zal
vooral in dit geval vertraging willen
voorkomen.
Zoals uit het bovenstaande blijkt, is
de geldelijke uitkering bij bevalling-,
die toekomt aan de echtgenote, en
verder de dochters, stief- en pleeg-
dochters in het gezin van den ver-
zekerde, niet geregeld in de zieken-
Jondsverordéning, doch in de Ziekte-
wet.
De vraag, die de arbeider dus te stel-
len heeft om te weten waar hij zijn
aanspraak op deze uitkering moet
laten gelden, is dus niet: bij welk zie-
kenfonds ben ik verzekerd, doch waar
komt in geval van ziekte mijn zieken-
geld vandaan.
Dit kan dus zijn een Bedrijfsver-
eniging of een Raad van Arbeid. Tot
een van deze instellingen zal hij zich
aan ook in voorkomende aevalien
hebben te wenden. En bij een dezer
instellingen zal hij — of wat in de
practijk ook voorkomt — zijn werk-
gever een formulier moeten aanvra-
gen, waarop de voor uitkering nood-
zakelijke gegevens kunnen worden
verstrekt.
In sommige gevallen, waarin de werk-
gever z.g. „eigen risicodrager" is, iets
dat eigenlijk volgens de Ziektewet
met mogelijk is, omdat als risico-
dragers alleen de bedrijfsverenigingen
en Raden van Arbeid als risicodra-
gende organen zijn-aangewezen, doch
hierop .neerkomt, dat sommige werk-
gevers in overleg met een Bedrijfsver-
eniging zelf voor de uitkering zorg-
dragen, zal de arbeider dus uiteraard
ztch ook voor de uitkering van de
f 55.— rechtstreeks tot zijn werkgever
moeten wenden.
Ten overvloede willen we er tevens
nog op wijzen dat deze uitkering niet
toekomt aan de vrouw, die Zei t in een
onderneming werkt, en dientengevolge
zetf verzekerd is voor de Ziektewet.

.



KRONIEK VAN DE ARBEID
N aar alle waarschijnlijkheid zal op

het ogenblik, dat dit blad onze
lezers bereikt, de regeling reeds be-
kend zijn gemaakt, waardoor de posi-
tie der Nederlandse arbeiders in
Duitsland belangrijk beter zal wor-
den. xDe dagbladen zullen daarover
wel reeds tamelijk uitvoerig geschre-
ven hebben, maar wij stellen ons voor
er in het volgend nummer van „Ar-
beid" nog eens op terug te komen. Een
weekblad kan in actualiteit nu een-
maal niet concurreren tegen het dag-
blad en een weekblad met een zo
enorme oplaag als „Arbeid" moet al
heel vroeg in de week beginnen met
drukken wil het blad op tijd bij de
lezers zijn. Trouwens, concurrentie
met dagbladen, heeft een orgaan als
het onze niet nodig, te meer niet, om-
dat de verschillende dagbladen van
„De Arbeiderspers" op snelle en voor-
treffelijke wijze hun lezers op de
hoogte houden van alles wat van be-
lang is voor den Nederlandsen arbei-
der. Als één. of twee dagen, nadat wij
dit schrijven, de regeling voor de
arbeiders in Duitsland bekend wordt
gemaakt, kunnen wij dus rustig ver-
trouwen op de activiteit van de dag-
bladredactie der Arbeiderspers om de
betekenis van de maatregel toe te
lichten voor haar sinds enige maan-
den weer regelmatig groeiende lezers-
kring.

Terwijl het wachten was op de boven-
aangeduide regeling, is er in de afge-
lopen week weinig gebeurd op het
arbeidsterrein van het N.V V. dat de
algemene belangstelling trekt.
Wij nemen dit ogenblik van betrek-
kelijke (en slechts schijnbare) stilte in
het koortsachtig drukke werk van het
N.V.V. te t"1 at om eens precies te ver-
-melden. hoe het sta'at met de biizon-
dere toeslagen, die op verschillende
renten zijn gelegd.
De bijslag op de toegekende renten zal
in de periode l Juli 1941 tot 31 Decem-
ber 1942 bedragen:
1. Voor personen, aan wie ouderdoms-
rente ex de artikelen 36a, 370 en 373
der Invaliditeitswet of artikel 28 der
Ouderdomswet 1919 is toegekend dan
Wel een invaüditeitsrente met ingang
Van een datum, gelegen na het 65e
jaar:

ongehuwd 25%'
gehuwd 50%
met l kind 70%

„ 2 kinderen .... 90%
„ 3 110%
„ 4 „ .... 130%
„ 5 w .... 150%

max. . , 6 „ .... 170%

Wanneer man en vrouw beiden rente
genieten, gelden deze percentages
slechts voor de rente van den man,
terwijl de rente van de vrouw alleen
met 25% verhoogd wordt.
2. Voor personen, aan wie met ingang
Van een datum, liggende voor het 65e
jaar een iavaliditeitsrente is toege-
kend:

- H u i s v l i j t-a ct i e - »
Deelnemers aan de huisvlijt-
actie kunnen zich aanmelden
bij de volgende adressen:

Amsterdam: Prins Hendrikkude
49—51 en „V. en A."-huisje,
Leidseplein.

Den Haag: Dr. Kuiperstraat 10
en „V. en A."-huisje Hofweg.
Eindhoven: Stratumsedijk 35.
Arnhem: Jansbuitensingel 17.
Assen: Brink 28.
Leeuwarden: Nieuwekade u4.
Utrecht: Springweg 102
Hilversum: Stationsstraat 8.
•Haarlem: Kruisweg 74.

ongehuwd ...'. 50%
gehuwd 75%
met l kind 95%

„ 2 kinderen .... 115%
„ 3 , 135%
„ 4 „ .... 155%
„ 5 175%.

max. „ 6 „ .... 195%

Wanneer man en vrouw beiden rente
genieten, gelden deze percentages
slechts voor de rente van den man,
terwijl de rente van de vrouw alleen
mét 50% verhoogd wordt.
In de onder l en 2 genoemde gevallen
geldt als gehuwd ook de weduwnaar,
de weduwe en de van echt gescheiden
persoon, die kinderen heeft, welke
voor wezenrente in aanmerking zou-
den komen.
3. Voor personen, aan wie weduwsn-
rente — zonder wezenrente — is toe-
gekend:

50 %.

4. Voor personen, aan wie wezen-
rente — zonder weduwenrente — is
toegekend:

1 wees „.... 50 %
2 wezen ,..*.. 50 %
3 50 %
4 100 %
5 ", 125 %

max. 6 150 %

5. Wanneer bij het overlijden van den
man "zowel aan zijn weduwe een we-

duwenrente. als aan zijn kinderen een
wezenrente wordt toegekend, bedraagt
de tijdelijke bijslag voor de weduwen-
rente steeds 50 % en
voor de wezenrente:

1 wees 75 %
2 wezen 100 %
3 125%
4 „ . 150%
5 175%

max. 6 200 %

Zoals wrj reeds Vorige week zeiden:
maak u. indien u de verhoging nog
niet hebt ontvangen, niet ongerust.
Er wordt bij de Rijksverzekeringsbank
zo hard mogelijk gewerkt, maar het
is een omvangrijk werk om. de rech-
ten van 260.000 mensen alle opnieuw
te berekenen. Ieder krijgt echter rijn
beurt en zal het volle bedrag van zijn
nieuwe rechten ontvangen.

Nog een enkel woord over de Avond-
scholen voor Volwassenen. De actie
heeft vrij algemeen in het land weer-
klank gevonden, zowel in de steden
als op het platteland. Het seizoen voor
oprichting van nieuwe scholen is
thans ongeveer verstreken, zodat nog
slechts een enkele cursus hier en daar
wordt begonnen. Binnenkort zullen we
dus nauwkeurig kunnen vaststellen
hoe groot de belangstelling in de on-

derscheiden plaatsen -was. Enkele
provincies bungelen helemaal onder-
aan, maar overigens was de deel-
neming over het gehele land vrij
regelmatig verspreid. In de streken,
waar de scholen nog geen ingang
vonden, hebben .enkele onderzoekin-
gen inmiddels aangetoond, hoe groot
ook daar de behoefte aan aanvullend
onderwijs is.
Dat is een toestand, waarin niet be-
rust moet worden. Onze arbeiders-
jeugd moet betere kansen hebben om
in het leven vooruit te komen, dan
thans geboden worden en daartoe is
ruimer onderwijs de eerste eis. Met
alleen lagere school komt men niet
ver; het ontwikkelingspeil van tas
gehele volk moet omhoog en daartoe
bieden de Avondscholen voor Volwas-
senen een uitstekende gelegenheid.

In vier vouwbladen vestigt het N.V.V.
de aandacht op de veelzijdige be-
moeienis van de vakorganisatie met
het arbeidersleven. Zij laten zien hoe
zowel verbeterde inrichting der be-
drijven en bevordering van medisch
onderzoek op het programma staan
van „Vreugde en Arbeid", als sport-
beoefening en kunstuitvoeringen. Ook
wordt de aandacht gevestigd op de
jongste uitbreiding van het werkter-
rein: het reizen in de vacantie. Op
al deze gebieden is nog zoveel te doen,
dat „Vreugde en Arbeid" zeker niet
over gebrek aan werk te klagen zal
hebben.

HET KIND EN DE ARBEID
inde van de werkdag...
Hier wordt een kantoor jasje aan

de kapstok gehangen, ergens anders
gereedschap opgeborgen, of machines
in rust gezet.
Maar voor ons, werkers, bij alle ver-
schil tenslotte toch deze overeen-
komst: het beeld van de arbeid, de
problemen van het werk maken plot-
seling plaats voor een ander beeld en
andere problemen.
Van schakel in het grote productie-
proces, van onderdeel in het geheel
van alle werkers, worden we weer
deel van die andere kleine gemeen-
schap — die oercel van de maat-
schappij, en die kleine staat tevens
- die gezin heet.

Wat aan energie nog rest na een
dag van zware lichamelijke of geeste-
lijke arbeid zullen we ter beschikking
van het gezin moeten stellen. Het
gezin, dat we naast de gemeenschap
ook overdag hebben gediend, in de
gevaren van het werk, in de sleur
vaak van steeds weerkerende routine-
arbeid. Natuurlijk, dat wordt in het
algemeen niet met zoveel woorden
gezegd, zelfs maar hoogst zelden ge-
dacht. Maar dat doet er niet toe. Ook
hier komt het niet aan op de theorie,
maar op de feiten!
Intussen een dag hard werken gaat
zelfs den stoersten werker niet onge-
merkt voorbij. Beetje voor beetje
heeft de dag van werkkracht en fris-
heid afgeknabbeld. zodat vaak slechts
een restant aan werklust en belang-
stelling voor het gezin overblijft.
En van dat restant zullen de kinde-
ren nog een groot deel voor zich op-
eisen. Voor hen betekent het einde
van de werkdag de terugkeer van een
vraagbaak in allerlei problemen en...
een speelkameraad. Tenminste zo wil-
len zij het zien. Op dat punt zijn ze
egoïsten. Ze vragen niet of^we moe
zijn en andere verlangens hebben. Ze
eisen ons kort en goed op. In de prac-
tijk wordt het dan ook wel eens moei-
lijk de gulden middenweg, of liever
de juiste verbinding te vinden tussen
hun „rechten" en de onze.
Intussen, het spreekwoord zegt niet
voor niets, dat een kinderhand gauw
gevuld is. Wat vooral thans, ook met
het oog op ons budget niet onwel-
kom is.
Kunnen we dus in vele gevallen met
„weinig" volstaan, dat weinige moet

met zorg gekozen worden. En hier
juist wijst het kind ons voldoende de
weg. Kijk ze daar eens vol aandacht
en ingespannen staan kijken als er
ergens langs de weg gewerkt wordt.
Met de neus vooraan' als er rails ver-
legd worden, vrachten opgetakeld, in
het algemeen: gewerkt wordt.
Daar ligt voor ons het aangrijpings-
punt. Zij hebben een gezonde belang-
stelling voor wat er om hen heen
gebeurt, wat er gewerkt wordt en
gezwoegd. Aan ons is het, hun inzicht
brj te brengen en hen blijvend te
boeien.
Er zullen er nog genoeg onder ons
zijn, die zich uit eigen jeugd herin-
neren met hoeveel belangstelling ze
als jongen het binnenhalen van de
oogst zagen, het rooien van de bieten
in het najaar, en de nieuwe uitzaai.
Hoe ze zwierven langs de haven, met
aandacht het bedrijvige gedoe, het
uitladen en verslepen van allerlei
goederen volgden en — o zo graag bij
dat alles een handje hielpen.
Misschien is thans de -belangstelling
voor de techniek bij onze jongens wat
groter geworden, misschien zijn ze
ons daarin zelfs in sommige opzichten
de baas.
Toch is er één ding. waarbij ons in-
zicht onze opvoeding bij de groei van
die belangstelling, zeer belangrijk, ja
onmisbaar mag heten.
Wanneer het er om gaat om hun te
laten verstaan hoe de ene taak in
de andere grijpt, hoe het grote rader-
werk van de arbeid, uit honderden op
elkaar aangewezen delen bestaat, hoe
de ene arbeider den anderen nodig
heeft, en hoe ze tezamen werken,
ieder hun •deel verrichten, het is aan
ons hun dat duidelijk te maken.
Te moeilijk voor ons, arbeiders, en te
veel theorie?
Neen, zeer gemakkelijk en louter
practijk.
Het is ook werkelijk niet nodig zelf
alles te weten. Het is zelfs verkeerd,
alles zelf te willen weten. Juist het
erkennen, dat anderen onze meerde-
ren kunnen zijn op hun gebied, voor-
komt, dat we de achting vari onze
jongens op den duur verliezen, en
daarmee hun vertrouwen.
Neem es zo'n kerel van 10 of 12 jaar
mee naar een smidswerkplaats. Die
smid zal het ons niet kwalijk nemen

als we komen kijken en vragen. In de
belangstelling voor zijn werk, in de
vragen daarnaar ligt tevens de erken-
ning van zijn meerderheid en be-
kwaamheid.
En een dergelijke erkenning doet
lederen werker goed.
Waar komt dat ijzer vandaan? Hoe
komt dat hier? Hoe wordt het be-
werkt? De ene vraag lokt de andere
uit. En ongemerkt zijn we van de
smidse op het terrein van het trans-
port en vandaar op de rjzergieterij
gekomen. En daarmee zijn we er nog
niet. Want nu zijn we bij het erts
aangeland. Waar komt het vandaan?
Eerlijk gezegd, precies weten doen we
het niet, maar ook hier worden we
door vragen wijs. En zo komen wij en
onze jongens — om wie het tenslotte
begonnen was — tot de ontdekking,
dat je door zo'n bezoek aan een een-
voudige smidse heel wat leren kunt.
Onbelangrijk?
Integendeel, hoogst belangrijk! Brj de
aandacht, die ze hebben voor het
werk van ieder beroep, groeit in hen
"het besef, dat de een op den ander
aangewezen is, de ene werker den
anderen nodig heeft — en daarmee
hun gevoel voor saamhorigheid. En
dat alles — wat alweer belangrijk
is — zonder veel nadrukkelijk ge-
theoretiseer.
Spelenderwijs als het ware groeit in
hen — en ook in ons — het besef, dat
alles in het grote raderwerk van de
arbeid in elkaar grijpt, en in elkaar
moet grijpen. Hoe de molenaar den
molenbouwer nodig heeft. De molen-
bouwer op zijn beurt de houtzagerij,
de houtzagerij den bomenrooier. De
bomenrooier ... den houtvester... en
ga zo maar voort.
Het kind van heden is de mens van
morgen, zeiden we onlangs in een van
onze artikelen. Met een kleine variant
daarop zouden we thans willen zeg-
gen: het kind van heden is de werker
van morgen.
Wanneer we het zo zien, en iedere
arbeider zal het zo zien, dan is de
taak, die we op ons nemen wanneer
we belangstelling voor de arbeid bij
onze kinderen aanwakkeren en ver-
diepen noch overbodig, noch onbe-
langrijk. Dan vinden we in de vervul-
ling van die taak integendeel de
juist^verbinding tussen de taak, die
we overdag verrichten in dienst van
de gemeenschap, en de taak, die we
daarna hebben in de engere kring
van ons eigen gezin.
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.Wij gaan verder met onze olifanten-
historie.
Fig. l geeit de olifant 'in kruissteek-
patroon Om zulk een patroon te
maken, kunnen we ais volgt handelen.
De gestyleerde olifant wordt in de
gewenste c/rootte getekend op stevig
papier en vervolgens uitgeknipt.
Dit knipsel wordt gelegd op ruitjes-
of millimeterpapier en met potlood
omtrokken. Vervolgens wordt de
contour zodanig gewijzigd, dat ze op
de ruitjes past Natuurlijk moet de
figuur dan soms heel wat veranderd
worden: schuine lijnen en gebogen
lijnen kan men niet laten staan, maar
met enige wijziging is hei toch wel
altijd mogelijk om van iedere vorm
een goed kruissteekpatroon te ver-
vaardigen 'Hoe groter het patroon
wordt, hoe meer de natuurlijke vorm

elkaar vastzitten.
Deze lijntjes of „houdertjes" moeten
zoveel mogelijk het Veloop volgen van
de lijnen, die op de oorspronkelijke
tekening voorkwamen. Ze mogen dus
maar niet kris-kras door het lichaam
worden getrokken; op onze figuur is
dat duidelijk zichtbaar. Worden de
uit te snijden delen erg groot, dan
moet men wel meer „houdertjes"
laten staan, doch ook dan moet men
die met overleg tekenen. De ..hou-
dertjes" mogen niet te smal worden,
want dan zou het schabloon erg zwak

.zijn en spoedig breken.
Is de tekening klaar, dan volgt het
uitsnijden, maar het is altijd goed
het papier dan eerst te oliën. Dat is
nu wel erg bezwaarlijk, en daarom
kunt u misschien beter kopen een
stuk geprepareerd schablone-papier

en houding kunnen worden benaderd.
Het vervaardigen van eigen kruis-
steekpatpenen is voor de dames en
meisjes een héél interessant werkje:
men kan zelfs prachtige, grote wand-
lappen in kruissteek vervaardigen
met héél mooie voorstellingen. Mocht
er vraag naar komen 'lan zullen we
t.z.t. wel eens een paar modellen
geven

Fig II toont een schabloon van de
olifant in zwart en wit- In de ge-
wenste grootte en houding wordt de
omtrek van de olifant op stevig
papier getekend. Vervolgens wordt de
tekening door dubbele lijnen zodanig
in stukken verdeeld, dat we elk van
deze stukken afzonderlijk kunnen uit-
snijden, maar daarbij moeten we er
voor zorgen, dut üe dubbele lijntjes.

\die tussen de delen blijven staan, een
geheel, een netwerk vormen en aan

Geolied papier snijdt gemakkelijker
en geeft geen rafelige of vezelige
randen.
Nu volgt het zg. „doorstoten" met
verf, hetgeen kan, gebeuren op iedere
ondergrond, mits de daarvoor ge-
schikte verf wordt gebruikt. Er zijn
voor 't schabloneren op stoffen weer
speciale verven in de handel, doch
die zijn vrij duur en wij kunnen,
voor onze arbeid heus wel volstaan
met goedkopere verven. Voor het
schabloneren op papier kunnen
we gebruiken: dikke plakkaatverf,
caseïne-verf of Hjmverf.. e.v.t. ook
olieverf.
Op hout gebruiken we: caseïneverf of
olieverf en op stoffen olieverf, enigs-
zins verdund met terpentijn.

H

of lampekappenpapier. En... mogelijk
weci u toch nog wel te komen aan
een beetje olie of vet, waarmee u het
papier insmeert Het uitsnijden ge-
schiedt met een scherp mesje op een
stuk glas oj een zinkplaat. Er bestaan
speciale schcb'.one-mesies. maar rnen
kan evengoed snijden met een klein
model houtsnijmesje. een tarso-mesje
of een scherp zakmesje. Men moet
vooral ooed opletten, dat men op de
plaatsen. waar de „houdertjes"
samenkomen, niet te ver doorsnijdt.

Op dit plaatje zien wij de modellen, welke de vorige week, in onze knutsel-
rubriek besproken zijn.
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Dikke olieverf vloeit niet uit, maar
geeft op stoffen, spoedig vette krin-
gen; we kunnen dit voorkomen door
toevoeging van ossengal. We gebrui-
ken een schablone-kwastje met korte,
stevige haren en daarmede wordt,
met zéér weinig verj. in draaiende
en ..doppende" beweging over het
schabloon gewerkt. Schabloneren we
op stof, dan wordt deze strak gespan-
nen op een plank of, tekenbord en
het schabloon wordt op de daarvoor
bestemde plaats met spelden of
punaises vastgemaakt. We zorgen er-
voor, dat de verf niet onder de hou-
dertjes komt en dat de stof niet ge-
heel door verf wor-dt bedekt, de
structuur van de stof moet zichtbaar
blijven. Gebruiken we een klein
motief, b.v. een kleine olifant (of, zo-
als bij de kalenders, een konijntje),
dan kunnen we het gehele figuurtje

/in één stuk uitsnijden We hebben
dan een mal (= schlaboon) en een
contra-mal.
De mal kunnen we gewoon schablo-
neren of met een vervloeiende of uit-
lopende kleur en bij de contra-
mal kunnen we langs de rand een
weinig verf doppen; do beide werk-
wijzen gecombineerd kunnen verras-
sende resultaten opleveren.
Men .kan de verf ook op de onder-
giond spatten. Doen we dat b.v. op
papier, dan wordt het schabloon
vastgeprikt; even er boven houden
we een stukje fijn gaas en hierover
wordt het kwastje met vrij dunne
verl of Oostindische inkt gestreken.
Fijne spatjef '•"•Jtcw dan op de on-
dergrond en i.~.* met deze 'werkwijze

kunnen we schitterende resultaten
bereiken. Schablonen kunnen op tal-
loze wijzen worden toegepast; voor
randjes, 'kleedjes, lopers, theemutsen
enz. zijn ze te gebruiken.

'Een aardig werkstuk, waaraan heel
wat arbeid is, geeft Fig. 111, een
handdoekenrekje.
De achterplaat wordt gemaakt uit 6
mm triplex, de gegolfde band (het
water) uit 10 mm multiplex, de
olifanten uit 4 mm " triplex. De
straal water van de slurf van de grote
olifant naar de kop van de kleine
behoeft niet meegezaagd te worden
(het kan wel!) We kunnen die op de
achterplaat schilderen en... het geeft
houtbesparing. We kunnen de beide
olifanten ook iets naar voren bren-
gen, door tussen achterplaat en
olifanten een paar stukjes 4 mm
triplex te bevestigen. Het geheel
wordt dan nog iets levendiger.
Men kan ook tweemaal de grootste
olifant zagen. We plaatsen ze met de
koppen naar elkaar toe en ze spuiten
het water in een tobbe, die op het
water drijft. Zo zijn er nog meer
variaties te bedenken.

Het moeilijkste werkstuk geeft, -Fiff.
IV, een olifant uit hout gestoken, zo-
als we die tegenwoordig vaak in
kunstwinkels zien.
Men ' kan daarvoor gebruiken een
stuk grenenhout van ± 18 x 15 x
4i cm. Beuken-, linde-, vurenhout of
een andere zachte houtsoort is even-
eens goed.
Kunt u een dergelijk zwaar stuk
hout niet bekomen, dan kunt u ook
twee stukken 2-duims hout op elkaar
lijmen. Uit dit blok hout moet eerst
de contour gezaagd worden, die op de
zijkant van het hout wordt getekend.
Dit uitzagen ~met de hand van 41, cm
dik hout is vrijwel een onbegonnen
werk en daarom kan men dit werkje
beter even laten doen bij een tim-
merman, die over een lintzaag be-
schikt. De zaagsnede is dan zuiver
en goed „haaks".
Vervolgens begint men, van de oren
af. de kop én vooral de slurf schuin
bij te steken; alleen de slagtanden
blijven voorlopig staan. Men gebruikt

Cis5;"
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daarvoor steekbeitels van i tot één
duim Steek steeds met de houtdraad
mee of -- zoals de vakman zegt —
„van langs naar kops".
Hierna steekt men het reliëf aan
lichaam en poten, zoals dat op de
tekening is aangegeven en waarbij
uiu voorstellingsvermogen u moet
leiden.
De dunnere staart eist bijzondere
nauwkeurigheid. Ogen, tenen en slag-
tanden worden het laatst bijgesne-
den Na het steken volgt gladvijlen
van het hout en vervolgens schuren,
eerst met grof. later met fijn schuur-
papier.
Wordt, zij gebeitst, dan moet u de
olifant eerst geheel nat maken, waar-
door de houtnerf zwelt. Na droging
schuurt u dan opnieuw en nu blijft
ook na het beitsen het hout mooi
glad Met „dood" schuurpapier kun-
nen enkele lichtkantjes nog worden
doorgeschuurd en daarna volgt ten-
slotte lekken, politoeren of in-de-was
zetten.



Over bakkers en slagers in
middenstand en industrie

F r zijn nog ai wat -bakkers en sla-
gers in ons land. en d ai Is ook

niet meer dan normaal, want deze
bedrijven zorgen toch voor een groot
deel van ons dagelijks leven. De sla-
gers zijn wel wat op de achtergrond

Uitbenen in letterlijke zin
(Foto: A.P.-archief l

warenindustrie, de arbeiders- in de
brood',"beschuit- biscuit-, banket- en
wafelfabrieken: de arbeiders, die

gekker uitzien wanneer we zou-
den moeten zeggen: „Slagers. Ja dat
is waar ook, - die had je vroeger!"
Zo erg is het niet en zo erg zal het
?ok niet worden, ook al heeft de

ïPpe vleesrantsoenering de werk-
gelegenheid in het slagersbedrijf ver-
minderd
Met de bakkers, tenminste met de
gewone broodbakkers. is het anders
gesteld. Die hebben méér werk. —
niet omdat er zoveel meer te ver-
kopen valt. maar omdat het neei
wat arbeid vereist om van het meel
van vandaag redelijk goed brood t.e
bakken en ook omdat
de administratie van
de Donnetjes een ver-

schrikkelijke romp- .
slomp met zich mee-
brengt Bedenkt het
publiek wel eens. wat
het betekent iedere
dag de ontvangen snip-
pertjes papier te moe-
ten opplakken? De oe-
zorgers zijn er na hun
gewone arbeidstijd nog
vaak uren me* bezig en
bij de onoverzichtelijk-
heid van het laatste
bonboekje is het werk
nog eens zo moeilijk
geworden Het is tege-

lijkertijd vervelend.
tijdrovend en inspan-
nend.
Als men daar nog bij-
voegt. dat de oroodbe-
zorgers een voortduren-
de strijd te voeren neb-
ben met de hulsvrou-
wen. die hetzij brood
zonder bonnetjes wil-
len hebben, hetzij nog
niet geldige bons reeds willen beste-
den of verkeerde oons willen binnen-
smokkelen. begrijpt men wel. dat het
werk van den bakker in deze tijd ook

geen baantje is. dat men hem moet

öe lieer N ET M A t* voor-
zitter van de Nea Bona van
Arbeiders in de Voedings- én
Genotmtddelenbedrnven

(Foto: A.P -a.rch.ietl

PI; *n*«öakkers is net anders
Die moeten trachten om uit

toveren K" toonbaar gebak te
rif ™™ aansezien tovenarij ;n
de gewone mensenwereld altiid nos
niet wil lukken, is-het resu taat on
danks veer moeite en zorg "nog maar
ZO-ZO

De familie van de bakkers en de sla-
gers is nogal uitgebreid En die uit-"
gebreidheid vatten we dan samen
door te spreken van „arbeiders* in de
voedings -en genotmiddelenbedrijven
Sinds de bakkersbond samengevoegd
is met die van de slagers én. met
enkele kleinere groepjes, draagt 3e
organisatie dan ook een dienovereen-
komstige naam De voornaamste groe-
pen die er op het ogenblik onder val-
len. zijn de bakkers en slagers in mid-
denstanHsbe'iniv^n -IP . banketbak-
kers, het personeel van de vlees-

•met de bescherming van dé arbeids-
voorwaarden van de arbeiders? «.
We hebben geen verbindend ver-
klaarde C.A.O s. aldus Etman. Maar
voor de broodbakkers en de bakkers
van de gemengde bedrijven (brood en
banket) bestaan er bindend opge-
legde reeeüngen. afkomstig van net
College van Rij-ksbemiddelaars Een
soortgelijke regeling is eveneens van
kracht in de zoetwarenindustrie. Voor
de banketbakkers is nog een afzon-
derliike regeling op komst.

Besraat tets soortgelijks ook voor te
slagers?

Voor de vieeswarenindustrie en de
slaserij zijn regelingenMn de maan
maar alleen in de industrie bestaat
op het ogenbrk .een loonregeling Het
loon is daarbij vastgesteld op 40 tot
49 centen per uur in de steden en
38 tot 47 centen op het platteland.
Binnenkort kan een verhoging tege-
moet worden eezien

Heelt de bedrij jsorganisatte voor de

vee- en vleeshandel
iets te maken?

Mermede ook

gekomen, maar het zou er toch nog - welken in cacao-, chocolade- en sui-
kerwerkfabrieken en op het ogenblik
ook het personeel in de puddingpoe-
derindustrie. Al deze, tot op zekere
hoogte als luxe-artikelen te beschou-
wen, vat men samen onder het
„zoetwa.renbedrijf Dat omvat dus
cacao, chocolade, suikerwerk. koes,
banket, beschuit biscuit. wafels en
puddingpoeder
Nu zijn er grensgebieden van bedrij-
ven die wel degelijk tot de voedsel
voorziening behoren en toch niet
onder het werkterrein van de Bond
van Arbeiders in de Voedingsbedri.i-
ven vallen, doordat de desbetreffende

arbeiders tot het trans-
portbedrijf worden se-
rekena of de >fabnek3-
arbeidersbond de oe-
tangen van de persone-
len behartigt Helemaal
luist is de naam van de
bond dus niet. ma.-ir
de ruime omschrijvina
maakt het opnemen
van ook andere groe-
pen mogelijk dan TP
het ogenblik het ge-
val is

DU alles vernamen wij
bij onze rondgang van
de ene vakbond naar .1?
andere van voorzitter
Etman. die de voldoe
ning heeft, te mogen
constateren, dat zijn
bond ook al door Je
fusie en het „generaal
pardon' vrij belangrijn
in ledental is gestegen
Het spreekt vanzelf
dar de eerste vraag, ene
men bij zo'n onderhoud
doet is: Hoe staat hef

Neen. dat is niet het geval. Deze
organisatie bemoeit zich alleen met
de ordening van het bedrijf en heeft
geen zeggenschap over sociale vraag-
stukken en loomarie:eleP!enheden. Hét-
College van Rijksb?nrddelaars is voor
<TS het aangewezen lichaam

En hoe zijn de ionen nu in de bin-
dend verklaarde regelingen van de
bakkers?

Die lopen thans uiteen van f 20.— in
de kleine plaatsen tot f 28.— in ie
grote stecten In de zoetwaren-
inctustrie lopen de loonklassen van
f 20.— tot f 26 — voor de geschoolden
en van f 18.— tot f 23 — voor de on-
geschoolden.
Dat LS niet zo noog
Neen, maar toch belangrijk beter dan
het voorheen was Vooral in de pro-
v ncie hebben deze bindende regelin-
gen heel wat verbeterd -

Er is bijvoorbeeld een seval
aanhangig van een arbeider in
Tilburg, wens loon meer dan
verdubbeld moest worden. Dc/.e
man. een volwassen en volslagen

interieur van een vleeswarentaöriek
4 P -nrC'UPl l

arbeider, verdiende daai n,"t
schitterende h? f J rag van t 10 —
pei week. dal wordt "nij 4e
thari.s geldende reeeline meer
dan tw-r.tis

Maar houdt men zich ook wertceUjk
aan de

Dat is nu juist o a ouze taak iJe
oona neeft heel wat werk met -ie
toepassing en net Loonbureau .-.'an
dr ir A H W Hack 0 he i ' f t i P v e h
controleurs aar, net w > - r k om de loe-
oassing na te gaan

wat is dat voor "en OUT eau?

Dat bureau is ais instantie voor toe-
ïicht en beroep ingesteld bi.1 besluit
van de rijksoernirtcleiaars vooi iUe
aangelegenheden die de oakKei? oe
treffen. Voor de wetwarenindustr e
heeft het College van RijKSberï>i r ld. j-
laars deze taaK ^!l on zich eenonvan
Dit controlebureau r.rpedt dus in -ie
piaats van de rechtsprekende orga-
nen. die bü een normaie C.A O in-
gesteld worden Ó<- 'neer Hacke ne*»ft
de bevoegdheid *>m afwijkingen >.an
de bindende regel ing roe te staan an
het bur°au wordt dan ->OK >v"r -
stroomd met aanvraeen voor Jerge-
ij-ike dispensaties

Worat daar ian ' v-en te rmm ae-
rjrnik van gemaald''

Neen., — niet in d e zin. dat aas.r
mede de regeling aangetast zou wor-
den Wel worden vele onthef f ingen
vooi Korte termijn verleend om H e
o°-irijven in de selesenheid te s f .e - i^n .
zich aan te passen Overigen? wnr-
den de lonen over een half jaar her-

zien en dat zal in de practijk wel
neerkomen op een verhoging

Waar heeft men nu de meeste last
met het toe-passen van de lonen, —
in de stad of op het land?

Dat is niet zo gemakkelijk te zeggen.
Wij hebben er op het platteland ver-
scheidenen die. wat de loonvoorwaar-
den aangaat, niet best bekend
staan, — zo bijvoorbeeld Branbergen
te Musselkanaal. Lr.do in Nijkerk. De
Venz in Vaassen en Van Melle in
Breskens Maar in Amsterdam hebben
wij de fabriek van Kiene waar de
lonen ook veel te wensen overlieten.
Met ere mogen wij daartegenover
noemen: Verkade. Hille en Voornveld,
terwijl in de groep van de goede
werkgevers zeker ook moeten worden
genoemd: Van Houten Kwatta,
Droste Union en Haka.

De regeling zat nu eChter wet gen
nivellerende werking hebben, zodat
de achterblijvers meer naar het peil
van de goeden ovoetrokken worden?

Zeker, dat is "luist de strekking van
een bindende regeling. Het gehele
oedriji wordt daar gezonder door en
in de bakkers- en zoetwarenindustrie
kon het opvoedende element, dat in
efti bindende— regeling is gelegen,
zeker heel goea worden gebruikt
"Hoe staat het met de werkloosheid?
In de fabrieken is volop werk Ook
al. doordat verschillende industrieën
neei veel surrogaten gebruiken, is
daar van een afnemende werkgele-
genheid weinig sprake Zowel de
cacao als de vieeswaren-inaustrie
werkt op nagenoeg volle kracht Al-
leen bij de middenstandsbedrijven. m
het bijzondei bij de slagers, is enige
toeneming van werkloosheid te be-
speuren. Van een massa-werkloosheid
is echter in deze bedrijven geen
sprake

Geen het vacanuevraagstuk nog aan-
leiding tot bijzondere opmerkingen?* - .
Neen wij nebben de gewone regeling
van zes dagen vacantie met doorbe-
taling van' loon Doordat de arbeiders
doorgaans net gehele i aai bi.i een
zelfden patroon werken nebben wij
nu>t te kampen met de rrioeilijkneden
van vacantieboiis zoais die' bij bouw-
arbeiders worrten ontmoet

Met dit overzicht van net werk van
rte bond gingen wü weer naar onze
schrijftafel Uit cle opsommme o i ij kt
wei. dat ooK deze bond zeker niet
verlegen zit om werk en -dat ni.i ook
.n de naaste toekomst heel veei Kan
doen ter vprnetering van de positie
van de i.-oeWers Hoe meer arbeiders
net werk van de bond steunen 3es 'e

: sneller en ies te beter zullen ie
' resultaten z«n

De oankerbukkei
(Foto: A.P.-arctiiel)



Arie vae der Kuils Zeeman
oppermam eo

Een dubbeltje kan raar rollen en een verslaggever moet
soms zonderlinge wegen bewandelen om zijn nieuws te
gaan halen. Zo stonden wij op een goede dag in een lift,
die ons buitenwerks omhoogtrok langs een van de
langste torens van ons land, de toren van de Nieuwe
Kerk in Delft. Buikpijn voor wie naar buiten kijkt en
die,niet gewoon is tientallen meters schijnbaar in het
niets, omhoog te glijden! Geen duidelijk zichtbare, aan
alle kanten veilig omsluitende liftkooi! Je behoeft
slechts een duwtje te geven tegen het klapdeurtje, lijkt
het, en je bent zo buiten: parachutist zonder parachute,
twintig meter, dertig meter — je kijkt al op de huisjes
neer! - veertig meter, vijftig, er zijn nu al torentjes
onder je - - zestig, zeventig heel Delft ligt nu be;
neden als een speelgoed^stadje.... tachtig, vierentach:
tig meter: met een lichte schok houdt de lift stil en
iemand naast je zegt: „'t Is geloof ik de hoogste buiten:
lift van ons land". Eén klapdeurtje tussen de inzitten;
den en de eeuwigheid: buikpijn! De blik glijdt ongehin-
derd in de verte. Delft ligt onder nevels, maar rondom
groent toch het weiland. Rook stijgt op uit de lucifers;
houtjes, die fabrieksschoorstenen zijn. De reusachtige
Nieuwe Kerk met haar hoge zadeldak lijkt van zo hoog
een loods.

W e stappen naar buiten. Rond
de Nieuwe Kerkstoren is een stei-

ger gebouwd, de planken zijn glad
beijzeld, maar een voorzienige geest
heeft gelukkig een deeltje op zijn
kant op armshoogte als balustrade
rond laten lopen, zodat het uit-
glijden op het plankier niet levensge-
vaarlijk wordt. „Pak de leuning".
Dan vertelt iemand van het werk, dat
nodig was, voor deze steiger van een
zestigduizend kilo rondom de toren
zat. „Nou is 't niks, zegt hij, maar
toen we begonften. Toen iemand op de
toren klom en een eindje touw naar
beneden gooide en een balkje ophees.
En toen dat met touwtjes werd vast-
gezet en toen er nog een balkje werd
opgehesen
Bewondering krijgt men voor het
werk van de mannen, die zo'n steiger
bouwen. Die met hun allen eerst
onderaan de hoge toren van 110
meter staan en die dan met 'wat
touwtjes naar boven gaan, wat hijsen
en timmeren en schroeven en dan
zulk een toren zo stevig in het ver-
band zetten.
.Nu klinkt op de steiger het ijverig
• gebik van beitels. Overal waar de
baksteen niet meer goed is, overal
waar de mooie natuursteen in da
loop der jaren is vervangen door
latere baksteen wordt het minder
juiste materiaal weggekapt en ver-
vangen door nieuwe prachtige Lede-
steen.
Ook de natuursteen moet voor -een
heel groot deel vervangen worden.
Zelfs de steen — of liever1 juist de
steen — die bij een restauratie van
een jaar of zestig geleden is aange-
bracht!
Want niet alleen dat de bekende
architect Cuypers, die toen de leiding
van de restauratie had, alles in de
geest van die tijd veel te vlak en te
dood heeft gerestaureerd, ma'ar hij
gebruikte ook Bentheimer zandsteen
om deze toren van Lede-zandsteen te
restaureren. En dat was eerst niet zo
erg, want Bentheimer zandsteen ia,
als ze pas gehakt is, net zo blank als
Lede-steen. Maar na korte tijd begon
de Bentheimersteen te verkleuren in
de vochtige koude winden, die altijd
over Delft blazen en die het hier
boven op de steiger, op enkele dagen
van het jaar na, altijd koud en onbe-
haaglijk maken, zelfs als het beneden
lekker warm is. „Alleen als het be-
neden snikheet^ is, als de mussen

dood van de daken vallen, dan is het
hier lekker, zeggen de arbeiders, maar
anders...... jas an!"
De Bentheimersteen verkleurt grijs
en wordt zelfs hier in de vochtige
westenwinden spoedig zwart. Maar de
Ledesteen blijft prachtig wit, het
mooie oude wit, dat men kent van
de Belgische torens. De Nieuwe Kerk
werd heel lelijk. Overal kwamen vuile
zwarte plekken, van dode, vlakke
Bentheimer steen tussen het levende
wit van de Ledesteen. En bovendien:
de toren verpuinde en zo nu en dan
lag er 's morgens weer een brok be-
neden van een tien, twintig kilo. Ge-
woon uit de muren en de balustrades
gesprongen! Waardoor? Doordat de
overigens zo knappe architect de
blokken zandsteen indertijd niet had
verbonden door doken van monumen-
tenbrons, maar door doken van ijzer!
En doken van ijzer gaan roesten en
zetten uit tot ver buiten het oor-
spronkelijke volume. Zeven maal zo
dik zouden ze worden als ze maar
doorroesten! Maar lang vóór het zo-
ver is, springen er scheuren in de
zandsteen, want de verbindingsgaten,
waarin de doken zaten vastgegoten,
zijn daar niét op berekend en op de
duur komt de hele bekleding van de
toren, de hele muur los te zitten en
grote brokken vallen naar beneden.
Zo werd de Nieuwe Kerktoren binnen
zestig jaar na de restauratie opnieuw
bouwvallig. En een gevaar voor.
de omgeving.
Overigens: bouwvallig? Eigenlijk is
dat het woord niet, want die bouwval-
ligheid raakte alleen maar de buiten-
kant en de muren van anderhalve
meter dik staan nog precies zo vast
en zo stevig als in de veertiende en
vijftiende eeuw, vijfhonderd jaar ge-
leden, toen zij gebouwd werden. Maar
de nieuwe restaurateurs hebben het
allerveiligste voor het veilige genomen
en zij hebben nog eens enorm zware
betonnen vloeren met gigantische be-
tonnen balken van veertig bij zestig
duim in deze toren gelegd, van muur
tot muur, zodat de toren niet kan
schranken als de woedende Zuidwester
hem te avond of te morgen eens bij
de kop wil pa'kken en hem,het hoofd
eens om wil draaien. Blijkbaar was
men bang, dat hii als een lucifers-
doosje in elkaar zou gaan.... De be-
zoeker kijkt er de muren van ander-
halve meter dik eens op aan. Het is
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wel zeker, dat deze restauratie, die
trouwens lang duurt, geen enkel risico
neemt. Alles wordt berekend en nog
eens berekend. En toch ... en toch ziet
men telkens, dat de moderne mens
met el zijn rekenarij en al zijn voor-
zichtigheid niet tippen kan aan het
vakmanschap van de vroegere am-
bachtslieden, die zo'n Nieuwe-Kerks-
toren ogenschijnlijk „zo maar opmet-
selden" en die een levendigheid en een
sierlij kheid bereikten, die nog op geen
moderne tekentafel bereikt werd....
Wist u b.v., dat deze Nieuwe-Kerks-
toren helemaal niet precies vierkant
ts, zoals nauwkeurige opmetingen aan-
tonen? De voorkant en de achterkant
van deze toren verschillen twintig
centimeter in breedte. En de voeg-
hoogten? Soms vindt de opzichter, die
op last van den restaurerenden archi-
tect elk steentje letterlijk in kaart
brengt, aan één gevelkant zeven of
acht verschillende voeghoogten. Die
oude ambachtslieden hielden niet van
de moderne gelijkmakerij, waarbij alle
stenen even hoog en breed moeten
Zijn. Zij metselden er vrolijk op los en
wanneer de gevel weer eens een eindje
vooruit of terug sprong bij een profi-
lering, daar veranderden ze onbeköm-
merd de voeghoogte! En het is. juist
door die vrijheid, die den toenmaligen
ambachtsman werd gelaten, dat die
oude monumenten de levendigheid
hebben gekregen, die wij nu nog zo
zeer bewonderen en die geen enkele
moderne constructie meer bereikt. In
die tijd had de ambachtsman een veel
grotere speelruimte voor zijn persoon-
lijke voorkeur en zijn persoonlijke vin-
ding! Vandaar, dat zijn werk leefde
én bleef leven en dat het negentiende-
eeuwse restauratiewerk, dat er soms
in gezet werd, óns nu, vergeleken bij
het werk van de middeleeuwen, zo
dood en zo levenloos voorkomt, dat we
haast blij zijn, dat het nu, zestig jaren
na dato, al weer weggebroken moet
worden
Dit is de les, die de bezoeker al wan-
delende rond de Nieuwe Kerkstoren
opnieuw leert: vrijheid voor de
scheppende krachten van den ge-
Wonen ambachtsman! Het angstig
Passen en nameten, dat we nu doen
— en dat deze wonderen van middel-
eeuwse vrijheid aan het daglicht

'fcrengt in streepjes en cijfertjes —
zal ons nooit zulke gezonde en sterke
bouwkunst, waarbij de betonnen
binten en vloeren wel een beetje

overdreven aandoen — kunnen op-
leveren. Plaats en ruimte voor de
vakbekwame arbeiders, die, als zij ,
hun eeuwenoude vak beheersen, het
op de tekentafels geboren, gelijkge-
schakelde metselwerk beschamen!
En dan vinden wij, meer dan tachtig
meter boven de grond den arbeider,
dien wij zoeken en van wiens lief-
hebberij een vriendelijke hand ons
heeft doen weten, hoewel hij er zelf
nooit over praat.
Want deze arbeider, Arie van der
Kuil, is op de steiger van de toren
alleen bekend om' zijn oerkracht,
waarmee hij, volgens het getuigenis
van zijn kameraden, driemaal snel-
ler door de dikste muren gaat dan
zij.
Maar diezelfde handen, die zo onver-
biddelijk zwaar de hamer op de grove
beitel doen neerdonderen en die zo
snel gaten van 75 duim diep in muren
van anderhalve meter hakken, die-
zelfde handen stoten 's avonds met
een heel klein en fijn beiteltje in
een oud .plankje eikenhout, dat hij
hier of daar op de kop tikt — liefst
ook uit een oud gebouw! — en volgen
met angstige zorgvuldigheid de tedere
lijnen van tekeningen en schilder-
stukjes, die hij met oneindig geduld
in hout nasnijdt en nasteekt.
Deze opperman, die overdag muren
breekt en zware vrachten sjouwt, is
in zijn vrije tijd namelijk beeldsnij-
der en hij maakt in hout de fijnste
stukjes, waarvoor de" beroepsbeeld-
houwers, zoals er hier onder aan de
Nieuwe Kerk ook één staat, die de
pinakels en de hogels en de andere
versieringen vernieuwt, de grootste .
bewondering hebben.
Hoe Arie van der Kuil er toe kwam?
Och, acht, negen jaar geleden, toen
Van der Kuil jarenlang over alle
zeeën en in verre landen had ge-
zworven wierp hij voor goed zijn
anker uit in Delft. Hij trouwde en
stak zijn benen onder een tafel, die
stilstond en zat onder een lamp, die
niet meer schommelde op de maat
van de lange deining van de Oceaan.
Toen moest hij wat hebben om zijn
avonden te vullen, terwijl moeder de

vrouw thee schonk en een hand-
werkje deed. En Arie van der Kuil
nam een mesje en een stuk hout en
begon het Wat te fatsoeneren en te
versieren. Zo maakte hij zijn eerste
plankje, dat een aardige kapstok
werd.
„Nou, 't ging" zegt hij; En toen pro-
beerde hij eens een figuurtje te snij-
den. En ook dat „ging". Een prent,
die hij mooi vond, kwam naast zijn
plankje op tafel te liggen en ook dat
"„ging". Als vanzelf vond de beeldsnij-
der de Juiste diepte en het goede
relief en helemaal op het gevoel af,
zonder passen of meten, ontstond het
ene werkje na het andere.
Wanneer de bezoeker in het schaft-
uur met Van der Kuil de toren is af-
gedaald en in een straat het eenvou-
dige huisje van den opperman bin-
nengaat, dan staat hij versteld van
het aantal werkjes, dat daar de wan-
den siert. Schilderstukken van" bijna
alle beroemde Nederlandse schilders
zijn hier vertegenwoordigd in hout.
Daar is — we zijn hier in Delft! —
natuurlijk in de eerste plaats Ver-
meer van Delft wiens beroemde „keu-
kenmeisje" hier hangt in eikenhout.
Ze giet haar melkkan leeg, en staat
er, in hout, even gemoedelijk bij als
op het doek van den groten Vermeer.
Bijbelse voorstellingen, voorstellingen
uit de Noorse mythologie — er hangt
hier een dondergod — Thor met zijn
wagen met rammen — wisselen el-
kaar af op de muren van de arbei-
derswoning.
Ook zijn er taferelen, die de beeld-
snijder niet gevolgd heeft naar schil-
derstukken, maar die hij heeft over-
enomen van andere houtsnijders. Zo

trof hem bij restauratiewerk een stuk
van een preekstoel met een evange-
list. Vlug een tekening gemaakt en
die thuis in heut uitgewerkt! En zo
zien we In een stukje hout, dat de
mooie oude nerf vertoont, die de be-
koring vormt van echt oud houtsnij-
werk den apostel en de adelaar voor
een klassiek poortje en* een door-
kijkje op een landschap.
Ook de steen boven de ingang van
het Delftse Prinsenhof, waar eens Wil-
lem van Oranje woonde,- maar waar
ook de „Saai, Greine en Stoffenhal"
was, is hier in hout nagesneden en ook
waagde de beeldsnijder zich aan eigen
ontwerpen. Wij zien bijvoorbeeld een
duivelachtige figuur, die wel met vuur
kon zwaaien, maar die zich in deze
vredige binnenkamer bepaalt tot het
vasthouden van een doosje lucifers.
Het laatste werk, waaraan de beeld-
snijder werkt, is „Rembrandt's moe-
der, lezend in de bijbel". Het werkstuk
is nog niet voltooid, maar het laat ons
toch al weer de oneindige zorg en het
geduld 'voelen, vraarmee het wordt
gemaakt. Twee maanden, drie maan-
den, vier maandert, soms ook maar
twee weken is er aan deze verschil-
lende stukjes gewerkt.

l BI J DE FOTO'S:
l 1. De nieuwe Kerkstoren staat

al jarenlang in de steigers. En
nog hoger dan de bovenste
trans, waarop wij een arbeider
vonden, die in zijn vrije tijd de

• meest opmerkelijke taferelen in
hout snijdt, is nu nog om de
uiterste top een nieuwe steiger
verrezen, want zelfs het topje
en het haantje op de toren
moesten in de reparatie f

| 2. Op de steiger, ruim tachtig

1 meter boven de begane gyond,
. werkt een knutselaar in zijn da-

gelijks werk aan de restauratie
van de Nieuwe Kerkstoren.

3. Het meisje van Vermeer.

4. Het laatste werkje van den
Delftsen knutselaar: Rem-

| brandt's moeder, lezend in de
Bijbel, dat nog niet voltooid is.

5. En al dat werk doet de
Delftse opperman in zijn vrije
tijd en hij bereikt bewonderens-
waardige resultaten.

(Foto's A.P.-Zwaneveldt)

Al dit werk is zondep'enige leiding ge-
maakt. Voorlichting of raad is er niet
bij ontvangen, „'t Ging", is de enige
commentaar van den maker.
Men krijgt opnieuw een sterke indruk
van de sluimerende vermogens, die het
deel zijn van zovele arbeiders en die
pas vaak in het werk in de vrije tijd
tot uiting • komen. In dit geval heel
toevallig. En hoevele honderden zijn,
er nog, die zo iets zouden kunnen? En
hoeveel andere vaardigheden zijn er
nog, die in stilte beoefend worden?
Men beseft opnieuw, dat hier een taak
voor het onderwijs ligt. Het onderwijs,
dat alle leerlingen met zulke uitge-
sproken begaafdheden tijdig een kans
moet geven, zodat de begaafdheid zich
in een zorgvuldiger gekozen vak op
een wijze zou kunnen uiten, die nuttig
en schoon zou zijn voor de gehele ge-
meenschap! Deze opperman moest
eerst over alle zeeën zwerven en moest
in Delft voor anker gaan. om te ont-
dekken, dat hij in hout kon snijden.
In zijn vrije tijd.
Maar laat ons, met dezen beeldsnijder,
tevreden zijn met wat hij nu maakt.
Het is in het gezin een bron van
vreugde, het is~voor hem zelf een lief-
hebberij, waar hij geheel in op gaat.
En waarvan wij in „Arbeid" gaarne
melding maken, zoals van alle andere
merkwaardige liefhebberijen, waarop
onze aandacht gevestigd wordt. Want
kan zulk een werk ook anderen er niet
toe leiden, dat zij nog verborgen ver-
mogen bij zichzelf gaan ontdekken?
Men sture ons slechts het adres!

M. W.



!NG van onze

1 1 een vorig artikel wezen wij er ai
op. dat onze Vogelwet een wét is.

die in de practijk geenszins voldoet,
die noch de vogelvrienden noch de
landbouwende bevolkins bevalt en
waartegen dan ook hprhaaldpliik
acties werden ondernomen, evenwel
f,nt op heden zonder succes Zeker de
aandrang, die vroeger op den wet-
gever werd uitgeoefend, neeft wel
enige malen ertoe geleid dat veran-
deringen in de wet werden aange-
bracht, maar die waren altijd slechts
van zeer ondergeschikt belang, be-
stonden alleen uit het vervroegen van"
de .gesloten tijd" voor eierzoekers en
jagers en dergelijke betrekkelijke
kleinigheden Maar de grote fouten
van de wet werden nimmer verbeterd
en bestaan thans nog.
Hoe staat het bijvoorbeeld met onze
roofvogels? Zoo langzamerhand is
het met de rooïvogelstand in ons land
zo treuris gesteld, dat vogelvrienden
een gat in de lucht slaan wanneer zij
in het vrije veld een sperwer een
slechtvalk of een buizerd waarnemen.
Want hoe vreemd het ook klinke, in
Nederland heeft iedere bezitter van
een jachtacte het recht om alles wat

• " een haaksnavel draagt weg te schie-
ten Geen roofvogel is in Nederland
zijn leven veilig, zelfs niet de on-
schuldige boomvalk ' Geen wonder,
dat het aantal legsels. dat jongen
oplevert, voor zo goed als iedere soort
ieder laar geringer wordt, geen won-
der, dat de grootste en schoonste der
inheemse roofvogels, de machtige
havik, ieder jaar nog maar in zes.
zeven paren broedt in ons land." in
uithoeken, heel stil En als vogel-
vrienden een haviknest ontdekken,
durven zij het gewoonlijk aan nie-
mand te vertellen, uit angst dat de

--?^een of- andere tachtopziener er achter
Bal komen
En waarom geeft de Vogelwet aan de
roofvogels niet de bescherming,
waarop, deze stoere, prachtfge dieren.

die zo sterk op de romantische gevoe-
lens van den wandelaar werken,
recht hebben. Omdat er roofvogels
zijn. die wel eens een jonge patrijs of
tazant bemachtigen die zo begeerd
zijn als buit voor de heren jagers?
Omdat de havik wel' eens een haas
vangt, ook al een jachtdier. omdat de
öuizerd wel eens een konijn weet te
verschalken, waarvan,er in onze dui-
nen duizenden te veel zijn?
Neen, hier faalt de Vogelwet In alle
opzichten. Immers, er zijn roofvogels
die zich alleen of zo goed als alleen
met insecten voeden, zoals de boom-
valken. Er zijn soorten, die onbe-
rekenbaar nuttig zijn voor de land-
bouw, omdat zij enorme hoeveelheden
muizen en ratten verslinden. Het is
bekend, dat een veldmuizen j aar op
de Veluwe tot gevolg heeft, dat daar
in herfst en winter talloze sperwers,
buizerden, kiekeryiieven en torenvai-.
ken verschijnen, die deze voor de
landbouw uiterst schadelijke muizen-
plagen in enkele maanden weten te
onderdrukken En wat de roofvogels
vangen aan zangvogels en jachtdie-
ren, zijn als regel zwakke of oude
dieren, want in dit opzicht zijn de
kromsnavels te vergelijken met de
snoeken, die ook vrijwel alleen „gam-
mele" vissen vangen.
Pe roofvogels zijn nog lang niet de
laatste slecht bedeelde vogels van
Nederland. Want met de zangvogels
staat het in wezen niet veel beter.
Officieel mag men in ons land geen
vogels vangen om in kooien te hou-
den, officieel mag men geen vogels
blind maken Maar wie in de Lim-
burgse mijnstreek komt op een'voor-
jaarszondag.»zal daar in zo goed als
ieder dorp de vinkenwedstrijder kun-
nen zien In een bedompte, rokerige
herbergzaal staan dan een paar hon-
derd heel kleine kooitjes en daarin
bevinden zich de geblinde mannetjes-
vinken, die vaak de morgen voor het
concours wat jenever in hun zaad

Grijp dadelijk in. Bedenk, dat het ver-
waarloozen van een hoest ernstige ge-
volgen kan hebben. Begin daarom van-
daag nog Uw kind Abdijsiroop te geven.

Abdijsiroop zal de vastzittende slijm
dadelijk doen loskomen, de ontstoken
slijmvliezen verzachten en weldra zal
de hoest van Uw kind verdwenen zijn!

'S

ABDIJSIROOP

vermengd krijgen, omdat ze dan
mooier zouden zingen Dat is een der
ergste vormen van dierenmisbruik.
zoals trouwens het houden van wilde
zangvogels in kooien in alle gevallen
zeer afkeurenswaardig is. Maar de
Vogelwet is zo ingericht, dat ge gerust
uw sijsje aan de openbare weg in zijn
kooitje mag laten zingen. Geen poli-
tieman zal u iets doen de Vogelwet
trekt zich daar niets van aan En nu
weten we wel, dat het hebben van
een zangvogel in een kooi voor vele
mensen een bron van genot is, maar
wilde vogels zijn geen kooivogels. Wie
een kooivogel wenst, schaffe zich een
kanarie aan. want kanaries zijn kooi-
vogels van ouder op ouder.
Het vangen van kooivogels is al-even-
min geoorloofd, althans voor een
groot aantal soorten Er zijn hande-
laren, die een speciale vergunning
hebben voor het vangen en verkopen
van bepaalde soorten zangvogels, die
bil vogelvangers en -handelaren soor-
ten aantreffen, die absoluut niet ge-
vangen mogen worden volgens de
Vogelwet. Geen wonder, die klachten,
want wie controleert de vogelhande-
laren? Hoeveel politiemannen in
Nederland zullen goed het verschil
Kennen tussen een si.isje en een barm-
sijsje, tussen een keep. een putter en
een fratertje een vink en een riet-
gors. Daarom worden er maar zo heel
weinig processen-verbaal opgemaakt
tegen vogelhandelaren, hoewel deze
overtredingen veel vaker voorkomen
dan men denkt.
Een ander twistpunt van de Vogeiwet:
de vrijbuiters. Dat zijn de vogels, die
altijd en overal vervolgd mogen wor-
den, van wie de eieren mogen worden
uitgehaald, wier jongen men mee mag
nemen, die men zelf mag vangen De
vogels van de zwarte lijst zijn dat en
die zijn er heel wat meer dan men zo
oppervlakkig zou denken. Dat zijn de
vogels, van Wie de wetgever heeft
aangenomen, dat ze uitsluitend of
overwegend schadelijk zijn. De kraaien
behoren ertoe en de meeuwen. Reeds
eerdergenoemde bezwaren gelden na-
tuurlijk ook hier: welke veldwachter,
welke brigadier van politie is in staat
om het ei van een kraal te onder-
scheiden van dat van een tureluur?
Maar afgezien daarvan, het is voof
een man der wetenschap al buiten-
gewoon moeilijk om te beslissen of
een vogel al dan niet schadelijk is.
Maar de Vogelwet weet dat direct.
Geen wonder trouwens! Die wet is
gemaakt door grootgrondbezitters en
zij. die erbij werden geraadpleegd wa-
ren plezierjagers en jachtheren Daar-
om is onze Vogelwet een onding, die
het mogelijk maakt dat jaarlijks in
Nederland duizenden vogels verdelgd
worden die op een of andere wijze
van nuf waren voor land- of tuin-
bouw, dat de, vinkencoursen in Zuid-
Limburg onbekommerd doorgaan, dat
de jeugd van Zeeland wordt bijge-
bracht, dat mussenjagen een waar-
dig werk is, en dat de Nederlandse
avifauna (vogelbevolking) van laar
tot jaar armer wordt
Dat zijn een aantal leemten van de
Nederlandse Vogelwet Er zijn er
meer, maar de aangeduide zullen vol-
doende zijn om den lezer ervan te
overtuigen, dat het met de bescher-
ming der vogels in ons toch al
natuurarme landje treurig is gesteld.
Moge daarin ten spoedigste verbete-
ring komen!

Dam-rubriek

Bij-oölossingen
De grote moeilijkheid in het samen-
stellen-van vraagstukken is het weren
van bij-oplossingen Menig problemist
heeft een ggede gedachte op het oord
niet kunnen uitwerken, omdat de aard
van het vraagstuk al een bij-oplossing
meebracht Zo'n oti-oplossing is lang
niet altijd eenvoudig, soms is ze zelfs
een gëöuchte concurrent voor de
auteursspelgang
Hier volgen enige uiteenlopende bij-
oplcssingen van vraagstukken, die
fl-ïor lezers zijn opgemerkt Alleen de
zetten van wit zijn aangegeven.

October-wedstrijd Probleem A no 4:
45—40, 29—24. 33—32. 25—20. 28—22,
39—33. 34x3 en 3x1.

November-wedstrijd Probleem A no. 7:
41—36. 45—40 42—38. 22—18. 21—17,
27x40 en 38—33 Probleem B no 2:
29—23, 38—32, 39—33 en 34x5
Daar "zo'p spelgang eveneens tot
winst leidt werd het aangeven als
goede oplossing beschouwd Te begin-
nen met de lopende wedstrijd (vraag-
stukken, geplaatst in December- ea
Januari-nummers > wordt de oplossers-
wedstrijd heel interessant, omdat nu
punten worden behaald voor het aan-
geven van de oplossing en tevens voor
het vinden van een-bij-oplossing Dit
moet dan natuurlijk een geheel andere
oplossing zijn dan van den auteur In
zo'n vraagstuk kan dan één extra punt
worden behaald. Een mogelijke tweede
bii-oplossing geldt dus niet extra
Er zijn vraagstukken, waarin laren-
lang een bij-oplossing onopgemerkt
bleef. Voor vindingrijke oplossers is er
dus werk aan de winkel!

Klasse A *
No 11.

L. Colier Maastricht:

Zwart

Wit

Zwart: 10 sch. op 11, 12. 13. 19, 21, 22,
23, 27. 35 en 36
Wit: 10 sch op 20. 25, 32. 34, 38. 40.
41. 43. 44 en 49

No. 12
J. Wain. Parijs.

Zwart - '

Wit
Zwart: 14 sch.. op 3. 9. 10, 11, 12, 13. 15.
17. 18, 20, 21. 23. 26 en 28
Wit: 14 sch. op 24. 29 30. 31. 32. 34,
35,. 37, 40. 41, 43. 44. ^3 en 49.

Klasse B
No 11.

J. Stodët Amsterdam.

' Zwart

Wit
Zwart: 7 sch op 4. 7. 17. 22. 24. 26 en
30
Wit: 7 sch. op 19 23. 31. 32. 33. 37 en
39
Voor alle vraagstukken geldt: ..Wit
begint en wint "
Oplossingen voor de wedstrijd worden
ingewacht tot uiterlijk 16 Februari
Adresseren: Redactie Weekblad . Ar-
beid" Postbus 100 Amsterdam
Op adres duidelijk Damrubriek ver-
melden.



ENHEID IS MACHT
De spanning van den tijd moet ons volk kunnen doorstaan. Het zal dit des te beter kunnen naarmate
meer socialisten van de daad zijn samengesmeed in een ijzersterke arbeidsgemeenschap. Daarom
geen verbrokkeling, maar eenheid. Treedt tpe tot het Nederlandsen Verbond van Vakvereenigingen.
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GOED WASSEN J
f en kaddoekpraatfe

h ' oe Kunnen we zo lang moaelijk
b met onze baddoeken en met die

goederen, welke uit baddoekstof ver-
vaardigd zijn. toe?
Baddoek=tof bestaat behalve uit een
stel lengte- en breedtedracien no-r uit
een extra stel lengtedraden. Uit dit
2e stel lengtedraden worden de lusjes
aan de onder- en bovenkant gevormd.
Door öi.i een oud stukje baddoekstof
een lusjesdraad uit te trekken, zien
we, dat deze draad verscheidene ma-
ler langer is dan de doek. Daaruit
blijkt, dat een baddoek een massa
meer materiaal bevat, dan b v. een
droogdoek van dezelfde grootte be-
vatten zou.
Het grondweefsel kan zeer dicht,
maar ook wel heel los zrj«n. Een bad-
doek van Hink formaat kan dus zeer
veel materiaal bevatten en kan dan
ook niet goedkoop zijn.
Een tussenkwaliteit wordt verkregen
door twee stel lengtedraden en één
stel breedtedraden te gebru'ken. Van
dit 2e stel lengtedraden worden da
draden 2 aan 2 vrij stevig ineenge-
draaid Daardoor worden die draden
stijver, steken wat meer uit als er
lusjes van gevormd worden, geven
daardoor de doek een dik aanzien.
maar vragen minder materiaal dan
de eciite lusjesdoeken.
Een prijsverschil in baddoeken van
29 et. tot f3.75 per doek was vóór
de oorlog mogelijk.
Waarom verkiezen we nu een bad-
doek boven een gladde blokjeshand-
doek?
Om de volgende redenen:
a Door het vele materiaal, dat een
baddoek bevat, is hij in staat meer
vocht op te nemen dan een weeïsel
van één stel lengte- en één stel
breedtedraden; daarbij voeden ze
minder gauw nat aan.
b. Door het ruwe oppervlak bevor-
dert het gebruik van de baddoek 1e
huid werking. Hoe heerlijk warm kun-
nen we in deze koude dagen worden,
wanneer we ons na het wassen met
een baddoek stevig droogwrijven!
Geen beter kacheltje bestaat er 'n
deze koude tijd.
We letten dus op het volgende, wan-
neer we de waarde van een baddoek
bepalen:
a. een dicht grondweefsel;
b. vele en flinke lusjes;
c. flinke afmeting van doek;
d. de rafelkanten afgewerkt door een
gestikte zoom. Geen a-jour-naden i=
opengewerkte naden) of franje.
Baddoeken met franje scheuren spoe-
dig in, terwijl de franjedraden m
elkaar gaan zitten;* langs de open-
gewerkte zomen scheurt de doek af.
Een doelmatig gebruik van de r-ad-
doek:
Voor hen. die zich harden door zich
's morgens geheel af te sponzen, de
volgende raad:
Spoel na gebruik de baddoek even in
schoon, koud of lauw water uit un
laat hem drogen. Op deze wijze kunt
u ue doek gerust 14 dagen gebruiken.
Voor keukenhanddoeken van bad-
doekstoi is dagelijks uitspoelen zeer
gewenst.
Men denke er aan bij dit spoelen
de baddoeizen in „schuine" richting
te wringen of uit te knijpen. Wringt
men op de gewone wijze, dan is door
het vele wringen (alle dagen) het
middel erger dan de kwaal
Baddoeken na het zwemmen g?brir'kt,
hebben een langere duur wanneer ae
vóór het drogen in schoon water
flinL uitgespoeld worden.
Witte en .gekleurde baddcek^n:
De gekleurde baddoeken worde/! oilna
altijd incianthren. d.w.z. kleur- en
was-echt geverfd. De 4 eerste Keren
moet men echter geen nieuwe oad-
doelren tui andere wassen om.-iat '.e
dan toch nog „afgeven". Het'vercLent
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aanbeveling in d'e winter de gekleur-
de doeken te gebruiken, omdat deze
niet gebleekt behoeven te worden.
Degenen, die over een bleekveldje be-
schikken, doen verstandig in de zomer
witte baddoeken te gebruiken om-
dat deze dan door het bleken het
minst te uiden hebben.
Zijn we op het' gebruik van witte
baddoeken aangewezen, bleek ze dan
met Halamid. een bleekmiddel, dat
veel gemakkelijker uitspoelt dan
bleekwater en tegelijk bij het wassen
gebruikt wordt.
Halamid is verkrijgbaar bij de Ned.
Was-Centrale. Paul Krugerstraat,
Arnhem. Vraag uw kruidenier of'dro-
gïst het voor u in te slaan Het is
nog.niet in alle plaatsen verkrijgbaar.
Het wassen van baddoeken:
a. maak de baddoeken niet te vuil.
Neem vooral met een vuile baddoek
geen" vocht van de grond op;
b. week vrij lang, omdat het weefsel
zo dicht is. gebruik onthard water
(ook voor alle verdere was-hande-
lingen). Gebruik voor het ontharden
Nëwafos of Belfos (Groothandel Ned.

(Ingezonden meaecteling.)

Een blusmiddel tegen

spit in den rug.
In alle gevallen van spit en rheuma-
tiek zal dit huismiddel goed voldoen:
In een schcone flesch vermengt U,
door goed te schudden, 85 gram ter-
pentijn of brandspiritus en 15 i?ram
Rheumagic-olie (geconcentreerd),
beide verkrijgbaar bij eiken apothe-
ker of drogist. Dit receptie kost on-
geveer drie kwartjes en voldoet
prach,tig.

Was-Centrale, Paul Krugerstraat,
Arnhem);
c. week de baddoeken minstens 3 uur
in een lauwe oplossing van Burnus-
ieeropaan-weekin, of I.L.V.O., l a 1£
eetlepel per emmer;
d. spoel ze uit in koud water (denk
aan de wijze van wringen);
e. maak in de wasketel een sop van
onthard water met i stuk huishoud-
zeep (nieuwe samenstelling) plus een
halve eetlepel Trik, een vloeibare vet-
oplossende zeep. Voeg voor witte
doeken een theelepel Halamid toe.
Breng het sop tot aan de kook m
laat het goed dan 10 minuten bij die
temperatuur in het sop uittrekken.
In plaats van huishoudzeep kan men
ook kunstmatige zeep, b.v. Lavol,
Eehfalon of Tewen gebru'ken. Ge-
bruikshoeveelheden zijn op de verpak-

king aangegeven;
ƒ. was de doek na in het sop uit de
ketel;
ff. spoel vele malen, eerst in warm,
dan in lauw water en ten slotte zo
dikwijls in koud water, tot het water
helder blijft. Door het dikke weefsel
spoelt de zeep er minder gauw uit
dan uit ander weefsel;
h. Blauw de witte doeken in zeer
licht blauwselwater;
i. haal ze door de wringer of wring
in schuine richting;
j'. Plak ze = uitstrijken van de kreu-
kels en klop ze dubbelgevouwen even
op, zodat de lusjes los komen te
liggen;
k. hang de baddoeken zó op. dat de
knijpers in het lusjesweefsel klem-
men, dus niet in de randen: Hang ze
niet in te sterke wind, om scheuren,
te voorkomen. Zorg dat ze niet be-
vriezen. Hiervan hebben de baddoe-
ken veel te lijden;
l. geen mangelen of strijken, hetgeen
het oppervlak minder ruw en plat
maakt, waardoor het gebruik van ae
baddoek minder aan het doel (wrijven
en vocht opnemen) beantwoordt
Na opborstelen met harde borstel
kunnen ze opgeborgen worden. De-
zelfde waardebepalingen en wasbe-
handeling gelden voor alle artikelen
uit badstof vervaardigd: washandjes,
luiers, enz.

J. COLLENTEUR.
Nadruk verboden.

Wij maken een trappelzak
r

oor moeders met kleine kin-
deren van een nall tot twee

jaar is het een wanhoop dat die
kleinen zich steeds bloot woelen en
dan wakker worden van de koude.
Dit was' ook het geval M met de
moeder, die een patroon voor een
trappelzak voor haar 1^-jarige
kleuter aanvroeg.
Deze trappelzak maakt aan die
narigheid een einde. Hij kan van
een paar oude onderleggers, van
een pyama of van een nachthemd
van moeder worden gemaakt.
We kunnen het bovenstukie van
een andere kleur vervaardigen.
Heel aardig staat het. als het
stukje en het ceintuurtje met een
eenvoudig steekje worden gebor-
duurd.

'8

Dit patroon is heel gemakkelijk te
maken zodat ook de moeders, die
minder ervaren in het vervaardi-
gen van kledingstukken zijn. dit
eenvoudige model kunnen maken.
Een trappelzak is bovendien een
heel aardig cadeau voor de eerste
verjaardag van de baby Deze
heeft dan toch nog geen besef van
een geschenk en moeder zal zo'n
handig kledingstuk voor haar
kleinen woelwater zeer zeker op
prijs stellen.
Als we nu deze trappelzak van
nieuwe stof willen maken hebben
we 110 c.m van 30 c.m. breedte
nodig.
Het schetsje laat zien hoa de ver-
schillende delen van het patroon
op de stof worden gelegd.

De zelfkanten worden naar het
midden gevouwen om fig. l en 2
op te spelden We krijgen op die

' manier maar aan één zijkant een
naad.
Voor- en rugpand worden eerst
uitgeknipt. Dan wordt de stol weer
opgevouwen, zodat de mo«wtjes
(fig. 3) er uit gaan.
De andere kant OCK omvouwen om
het voor- en rugstukje te kunnen
knippen.
Fig. 6 zijn de manchetjes en fig.
7 stelt de ceintuur voor.
Patronen kunnen worden besteld
bij de redactie van „Arbeid" post-
bus 100, Amsterdam (C.) tegen
f 0.30 aan postzegel* In de linker-
bovenhoek van de enveloppe het
woord „patroon" vermelden.
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De winkelier en zijn klant
„Jansen, ik heb nog een oude suiker-
bon, die kan ik toch zeker nog wel
inleveren?"
Kruidenier Jansen moet ontkennend
antwoorden. Z'n opgeplakte suiker-
bonnen heeft hij al ingeleverd. Hij
kan de goede klant dus niet terwiüe
zijn
De klant trekt een verongelijkt ge-
zicht. Waarom krijgt zij nu geen sui-
ker? Vroeger zou Jansen het wel uit
z'n hoofd hebben gelaten een goede
klant iets te weigeren — tegenwoor-
dig maken de winkeliers misbruik
van de omstandigheden.
„Er komt nog wel eens een andere
tijd en dan zijn de vrouwen heus
niet vergeten wie haar in deze tijd
wél en wie haar niet goed behande-
len", dreigt de vrouw.
Of de winkelier nu al betoogt, dat
het niet anders kan. dat hij zich
ook. aan de bepalingen die van ho-
gerhand worden gegeven moet hou-
den, het helpt allemaal niets, me-
vrouw is boos en mopperend loopt
zij de winkel uit om bij een anderen
kruidenier haar geluk te gaan be-
proeven. Als klant ziet Jansen haar
niet meer terug.
Wij zouden zo tal van dergelijke
voorbeelden kunnen noemen. We be-
palen ons echter tot dit ene.
Het is waar: de huisvrouw moet een
zeer moeilijke tijd door maken. Naast
haar. dikwijls grote, financiële zor-
gen, heeft zij nu ook nog de zorg
voor de bonnen en distributiebeschei-
den.
Dit neemt echter niet weg, dat zij
ook een open oog voor de moeilijk-
heden van anderen dient te hebben
en dat zij moet bedenken, dat niet
a-Heen zij maar . . . en nog in veel
erger mate de winkelier met distri-
butie en met bonnen heeft te maken.
Voor den winkelier is deze toestand
nog veel onplezieriger omdat hij aan
de ene kant niet meer mag geven
dan de voorgeschreven rantsoenen
en aan _de andere kant hij het zijn
klanten zo goed mogelijk naar de zin
wil maken.
Hoe moeilijk dat Is, kan iedere win-
kelier u vertellen. Als er geen peul-
vruchtenbon uitkomt en een winke-
lier heeft per ongeluk nog wat bruine
bonen in zijn bak liggen, dan is hij
nog niet gelukkig.
Vrouwen die in normale tijd nooit
bruine bonen kochten en er soms
hun neus zelfs voor optrokken, staan
nu te zeuren om een pondje zonder
bon. Ook zijn er altijd mensen, die
denken, dat zij een schreefje voor
hebben bij anderen. Waarom?... dat
zouden zij niet kunnen zeggen, maar

•zij zouden het heel gewoon vinden
als de winkelier hun gaf, wat hij
een ander weigerde. Krijgen zij hun
zin niet, dan doen zij als de domme
huisvrouw uit het bovenstaande voor-
beeld en ... gaan naar een ander.
Nog minder verstandig zijn de z.g.
..slimme" vrouwen, die er niet tegen
°P zien een leverancier, die haar goed
bedient, de hem toekomende bonnen
niet allerlei trucjes te onthouden.
Daarvan zijn ons ergerlijke staaltjes
bekend..Zo hoorden wij dezer dagen,
dat een depothoudster van een
broodbakkerij ernstig werd gedu-
Peerd, omdat verschillende klanten
van het schemerdonker gebruik had-

i gemaakt, door haar aardappel-
sns m piaats van broodbons in de

handen te stoppen. De geringe af-
wuking van de kleur dezer bons
maakte dit mogelijk Op deze wijze
werd deze winkelierster op één na-
middag tien broden „door de neus
geboord". Het brave mens was ten
einde raad, hoe ze die tien broden
moest verantwoorden. Ze stond te
schreien achter de toonbank . . .
Gelukkig zijn er ook nog huismoe-
ders, die de moeilijkheden van een
winkelier niet onderschatten. Die
weten dat een winkelier zich, wat de

<• verkoop van zijn artikelen betreft,
heeft te houden aan de voorschrif-
ten. Deze vrouwen hebben zich leren
schikken in de omstandigheden. Zij
zullen het den winkelier niet nóg

moeilijker maken dan hij het reeds
heeft.
Laten wij, huisvrouwen, ook in deze
tijd proberen het leven te nemen zo-
als het is. Laten wij begrijpen, dat
al dat gemopper en geklaag tegen
iemand die aan de omstandigheden
toch niets kan veranderen, niets helpt
en maar energie-verspilling is.
Eén ding is zeker: een goede winke-
lier kon er zich altijd op beroemen
over mensenkennis te beschikken,
een kennis die verkregen werd door
de omgang met anderen. Maar de
mensenkennis, die hij nu in deze
tijd opdoet is heel wat belangrijker.
Meermalen zal ook de winkelier, die
op grond van z'n mensenkennis
meende, z'n Pappenheimers te ken-
nen, tot de conclusie komen, dat hij
zich in de een of andere cliënte
schromelijk heeft vergist.
Moge dit niet van u het geval zijn.
Want nu leert de winkelier van de
meeste klanten de ware aard kennen.

Wat de pot

schaft
^ , ->
GORTpap behoeft niet
altijd KARNEMELKpap

te zijn!
n een van onze bladen vond Ik In
de Vrouwenrubriek onlangs een

merkwaardige opvatting! Er werd be-
weerd, dat men van gort wél een pap
met karnemelk kan koken, maar dat
eenzelfde gerecht met taptemelk be-
reid minder In de smaak zou vallen.
Waarschijnlijk geldt 't hier een per-
soonlijke voorkeur van de schrijfster:
over smaak valt nu eenmaal niet te
twisten! Wél echter zou ik er tegen
willen waarschuwen om een dergelijke
opvatting algemeen te maken; im-
mers, de ervaring leert ons heel wat
anders. De samenvoeging van gort
met zoete melk — of het nu volle
melk of taptemelk' is. doet weinig ter.
zake — komt In de eerste plaats al
tot haar recht In het sedert eeuwen
bekende echt Hollandse gerecht:
„gort uit de bus", op het bord over-
goten met kokende melk. De in de
gortbus — in de waterketel — ge-
kookte gort van onze grootmoeders
zullen wij allicht vervangen door de
op hooikistmanier toebereide gort in
water;" het resultaat is echter het-
zelfde, n.l. gare, goed gezwollei gort-
korrels, die een samenhangende mas-
sa vormen. Die aan elkaar gekleefde
gort (desnoods koud of lauw) wordt
nu op het bord door elkaar geroerd
met de kokende melk. die er in een
kan wordt bij rondgediend; op de
borden zal dan tenslotte het mengsel
geheel het uiterlijk hebben van een
pap, die met 'zoetemelk gekookt zou
zijn. Wat kan er dus tegen zijn. om
van 't begin af de gort reeds met
taptemelk te bereiden? Als we maar
de bekende voorzorgsmaatregelen ne-
men tegen 't lastige aanbranden
(vaak roeren, een heel klein vuur ge-
bruiken), dan komt een zoete gorte-
pap even gemakkelijk tot stand als
een gort-met-karnemelkpap en de
amaak valt zeker niet tegen. In plaats
van de bij karnemelk gebruikelijke
stroop, kunnen we bij de taptemelk-
pap misschien beter wat bruine suiker
geVen — hoewel de pap ook met
stroop best smaken zal'
Trouwens, wie de gortmowï reeds in
het menu heeft ingevoerd, zal moeten
erkennen, dat die én met karnemelk
én met taptemelk bereid een smake-
lijke pap geeft: waarom zou ons dan
de héle gort in taptemelk niet sma-
ken?
Dr. Hindhede (Denemarken) schreef
in 1917 — in de vorige oorlog dus —
een belangrijk rapport over de gort
als een van oudsher gebruikelijk
Daens volksvoedsel. Hij komt daarin
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tot de conclusie, dat het dagelijks ge-
bruik van gort in taptemelk een bij-
zonder gunstige invloed heeft op de
gezondheidstoestand. Hij haalt o.a.
het geval aan van een veehoedersge-
zin met 10 kinderen, dat naar een
ander landgoed werd overgeplaatst.
Het gezin kreeg daar de vrije beschik-
king over taptemelk en over gort, en
het gevolg was, dat na een paar
maanden de zwakke, bleke, klierach-
Vge kinderen niet meer te herkennen
waren: ze zagen er blozend uit, wa--
ren levendiger geworden en hadden
geen last meer van uitslag
Om te eindigen, wil ik u nog het
recept geven van een gerecht, dat
uiterlijk geheel met gortpap overeen-
komt, maar dat op een iets zuiniger
wijze wordt bereid en dat door zijn
„smeuigheid"' hetun smaak eigenlijk
nog wint van onze gebruikelijke gort-
pap. We hebben er wat custardpoe-
der voor nodig, maar we kunnen
daardoor de hoeveelheid gort wat
inkrimpen. De kleur van' het custard-
poeder geeft aan de pap iets romigs,
zodat zelfs een Zondags-maaltijd zich

voor dit nagerecht niet behoeft te
schamen!
Gortpap met custardpoeder (4. perso-
nen), 200 gr. (2 ons of 2 theekopjes)
gort. 8 theekopjes water, J 1. tapte-
melk. 50 gr. (i ons oi 5 afgestreken
eetlepels) custardpoeder, i theelepel-
tje zout, naar smaak wat suiker
Laat de gewassen gort in de voorge-
schreven hoeveelheid water weken (l
a 2 dagen); breng ze met hetzelfde
water en een ietsje zout aar. de kook
en laat ze op een zacht vuur gaar
worden (ongeveer l uur)
Of wel, volg de hooikistmethode en
laat de geweekte gort slechts i uurtje
voorkoken om ze daarna in hooilüst
of in kranten in te pakken en de pan
ongeveer 4 uur zo te laten staan.
Breng, als de gort klaar is. de tapte-
melk aan de kook; meng het custard-
poeder aan met''wat koudf melk. giet
het roerende in de kokende melk en
blijf roeren tot het mengsel de dikte
van een goed gebonden saus vertoont.
Roer de saus door de oaare;eKOokte
gort en maa.fi net gerecht op smaak
af met wat suiker.
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VOOR DE JEUGD

van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.
„Dat was heel anders in mijn tijd
toen IK jong was nou alsjeblieft
— tóén hadden we nog eens w'.nters!
Metersdik lag het ijs in de vaarten
en in de rivieren die kwakkel win-
ters van tegenwoordig"
Het zou een ..koud" kunstje voor Oom
Niek zijn. jullie dat wijs te maken en
net te doen. alsof hij de barre winter
van '90 had meegemaakt Ik zal wel
wijzer wezen! In de eerste plaats be-
hoor ik niet tot die oude mensen, die
alles wat in hun tij d..gebeurde hon-
derd maal mooier en duizend keer
belangrijker vinden dan wat ze
thans beleven — in de tweede
plaats in de barre winter van
1890 was Oom Niek er helemaal
nog niet nog lang niet!
Als jullie wat ouder zijn, kan je mis-
•chien bij de kleine kinderen hele
verhalen ophangen van de strenge
winters, die we verleden jaar en twee
jaar geleden hadden en ik hoop dan.
maar, dat je erop kan laten volgen:
en in 1942-hadden we een echte kwak-
kelwinter — toen hebben we maar
een paar dagen op de schaats kun-
nen staan Toen begon de zomer
eigenlijk al half Februari
„Nu valt Oom Niek me lelijk tegen —
ik dacht nog wel, dat hij óók veel van
schaatsenrijden hield", brommen m'n
neven en nichten, die pas voor hun
verjaardag of voor Sinterklaas een
paar schaatsen hebben gekregen en
die, in tegenstelling met verleden jaar
in de hele Kersjvacantie geen ijs heb-
ben gezien
Laten ze maar denken, dat Oom Niek
tóch een dagje ouder wordt en dat ze
zelf — later — het ook niet zo plezie-
rig meer vinden als het buitensporig
hard vriest of als 'de sneeuw in dikke
vlokken neervalt en daardoor de
wegen haast onbegaanbaar maakt. Ik
weet nog wel — In die goede oude tijd
dan! — dat ik haast niet stil kon
blijven zitten in de bank, als het be-
gon te sneeuwen, als Oom Niek in de
school zat. Jongens nog aan toe, wat
kostte het dan een moeite, je gedach-
ten bij de les te houden. Dat ging ge-
woonweg niet — je zat te popelen om

"naar buiten te komen en je had maar
het liefst, dat de onderwijzer zou zeg-
gen: hoepelen jullie allemaal maar
op". er is er tóch niet e,en meer, die
Zit op te letten. Ga maar naar buiten
morgen gaan we verder. Niks hoor —
Zó verstandig waren de schoolmees-
ters vroeger niet. Dat waren deftige
meneren, die — net als oom Niek
tegenwoordig! — een hekel hadden
aan wat ze een smerige kliederboel
noemden. Nu herinner ik me één ge-
Tal — van een winter, die niet eens
zo streng was — dat ik jullie eens wil
vertellen.
Het was -onder schooltijd met sneeu-
wen begonnen en ofschoon het natte
sneeuw was. werden de vlokken
steeds groter en het duurde niet lang
of de sneeuw bleef liggen ook. Tel-
kens als de meester even niet keek,
was er een jongen, die heel voorzich-
tig op z'n tenen ging staan om te
kijken, hoe dik het pak sneeuw al
was en het duurde niet zo heel lang
of we wisten allen, dat er om vier
uur. als de school eindelijk zou uit-
gaan, sneeuw genoeg zou zijn om
tegen een andere school een gevecht
met sneeuwballen te leveren. Want
dat was zo de gewoonte — traditie
zeggen de grote mensen — dat onze
school als er sneeuw lag, een gevecht
met de jongens van een andere school
hield.
O. in zat — door de sneeuwval! —
gewoon op hete kolen! M'n enige
streven wat., net te doen oi ik gewel-
dig zat c p te letten om niet de kans
te lopen, om vier uur te moeten na-
blijven. Het lukte. De bel ging net
uur van de bevrijding rjog even
kalmaan en dan naar buiten
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Sneeuwballen gooien was m'n lust en
m'n leven en mikken kon ik als de
beste. Ik telde de stappen, die we nog
karlm en bedaard zouden moeten doen
om bij de dikke sneeuwlaag te zijn,
die ons buiten wachtte nu meneer,
die altijd bij de buitendeur stond, nog
bedaard groeten en dan
„Wacht jij eens even. Niek!"
Ik schrok me naar. Daar zou je het
hebben! In het gezicht van de
sneeuwpret daarvan teruggehouden.
Heel even schoot door me heen, net
te doen of ik niets hoorde. Met één
sprong zou ik buiten zijn, waar ik de
anderen al hoorde joelen en juichen.
Pats — daar kletste zowaar een bal
tegen de schooldeur on,. Wie hem dat
leverde, had lef, schoot door me heen,
want onze meester zou lang niet on-
gestraft laten, als hij wist, wie zo iets
deed
Stuk voor stuk gingen de andere leer-
lingen langs mij en den onderwijzer^
en ze keken een beetje verwonderd,
dat ze mij naast den meester zagen
staan. Je kon zo merken, dat ze dach-
ten: nou, die heef t ook pech zeker
net op het laatste ogenblik wat uit-
gehaald wat niet in de haak was
nu mag-ie schoolblijven in plaats van
sneeuwballen gooien
„Trek er tussen uit, Niek", fluisterde
Herman, een vriend van mij. „Morgen
kan je wel verder zien — dan ligt er
toch geen sneeuw meer!"
M'n hart was goed genoeg om die
vriendenraad op te volgen, maar toch
bleef ik naast den meester staan.
„Willem wacht jij ook eens even "
Een tweede slachtoffer — een van de
grootste jongens uit de klas. die door
den onderwijzer werd -uitgenodigd _
naast mij te komen staan en die, met

• een gezicht van: ik-wou-dat-u-wat-
anders-voor-me-had, naast me kwam
staan.
De deur. die maar half open was ge-
weest, werd door den meester dicht-
gedaan en dadelijk daarop kletste er
weer een bal tegen op. De meester
scheen het niet eens te merken. Hij
wendde zich tot ons en zei: „Jk vind
het zelf niet prettig, jongens, dat ik
jullie moest vragen, even te blijven.
Ik heb jullie beiden gekozen, omdat
ik een paar flinke jongens moest heb-
ben"
De meester wachtte even en ik dacht:
„Ik wou, dat ik maar een beetje min-
der flink was zeker het bord
schoonmaken

Jullie kennen misschien Dries
Wervershoof wel?" ging de meester
voort.
„Uit de derde?" vroeg Willem onbe-
leefd kortaf
„Precies. Die jongen kan met dit weer
niet alleen naar de1;ram komen. An-
ders wordt hij wel. eens door de juf-
frouw naar de halte gebracht, maar
die moest vandaag toevallig wat vroe-
ger weg en nu had ik gedacht, dat
jullie samen dat wel even konden op-
knappen."
Al. pratende waren we met onzen .
meester naar de derde klas gelopen,
waar, moederziel alleen, Dries Wer-,
vershoof in de bank zat. Nu moet je
weten," dat die Dries een lam been
had, waardoor hij altijd met een kruk
moest lopen
M'n eerste gedachte was geweest, dat
wij voor kindermeisje moesten spelen
en dat ik het helemaal niet naar'zou
hebben gevonden, als Dries die mid-
dag maar niet op school was geweest.
Toen ik dien jongen echter zo zielig
in zijn bank zag zitten, vond ik het
plotseling helemaal niet erg meer, dat
er nu van sneeuwballen-gooien niet
veel zou komen. Als we vlug waren,
zouden de jongens nog wel even op
ons wachten en de halte was dicht bij.
„Schiet op. Dries, dan zullen we jou
eventjes naar de tram brengen", zei
ik opgewekt
De meester knikte goedkeurend —
zijn keus was toch wel goed geweest
— en Dries deed al z'n best om zo
vlug hij kon naar z'n goed te strompe-
len ..Jullie hoeven me niet te dragen
— ik kan heus alleen wel", zei hij.
„Alleen met die sneeuw moet ik zo
voorzichtig zijn dat ik niet val,
zie je."

„Als jullie hem buiten elk onder een
arm nemen, zal het best gaan", zei de
meester, die voor ons de deur van de
school opende en naar buiten keek.
De jongens waren er nog. Ze waren
met elkaar zo druk aan het gooien,
dat ze er niet eens erg in hadden, dat
Willem en ik er met Dries tussen ons
in, eraan kwamen.
„Wachten jullie even? We gaan
zo mee! Even Driesje op de tram
zetten!" gilde .'illem. „Kijken jullie
een beetje uit?" voegde hij eraan toe,
toen er een bal dicht bii ons uit
elkaar spatte.
Ze keken uit: geen sneeuwbal kwam
in onze richting en zonder veel moeite
droegen we Dries naar de halte.
„Jullie worden bedankt — smeer nem
nu maar gauw — ik kan alleen wel
wachten", zei Dries, toen we er waren.
Ik keek eens langs de trambaan, maar
er was in de verste verte geen tram te
bekennen. „Niks hoor — we wachten
wel tot die tram er is", zei ik
Zo stonden we met z'n drieën bij de
halte: vijf minuten, tien minuten, een
half uur. Telkens zei Dries, dat we
heus wel konden gaan. maar Willem
en ik verklaarden, dat we er niet aan
dachten, nu te vertrekken.
En dat was maar goed ook, want toen -
we meer dan een half uur hadden ge-
wacht, kwam er iemand langs, die
vertelde, dat er in de jjtad een hele.
opstopping van trams was dat we
beter konden gaan lopen!
Dat hebben we toen gedaan. We heb- •
ben Driesje weer tussen ons in ge-
nomen en zo lang die ongelukkige
jongen tussen ons in hing, dacht ik
er niet aan, dat ik me van die middag

heel wat anders had voorgesteld. Dat
merkte ik pas, toen ik — veel en veel
later dan gewoonlijk — thuis kwam.
„We hadden niet anders verwacht",
zei m'n vader. „Sneeuw en dan op tijd
thuis dat zou al te mooi zijn."
Ik bromde wat en zei maar niet. dat
ik haast geen sneeuw had aangeraakt.
Want Driesje woonde een heel eind
uit onze koers en we hadden de weg
terug op een holletje afgelegd — bij-
na zonder een paar ballen te gooien.
De volgende"dag was het dikke pak
sneeuw verdwenen. Geloof maar. dat
ik dat jammer vond. Maar van onzen
onderwijzer kregen Willem en ik een
pluimpje. „Ik wist wel. dat jullie je
taak goed zouden opnemen" zei hij.
Vreemd: toen kon het me óók al
niet meer schelen, .'at er geen sneeuw
meer was. Ik denk dat dit kwam, door-
dat de onderwijzer het juiste woord
juist van pas sprak. Zo is het met de
raadsels ook. Het juiste woord moet
je weten te vinden en dit is bij het
raadsel in ons eerste nummer van
1942 een groot aantal neven en nich-
ten gelukt, toen zij uitvisten, welke
mijn oprecht gemeende uitspraak
was. Ik herhaal die gaarne. Zij luidt:
„Oom Niek wenst al zijn neven en
nichten een gelukkig jaar."
Het deed me genoegen, té kunnen
vaststellen, dat de meeste inzender-
tjes aan de voorwaarde, voor één keer
een kinderpostzegel te gebruiken,
hadden voldaan. Degenen die nu ieen
prijs hebben gewonnen, hebben nu de
voldoening, dat zij het jaar met een
goede daad zijn begonnen. Voor de
extra-wensen, die ik van bijna alle
neven en nichten kreeg, mijn harte-
lijke dank.

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
Pak is Lusteloos , Een grappige tekenfilm , Beeld Jan Lutz

Regie en tekst N. J. P. Smith

Dat.is niet in orde met Puk, Kareltje.
Ga eens met hem naar den dieren-
arts.

Kom maar kalmpjes aan dan
gaan we naar den dokter.

Puk is niet lusteloos meer. Genezen en triomfantelijk naar huis,
*• zonder dokter.



De hoofdprijs

van het bijzondere raadsel werd —•
met medewerking van Ronnie — ge-
wonnen door:
Bab Dorland, j., 14 j., Ericastraat 90,
Hilversum.
Voor ik nu aan de troostprijzen ga,
wil ik eterst de tweede prijsvraag be-
handelen. Verbazend, wat een vloed
van kaarten: zelfgemaakte kerst- en
nieuwjaarskaarten, gekochte, maar
met zorg uitgezochte g&lukwenskaar-
ten en gewone prentbriefkaarten, die
mij er een goed idee van gaven, waar
en hoe mijn neven en nichten wonen.
Jullie weten nog wel. dat ik voor deze
wedstrijd

Drie hoofdprijzen

beschikbaar stelde.
Daar gaan we dan! Hier volgen de
gelukkigen, die ik na lang wikken en
wegen (wat hebben jullie het me
moeilijk gemaakt!) als volgt heb ver-
deeld :
1. Irmgard Hoffs, m., 9 j., Lengelse-

weg 33, 's Heerenberg (voor de
zelfgemaakte, kaarten);

2. Willy Saurwalt, m., 7 j.. Vleutense-
weg 291, Utrecht (voor tfe geluk-

. wenskaarten);
3. Coba Mansheym, m., 13 j., Van

Hogendorpstraat 149 III, Amster-
dam-West (voor de prentbriefkaar-
ten).

De ere- en troostprijzen worden als
volgt toegekend, — sommige voor de
kaarten, andere ter aanmoediging
voor het goed oplossen der prijsraad-
sels:
Teun Dijkstra, j., 13 j., Sportstraat
401, Amsterdam-Z.; Dina Bonthoud,
m-. 10 j., Oosterstraat 2, Scheemda;
Mono. Gutter, m.. 13 j., Asselsestraat
229, Apeldoorn; Nellie Visser, m., 7 i.,
Dortsniondstraat 31, Rotterdam-Z.;

om Tewis, j., 12 j., Sportstraat 38 II,
Amsterdam-Z.; Matje Boom, m., 12 j.,
Lijsterweg 91, Amsterdam-N.; Wim
van den Bos, j., 11 j., Soestenreg 436,
Amersfoort; Jan Kramp, j., 12 j., Mer-

wedesingel 4a, Papendrecht (Z.-H.>;
Johannes Posima, j., 13 j., Wijlaar-
derburen 2, Leeuwarden.
Voor de overige inzenders (sters) is
het jammer, dat ik nu met het toe-
kennen der prijzen moet stoppen. 3r
zou anders geen plaats zijn voor

Onze nieuwe prijsraadsels

Het eerste is'mij destijds gezonden
door Janny Streefkerk te Amster-
dam-O
Zet onder elkaar:

1. meisjesnaam (6)
2. persoonlijk voornaamwoord (2)
3. een boom (5)
4. een vogel (9 of 6)
5. een boom (3)
6. dier dat in de grond leeft (3)
7. plaats in Overijsel (8)
8. jongensnaam (5)
9. plaats in Gelderland (6 of 7)

10. plaats in Zeeland (10)
11. rivier in Overijsel (4)
12. provincie (9)
13. lastdier en scheldnaam (4)
14. draagt men aan de vingers (4)

De getallen tussen haakjes geven het
aantal letters van, het gevraagde
woord aan. Als je de eerste letters van
deze Woorden van '~oven naar bene-
den leest, krijg je een bekend per-
soon uit de vaderlandse geschiedenis
(16de eeuw).
Voor de neven en nichten, die met
bovenstaand raadsel onoverkomelijke
moeilijkheden hebben, geef ik nu een

'zelfde soort, dat kleiner is en dat me
werd gezonden door Lammert Alting
te Odoornerveen.
Zet onder elkaar:
1. een vogel (9 of 6)
2. legt een kip (2)
3. boom (3)
4. niet knap (3)
5. jongensnaam (5)
6. ontkenning (6)
Van boven naar beneden vormen de
eerste letters een Nederlandse stad.
Ziezo: voor deze week is het weer wel-
letjes. Ik ga nu vlug aan

De briefwisseling

De spookgeschiedenis van Klaas
Alting te Odoornerveen, zal ik in ge-
dachte houden. Een raadsel was er
niet van te maken — daar zou ik niet
één goede oplossing van krijgen!
Johannes Postma te Leeuwarden:
Ik- kan me voorstellen, dat sneeu w-
ballen-gooien helemaal-alleen-in-je-

" eentje niet pleizierig is. Heb je geen
schoolvrienden?
Had Jopie Bosman te Nijmegen het
versje „Jan Pimpeldonk>: zélf ge-
maakt? Het stond er niet bij en
Oom Niek gelooft het ook niet Schrijf
het me eens. Jopie.
Toen het pas twee nachten had ge-
vroren had Wieka Zweerus te Nieuwe
Tonge al op het ijs gelopen, schrijft
ze mij. Gelukkig was Wieka verstan-
dig er af te gaan toen er drie kin-
deren tegelijk doorheen zakten. Nóg
verstandiger was geweest, er helemaal
niet op te komen. Ik hoop, dat de
„er-door-gezakten" geen nadelige ge-
volgen van hun natte pak hebben ge-
had. Dan schrijft Wieka mij. dat er
te Nieuwe Tonge een fijne ijsclub is.
„Maar wat heb je er aan, als het niet
vriest?" vraagt ze. Ik zou zeggen:
evenveel als aan de paraplu als het
niet regent of aan een centrale ver-
warming iri het .hartje van de zomer,
als de mussen van de hitte uit de
bomen vallen. Maar als het hard
vriest, kan die Wieka te Nieuwe
Tonge haar hart ophalen. Misschien
komt dat nog.
Truus de Burger te Amsterdam mag
— net als alle anderen — wel hon-
derd keer aan de oplossingen mee-
doen. En als ze honderd keer goed in-
zendt, heeft ze honderd keer de kans,
dat Ronnie haar goede oplossing
grijpt.
Truus Tewis te Amsterdam zat weer
gezellig op haar praatstoel. Ja, voor
schaatsenrijden was de vorige kerst-
vacantie beter
In de door Gootje tyleppe te Hoorn
versierde kamer had oom Niek graag
eens een kijkje genomen. Daar zal het
gezellig zijn geweest. Bestaat de club

van zes nog? Die club doet me denken
aan een boek van C. Joh. Kieviet:
„De club van zessen klaar"

' Mooie tulpen hadden Jan en Tonny
Raap te Amsterdam voor me gete- ~
kend. Jan en Tonny zijn pas 7 en 8
jaar, maar tekenen dat die knapen
kunnen! Tonny had zelfs een mooie
prent gemaakt „van een knoop der
Nederlandse Spoorwegen" Jammer,
dat ik er geen ruimte voor heb. Ik
heb de tekeningen aan Reg en Ron
gegeven. Die vonden ze óók prachtig.
Ik hoop, dat jullie dit goed vinden.
Mona Gutter. Apeldoorn: Natuurlijk,
er zijn ook een hele massa hondjes
die Fik heten. Ik vind Mona een
prachtige naam. Met die grijze haren
van je moeder zal het wel loslopen.
Bedankt voor de mooie foto I!* zag
er ook de schaduw van den fotograaf
op. Het kiekje komt in m'n album.
Geweldig, een broer te hebben, die
nommer één van de klas is. Jouw rap-
port mocht er anders ook zijn. De
groeten aan je moeder-met-de-grijze-
haren, aan je knappen broer en aan
Nelly.
AU Bonnet, Amsterdam: Brieven, die
je aan het Hekelveld in de bus doet,
komen ook terecht — dat merk je

.wel. Je geeft toch alle corresponden-
tie-aanvragertjes antwoord?
Hendrik Noppert. Oudehaske IK was
tal-ij, dat je hele brief niet in het Fries '
was. Je oudejaarsavondversie heeft
me heel wat tijd gekost
Tine van den Boogaard te Breda
schrijft me, dat ze altijd m'n Bab-
beltje leest, maar nog nooit aan de
raadsels meedeed Dat laatste kan ik
me niet goed voorstellen. Als er meer
van die kinderen zijn. dan moeten
ze gauw hun leven -beteren •
Pieter Ketting te Sint Annaland
schrijft me een briefje, enkel en al-
leen om te vragen: „mag ik lid wor-
den van de leden van de jeugd van
de krant van Arbeid?" Oom Niek ant-
woordt: „dat mag. Alle jongens en
meisjes, die de raadsels oplossen en
insturen, worden vanzelf en stilzwij-
gend neef of nicht van

OOM NIEK.

GROTE SUCCES! DE rriACHrppADI R H P. K
TRILOGIE VAN F C f* il L B U U R

de schrijfster, die met zoveel kleur
en gevoel het leven van het zwoe-
gende Chinese volk heeft beschre-
ven en daarvoor werd vereerd met c!e
U n D f l P D l IQ Haar meest be-n U D C L , r n l d Q kende werk is
de machtige trilogie DR GOEDE
4\KI)E — DE 'ZONEN VAN WANG
UiNG — HET VERHEELDE HUIS.
Van deze pracht-trilo'gle is een
nieuwe editie verschenen in 3 fraaie,
geheel linnen banden, voor totaal
ƒ 13.50, met gratis etui. Desgew.
in abonnement betaalbaar, zodat ü
reeds

VOOR SLECHTS f 1.5O
of méér per maand in het bezit van
de7e pracht-trilogie kunt komen.
Doordat deze editie in deze oorlogs-
tijd verschijnt, kon hiervoor niet
het papier worden verkregen, dat
deze boeken ongetwijfeld verdienen.
Om de "bijzonder mooie inhoud

wordt deze jubileum-editie echter
ook in deze soberder uitvoering rnct

zoveel graagte aanvaard. dat zij
spoedig uitverkocht zal zijn. En van

een herdruk zal geen sprake zijn! Wie
aeker -wil zijn deze 3 prachtboeken vun

Pearl Buck in z'n bezit te krijgen, bestelle
nog heden!

Ite bonden.

s °°k voor onderstaande aanbiedingen zult tl zeker Interesse hebben.
de PoMvJ^ KONING ARTHUR.en De Ridders van de Tafelronde door N. Montijn
door Arti^ re uitgave met één groot aantal platen, deels schitterend gekleurd
MO!>KR\F vJ?Sckhaln- Kostte oorspr. ƒ 12.50. Nu voor slechts ƒ 6.50.
Bevat meer £ ENCYCU)PAKDIE door K. ter Laan. Zojuist gereed gekomen!
werd meer daSs , °°° artikelen, woordverklaringen, enz. Aan deze encyclopaeüie.
GI'LIIRANSSPN i'i?.1r sewerkt. In 'geheel kunstlederen band ƒ3.95.
sierliïk ' bewerkt-P ,<>G1!£- Een fraaie, onverkorte dundruk-editie in prachtige,
Slechts f 6.95. ' geheel T'nnen band. Met alle zwarte illustr. van Anton Pieck.

Fr., D.. Engels. 3 tin.,
Slechts f6.95.
/ ÏXsfper tXaai°f{4D^BOEK^- m solide linnen
HÓnde'raer?<Dlalteii' dèpuT,^! 72° grote bladzijden met prachtige verhalen, enz.
AÉ DF7F ROFKFX npf«SJ9S?irea- In linnen prachtband f4.90.UKsGEWENST B E T A A I B V 4 R MET f l.— of meer per maand
bij bestell. van ten holste t 12.50 . f ï_ per maandl bij f25.—. enz.
Franco verzending van alle
boeken door eeheel Neder-
land. Bestellingen uitslui-
tend te richten aan.

Boekhandel H. NEL1SSEN.
Prinsengracht 627. A'dam

Tel. 3Ubl.
Postrek. 60092

Gem. Giro N 2260
Bij bet. p. giro ol po&iw.
verm men „Adv Arbeid"

BON
wenst franco te out"

vangen:

Het verschuldigde ad ƒ /de Ie termijn ad
f •) is door mij verz./wordt door mij met
10 et. extra als rembours op de zending betaald')
*) Doorslaan wat niet wordt verlangd.
Naam en beroep:
Adres: .. 10

Bank voor Nederlandschen Arbeid«•»•
Amsterdam-C. - Keizersgracht 452 - Tel. 38121 - Tel.-Adr. Arbeidsbank

Deviezenbank

R e k e n i n g b ij de
Nederlandsche Bank

P o s t r e k e n i n g
N o . 4 1 4 7 0 0

Vertegenwoordiging van de
Bank der Öeutschen Arbeit A.G., Berlin

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

ALLE BANKZAKEN

ENSAID helpt U tijd, geld
en punten besparen!
Dames en mets/es
maakt nu thuis zelf uw kieding

speciale machtiging
Deze zegels worden aan ons
uitbetaald Totaal dus 86 cent
En geen bon inzenden docrj
vermeldt .265"

Zendt ^onderstaande Don en 30 cent postz.
(4 x 1è cent ol 10 x 3 cents postzegels)
aan Ensald-instituut Tolsteègsingei 54.
Utrecnt. en wil zenden U een mooi boeK met
100 maten en modellen en 'n gratis apparaat
om ü te laten zien- noe gemakkeiiiü ü
THUIS ZELF alle Kleding feunt maten ,en
vermaken..
Doet de zegels in een envelop met deze Don.
of oiafct ze OP een briefkaart zoals nier-
naast voorbeeld.

BON 265
Naam:
Straatnaam:
te .,

«•••••»••••••••••••••••••'•••• >•« •»•••»«»•••»••.«• ' V Suf. U O./ ....**.....*•



Marcello's Cabaret- Revue

,Wie lacht betaal t"
Medewerkenden: Helene Morettl, inter-
nationaal cabaretiére; Marcello, ruuno-^
rist-conférencier; pierre Onessen, accor-
deonnist-pianist-zangei'; Heiiri .Volles,
Humoristische goochelaar: Manna 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>
:;inderen en 20 cent voor begeleiders.

USIJK.MSROKK V R I J D A G :>:) JAN! Alt I
Zaal Herrewijnen, aaiiva-Hg 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling, aanv. 4.30 uur n.m.
Kaartverkoop: C. Verhoeven, Gemeen-
Umdsedijk 12 en aan de zaal.

N U M A N S D O K P ZATERDAG 24 J A N .
Zaal de Jongste, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Aiidr. Vogelaar, Rijks-
s t raatweg 1S)Ö en 's avonds aan de zaal.

• i T R I J E N • M A A N D A G 26 J A N U A R I
Zaal Kruithof, aanvang 7.30 uur v. m.
Kindervoorstelling aanvang 4.30 uur n.
m. Kaartverkoop. Oviderfdijk 67 en des
avonds aan de zaal.

KLAASWAAL DINSDAG 27 J A M I A I i l
Zaal Koster, aanvang 7.30 uur n.m. Kin-
dervoorstelli/ng aanvang 4. 30 uur n.m.
Kaartverkoop: Oudesluis 484 en. aan de
/.aal ' ,,

/UIÜ-BEIJERLANü WOENSDAG 28 JAN.
Zaal Ons Huis. aanvang 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 4.3O uur
n.m. Kaartverkoop: Molendijk 8Ob en
des avonds aan' de zaal. '

's-GKAVENDEEL DONDKKDAG 29 JAN. ,
Cï'fè de Hoop. aanvang 7.30 n.m. Kaart-
verkoop: Acuterdijk 26 en aan de zaaL

Zang- en dansrevue
Medewerkenden: lïodi Roeterg, confé-
rencier, sneltekenaar, • goochelaar; De.
Wilco's, acrotaatisch duo; Jelt.v Danielle,
cabaretiére; f)e l'.f.ya's, danspaar; Joliny
Hnysileiker, accordeon-virtuoos; J. Ra-
maker. violist en V. Schuur/.
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 cent voor
ongeorganiseerden, a.r inbegr.. en een
beperkt aantal werklozenkaarteii vaji 10
cent.

LEERDAM VRIJDAG 23 JANUARI
Tavenu. aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: J v. Arkelstraat 146 en
aan de zaal.

D R I E B E R G E N ZATERDAG 24 JANUARI
Nutsgeoou'W, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: v. d. Meulensr.raat 51 en.
's avonds aan. de zaal.

TIEL MAANDAG 26 JANUARI
Spaar bankgebouw, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Hoveniersweg 91 en des
avonds aan de zaal.

DOESBURG DINSDAG 37 JANUARI
Concertzaal aanvang • 7.3O uur n.m.
Kaartverkoop: Bergstraat 63 en 's avonds
aan de zaal.

«HUMMEN WOENSDAG 28 J A N U A R I
Hotel Concordia, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop' Riènderen D 67 en. des
avonds aan de zaal.

LOC1IEM DONDERDAG 29 JANUARI
Schouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Emmastraat 16 en des
avonds aan de zaal,

GOOR VRIJDAG 30 JANUARI
Grote Sociëteit, a_anvang 7.30 uur n.m.
Kaarten verkrijgbaar bij de bekende
adressen en 's avonds aan de ü

E M M EN' ZATERDAG 31 J A N U A R I

Concertzaal Groothviis, aanvang 7.30 uur
n. m. Kaartverkoop. Kerkhof laan 7 en
des avonds aan de zaa».
Dt overige plaatsen van de/e tournee
«•orden in het volgend nummer van
„Arbeid" bekend gemaakt.

O P E R E T T E K L A N K E N
Onder deze titel worden .o,m. uitge-
voerd: Ouverture Pledermaus; Die Lus-
.tige Witwe; Paganmi: Keizerswals: Ein
Morgen, Ein Mittag, em Abend in Wieix;
Perpetuum Mobile enz. enz.
Groot orkest o.l.v. Ai r . llanii Sinedes
met als solisten: Dx.Hibs Isinj;; Lia Mar-
t i n ; Gerard . J I n l H i a n s en Henk Voshart.
Toegangsprijs: 60 cent voor georgan'-
seerden en hun huisgenoten. SK) cent
voor ongeorganiseerden, a.r. inbegr en
een beperst aantal werklozenkaarten
van 10 cent.

L E E U W A R D E N V R I J D A R 23 JANUARI
Harmonie, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop : Nieuwekade 84 en 's avonds
aart de zaal.

GRONINGEN 7ATERRAG 24 JANUARI
Concerthuis,. aanvang 7.TIO uur n.m.
Kaartverkoop Turlsingel 75 en des
avonds a&n de zaal.

ASSEN ZONDAG t a JANUARI
Concertnuis, aanvang 7.30 viur n.m;
Kaartverkoop: Brink 28 en 's avonds aan .
de zaal.

HILVERSUM MAANDAG 2fi J A N U A R I
Gooiland. aanvang 7.30 UUT n.m.
Kaartverkoop. Stationsstraat 8 en .des
avonds aan de Kaal.

UTRECHT DINSDAG 27 JANUARI
N. V. Huis. aanvang 7.3O uur n.m. Kaart-
verkoop : Springweg 102 en 's avonds aan
de zaal.

NÜÜWJAAR'&VARIÉTÉ
Een uitstekende variétévoorstelling,
waaraan medewerken Jo en Plet Schuur-
man. de Hollandse boerenzangers: de
3 Brny. clowns: Wim Bakker. Noord-
hollandse accordeon-virtuoos: René van
Duinen, de twee evenwichtskunstenaars;
Will.v Hnbert, luchtacrobate en een
variété-Orkest o.l.v. Marcelle Lafosse
Toegangsprijs: 5O cent voor georgani-
seerden en hun huisgenoten. 80 cent v.
ongeorganiseergen. a r. inbegr en een
beperkt aantal werklozenkaarten van 10
cent.

HELMOND VRIJDAG 23 J A N U A R I
Flora, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Klaverhof 34 en 's avonds aan
de zaal.

AMERSFOORT ZATERDAG 24 JAN.
De Valk. aanvang 7.3O uur rT.m. Kaart-
verkoop: Seringstr» 8 en 's avonds aan
de zaal.

BUSSUM ZOND.VG 25 J A N U A R I
Concordia. aanvang 7.30 uur n.ni. Kaart-
verkoop: Bijlstr. 86 en 's avonds aan de
zaal.

GOUDA MAANDAG 26 J A N U A R I
Nieuwe Schouwburg, aanvang 7.30 uur
n!m. Kaartverkoop: Jan. Luykenstr. l en
's avonds aan üe zaal.

F i l m v o o r s t e l l i n g e n
Vertoond wordt Vadertje Langheen. een
Nederlands sprekende film met Lilly
Bouwmeester in de hoofdrol.
De toegangsprijs bedraagt 25 cent voor
georganiseerden en hun Huisgenoten en
50 cent voor ongeorganiseerden.
Voor de kindervoorstelling bedraagt de
toegangsprijs 15 cent voor kinderen en
25 cent voor begeleiders.

WERKENDAM VRIJDAG 23 JANUARI
Nutsgebouw, aanvang 7.30 uur n.m. Kin-
dervoorstelling aanvang 4.30 uur n.m
Kaartverkoop: Uitbreiding 48 en -aan de
zaal.

ALMKERK ZATERDAG 34 JANUARI
Tavenu, aanvang 7.3O uur n.m. Kinder-
voorstelling aanvang 3 uur n.m.
Kaartverkoop : ' Uppelschedij k C. 132 en
aan de zaal.

WOUDRICHEM MAANDAG 2U JAN.
Café v. d. Straeten, aanvang 7.30 uur
n.m. Kindervoorstelling aanvang 4.3O
uur n.m
Kaartverkoop: Hoogstraat A 349 en aan
de zaal.

WIJK EN AALBURG*
DINSDAG 27 J A N L A R I

Verenigingsgebouw, aanvang 7.30 uur
n.m. Kindervoorstelling aanvang 4.30
uur n.m.
Kaartverkoop: Paltstraat C. 175 en aan
de zaal.
De nver iüe plaatsen worden in het vol-
gend n u m m e r van Arbeid bekend ge-
maakt.

ZondagochtendvQorsteHin^en
ROTTERDAM ZONDAG 2'. -JANUARI
Colosseum Theater, 'aanvang 10.30 uur
v.in. Vertoond wordt de film „Pareh —
De Maent van de. Kris", een boelende
Indiscne liefdesgeschiedenis, met als bij-:
programma Indische zwaardendaiis 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 10.30 uur v.m.
Vertoond wordt de. film ..Zuidamen-
kaanse dierenwereld", met als bij-
programma het Hawaian Kwartet „De
Zuid'/ee-Eilanders". <
Toegangsprijs 25 cent per persoon en
een beperkt aantal werklozenkaarten
van. 10 cent.
Kaartverkoop: Prins Hendrik kade 49;
Vreugde en Arbeid, Leidseplein en des
morgens aan de zaal. Werklozenkaarten
uitsluitend via de vakgroepen.

DEN HAAG ZONDAG l FEBRUARI
Odeon Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Filmvoorstelling met de film ,,Aan de
rand van de Sahara", met de Wama's,
met Nederlandse en Zuid-Afrikaanse
liedjes als bijprogra*ima.
Toegangsprijs; 30 cent per persoon en.
een beperkt aantal Werklozenkaarten
van 10 cent.
Kaartverkoop: Dr. Kuiperstraat 10 en
Vreugde en Artaeid-inlichtingenbureau a.
d Hofweg en des morgens aan de zaal.

ARNHEM

Neemt deel aan de huisvlijt-
actie in de navolgende plaat-

'sen: Amsterdam, Den Haag,
Eindhoven, Utrecht, Arnhem,
Assen, Leeuwarden, Haarlem
en Hilversum.

Lichamelijke ontwikkeling
Zwemmen voor met-leden

Teneinde ook de ongeorganiseerden ken-
nis te doen maken met een deel van het
mooie sociale werk van tiet N V V.
„Vreugde en Arbeid' kunnen de 'NV.V-
lecten 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.

Zwemkaarten
Nonmaals wordt er op attent Remaakt,
dat u i t s lu i t end diegenen, die in het lie-
zit zijn van een zwem kaart. toccaiiK
tot Af zwembaden lieliben. De/e kaar-
ten zijn — zoals !>ekend — verkrijehaar
hij de plaatsel i jke Vreugde en Arbeid-
verteeeii woord isers.

ZONDAG l FEBRUARI
Luxor Theater, aanvang 1O.30 uur v.m.
Vertoond wordt de film „Bal"., het Eiland
der Demonen" met Güus Markman.,
operettezanger, als bijprogramma.
Toegangsprijs: 25 cent voor georgani-
seerden en 35 cent voor ongeorganiseer-
den, alsmede een beperkt aantal werk-
lozenkaarten van 10 cent
Kaartverkoop: Jansbviitensingel 17 en
's morgens aan de zaal.

SCHIEDAM ZONDAG l FEBRUARI
Monopole Theater, aanvang 10.30 uur

. v.m. Vertoond wordt de film „Vivere".-
met Tito Schipa in de hoofdrol en de-
clamatie van Jan Apon als bij pro-
gramma. .
Toegangsprijs: 30 cent per persoon en
een beperkt aantal werklozenkaarten van
10 cent.
Kaartverkoop: Arcliimedesstraat 16b en
's morgens aan de zaal.

V o l k s o n t w i k k e l i n g
Naai- en knipcursus te Haarlem
Voor de dames wordt te Haarlem een
naai- en knipcursus georganiseerd, waar-
omtrent alle verder gewenste inlichtin-
gen verkrijgbaar zijn bij net N.V.V.-
District Haarlem, Kruisweg 74.

Causene „De Spoorwegen en de
Gemeenschap" te Delft

Op Maandag 26 J"anuar.. a.s. om • half
acht n.m. spreekt in één der zalen van
Ons Huis, Oude Delft 2O1. de heer C.
Cramer. Secretaris van de Ned. Ver v.
Spoor- en Tramwegpersoneel, over boven-
genoemd onderwerp.
De toegang is geheel gratis en nadere
inlichtingen zijn te verkrijgen bij het
N.V.V.-District Delft, Oude Delft 201,
tel. 1804.

Leiden
Ook hier. is. een.. avondschool voor vol-
wassenen opgericht. De lessen worden
Diiisdagsavonds van 7—10 uur in de
Boommarktschool gegeven
Alle verder gewenste Inlichtingen wor-
den verstrekt door het N.V.V.-District
Leiden, Heerengracht 34.

te Amsterdam
Voor diegenen die het bovengenoemde
Vreugde en Arbeid-zwemkunstdiploma
behaald hebben, bestaat de gelegenheid
zich verder in het zwemmen -4e bekwa-
men onder leiding van de bekende t ra in-
ster van 4|? Stijl en Jopie Wnolberg,
mevr. De Dood Koenen. Deze lessen wor- .
den gegeven m het Zuiderbad op iedere
Donderdagavond van. 20 — 21 uur en het
cursusgeld bedraagt hiervoor f l per
maand, waarbi j de toegang tot het bad
is inbegrepen Aanmelden Distr'/et Am-
sterdam T"- Hendrikkade 49 en. V, en
A., Leidseplein.

Zwemmen te Groningen
Alle moeilijkheden -zijn thans .vilt dp wei?
geruimd en thans kan als definitief ver-
meld worden, dat voortaan gezwommen
kan worden iedere Dinsdagavond van fï
tot 9 uur en iedere Woensdagavond
van 7 — 8 uur in het NoorderöRd.

Schaaf senn'rc/en f e Amsterdam
Zoals bekend bestaat 'de gelegenheid
tegen goedkoop tarief op bepaalde ti jden
op de overdekte kunstüsbaan In de
Apolloha! schaatsen te rijden.

-(jymnastiekcursus te Amsterdam
Jïu-Jitsu-cursus te Amsterdam

Nadere bijzonderheden omtrent boven-
genoemde cursussen worden gaarne ver-
strekt door het N V V. District Amster-
dam. Prins HTtlrïkknde 49 en Vreugde
en Arbe.'xl. Leidseplein.

Jlu-Jitsu en gymnastiekcursus

te Haarlem
In de gymnastiekzaal in de Jacobstraat
zal ledere Maandagavond van 7.30 — 8.3O
uur een Jiu-Jitsu-cvirsus van.ctrie 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 iedere 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 74c

Turngroep te Werkendam
Omtrent de opgerichte turngroep zijn
nadere inlichtingen te verkrijgen bij den
heer H. C. den Haan, uitbreiding 48.

Bokswedstrifd te Rotterdam
Voor de a.s. grole bokswedstrijd in ee-
bouw Odeon te Rotterdam op Woensdag
28 Januari a.s. bestaat voor leden lan
het N. V. V. selcKenheid loeKaiiKSbeivij^en
tegen gereduceerde prijs te .vei-krijsen,
n.l. plaatsen van ƒ1.50 voor f 0.75 en
plaatsen van ƒ 3 voor f 1.50.
On de/e avond bokst o.a. LUC van Dam
tegen Gerard van Loon.
Plaatsbewijzen kunnen Harden afgehaald
bij het •N.V.V.-district Rotterdam,
's-Graveiidijkwal 95, uiterlijk tot Dins-
dag 21 Januari a.s.

16 K. 113


