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Tweeërlei bloei in de bloemenwinkel
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LIJN
H et is wel een beetjeJang geleden, maar het optreden van Mene*

nius Agrippa is altijd nog de moeite waard om er een ogenblik
bij stil te staan. Deze Menenius was een Romein, die leefde om*
streeks 500 jaar vóór Christus. In die tijd was de oude wereldstad
in heftige beroering. De strijd om de'macht was in volle gang en
de sociale tweespalt had vormen aangenomen, die tot de ondergang
van de stad konden leiden. De vrije burgers van die stad waren
destijds verdeeld in twee groepen: de Patriciërs en de Plebejers. D,at
laatste was geen scheldwoord; „Patriciërs" en „Plebejers" waren de
normale aanduidingen voor wat wij thans zouden noemen: adel en
burgers (de overeenkomst met deze termen is niet geheel kloppend,
doch geeft de verhouding toch vrij goed aan). Eerst veel later heeft
het woord plebejer de ongunstige betekenis gekregen van een
scheldwoord.
De Patriciërs hadden in het oude Rome alle rechten en heersten dus
onbeperkt. Met de val van het koningschap had echter de republi*
keinse regeringsvorm zijn intrede gedaan en in deze republiek
streefden de Plebejers met kracht naar afschaffing van de patri*
cische voorrechten. Na een strijd van enkele eeuwen is dat ten
slotte volledig gelukt.
Hun eerste belangrijke overwinning was die, na een conflict, waarbij
de bovengenoemde Menenius Agrippa — zo wil de legende het
althans voorstellen — een rol speelde. Het heet, dat de Plebejers,
die de overheersing van de Patriciërs moe waren, de stad uittrokken
om een eigen staat te organiseren (494 vóór Christus). Dat zag er
voor de Patriciërs lelijk uit, want wat moet een stad beginnen zon*
der burgers? En wat heeft men aan voorrechten, wanneer er niet
een andere bevolkingsgroep is, die deze rechten mist.
Toen ging Menenius Agrippa naar de Plebejers en hield een toe*
spraak. Wat er van de overlevering waar is, weten wij natuurlijk
niet, maar het verluidt, dat hij een vergelijking zou hebben gemaakt
tussen de onmisbaarheid van verschillende lichaamsdelen en de
onmisbaarheid van verschillende bevolkingsgroepen. „Het hoofd", •
zo zei Menenius, „kan alleen denken, zolang de maag het lichaam
voldoende voedt. En de maag krijgt alleen voedsel, zolang het hoofd
in staat is, dat voedsel op te sporen. Hetzelfde zien we in de volks*
gemeenschap", - - zo vervolgde de oude Romein — „zo goed als
boeren en arbeiders onmisbaar zijn, is ook een groep van bestuur*
ders en", volgens hem, „Patriciërs nodig."
De Plebejers zouden voor deze redenering toegankelijk zijn geweest,
zodat ze besloten naar Rome terug te keren, doch niet dan nadat hun
vras toegezegd, dat zij vertegenwoordigers kregen, zogenaamde
„volkstribunen", die hun rechten konden verdedigen en die zelfs
ongewenste wettelijke maatregelen konden verbieden. Later breid*
den de Plebejers hun rechten nog belangrijk uit, totdat zij ten slotte
volledige gelijkstelling verworven hadden.
De kracht van de Staat was echter reeds hersteld bij de instelling
van de volkstribunen. Van die tijd af treedt Rome krachtig naar
buiten op. Er waren natuurlijk nog wel spanningen en grote menings*
verschillen, maar het bestaan van de Staat werd er niet meer door
bedreigd. Het vervolg van de geschiedenis ziet dan ook de macht
van Rome voortdurend toenemen.

Het zal iedereen duidelijk zijn, dat de theorie van Menenius Agrippa
niet geschikt is voor klakkeloze navolging. Wij kunnen niet meer
aannemen, dat er een vaste verdeling moet zijn van de bevolking in
groepen, waaraan aan de ene geheel andere rechten worden toe*
gekend dan aan de andere. Dat zou de oude toestand van adelsover*
heersing bestendigen, of, zoals het later in Nederland was, de over*
heersing door regentenfamilies. Vooral in de tegenwoordige tijd, nu
dé voorrechten, die verbonden zijn aan het bezit, steeds meer aan*
getast worden, is een dergelijke indeling van de maatschappij een
denkbeeld, dat geen levenskracht meer heeft.
Maar wél >gaf Menenius Agrippa een voorbeeld voor alle tijden,
toen hij betoogde, dat alleen een krachtige Staat en een gezond
volksleven mogelijk zijn, wanneer een goede arbeidsverdeling zorgt
voor een solide staatst en volkshuishouding. Deze stelling gaat voor

alle tijden en voor alle staten op; Ieder heeft zijn taak en ieder heeft
zijn plaats. Wij voegen er in deze tijd slechts aan toe: die plaats en

'die taak moeten niet bepaald worden door afkomst of bezit, "maar
slechts door bekwaamheid. Als we dat voorop stellen, komt er van*
zelf een eind aan de voorrechten, die nog steeds genoten worden
door de bevolkingsgroepen met een goed gevulde beurs, of met
een klinkende naam.

In de jaren van het liberale kapitalisme hadden de arbeiders niets
dan hun eigen kracht om op te vertrouwen bij hun strijd voor een
groter aandeel in de nationale welvaart en hun strijd voor erkenning"
van hun volledige rechten als mens en burger. Voordat zij met die
strijd begonnen, was de arbeidersbevolking zo murw gemaakt door
jarenlange verdrukking en ontrechting, dat zij nauwelijks een klank
durfde te laten horen, waarin haar gevoel van eigenwaarde tot uiting
kwam. De oude socialistische beweging heeft de arbeiders dat eerst
geleerd en zij hebben de strijd gevoerd met succes. Zij hebben de
door de houding van de kapitalisten onvermijdelijk geworden
klassenstrijd destijds niet geschuwd, omdat deze onder de toen heer*
sende toestanden het enige wapen was, dat met vrucht gebruikt kon
worden. Inmiddels echter is het economisch leven van de tegen*
woordige maatschappij zo ingewikkeld geworden, dat de klassen*
strijd een rechtstreeks gevaar wordt voor het voortbestaan van de
Staat, — precies zoals indertijd het conflict tussen Patriciërs en
Plebejers het bestaan van de Romeinse Staat bedreigde. De klassen*
strijd kon daardoor niet langer worden toegestaan. Het uitvechten
daarvan wreekt zich immers op het gehele volksbestaan. Het knakt
de welvaart en het remt de Staat in zijn ontwikkeling. Thans moet
de Staat als onpartijdige, maar krachtige leider van de verschillende
bevolkingsgroepen optreden en het algemeen belang als richtsnoer
aannemen. In het liberale tijdperk zorgde de Staat als het ware
voor open en ongehinderd tournooiveld, waarin de strijd tussen
arbeiders en werkgevers werd uitgevochten. Thans is het de taak
van de volksgemeenschap om beider belangen te doen opgaan in de
formulering van het algemeen belang. Het onderlinge krakeel moet
een einde nemen en alle nationale krachten moeten worden ver*
enigd, ten einde de volkswelvaart te beschermen.
Aangezien het N.V.V. de bovenomschreven opvattingen is toe*
gedaan — opvattingen overigens, die niets te maken hebben met een
politieke groepering, doch die tot uiting zouden moeten worden
gebracht door onverschillig wie dé verantwoordelijkheid voor de
sociale zorg in ons land draagt - - streeft het vakverbond er naar
niet alleen de arbeiders, maar ook de werkgevers van deze gedachte
te doordringen. '
In het kader van dit streven moet men de rede beschouwen, die
commissaris Woudenberg onlangs heeft ^uitgesproken voor ongeveer
600 ondernemers, die in Krasnapolsky te Amsterdam waren bijeen*
gekomen. Woudenberg heeft daar uiteengezet, hoe het sociaal*
economisch streven van het N.V.V. leidt tot ordening en pacificatie
van de verhoudingen tussen arbeiders en ondernemers. Hij heeft in
zeker opzicht hetzelfde pleidooi .gevoerd als onze oude Romein
ruim 2400 jaar geleden, het pleidooi van de noodzaak van arbeids*
verdeling, waarbij tegelijkertijd het gelijkwaardig burgerrecht en de
afschaffing van voorrechten aan de orde komen. Het pleidooi
tevens om onze sociale verantwoordelijkheid, d.w.z. onze gemeen*
schapsverantwoordelijkheid, te stellen boven de commerciële ver*
antwoordelijkheid, die de ondernemer voor zijn bedrijf heeft. Hij
zeide daarbij zeer terecht, dat goede wetten en verordeningen geen
resultaat hebben, wanneer de mensen zelf niet bereid zijn naar die
voorschriften te leven. Het was daarom, dat hij zich rechtstreeks
wendde tot de ondernemers, — niet als tegenstanders van de arbei*
ders, doch als mede*arbeidèrs. De ondernemer dient in zijn werk*
nemers niet te zien de leveranciers van arbeidskracht, doch deel*
genoten in de gemeenschappelijke krachtsinspanning.
Laten wij hopen, dat men begrepen heeft, dat het al of niet naleven
van de gemeenschapsgedachte thans, evenzeer als 500 jaar vóór
Christus, beslist over het wel en wee van het gehele volk.
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E K zijn mensen, wie het ogen-
schijnlijk geen moeite kost een

goede kans te maken in het leven;
ze krijgen „vanzelf" belangrijk werk,
of goed betaalde posten. En anderen
zijn er, ware ongeluksvogels, die on-
danks alle moeite en inspanning
toch nooit hoger-op komen. „Je be-
grijpt het eenvoudig niet", zeggen
öeze laatsten dan, hoe zo'n man aan
pin baan komt. Hij kan niets, bete-
kent niets, is niets en tqch kan hij
°ver ons de baas spelen!" Dergelijke
ntiek - is over het algemeen onjuist,

want men beoordeelt den man in
Kwestie doorgaans te eenzijdig; of
men onderschat hem of men over-
schat zichzelf. Heel veel functies zijn
er, waarvoor men meer in zijn mars
moet hebben dan de buitenstaander
kan vermoeden, hetzij dan dat dit

-betreft organisatietalent, het vermo-
gen om een onderneming of een kan-
toor behoorlijk te leiden, dan wel bij-
zondere kennis en inzicht en -dikwijls
ook durf om een goed v resultaat te
bereiken, daar waar anderen falen.
Het succes in dergelijke functies
komt o.a. steeds neer op de bekwaam-
heid om zijn medewerkers op de
juiste wijze te kiezen, zodat deze het
werk zo goed mogelijk doen verlopen.
Al spoedig menen deze .laatsten dan,
üat zij eigenlijk alles presteren, doch
daarbij zien zij over het hoofd, dat
öe centrale figuur hen doelbewust
op een bepaalde plaats zet en op
die wijze voldoet aan zijn opdracht.
Er komen natuurlijk toestanden voor,
waarbij mensen in belangrijke func-
ties door andere omstandigheden op
öie plaats zijn verzeild, maar wan-
neer men nauwkeurig nagaat wat er
van mensen op vooraanstaande
Plaatsen wordt verlangd, blijkt door-
gaans, dat zij die plaats op de maat-
schappelijke ladder innemen krach-
tens hun speciale bekwaamheden in
welke richting men die dan ook moet
zoeken.

Betekent dit nu, dat ieders kansen
in onze wereld gelijk zijn? Natuurlijk
niet. Een zoon van iemand, die er
goed bij zit, kan volop studeren en
VP i oor hebben dergelijke jongens

«e ,etere vooruitzichten. Zij wor-
staat Seste¥ om hun
te ontwikkelen. Jon-

an ^lijke aanleg,
zich een luxe van Pfez,in komen- dat

die niet kan v£P 1n langdurige stu-
e n - hebben het

wie
koof S t
moet ook
de bal
verwachten

dat kapitaal afkomstig is. Soms zijn
dat personen, die zich in niets on-
derscheiden dan juist door hun be-
zit, 'maar anderzijds krijgen we op
deze wijze ook de opkweking van een
nieuwe generatie van bedrijfsleiders.
Het bedrijfsleven , zelf schift dan
doorgaans de bekwamen wel van de
onbekwamen, maar uiteraard blijft
het zo, dat zij, die hun entree heb-
ben gemaakt wat flink wat geld ach-
ter de hand, heel wat minder moeite
hebben om de strijd om het bestaan
te oeren dan de bezitlozen.

Nog groter wordt het verschil wan-
neer kinderen van hun ouders een
zeker kapitaal meekrijgen. z« fün
üan reeds van de aanvang af ta
staat een bedrijf te beginnen, of een

&f£ket POSltie in 6en bestaa*dirrjf in te nemen, waardoor hun
aanloop tot het leven nogmaals be-
malkt 8emakkel«ker wordt ge-
Het is om deze reden, dat het bezit
va£ ka.p„ltaal . ee" vrij straffe vorm
van solidariteit in het leven roept in

2 kring van de bezitters. Als men
i die kringen nieuw kapitaal op-

neemt, aanvaardt men daarmee
Bieestal ook enkele mensen van wie

Het is begrijpelijk, dat ten gevolge
van deze omstandigheden het bezit
van kapitaal aanleiding geeft tot het
ontstaan wan een gevoel van meer-
derwaardigheid, dat echter slechts in
weinige gevallen redelijk is. Juist de
kapitaalbezitters-zonder-hersens la-
ten zich bij voorkeur op hun bezit
voorstaan, omdat dit de enige grond
voor hun aanspraken is. Zij vereen-
zelvigen zich met hun kapitaal en
menen ten onrechte, dat zij beter
zijn .dan het grote merendeel van
het volk, dat practisch gesproken be-
zitloos door het ,leven gaat. Aange-
zien echter in een kapitalistische
maatschappij de verwerving van ka-
"pitaal tot het hoogste doel van de
burgers is gemaakt, worden derge-
lijke ongemotiveerde aanspraken
maar al te graag erkend en ontzien.
Van daar dan ook, dat we met zoveel
„zoontjes-van-papa" te maken heb-
ben en dat men een onheilige eer-
bied heeft voor „kruiwagens" van
verschillende aard.
Deze geest heeft onze wereld zo-zeer
doortrokken, dat men het volkomen
normaal en in de haak beschouwt,
dat de bezitters elkaar zóveel moge-
lijk de> bal toespelen. Zrj nemen aan-
deel-in eikaars ondernemingen, aan-
vaarden op grond daarvan commis-
sariaten, gebruiken • deze commis-
sariaten weer om de belegging te vin-
den voor kapitalen door bankinstel-
lingen, waarmee zij verbonden zijn,
en zo is er een netwerk van kapita-
listische belangen ontstaan,. waarin
alle volksbelangen worden opgevan-
gen en gekeurd op dienstbaarheid
aan de betrokken bezitters. Daar-
door wordt het volksbelang een speel-
bal in de handen van "de kapitalis-
ten en de arbeiders mogen bij dat
spelletie wel toezien, maar niet mee-
doen. Daarvoor zijn hun armen te
kort en kunnen zij geen stevige sla-
gen uitdelen. De arbeider .is bij dat
taalspel melrde economische belangen
van het volk de „kleine man" in de
ploeg, die nooit aan slag of aan bod
komt.

De bezitters zelf hebben dit altijd
beschouwd als een volkomen natuur-
lijke toestand. Zij beroepen zich op
hun speciale bekwaamheden, die, zo-
als wij graag erkennen en zoals wij
ook in het begin van het artikel
schreven, noodzakelijk zijn voor de
vervulling van verantwoordelijke pos-
ten. Maar dat neemt niet weg, dat
het gehele productieproces er ten-
slotte niet is ten pleziere van deze
bezitters, doch ten nutte van de
volksgemeenschap. En dit laatste
onderscheid is het nu, dat bij ont-
plooiing van het kapitalisme steeds
meer uit het oog is verloren.

De onderkop van ons /artikel luidt
„Wie kaatst moet de bal verwachten"
en zo gaat het ook in de economie.
Tenslotte is geen van deze kapita-

• listische spelers onfeilbaar. Verre van
dien zelfs! Het aantal blunders, dat
er wordt gemaakt, is zelfs veel groter
dan het aantal, dat blijkt uit mis-
lukte zaken, verliezen, faillissemen-
ten, enz. Wij behoeven ojis daarin
echter niet te verdiepen. Het is ge-
noeg te constateren, dat de regels
van het spel zélf onvoldoende zijn
gebleken, want door het feit, dat de
kleine man niet aan'slag komt, ont-
staan de crisis en werkloosheid
en alles wat daaraan vastzit. Het is
dus niet van betekenis, dat er wel
eens een slag gemist wordt bij het
streven om elkander de bal van de
welvaart toe te spelen; hoofdzaak is,
dat de arbeider g_een deel kan hebben
aan dat spel.

onttrekken aan dje lange arm van de
bezitters. Dit kan gebeuren door toe-
zicht uit te oefenen op het gebruik,
dat van het bezit wordt gemaakt.
'Jaa^bij zijn drie punten van beteke-
nis. Punt l is een beperking van het
beschikkingsrecht over het kapitaal,
d.w.z. dat de bezitter niet langer
naar eigen goeddunken met zijn ka-
pitaal kan doen en laten wat hij wil.
Punt 2 is, dat het gebruiksrecht van
het kapitaal beoordeeld moet worden
door de gemeenschap. Wanneer dus
krachtens het eerste punt de vrije
beschikking over geld en goederen
aan den bezitter is onttrokken, volgt
daarop onmiddellijk, dat vervolgens
de gemeenschap zal bepalen, wat er
dan wél met deze rijkdommen moet
gebeuren. Als punt 3 noemen we dan,
dat deze aanwending onder opper-
toezicht van de volksgemeenschap de
sociale zorg ais eerste doel moet heb-
ben. Dit laatste wil zeggen, dat de
besteding van het kapitaal niet dient
té geschieden met als eerste en voor-
naamste doel winst té maken voor de
bezitters van dit kapitaal, doch zorg
voor het algemene welvaartspeil van
het volk.

Aan alle duldzaamheid komt tenslot-
te een eind. Als de ene crisis op de
andere volgt en de ene oorlog al
weer een kiem van de volgende in
zich draagt, liggen er grote fouten
in de grondslagen van onze maat-
schappij en zal er eerst een even-
wichtige toestand komen, wanneer
die grondslagen zijn veranderd.
Reeds eerder schreven wij er over,
dat daartoe ordening van de produc-
tie, beperking van de kapitaalsrechten
en stabilisering van de prijzen nood-
zakelijk is. Nu wij in deze serie o.a.
de kapitaalsaanspraken behandelen,
moeten wij ons afvragen, wat er dan
wel fout is aan de heersende opvat-
tingen omtrent de eigendommen
Het hier gebruikte beeld van de bal,
die men elkaar toespeelt, geeft daar-
op onmiddellijk een antwoord. Wrj
moeten het onmogelijk maken, dat
alleen de bezitters aan bod komen;
wij moeten de arbeiders in een gelijk-
waardige positie brengen. Dat wil
zeggen, dat wij het heen en weer
slaan van de volksoelangen moéten

Wanneer dit slechts vrome wensen
waren, zoi| men ze toe kunnen voe-
gen aan de reeds lange lijst van
soortgelijke verlangens, welke in de
loop der eeuwen onder het bezitloze
volk naar voren zijn gekomen. We
hebben thans echter niet meer te
doen met wensen, doch met noodza-
kelijke veranderingen wil een natie in
de toekomst een bestaan kunnen lei-
den, dat niet voortdurend door crisis,
werkloosheid en oorlog wordt bedreigd.
Ons gehele systeem van voortbren-
ging is zo gevoelig geworden dooï de
geweldige opbrengsten, die wij. van
onze arbeidskracht kunnen krijgen
^ij aanwending van alles wat weten-
schap en, techniek ons ter beschik-
lïjing stellen, dakhet vrije spel mét de
volksbelangen niet langer mogelijk Is.
Het onmiddellijke voortbestaan van
iedere volksgemeenschap hangt daar-
om af van de mate, waarin wij er in
slagen het kapitaal te onttrekken
aan de vrije beschikking der bezit-
ters en vervolgens dienstbaar te ma-
ken aan het volk in zijn geheel.
Daarmee wordt het eigendom van
een particuliere aangelegenheid het
voorwerp van de hoogste zorg van
de volksgemeenschap. Het zijn de
vorderingen, die wij op deze weg ma-
ken, die beslissen over de vraag of
de wereld van morgen een socialis-
tische zal zijn of niet en dat wil in
de twintigste eeuw zeggen of zij zal
voortbestaan of niet.



r MEDISCHE VRAGEN
Vragen voor deze rubriek nchti- men
tot den meüisctien medewerker van
het weekblad .JLrbeid Postbus 100

J W. S. te R. Na genezing van de zweer
e.an tiet onderbeen, die ten gevolge van
trombose was ontstaan, is het van veel
belang, dat men nog geruime tijd doorgaat
met het inzwachtelen van het been vanaf
de tenen tot aan de lies toe. Verder kan
men de nieuwe huid aanzienlijn verster-
ten door het zieke been om de andere -lag
gedurende l a 2 minuten op een meter af-
stand met hoogtezon te bestralen. Ten-
slotte wordt de huid op de plaats waar de
zweer gezeten heeft veel sterker, wanneer
men ze 's nachts met een hormoonhou-
ciende zalf verbindt < b v . Cyren-zalf Sche-
ring).
W. K. te A. Sommige vormen van toe-
itemende vermagering, ondanks het ge-
bruik van ex tra-voeding, oerusten op een
te sterke werking van de schildklier. Om
dit vast te stellen is een bepaling van de
grondstofwisseling nodig, waarop dan een
coelmatige behandeling kan volgen.
U H. K. te L. De oorzaak van riekende
adem moet in de regel m het gebit ge-
zocht worden. De tandarts Kan dus hulp
brengen.
J. V. te R. Beneden 63.9 kg lichaamsge-
wicht komt bedoelde jongeman in aan-
ir.erking voor extra-rantsoen.
1* H. te R. Van de andijvie, die u in uw
wasketel voor de inmaak nebt eekookt,
zou ik, wegens het gevaar voor zinkvergif-
tiging. geen getjruik maken.
J. B. te D Tot'hiijn spijt kan ik over de
riierbekkenontsteking. die u beschrijft, niet
oordelen. Wel blijkt uit uw briet. dat de
patiënte uitstekend wordt behandeld. Ik
zou in uw geval het vertrouwen in den
internist nog maar niet verliezen.
P- L. K. te R. In uw geval vroeg ik mijn
huisdokter om een verwijsbrief je naar een
specialist.
A. H. G te Z. Bij uw stoornis in de na-
gelgroei kan ijzergebreK een rol spelen.
Vraagt u dus, ot uw huisdokter eens wil
nagaan, of u soms aan bloedarmoede lij-
dende bent.
A S. te D. AT 10 is de handelsnaam voor
dehydrotachysterol. een verbinding, die ten
gevolge van langdurige bestraling van
vitamine D2 met ultraviolet Vicht ontstaat.
Deze stof. regelt, in het lichaam, gebracht,
het kalkgehalte van het bloed. AT 10
wordt o.m. gebruikt bij otosclerose, omüat
men bij deze ziekte van het oor micros-
copische afwijkingen in het rotsbeen vindt,
die het karakter van een ostitis fibrosa
vertonen, dLw.z. van een ziekte, die het
directe gevolg van een gestoorde katk-
stofwisseling is. AT 10 is een sterk wer-
kend geneesmiddel, dat uitsluitend onaer
direct toezicht van den behandelenden
arts mag worden ingenomen.
Wat uw tweede vraag betreft, sajodine en
joodnatrium zijn beide jodiumverbindin-
grn. die bij daarvoor gevoelige personen
d* stofwisseling versnellen en nervositeit
veroorzaken.
W R. A. te A. Neen. u komt niet voor
extra toewijzing in aanmerking
M. J. M. R. te 's-Gr De moeite, die u met
l-.et lopen heeft, wordt in de laatste tijd
vaak met verrassend resultaat door som-
njge specialisten met hormoonpraepara-
ten behandeld. Vraagt u daar uw huisdok-
ter eens naar.
G H. te H. Mag ik voor de beantwoor-
ding van uw vraag verwijzen naar mijn
antwoord aan G. G te A. in het nummer
van 16 Jan. j.L? Vitamine BI kan in dit
geval van veel nut zijn.
J. P K. te R. Uw gewicht is nog geen 15
pet. onder het gewicht, dat bij uw leeftijd
ea lengte hoort. Wilt u verdere gewichts-
afname voorkomen, wendt u zich dan aan
het/gebruik van grotere porties middag-
e1en.
E G. D, te 's-Gr D bent beiden slechts
even 9 pet. onder het gewicht, dat bij uw
lf-ef,tijd en lengte behoort. U komt dus
riet -voor extra voeding in aanmerking.
J. M. v. B. te A. Tot mijn spijt kan ik
zonder onderzoek ever uw toestand niet
oordelen. Vraagt u raad aan uw huis-
ookter.
Neuroselijders zullen vermoedelijk niet als
liidende aan een chronische ziekt* bij het
Lepalen van een onvoldoende voedingstoe-
stand gelden.
F W M. te A. Voor de beantwoording van
uw eerste vraag mag ik u verwijzen naar
mijn antwoord aan J. A. S. te A. in net
Kerstnummer. .Veelvuldig krabben is na-
tuurlijk nadelig, daar dit de roosvorming
versterkt. Tegen zwemmen bestaat geen
enkel bezwaar.
Of de uren slaap vóór middernacht meer
effect hebben dan de uren daarna, kan ik
riiet beoordelen. De mogelijkheid, dat dit
zo zou zijn, bestaat weL Het is uit tal van

physiologische proeven bekend, dat de ver-
richtingen van het menselijk lichaam aan
een bepaald rhythme gebonden zijn. dat
binnen de 24 uur van elke dag bepaalde
schommelingen vertoont.
A. S. te H Het vochtig worden van de
wollen deken bewijst, dat uw slaapvertrek
gedurende de nacht niet voldoende geven-
tileerd is
Kloven aan de vingers ontstaan door een
verlies van soepelheid van de huid. Het/ is
mogelijk, dat door een extra gebruik van
i liter (tapte)-melk per aag en van vita-
mine A (eenmaal per week lever vette vis,
meerdere malen ^r • weeu boerenkool) v
hierin verbetering kar, worden gebracht.
A. d, B te E. Zonder onderbreking van uw
werkzaamheden kan uw likdoorn door
Röntgenbestraling tot verdwijnen worden
gebracht.
A. J. A. te A. uw huisarts heeft bij de
beoordeling van het gewicht van uw zoon

. van I3i jaar geen rekening gehouden met
zijn bijzondere lengte. Overigens is het

. van uw huisarts onjuist, dat hij u bij her-
haling een verwijsbriefje voor een spe-
cialist heeft geweigerd
H. v. a: L. te R,, D. L. te H . J. B C. te
A. en J. v. H te R — Vriendelijk dank
voor uw waarschuwing. Mag ik u ver-
wijzen naar mijn antwoord aan M. E. te
A. en anderen in het nummer van de
vorige week?
H B. te M — Het * gebruikelijk om de
aandoening, waarover u schrijft, bij vol-
wassenen eerst te behandelen, wanneer
ze langer dan een half jaar besfeat. Men
gaat er dan toe ovei om mei behulp van
hormoontabletten of hormooninjecties te
trachten weer een normale toestand te
verkrijgen. U zoudt dus nos een maand
kunnen wachten en zich dan in overleg
met uw huisarts, tot een vrouwenarts
kunnen wenden.
A. L. J. S te R. — Het gewicnt van uw
vrouw is> 15 % onder wat .voor, haai lengte
en leeftijd als noi'maa) is te achten. De
huisdokter kan -dus geen extra rantsoen
voor haar vrager^ op grond van aeer ern-
stige ondervoeding, echter wel. wanneer
een bepaling van de grondstofwisseling
bij haar zou uitwijzen, dat de diagnose
struma. een verhoogde functie van de
schildklier insluit. Onder intrekking van
de vleeskaart kunnen dan toewijzingen
worden verstrekt. «
S. v. Z. te S. — Met uw dokter toen ik
het geheel eens, Br is geen reden om
zich bezorgd te niaken over uw vrouw.
Moedeloosheid is een verschijnsel, dat in
de overgangsleeftijd herhaaldelijk op-
treedt en geleidelijk aan weer pleegt te
verdwijnen. Ze zal van deze moeilijke
periode dus vermoedelijk niets overhou-
den.
J. C. S. te R. — Wilt u uw haaruitval
nader omschrijven? Gaat er verlies van
glans mee samen en roosvorming, wordt
het haar overal- even dun enzv
P. E. W. M. te 's-Gr. — Het gewicht van
uw vrouw i& 21% mindei dar> dat, wat
bij haar leeftijd en lengte hoort Haar
huisdokter kan dus extra voeding voor
naar aanvragen
M B. te K. — U kunt volkomen gerust
zijn De kans, dat u een tweede keer een
dergelijke teleurstelling zou moeten bele-
ven is zó klein, dat men dit uitgesloten
kan achten. De .voeding heeft hierop m
het geheel geen invloed en evenmin de.
spanning van de oorlogsomstandigheden.
Wanneer u straks weer zover zoudt zijn,
kunt u ook gerust gebruik maken van
de fiets.
C. J v T te G. — Het overslaan van
de hartslag bij jonge mensen is in fie
regel een onschuldig verschijnsel, dat
door den huisdokter met kininepillen af-
doende kan worden bestreden. Over de
pijn in de knieën is het zonder onder-
zoek niet mogelijk een menins te hebben.
Onder ischias wordt een pijnlijke aan-

„doening van de heupzenuw verstaan, die
in de regel slechts aan een kant tegelijk
optreedt
Wat uw volgende vraag betreft, het" is
heel moeilijk, om tegen het moeten wa-
teren 's nachts maatregelen te nemen,
omdat de mogelijkheid bestaat, dat de
vetartnoede van het huidige rantsoen de
hoofdschuldige van di1 hinderlijke ver-
schijnsel is. Uw aoor: zo'j kunnen probe-
ren zoveel mogelijk bij hef avondeten
vette vis (sprot) te «ten. Verder is van
belaag om vooral niet te veuzuimen goed
uit te urineren, voor men gaat slapen.
Wanneer een zekere zenuwachtigheid
mede oorzaak is, helpt vaat hei innemen
van een asperientje of eer lepel broom-
drank voor het naar bed gaan uitstekend.
Geitenmelk is alleen gevaarlijk voor zui-
gelingen, wanneer de kinderen alléén met
geitenmelk worden grootgebracht Dan
kan in bepaalde streken van ons land
een moeilijk te genezen bloedarmoede

ontstaan Ate bijvoeding voor grotere kin-
deren en volwassenen is het een kostelijk
voedsel.
B. B. te Z. — Uw vrouw is 15% onder
het gewicht, dat bij haai leeftijd en
lengte hoort Zij kan gedurende de laat-
ste 3 maanden van de zwangerschap op
attest van dokter of vroedvrouw een hal-
ve liter melk per dag extra krijgen en
250 gr. meel en grutterswaren 'n de 4
weken.
J. D. S. te R — Bij het paars en blauw
zien en het in erge mate optreden van
wmterhanden kunnen tal van genees-
middelen met succes worden toegepast.
In de eerste plaats middelen ter verbe-
tering van de bloedsomloop (sympatol),
verder schildklier-, bijnier- en ovarium-
praeparaten, dan arsenicum, jodium,
strychnine. kinine en kola Stelt, u zich
dus onder behandeling van uw huisarts.
Verder zult u vanzelfsprekend ruime niet-
knellende wanten dragen; een eenvoudig,
niet te warm handbad voor het naar
bed gaan heeft soms een goede invloed
en het extra gebruik van kalK, jefst te-
zamen met vitamine D (b.v 4 Calcipot
D-tabletten per dag) kan men als huis-
middel toepassen.
J. T. te R. — Tot mijn spijt kan ik zon-
der onderzoek over de toestand van uw
zoon niet oordelen. Het lijkt me, dat er
geen verband bestaat tussen zijn onwel
worden en de vroegere onschuldige hait-
geschiedenis, maar ik zou in uw geval
zeker raad van uw huisdokter vragen.
J. F. P te R. — Uw lichaamsgewicht is
21% onder het voor uw leeftijd en lengte
normale. Uw huisdokler kan dus extra
toewijzing" voor u aanvragen. , •
P. J. v. H. te P. U hebt thans toewijzing
zoals wordt verstrekt als> nakuur voor
ulcuslijders. U bent niet lijdende aan
ondervoeding, dus voor verdere toewijzing

. komt u niet in aanmerking.
Om het teveel aan maagzuur voortdurend
zoveel mogelijk te binden, zult u in plaats
van 3 x per dag, 5 keer op een dag
moeten eten. Het is dan van meer belang,
dat u wat eet, dan wat u eigenlijk ger
bruikt. Verder zijn er stoffen bekend,
waarvan het gebruik tot vermindering
van de maagsapafscheiüing leidt. Hiertoe
behoort ook het solanine, een aan het
bekende geneesmiddel atropine verwante
stof. Op de volgende wijze kan men dit
geneesmiddel als huismiddel toepassen:
men borstelt 2 a 3 rauwe aardappelen
schoon en wrijft ze op een rasp fijn, de
brij wordt door een dunne doek geperst
en dit perssap in drie porties telkens voor
de hoofdrnaaltijden gebruikt Bij som-
mige mensen verdwijnt direct, dus reeds
na de eerste portie aardappeiperssap, het
branden, de zure boeren en het gevoel
van druk in de maagstreek. Deze kuur
wordt 14 dagen lang volgehouden. In
ernstige gevallen kan tot één halve liter
aardappelperssap per dag worden ge-
bruikt.
W. B te P. Uw gewicht is even 20 %
onder het normale, zodat u extra voeding
kan worden toegewezen
Het door u genoemde theesurrogaat
werd inderdaad uitvoerig onderzocht. Van
de verhaaltjes, die men erover, rond ver-
telt, bleek niets waar te zijn. Vandaar
dat het ook nog steeds in de handel
is
Kloven en barsten aan de handen ont-
staan door een verlies van soepelheid van
de huid Het is mogelijk, dat dóór het
extra gebruik van enige bekers melk of
taptemelk per dag hierin verbetering kan
worden gebracht.
C B. te V. Kleine platte wra.tjes, die bij
tientallen .tegelijk zijn opgekomen, kun-
nen ook door het innemeri van genees-
middelen tot verdwijnen worden ge-
bracht. Gebruikelijk zijn hierbij: arseni-
cumverbindingen, ook kwikverbindingen
en magnesiumverbindingen. Vraagt u

' eens uw huisdokter hiernaar.
J. M. K. C. te U. Hel beste as, dat u
toch uw tegenzin overwint en eens raad
vraagt aan een vrouwenarts Deze kan u
waarschijnlijk gemakkelijk van uw klach-
ten afhelpen.
Ook kan de specialist na onderzoek
beoordelen, of er bij u al dan niet be-
zwaren tegen de komst van een tweede
kind bestaan.
Wat uw derde vraag betreft, evenals
uw kind zich het wakker worden heeft
aangewend, zij het dan ook onder in-
vloed van het lawaai kan hij zich thans
onder invloed van een rustiger slaapgele-
genheid {pet doorslapen aanwennen, wat
zijn gestel alleen maar ten goede kan
komen. Voldoende is, dat u hem enige
malen met overtuiging bijbrengt, dat het
in het vervolg uit is met de slokjes melk
's nachts.
Ken jongen van drie jaar is groot ge-
noeg om zelfstandig te gaan .eten; geeft
u hem daartoe eens de gelegenheid en
voert u hem niet langer, maar denkt u er
dan vooral om, dat u en de andeie taf el-
genoten hem het goede voorbeeld moe-
ten geven, door rustig, met toewijding en
met smaak te eten, wat ook de pot schaft.
De moeite met de ontlasting zal dan ook

-HOUDEN EN TELEN-, o

VAN KONIJNEN

W e zullen nu een paar artikelen
wijden aan de eigenlijke teelt van

konijnen Nog maar al te veel is de me-
ning verspreid, dat het om konijnen te
tokken, voldoende is een konijn te kopen,
dit bij den ram te brengen en haar iedere
dag voeder te geven.
Natuurlijk krijgt men op die wijze wel
eens een paar konijnen groot en als men
veel geluk heeft, kan men zelfs wel eens
een nest groot brengen, maar tot een
succesvol fokker wordf men op die wiize
niet.
Allereerst komt de vraag, wanneer is een
konijn geslachtsrijp en kan het voor de
fok worden gebruikt. Als regel kan men
zeggen, dat een konijn met 6 a 7 maan-
den geslachtsrijp is. Het is dan echter
nog op geen stukken na volgroeid en het
is dan ook verstandiger met het fokken
te wachten tot het dier S a 9 maanden
is, d.w.z., de kleinere rassen S en de gro-
tere 9 maanden oud zijn.
Ook wat den ram betreft, is het verstan-
dig tot die leeftijd te wachten alvorens
hen voor de fok te gebruiken.
Dit geldt als algemene regel; de practijk
heeft ons geleerd, dat wat de voedsters
betreft het dier met voordeel met 6 a 7
maanden kan worden gepaard, mits men
haar bij een eventueel werpen, niet meer
dan' 3 jongen laat behouden. De onder-
vinding leerde ons, dat deze wijze van
handelen de ofitwikkehng rare het dier
eer ten goede komt, dan dat het deze zou
schadenj Laat men echter een groot nest
bij zulk een jonge moeder, dan is )iet
ongetwijfeld nadelig.
Het is gemakkelijk waar te nemen wan-
neer een konijn geslachtsrijp wordt. Dan
treden de zogenaamde secundaire
geslachtskenmerken op, als grootte,
lichaamsvorm en wamzetting bij de voed-
ster tenoijl de rammen een krachtige ron-
de kop krijgen. Bij de voedster lette men
nog vooral op de breedte van het bek-
ken. Weliswaar treden'deze kenmerken
niet bi] alle dieren even sterk op, doch
wie -zijn dieren geregeld nauwkeurig
waarneemt, vallen deze veranderingen
ongetwijfeld op.
De tweede vraag'die bij de fok van konij-
nen beantwoord moet worden is, welke
tijd van het jaar voor de tok het beste
geschikt is. Het antwoord op deze vraag
luidt, dat de voortplanting van het konijn
aan geen bepaalde tijd gebonden is. Men
kan iedere tijd van het jaar tokken. De
beste tijd is echter het voorjaar; het ko-
nijn is een natuurproduct, het is een stuk
natuur en zo doet zieh het ontwaken van
de natuur ook bij de konijnen voelen. De
voortplantingsdrift is dan het grootst
zodat de voorjaargtijd het meest geschikte
ogenblik voor de paring is.
Daarbij houde men in het oog. dat het
wenselijk is voor de grote rassen iets
vroeger te fokken dan voor de kleinere
Wie grote rassen heeft doet verstandig
zijn voedsterfs} eind Januari begin Fe-
bruari bij den ram te brengen. De jongen
worden dan geboren op een tijdstip dat
tegen de tijd dat ze beginnen te vreten,
het eerste jonge groen reeds ter beschik-
king staat terwijl dat groen volop voor-
handen is wanneer de jongen van de moe-
der worden genomen. Wil men zi)n eigen
fokdieren voor het volgende jaar fokken,
dan doet men verstandig uit het eerste
nest 'de beste jongen te zoeken; ze zijn
dan bij de intrede van het koude jaarye-
tijde uitgegroeid en als het om een of
andere reden wenselijk is, kunnen ze aan
het einde van het jaar reeds een worp
jongen geven. Naast «Je voorjaarsttesten
kunnen ook de zomemestfn goede jongen
geven, daar ook zij meestal onder Ae gun-
stigste omstandigheden opgroeien.
Wanneer men de voedster wil Laten dek-
ken, brengt men haar in het hok van de
ram; nooit omgekeerd. Wil de paring ge-
lukken, dan moet de voedster hitsig zijn;
is zulks niet het geval, dan neme men
haar direct bij den ram. weg Alle pogin-
gen tot hutp, zijn vruchteloos en draaien
uit' op dierenkwelling. De hitsigheid van
een voedster kan worden geconstateerd

•aan haar onrustig gedrag; een ander ken-
merk is eün rood opgezwollen geslachts-
orgaan Is een voedster niet hitsig, dan
plaatse men haar in een hok dicht bij den
ram en geve haar wat haver en peterselie.

wel spoedig tot bet verleden gaan beho-
ren als hij op deze wijze regelmatig
enige bruine (bij voorkeur volkoren.) bo-
terhammen per d^ig naar binnen krijgt. Zo
lang dit nog niet lukt, geeft u riem' dan
eenmaal daags een hall tabletje phar-
maneurine ( = H mg vitamine B'i.
Wat u-w laatste vraag betreft, de af-
wijking, die u bij het persen bij hem
hebt gezien, moet u met uw huisdokter
bespreken.



JEUGD AAN 9T WERK
De huisvlijtactle heelt wel een grote

weerklank gevonden in alle delen
' van het land. Het voorbeeld van Am-
sterdam is aanstonds overgenomen
door de centrale overheid met het ge-
volg, dat thans reeds in vele grote
Plaatsen de actie krachtig aangepakt
wordt. Uit de belangstelling blijkt, dat
er behoefte was aan dit initiatief en.
dat laat zich ook horen. De gelegen-
heid om uit te gaan is veel geringer
dan vroeger, terwijl de animo om het
huis te verlaten, vooral door de ver-
duistering ook sterk geleden heeft. Als
men dan z"n vrije tijd thuis moet
doorbrengen, is het zeer zeker het
beste, wanneer men dat doet met
werk, dat tegelijkertijd voldoening
geeft en nieurwe bekwaamheden op-
levert. Huisvlijt is daartoe het aan-
gewezen middel, want dat is méér dan
doelloos knutselen om de tijd te
doden. Men stelt zich immers voor,
iets te maken. Soms is dat „iets" een
zaak van op zichzelf weinig beteke-
nis, maar in vele andere gevallen zal
men er zich juist op toeleggen, zaken
te vervaardigen, die practisch nut of
werkelijke versieringswaarde hebben.
Doch zelfs in het eerste geval, in het
geval' dus. dat het onderwerp van
onze bezigheid van weinig betekenis
is. zullen we ervaren, dat we al wer-
kende een grotere vaardigheid ver-
krijgen en dat we het materiaal leren
beheersen. Dat is op zichzelf reeds
een punt van gewicht. Stilstand is in
ieder opzicht achteruitgaan. Wie zich
niet oefent, verliest zijn bekwaam-
heid, maar juist, door huisvlijt kun-
nen we onze aanleg en onze belang-
stelling toetsen aan ons prestatiever-
mogen. Daarom is huisvlijt vooral in
deze tijden van het grootste belang.
Dat geldt voor de ouden en dat geldt
nog in sterkere mate voor de kinde-
ren. De jeugd moet immers alles nog

.leren; - - beheersing van het mate-
, riaal, beheersing van de eigen handen
niet het minst. Alles wat de jeugd
aanpakt is leren en alles wat geleerd
is, is winst, want hoe beter wij onze
handen en onze hersens kunnen ge-
bruiken, des te beter zijn wij toege-
rust voor het leven.
Ligt er zelfs niet in de huisvlijt een
krachtige steun voor de beroepskeu-
se? Bij het uitvoeren van huisvlijt-
Plannen zal ieder kind naar eigen
Voorkeur en naar eigen aanleg zijn
onderwerp kiezen. Bij de uitvoering
van het plan blijkt al vrij spoedig, of
öe uitvoerder te hoog of te laag ge-
erepen heeft. Over het algemeen zal
ttien .wel te hoog grijpen, want ook
het eenvoudigste werk móat geleerd
Worden. Men moet zich er eerst in-
werken, men moet de knepen van het
Va-k kennen en aangezien onze fan-
tasie over het algemeen vooruitloopt
°ij ons werkelijk kunnen, zal men
voor onverwachte moeilijkheden
komen te staan.
Nl1 is dat op zichzelf helemaal geen

Verbetering
In een stukje over de onder-,
±;f T 1S °man^ een on-juistheid geslopen. Vermeld
werd, dat de verhoogde kinder-
bijslag berekend ZOu worden van
l October 1941 af. Dit was niet
juist. *
De. verhoging wordt voor het
eerst gegeven over het eerste
kwartaal van 1942, terwijl daar-
voor de gezinssamenstelling van
na l October 1941 als maatstaf
dient. Wii verzoeken onze lezers
van deze verbetering goede nota
te nemen.

bezwaar. Juist van de moeilijkheden
en de teleurstellingen wordt het
meeste geleerd, doch daar staat
tegenover dat het mislukken van het
plan de ambitie om iets tot stand te
brengen kan doven. Het is een feit,
dat de meeste mensen en dus ook de
meeste kinderen minder doorzettings-
vermogen vertonen, dan ze wel zou-
den kunnen gebruiken. Juist daarom
is het echter-zo goed. wanneer de
huisvlijt wordt beoefend onder syste-
matische leiding. Deze leiding zal in
vele gevallen het vliegwiel blijken te
zijn. waardoor het aangevangen werk
pver de dode punten wordt heenge-
holpen en steeds meer wanneer door'
tegenslag of door verplaatsing van de
belangstelling een ontijdig einde aan
de werkzaamheid dreigt te komen.
Maar de leiding moet niet het eigen-
lijke werk uit de hand nemen.
Huis vlij tactie kan dientengevolge al-
leen het gewenste succes opleveren,
tenminste wannéér wij dit werk op
grote schaal aanpakken, wanneer er

gen. Daardoor zit er in huisvlijt ook
ee.n algemeen kunstzinnig element,
dat niet onderschat moet worden.

En dan de ouderen. Hoewel zij over
het algemeen hun plaats in het leven
gevonden hebben — een goede of een
slechte — hebben zij toch vrijwel
allen bepaalde wensen en dromen, die
een groot deel van hun vrije tild
pleegt te beheersen. De volkstuinderij
Is b.v. één van die dromen, die gro-
tendeels tot werkelijkheid is gewor-
den. Daar vindt de arbeider vrijheid,
buitenlucht, een opvoedend contact
met de natuur, de beschavende in-
vloed van het kweken van bloemen en
vruchten en tenslotte in deze tijd een
niet .te versmaden bijdrage voor de

- gezinsvoeding.
Maar welk een moeite kost het den
bestuurder van de volkstuincomplexen
niet om de tuintjes een dragelijk aan-
zien te geven Ook in die huisjes weer-
spiegelt zich het karakter en de
droomwereld van de arbeiders. Som-

Hei ,V. en A."-huisje aan de Hofwey te Den Haag verleent alle medewerking
voor de huisvlijt-actie, aoor middel van advies en geëxposeerde werkstukken.

• (Foto: A.P.-archief)

leiding gegeven word^. d.w.z. wanneer
er voortstuwende krachten achter
lederen deelnemer staan. Die leiding
te geven is het doel van de N.V.V.-
actie.
Wanneer de Jongens en de meisjes
aan het werk zijn en ook vele oude-
ren, zullen we zien, wat er aan be-
kwaamheden in oAs mensenmateriaal
schuilt Sommigen zullen verrassen
door de ontdekking van onvermoede
tekentalenten. Van anderen zal Dlij-
ken, dat hun handen als het wa"re ge-
schapen zijn voor het hanteren van
de beitel, of de figuurzaag. Ander-
zijds zullen velen, die voor het eerst
aan huisvlijt doen. met enige ver-
bazing ontdekken, dat zij werkelijk in
staat zi.in, iets tot stand te brengen.
Hoe vaak komt het niet voor. dat men
aan eigen scheppingskracht wan-
hoopt en welk een versterking van het
zelfvertrouwen is het dan niet wan-
neer men tenslotte iets kan tonen,
dan de eigen handen tot stand ge-
bracht hebben!

Op die wijze leren de kinderen hun
voorkeur en hun Bekwaamheid ken-
nen. Sommige Jongens zullen een bij-
zondere neiging voor techniek tonen,
anderen voor houtbewerking, een der-
de groep voor versieringskunst en zo
vervolpens. Jammer genoeg ligt de

migen bouwen keurig, solide, strak en
eenvoudig. Anderen menen wel te
kunnen volstaan met wat aan elkaar
gekramde oude deuren en panelen.
(Op de goed beheerde volkstumen
worden dergelijke oouwstukken ge-
weerd.) Maar ook zien we volkstuin-
tjes met trapgeveltjes. met zinneloze
torentjes, met erkertjes en andere
restanten van negentiende-eeuwse
kleinburgerlijke smaak.' Hoe voortref-
felijk zou met een huisvlijtwedstrijd
kunnen werken voor het ontwerpen
van een practisch, bouwkundig en
kunstzinnig verantwoord volkstuin-
huisje.
Uit dit enkele voorbeeld blijkt, «hoe
nauw de verbinding Ms tussen nuls-

Wegens gebrek aan plaatsruimte, moet

deze week de „Kroniek van de Arbeid"
vervallen.

vlijt en het dagelijks le»en "van de
arbeiders. Vandaar dan ook. dat het
N.V.V. en zijn organen zoveel waarde
hechten aan het slagen van deze
actie.
Als extra-prikkel om goed werK te
leveren en om niet na een korte aan-
loop de moed te laten zakken, zijn
bovendien yele-prijzen uitgeloofd, ver-
deeld over een groot aantal afdelin-
gen en leeftijdsgroepen. Iedereen fean
er aan deelnemen, het is dus geen
onderonsje van de N.V.V.-leden De
actie van dit jaar wordt afgesloten in
de maand Maart, terwijl in April ten-
toonstellingen van het tot Ltand ge-
brachte gehouden zullen worden.
Volgens de leeftijdsverdeling zijn er
vijf groepen. 1: Fröbelwerk voor kin-
deren tot en met 6 jaar; 2: huisvlijt
voor kinderen van 7 tot en met 9
jaar; 3: huisvlijt voor kinderen van
10 tot' en met 13 jaar; 4: huisvlijt
voor kinderen van 13 tot en met 17
jaar. en 5: huisvlijt voor personen
van 18 j^ar en ouder (tenminste in
die plaatsen, waar een groep volwas-
senen is ingevoegd).
Men kan inzenden in een of meer van
de volgende rubrieken: houtbewerking
(houtsnijwerk, timmerwerk, enz);
leerbewerking: metaalbewerking: mo-
delleren en boetseren (klei, gips, enz.);
modelbouw (schepen, - vliegtuigen,
enz.); naaien, breien, haken: papier-
bewerking (silhouetten eti moza-
ïeken); schilderen (waterverf, olie-
verf, enz.); vlechten (raffia. touw,
enz.); weven: eventueel fotografie, in-
dien daarvoor toestemming is ver-
kregen van de autoriteiten, mits hier-
van geen fotowedstrijd wordt ge-
maakt van het bij particulieren en in
de handel aanwezige materiaal.
Verder zijn alle andere vormen van
beeldende kunst geoorloofd; ook in-
dien zij niet onder één der boven-
genoemde groepen zijn ondergebracht
(etsen b.v.).

leder mag zoveel werkstukken in-
leveren als hij wil. Kosten zijn aan
de actie niet verbonden. Men dient
zich echter aan te melden do^r in-
vulling en inlevering van een aan-
meldingsformulier.
Alle werkstukken wórden beoordeeld
door deskundigen, waarftij terdege
rekening zal wprden gehouden met
leeftijd, eventueel beroep en keuze
vafi het onderwerp,
ledere deelnemer (ster) heeft dus in-
derdaad kans OD -een h°krnni'nf »n een
plaats op de tentoonstelling. Alle
werkstukken blijven volledig eigen-
dom van den inzender, waaraan wij
echter de bepaling willen vastkoppe-
len, dat het N.V.V. het recht heeft
een aantal werkstukken gedurende
een zekere tijd te behouden voor pro-
paganda voor de huisvlijtactie.

Herziening dienstvoorwaarden
_bij de N.S_

De Persdiei.st van het N.V V. deelt,
mede:
In verband met het aflopen van het
Regiement Dienstvoorwaarden van de
Nederlandse Spoorwegen, dat reeds
voor één jaar verlengd was zijn on-
derhandelingen gevoerd tussen de
directie van' de Spoorwegen, en de ver-

• - - • - - » - - -i*„w tegenwoordigers van de Nederlandse
vervaardiging van. en de ****** V(freniging van Spoor- en Tramweg-

personeel over de verlenging van de
geldigheidsduur van het R.D V.

van aardewerk Duiten de directe
mogelijkheden, maar wel ztto er reeds
boetseerclubs. die er toe • bijdragen,
dat de ogen geopend worden voor
Juiste vormen en verhoudingen bij
gebruiksvoorwerpen en bij versierin-

stellen. Dank zij de hoiïBing van de
Spoorwegdirectie konden vele wensen,
door duizenden sedert jaren gekoes-
terd, worden ingewilligd.
In het besef, dat het R.D.V door de
incidentele loonsverhogingen geheel
uit zijn verband gehaald is, werd
overeenstemming bereikt over een al1

gehele herzlenipg van het R.D.V.,
waarbij vele gerechtvaardigde wensen
van het personeel ongetwijfeld een
kans zullen kriigen Met de voorberei-

Van deze gelegenheid is gebruik ge-^ ding is reeds een begin gemaakt.
maakt om vele wensen en bezwaren
van het personeel op het terrein der
arbeidsvoorwaarden aan de orde te

Het ligt in de bedoeling de .nieuwe
dienstvoorwaarden op l Januari vari
het volgend jaar in te voeren.
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Fig. I een kaarsenhouder. Hiervoor
gebruikten we een sjoelschijf, een
garenklos, een stukje dik touw en een
heel klein stukje triplex.
Van de garenklos wordt aan één zijde
het schuine gedeelte afgezaagd en het
gaatje aan de andere zijde wordt zo-
Tfeel groter gemaakt, dat er een kerst-
boomkaarsje In past. Wilt ge het
gaatje met een centerboor vergroten,
dan moet ge er eerst een prop j e hout
inslaan. Het klosje wordt spiegelglad
.geschuurd en vervolgens met „vel-
pon" of „forticol" op üe sjoelschijf
gelijmd. Een stuk touw — liefst dat
witte, vezelige paktpuw — wordt in
een verdunde verfoplossing gelegd —
van ecoline b.v. in de kleur, die ge u
had gedacht (rood of zeegroen of een
dergelijke sprekende tint). Als het
touw daarin een paar uur heeft ge-
legen, wordt het gedroogd. Dit ge-
kleurde touw wordt om het klosje ge-
wikkeld; begin en eind worden vast-
gèlijmd. Uit een stukje triplex van

een grondplankje, 6 mm. triplex, van
19 X 6 cm. en een sjoelschijf Van de
sjoelschijf gebruiken we de kleinste
helft. Dit gedeelte zagen we in
tweeën, zodat we twee klasjes krij-
gen, die elk kleiner zijn dan een vier-
de deel van de schijf. Deze klos j es
worden op de driehoekjes gelijmd en
daarna worden de driehoeken op het
grondplankje gelijmd, onderlinge af-
stand 2 cm Ter versteviging kan men
voor de driehoeken nog een stukje
liniaal op het grondplankje vastma-
ken, dus aan weerszijden van de klos-
jes; nodig is dit evenwel niet
Kleuren: driehoeken en grondplank-
je: blank laten met rode zijkanten.
Klosjes: zwart of zilver óf zijkanten
rood en de ronde kant zilver Na het
kleuren nog vernissen.
Fig. III vloeiroller. Voor het boven-
plankje gebruiken we liefst geen tri-
plex, maar een stukje lindenhout van
14 X 7 cm., dik l cm. De zijkanten
schuren we enigszins rond. In het
midden wordt een gaatje geboord van •
7 mm. Het ronde onderstuk is wat
moeilijker te maken. Hiervoor is nodig
een stuk vurenhout van 13 x 6 cm.
en dik 2£ cm. Dit stuk wordt flauw
rond gemaakt, zoals de tekening aan-
geeft Voor afwerking worden aan de
zijkanten twee stukjes triplex gelijmd
van 3 mm. of een paar stukjes fineer.
Juist in het midden wordt van de
onderkant, af een lange, dunne
schroef door het onderstuk gedraaid.
De schroef moet zo lang zijn dat de
schroefdraad nog een paar centimeter
er door heen komt; de kop moet ge-
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heel verzonken worden. Als „knop"
gebruiken we weei een sjoelschijf,
waarvan we een stukje afzagen; aan
weerszijden lijmen we een kleinere
driekwart cirkel van triplex. In de
sjoelschijf boren we eerst een gaatje,
leggen vervolgens het bovenplankje
op het onderstuk en draaien üan de
knop op de schroef Enige stukjes dik
vloeipapier worden om het onderstuk
gelegd. Het bovenblad klemt ze vast
als we de knop aandraaien.

.
Afwerking. We kunnen al het hout
blank laten en alleen de zijkanten van
de knop rood schilderen, vervolgens
lakken. We kunnen het geheel beitsen
met donkere waterbeits en na droging
met fijn „dood" schuurpapier rond de
knop en langs de zijkanten voorzich-

5 mm. wordt een cirkeltje gezaagd —
middellijn 3 c.m. — en hieruit wordt
een gedeelte weggenomen, zodat dit
„handvat" juist om de spoelschijf
past. De rand kleuren we rood of

-groen, met plakkaatverf en daarna
lijmen we de cirkel op de sjoelschijf.
Vervolgens' wordt alles gelakt. Men
kan ook van twee sjoelschijven deze
kandelaar maken.
Heeft men een ronde schijf hout, die
groter is dan een sjoelschijf, dan kan

, men de grootste schijf als .onder- -
Plankje" gebruiken en — inplaats van
een garenklos — daarop een sjoel-
schijf lijmen, waarin men een gat
heeft geboord, waar een flinke kaars
in past. Men zaagt dan nog een cirkel
van triplex —• even groter dan de
sjoelschijf — maakt daarin eveneens
een gat en lijmt die op de schijf. De
schijf kan nu omwonden worden met
gekleurd touw en als „handvat" ge-
bruiken we een tweede sjoelschijf of
een cirkel van triplex. Deze lage kaar-
senhouder is heel mooi voor een lange,
Gothische kaars.
Een oude, gedraaide Kerst-kaarsen-
houder kan worden gelijmd op een 6-
hoekig plankje van dik triplex en
eveneens op de bovenbeschreven wijze
worden afgewerkt;
Fig. _ II een servetstandaardje. Hier-
voor zijn nodig twee driehoekige stuk-
ken triplex van 4 mm. (14 x 9 cm.),

(Foto: A.P.-
Oorthuys)

tig wat kleur wegschuren. Als we
daarna lakken, krijgen we z.g. „old-
finish". We kunnen op het bovenblad
een ornament inbranden, z.g. ,brand-
schilderwerk" waarvan we in een
volgend artikel eens een voorbeeld
-met beschrijving zullen geven.
Fig. IV. boekensteun. De twee staande
plankjes worden gezaagd uit blank
lindenhout of een andere mooie hout-
soort; afmetingen 14 cm. breed, 15
cm. hoog, 12 mm. dik. Hieronder wor-
den met een paar schroefjes vastge-
maakt stukjes gepolijst ijzerplaat van
2 mm. of twee mooie, gladgeschuurde
stukjes cederhout van een sigaren-
kistje; lengte ± 10 cm.
De versiering op de staande plankjes
kan op vele manieren worden aange-
bracht. Wij gebruikten voor het voor-
beeld een stukje leer-imitatie, dat we
plakten op zeer dun karton. Dit werd
omboord met leertaand-imitatie en ver-
volgens geplakt op het hout. ü kunt
ook een mooi stukje fineer plakken
op karton of op hout van een siga-
renkistjé en dat dan weer lijmen op
de staande steunen, kortom, ook hier
kunt u weer in vorm, in kleur en in
materiaal variaties bedenken.

'Fig. V een presenteerblaadje. Nodig
zijn: een stuk 6 mm. triplex van 30 X
15 cm., een paar dunne latjes of vier-
kante linialen en een stuk bezem-
steel of i.d. Van het triplex zagen we
een langwerpige zeshoek: breedten
15 cm., lengte 30 cm., bovenbreedte
8 cm. Langs de vier langste zijden
wordt een liniaal gelijmd. Deze moe-
ten aan de hoekpunten zuiver in ver-
stek woeden gemaakt. We kunnen
dit het best doen, door eerst met twee
stroken papier de zaaglijn te bepalen.
Indien u zelf een sponninglatje kunt
maken, of desnoods vooi een paar ^
centen kunt kopen, wordt , dat ge-'
bruikt inplaats van de linialen. Uw
werk wordt dan mooier, omdat de zij-
kant van het triplex niet zichtbaar
blijft. Aan de beide uiteinden wordt
een stuk zeer glad geschuurde be-
zemsteel als „greep" gebruikt Daarin
moet in elk geval een sponning wor-
den gemaakt, want de ronde stok
moet om het triplex sluiten
Afwerking beitsen,- b.v. mahonie en
zwart en daarna in de was zetten. Op
het blad kan een tekening worden
geschilderd of gebrand, een ornament
kan worden aangebracht, in tarso-
werk of het kan worden beplakt met
fineer etc Zeer veel variaties zijn
*weer te bedenken.
Tenslotte geven we nog voor hen, die
daarom vroegen, een paar „uitge-
werkte" voorbeelden van eenvoudige
werkstukjes, n.l. van een pennenbakje
en van een brievenstandaard,. die ge-
maakt kunnen worden van triplex en
een paar sjóelschijven.
De lengte van beide voorbeelden be-
draagt ± 25 cm.



Wat zijn

A ls het goed wintert — en daar
hebben wij nu wel een klein

voorproefje van gehad - - tovert de
natuur ons een geheel nieuwe wereld
voor ogen. Speels kronkelende rivier-
tjes veranderen in één nacht in stijve
starre ijsbanen Struik en stam krij-
gen een kleed aan. dat hun winter-
naaktheid bedekt, een rijp-kleed. De
ééns zo woelige zee in haar nu schotse
en scheve opeenstapeling van ijsmas-
sa's lijkt zich in een vreemde droom-
toestand te bevinden en onze venster-
ruiten worden beschilderd met de
prachtigste witte bloem-fantasieën.
Wij zien het blad van een varen. Daar
doen de bloemen op de ruiten ons
denken aan het negatief van een foto
van een landschap. Dichtbij zien wij
een voorstelling van een reuzen-boom
uit één of ander ver land. Tropische
Planten afgewisseld met nagemaakte
blaren lijken een ondoordringbare
bosflora. Wat zijn ijsbloemen eigen-
lijk; wat is de oorzaak van hun
prachtige vormen in eindeloze varia-
tie? wij weten het niet. Ook in de we-
reld van de ijsbloemen kunnen wij
niet binnengaan. Wij kunnen naar
het ontstaan gissen, maar zeker we-
ten doen wij niets. Als kinderen dach-
ten wij, dat die vreemde bloemen in
die eindeloze variaties op de één of
andere geheimzinnige manier op de
ruiten geschilderd waren. Het viel
ons op, dat de ijsdeeltjes op de ruit
veelvuldig de vorm van bloemen en
Planten aannemen.
Men zou kunnen zeggen, dat die
gelijkenis toevallig is, maar aan de
andere kant zouden planten en ijs-
figuren volgens hetzelfde patroon ge-
vormd kunnen zijn.
Zonder twijfel sluimeren er in plan-
ten krachten, die hun bouw beïnvloed
hebben. Ook in vele mineralen is dit
verschijnsel aan te wijzen. Mossen en
boomvormén komen ónder andere
voor in vele soorten agaat en de boog-
jvormen in déze edelstenen doen hen
zeer in waarde stijgen.
Water heeft een wonderlijke kristalli-
serende kracht in zich, waarvan de
uitwerking niet alleen te zien is in de
Prachtige versieringen van onze rui-
ten, maar ook in de moleculaire sa-
menstelling van ijs; die pas te voor-
schijn komt, als het water voldoende
afgekoeld is.
Eigenlijk gebruiken wij in het eerste
geval het begrip kristalliseren in de
verkeerde betekenis. . Ijsbloemen op
rarnen bestaan niet uit echte kristal-
!en, maar lijken een tussensoort te

zijn tussen de vormloze massa en
echte kristallen met hun regelmatige
vormen.

Er is wel eens beweerd, dat de ijs-
bloemen hun grillige vormen aanne-
men in verband met de aard van het
oppervlak waarop zij zich zetten. Het
meest waarschijnlijk is, dat de gebo-
gen vormen zijn ontstaan door lucht-
stromingen in de kamer, die beladen
is met vocht. Lucht is nooit onbe-
weeglijk of stil voordat de tempera-
tuur in de kamer overal hetzelfde is
en dat is vrijwel nooit het geval. Een
bepaalde luchtstroom neemt water op
en wel tot een bepaald maximum. Dit
hangt af van de temperatuur. Hoe la-"
ger de temperatuur is, des te minder
vocht kan er opgenomen worden.
Hieruit volgt, dat warme, met water
verzadigde lucht vocht" afgeeft als zij
afgekoeld wordt. Het vocht, dat op
-deze wijze vrij komt zet zich als
sneeuw, regen of rijp af.
In de verwarmde kamer zetten de
luchtstromen bij het voorbijgaan aan
de aan voortdurende afkoeling onder-
hevige vensterruiten mistachtige wa-

Geen adetrr genoeg!

terdeeltjes af. Deze bevriezen en rang-
schikken zich tot de verschillende
vormen, dié wij reeds beschreven heb-
ben. Waarom juist deze vormen is een
open vraag.'

Vervallen vissersstad

(foto: Koelinga.)

Er bestaat een theorie, dat dusdanig
aangevoerde waterdeeltjes bij het
vast "worden op het verticale vlak van
het venster omvallen Het harde deel-
tje buigt en op hetzelfde ogenblik sluit
zich weer een nieuw deeltje aan, dat
op zijn beurt weer omvalt, totdat alle
deeltjes te zamen grillige plantvor-
men aannemen. Een bijzonderheid is
nog, dat kristallen en ijsbloemen het
vermogen hebben zich zelf bij bescha-
digingen te herstellen. Wij kenden dit
verschijnsel reeds bij verschillende
dieren. De hagedis krijgt als hij zijn

i staart verliest een nieuwe terug en
een kikvors, die zijn poot kwijtraakt
kan na verloop van tijd weer even
lustig met een nieuw aangegroeide
poot rondspringen.
Dit is niet hetzelfde verschijnsel, maar
wel iets van overeenkomstige aard.
Zo zien wij dus, dat bloemen op de
ramen niet alleen met planten, maar
ook met dieren verschillende duigen
gemeen hebben.

•De natuur is oneindig in haar vele
variaties. Wie zo gelukkig is om op-
merkingsgave te bezitten en die ook
weet te gebruiken zal de natuur ia
haar eindeloze schoonheid moeten be-
wonderen en zo hij de dingen al-niet
begrijpen kan, het waarneembare zal
zijn leven mét vreugde vullen.

Het mysterie van de wondere vor-
men der ijsbloemen blijft onverklaard,
...maar welke vorm in de natuur kun-
nen wij eigenlijk wel verklaren. De
ganse natuur is één groot wonder en
wij, mensen, kunnen dat wonder wel
beschrijven, maar niet verklaren.

(Foto A.P.-archief)

L
V erlaten rijzen d'oude schuren l); — verheven
Rond de binnenhaven, — nu verzand....
Udel water! Geen logger ligt meer voor de kant.
Waar is de tijd van tachtig stuks gebleven?
Die voeren uit met vlaggen in het want.
Hoe trots de stad was op haar vloot ...
Voorbij, die tijd! - - De vissers oud of dood
En aan de kade slechts het lege pand.

E 2
r hangt een weemoed om de oude schuren

£en stille heimwee om wat is geweest
De dichte luiken kwellen, — doch 7 meest
nog de deuren in de verweerde muren.
Vervallen staan de eens bezige kantoren
— 't Ging jaren goed en er werd flink besomd —
De^ kans verkwijnt, dat ooit weer leven komt
In 't uitgebloeid bedrijf; de haven ging verloren.
) Schuren: pakhuizen voor haring, vistuig en scheepsbenodigdheden.

Vx af kon het druk zijn bij de schepen,
Wanneer ze jaarlijks werden uitgerust.
De kuipers zorgden voor het lege fust;
De vissers klaarden de netten en de repen.
Op werven daverden de hamers in die jaren
En klonken schip na schip, — klaar voor de doop.
De laatste daarvan ligt nu voor de sloop, -
Straks zal te visse geen logger meer gaan varen.

A an de haven staan de schuren stom en wachten
In hun gevels leeft nog wat romantiek
Hun binnenste verbasterd tot fabriek.
Zo staan ze jaren te suffen in gedachten — .
Stervend Maassluis, — ik ken je niet!
Verteerd is haast je roem van eeuwen.
Ik zou je wakker willen schreeuwen:
Veer op en zoek een nieuw verschiet.

C. D.
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VAN BOND TOT BOND

Het gr;
i.ii m o e il ij ke e in
A ls er één tak van bedrijf is,

waarin wij de polsslag van de
tijd nauwkeurig kunnen Voelen, dan
is dat zeker wel het grafische
bedrijf. Daaronder verstaan we
alles, wat met drukwerk te maken
heeft; dus de vervaardiging van_
dagbladen, tijdschriften, boeken en
brochures en de daarmee samen-
hangende beroepen, die zich toe-
leggen op de vervaardiging van het
illustratiemateriaal, het inbinden,
enz. Alle geestelijke stromingen
vinden hun uitbeelding en neerslag
in druk en daardoor komt het, dat
het grafische bedrijf werkt als een
gevoelige barometer voor het maat-
schappelijke leven. Het ligt dan ook
Voor de hand, dat de arbeiders in
deze bedrijven thans de gevolgen
van' drukwerkbeperking en mate-
riaalschaarste, benevens al wat
daarmee samenhangt, scherp ge-
voelen.

Niettemin handhaaft de Algemene
Nederlandse Typografenbond niet al-
leen zijn positie, maar is het ledental
zelfs in het afgelopen jaar belangrijk
toegenomen. De voorzitter van de
bond, H. Ponstein, vertelde ons, dat
een jaar geleden het ledental 11.500
bedroeg, terwijl het nu niet ver van
de 19.000 af is. In deze ledenwinst zijn
2500 oud-leden van de Nederlandse
Lito-, Foto- en Chemigrafenbond en
de Nederlandse Grafische Bond be-
grepen, zodat het merendeel jtot de
organisatie is gekomen uit de kringen
der confessioneel-georganiseerden en
ongeorganiseerden. Ook zijn talrijke
ongeorganiseerde patroons lid gewor-
den van de Federatie van Werkgevers-
crganisatiën in het Boekdrukkers-
bedrijf en aangezien bij georganiseer-
de patroons krachtens het arbeidscon-
tract alleen georganiseerde arbeiders
.mogen werken, werd het personeel van
deze patroons dan ook tegelijkertijd
lid van de bond
Van invloed is daarop ook geweest,
dat nieuwe bedrijfstakken aan de
werkingskring van de bond zijn toe-
gevoegd, zoals bijvoorbeeld de carton-
nage-industrie en het papierbedrijf.
De naam van de bond is dus eigenlijk
niet meer in overeenstemming met het
arbeidsterrein?
Dat is zo. De bond omvat veel meer
tian alleen typografen en de naam
zal op de duur dan ook moeten wor-
öen veranderd. Het komt mij voor. dat
die naam zal moeten zijn: ^Algemene
Nederlandse Grafische Bond". Want
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wij organiseren niet alleen typografen.
maar ook chemigrafen, lithografen,
boekbinders, arbeiders in het papier-
warenbedrij f en in de cartonnage-
industrie. Verder zullen, Ingevolge de
laatste bedrijfsindeling, het papieren-
Eakkenbedrijf en de vervaardiging van
behangselpapier, voor wat de sociale
belangenbehartiging der desbetreffen-
de ondernemingen betreft, aan de
grafische arbeidersvakbond worden
toegewezen.
En geldt het collectief contract voor
al deze groepen?
Neen, alleen voor de eerstgenoemde
hoofdgroepen. Daarvoor werden zeer
goede collectieve arbeidsovereenkom-
sten in het leven geroepen. Onderhan-
delingen zijn gaande voor de laatst-
genoemde twee industrieën om pok
daan tot een C.A.O te komen.
Waarschijnlijk is wel het merendeel
van de patroons in de grafische
bedrijven georganiseerd?
Ja, meer dan 90 pet. van de recht-
streekse grafische ondernemingen valt
onder de C.A.O. Het grafische bedrijf
vormt zonder twijfel één van de best
beschermde en nauwkeurigst geregel-
de beroepen, wat de tewerkstelling
van arbeiders aangaat. Wij willen
pogen, dit ook voor de randbedrijven
te bereiken.
Maar de werkloosheid zal wel van
enige omvang zijn? t
Zonder twijfel is er veel. werkloos-
heid, doch deze komt Slechts gedeel-
telijk tot uitdrukking in de werkloos-
heidscijfers, omdat totale werkloos-
heid in zeer veel gevallen wordt voor-
komen door slechts een gedeelte van
de arbeidstijd te werken. De verkorte
werkweek komt in het grafische be-
drijf heel veel voor.
Hoe is dan de positie van deze
arbeiders?
Wij .beschikken over een „Algemeen
Sociaal Fonds" Dit fonds is een af-
zonderlijke stichting, welke door
patroons en arbeiders gezamenlijk
wordt beheerd en waarin beide
groepen naar vermogen geldmiddelen
storten. De patroons betalen boven
elk honderd gulden loon, die zij aan
hun personeel uitkeren, vijf gulden
voor het fonds en de arbeiders dragen
er 10 cents per week toe bij. Dit fonds
werkt in deze vorm sinds Maart 1941
PP ontvangt van het Rijk subsidie op
grondslag van de bekende wachtgeld-
regeling. Deze middelen zijn voldoende
geweest om tot nu toe de fondsrech-
ten in volle omvang voor,de leden te
kunnen handhaven.
Koe was de toestand, voodat dit fonas
tot stand kwam?
Toen hadden wij wachtgeldregelingen

voor £en aantal ondernemingen af-
zonderlijk. De betrokken onderne-
ming had dan een overeenkomst
met het Departement.
Vele werkgevers waren echter niet In
staat, of niet bereid tot het dragen
van de lasten, aan zo'n regeling ver-
bonden en het personeel werd daarvan
de dupe. Bovendien garandeerde deze
wachtgeldregeling ten hoogste 36 uur-
lonen per week, terwijl het Algemeen
Sociaal Fonds aan de kostwinners
maximaal 42 uren uitbetaald en dat,
terwijl iedere georganiseerde arbeider,
werkzaam in de typografie, diepdruk,
chemigrafie, litografie, boekbinderij of
papierwarenbedrijf, hoe de positie ook
id waar hij werkt, thans zeker is van
de uitkering. Hetgeen bij het systeem
van vrijwillige wachtgeldregelingen
niet altijd het geval was.
Hoe is de positie nu van de arbeiders
in het grafische bedrijf?
Dat is een vraag, die men van twee
kanten kan bekijken. De positie' is
dragelijker dan zonder Algemeen'
Sociaal Fonds, maar natuurlijk be-
langrijk slechter dan bij normale
werkgelegenheid, of zelfs bij volledige
toepassing van de bepalingen van het
collectieve contract het geval zou zijn.
Worden de bepalingen dan niet toe-
gepast?
In zoverre niet, dat de bepalingen ten
aanzien van de prijsbeheersing de
clausules in de verschillende collec-
tieve arbeidsovereenkomsten buiten
werking werden gesteld, waarin be-
paald werd, dat stijging van de kos-
ten van levensonderhoud automatisch
stijging van de lonen tengevolge zou
hebben. Deze clausule is strijdig met
de richtlijnen van den Prijzencommis-
saris en mag daarom niet worden toe-
gepast.
Dat is evenmin prettig voor de arbei-
ders, als voor hun bond.
Neen, maar wij hebben ons in de ge-
geven omstandigheden te richten naar
de door de overheid getrokken lijnen.
Dat begrijpen onze leden en zij weten,
dat onzerzijds niets onbeproefd ge-
laten wordt, waardoor hun lot verlicht
zou kunnen worden. Ik meen te mogen •
zeggen, dat het vertrouwen der leden
in de bond, ondanks ondervonden te-
leurstellingen in geen enkel opzicht
werd geschokt. Wij, staan op .het
standpunt, dat de vakbond onder
alle maatschappelijke omstandigheden

' een taak heeft te vervullen. Deze
ruchtere en sobere vakbondspolitiek
heeft .zonder twijfel de instemming
van nagenoeg alle grafische arbeiders.
Het is deze eenvoudige en duidelijke
richtlijn, die men dan ook in het Al-
gemeen Sociaal Fonds zo duidelijk kan
onderkennen. Wij staan voor een be-
drij f sgewijze ordening, d.w.z. dat de
ordeningsmaatregelen over het gehele
grafische bedrijf moeten worden om-
geslagen. Dus niet nu eens wat bij deze

onderneming en dan eens wat bij een
ander, maar verbetering van de posi-
tie der arbeiders over de gehele breed-
te van het grafische bedrijf. Wij zien
het ganse grafische bedrijf als één or-
ganisch geheel. Deze eenheid brengt
mee, dat de vertegenwoordigers van
de patroons- en arbeidersbonden zich
bij de onderhandelingen over een col-
lectief contract, rekenschap hebben te
geven van het feit, dat de verwezen-
lijking van sociale verlangens econo-
misch vervuld moet kunnen wor-
den.
Zijn nog meer punten, waarin deze
gedachte tot uitdrukking komt?
Als voorbeeld zouden we kunnen noe-
men de regeling voor het vervroegde
pensioen. Volgens die regeling Kan
elke arbeider, wanneer hij 60 jaar
wordt, vervroegd pensioen krijgen,
indien zijn patroon een werkloze in
zijn plaats aanstelt. De gepension-
neerde ontvangt dan tot zijn 65ste
jaar 2/3 van het normale loon, dat
hij in de laatste zes maanden geno-
ten heeft. Na het bereiken van de
65ste leeftijd ontvangen de typogra-
fen een maximum pensioen van ƒ 10.—
per week en de arbeiders in het boek-
bmdersbedrijf f9.— per week. Deze
regeling heeft tal van aantrekkelijke
punten, zodat er veelvuldig gebruik
van wordt gemaakt. Benevens een
subsidie van de overheid, worden de
kosten gedragen door patroons en ar-
beiders, voor lederen werkenden ar-
beider wordt 20 cent per week be-
taald, waarvan de patroon en arbei-
der ieder de helft dragen.
Hoe staat het met het loonpeil in het
algemeen?
Als in het grafische bedrijf de volle
tijd van 48 uur per week kan worden
gewerkt, dan is het een der best be-
taalde beroepen. Maar dat is nu jam-
mer genoeg niet het geval. Er zijn over
het gehele land zeven loonklassen in-
gesteld, waarvan de hoogste klasse
Amsterdam is; in de tweede klasse lig-
gen steden als Den Haag en Rotter-
dam en zo vervolgens. Tussen de ver-
schillende klassen bestaat telkens een
verschil van drie cents per uur; met
uitzondering van de eerste en tweede
klasse, waar het verschil twee cents
bedraagt. Een volledig overzicht van
de lonen te geven zou ons echter te
ver voeren, omdat het bedrijf zo sterk
is gedifferentieerd.
Welke rechten heeft een arbeider, als
hij werkt? We hebben nu zijn be-
scherming tegen werkloosheid wel
vernomen en zijn pensioenrechten,
maar hoe staat hij er b.v voor, als hij
tijdens zijn werkzaamheid ziek wordt?
Dan heeft een arbeider in het grafi-
sche bedrijf het in vergelijking met
andere beroepen vrij behoorlijk. We

. hebben een ziekengeldregeling, die
hem gedurende zes maanden het in-
komen waarborgt, dat hij genoten zou



Bij de foto's:
Linksboven: De 'pagina wordt op-
gemaakt. Aan de hand van de
gecorrigeerde drukproef worden
de -foute regels door goede ver-
vangen. Na correctie is de pagina
dan klaar.
Onder: Aan de Linotype-machine
in de zetterij van de N.V. De Ar-
beiderspers. Daar worden de
regels gegoten, die straks door
den opmaker tot een pagina wor-
den gevormd.

In andermans

hebben, als hij in die tijd gewerkt had.
En wie betaalt deze waardevolle ver-
zekering?
Dat doen de ondernemers en de ar-
beiders weer gezamenlijk. Onze zie-
kengeldregeling is niet alleen waarde-
vol, maar ook kostbaar. Om de kosten
te kunnen dekken, moet een premie
u orden betaald van niet minder dan
4.6 % van het loon. Ieder van de par-
tijen betaalt daarvan de helft, dus
2,3%. Het spreekt van zelf, dat de las-
ten voor deze ziekteverzekering oe-
langrijk stegen, toen door verschillen-
de oorzaken — o.a. de gewijzigde voe-
ding — het aantal ziektemeldingen
met sprongen omhoog liep. Wij heb-
ben toen voor de vraag gestaan, of
wij bij de destijds geldende premie de
aanspraken van de zieken zouden
moeten verminderen, of dat wij de zie-
kengeldregeling in volle omvang zou-
den handhaven en dus een hogere
premie zouden moeten vorderen. En
tot dit laatste is besloten, omdat zo-
wel patroons als arbeiders er van
overtuigd waren, dat men bij ziekte
zeker niet in inkomsten achteruit
dient te gaan. Iedereen weet wel, dat
ziekte het gezin op heel wat kosten
Jaagt en daarom is alles op alles ge-
zet om de ziekteregeling te hand-
haven.
Ik zie daarin, zo zeide Ponstein, een
treffende uiting van het sociaal ver-
antwoordelijkheidsgevoel, dat in het
grafische bedrijf zowel ondernemers
als arbeiders laten blijken.

Is de vacantieregelirig net zo goed als
de ziekengeldregeling?
Er zijn vacantierechten, maar die zijn
niet zo uniform als de rechten bij
ziekte. De chemigrafen hebben bij-
voorbeeld 12 dagen vacantie, de litho-
grafen 10 dagen de typografen in
nachtarbeid 9 dagen en de dagwerkers
van de typografen, de boekbinders en
de cartonnagewerkers 6 dagen.
Wordt onder deze omstandigheden
nog aan de vakopleiding gewerkt?
Toch; ik meen te mogen zeggen, dat
aan de naleving der voorschriften,
betrekking hebbende op ons leerling-
wezen, de hand geheuden wordt. En
het moet gezegd worden: daaraan
werken de patroons behoorlijk mee.
Hetgeen er toe zal bijdragen, dat onze
mensen technisch „bij" blijven. Er
zijn zelfs in deze bewogen tijd plan-
nen opgezet — en die verkeren in ver-
gevorderd stadium — welke door con-
centratie van alle vakgroepen de oe-
staande toestand zelfs nog kunnen
verbeteren. Doch daarover zal ik niet
uitweiden, dat zou te uitvoerig wor-
den. Daarom zij hiermede volstaan:
het door de patroons- en arbeiders-
vakbonden gedragen leerlingenstelsel
heeft niet geleder, door de oorlogsom-
standigheden. .
In dit verband wil ik nog op één zaak

andacht vestigen: onze vaktech-
•che dienst. Dat is een bondsinstel-z.ch ten doel stelt-öe vaK-bekwaamheden der leüen

n l *n' Daai'voor wordt aile
- t in belans stellen "Ons

Technisch Maandblad» _ verschijnt
thans zes maal per jaar - gratis toe-
lezonden. Dat dit grafisch goed ver-
orgd wordt, behoef ik u zeker niet te

verzekeren; het bevat voor de vakge-
noten veel leerzaams. Bovendien be-
staan in de meeste afdelingen van
cnze bond studieclubs. welker leden
systematisch vertrouwd gemaakt

.worden met alle vakgeheimen. Veraer
verzorgt de vaktechnische dienst aen
aantal schriftelijke cursussen, waar-

D ezer dagen is in de Schijnwer-
persreeks van de uitgeverij ..Het

Spectrum" te Utrecht een aardig
boekje verschenen van dr. A. C J. de
Vrankrijker, dat onder de titel „In
Andermans Ogen" verschillende oor-
delen van buitenlanders over het Ne-
derlandse volk geeft. De schrijver be-
gint met aanhalingen uit de zestien-
de eeuw, dus uit de tijd die vooraf-
ging aan het uitbreken van de Tach-
tigjarige Oorlog en die pok het begin
zag van onze worsteling om deze
nationale zelfstandigheid.
Over het algemeen is het weinig lof -
felijks, wat wij uit de mond van de
buitenlanders vernemen. Maar dat is
eigenlijk niet vreemd. Bijna steeds is
hu, die het buitenland bezoekt; van
mening, dat alles alleen goed is. zo-
als het in zijn eigen land gebeurt.
Precies zoals we in dit boekje Fran-
sen, Duitsers en Engelsen over onze
landgenoten horen oordelen, zo oor-
delen Nederlanders over Duitsland,
Engeland of Frankrijk, wanneer zij
daar, met een niet al te grote dosis
plaatselijke kennis gewapend, het
volk en het leven trachten te beoor-
delen. Het zijn dikwijls vooral de
buurvolken, die op elkander de groot-
ste critiek hebben. Hoe levendig is
bijvoorbeeld niet het geschiniü tus-
sen groepen Nederlanders en Belgen,
die toch zowel in taal als in geschie-
denis en volkskarakter dichter bij
elkaar staan, dan bij welk ander volk
ook. Een Hollander ziet neer op de
Belgen, een Belg ziet neer op de
Hollanders....
En vraag eens een Nederlander hoe
hij het in het buitenland heeft ge-
had. Tien tegen één, dat hij klaagt
over de slechte aardappels, over de
onvoldoende porties groenten en over
het slechte poetsen van de schoenen
in de hotels. Wanneer we dan ook in
het boekje van dr. De Vrankrijker
een stroom van critiek op ons volk
voelen neerkomen, kunnen wij ons
troosten met de gedachte, dat deze
critiek waarschijnlijk even weinig
objectief is geweest als ons eigen
oordeel over een ander volk zou zijn.
Toch is het wel aardig, om de op-
merkingen van de buitenlanders met
een zekere zelfkennis te toetsen. De
berichtgevers uit de zestiende eeuw
vermeldden reeds de traditionele zin-
delijkheid van het land. Een zinde-
lijkheid overigens, die meer betrek-

king had op het uiterlijk van de hui-
zen, dan op de lichaamsverzorging.
Waarschijnlijk hangt onze schrob- en
poetswoede wel samen met het vele
gebruik van baksteen, waardoor ge-
makkelijk schoon te houden straten
ontstaan, en door de overvloed van
water. Ook de welvaart, die in de Ne-
derlanden reeds vroeg vrij groot was.
zal geleid hebben tot het bezit van
een groot aantal voorwerpen, waarop
de zorg van de huisvrouw zich kon
botvieren. Overigens weten we zelf
wel wat er aan de zindelijkheid nog
altijd mankeert en we behoeven ons
waarlijk niet op de borst te slaan en
ons het zuidelijkste volk van de we-
reld te verklaren.
Intussen schijnt "het dat in de zes-
tiende eeuw in Nederland meer dan
stevig werd gedronken. Alle schrijvers
tenminste hebben het over het zware
drinken „Echter, zo zegt een zekere
Barclay, wonderlijkerwijze wordt het
verstand door die neiging om veel te
drinken niet tot traagheid gedwon-
gen, maar zijn zij (de Hollanders)
toch boven alle andere volken bedrij-
vig en sterk opgewassen tegen die
ondeugd."
Ook in de volgende eeuw komen wij
nog steeds berichten tegen over de
dronkenschap als nationale gewoon-
te. De Duitse Zeiller zegt: in 1654:
„Ze zijn merendeel verslaafd aan de
drank". Een ander deelt mee: „Als
men een vrouw naar haar echtgenoot
vraagt, acht zij het helemaal geen
oneervol excuus te zeggen, dat hij
dronken is en slaapt." Dikwijls wordt
deze drankzucht verklaard als nood-
zakelijk om de schadelijke gevolgen
van het leven in een vochtig klimaat
te neutraliseren.
Als we daar de drankgebruikcijfers
van heden tegenover stellen, die on-
geveer de laagste zijn van alle hoog-
ontwikkelde staten, blijkt daar wel
uit, dat die oorzaak totaal fout ge-
kozen was. In later tijd komen wij
klachten over de Nederlandse drank-
zucht niet meer tegen. Waarschijn-
lijk heeft de Indische handel hier
toen geleidelijk aan het gebruik van
koffie en thee meer en meer ingang
doen vinden, terwijl de beschaving
ook geleidelijk toenam.
Maar nu, zo vertelt dr. De Vrank-
rijker, krijgen de Nederlanders een
armere gewoonte, die voor de buiten-
landers stuitend is, ze gaan roken.

Nergens wordt zoveel geroovt als bij
ons en dezs gewoonte is tot OD cle
huidige dag bestendigd gebleven
Over het algameen worden wij door
de buitenlanders beschouwd als een
hard werkend volk. dat vooral aan-
dacht heeft voor het gewin Alles
wordt gesteld op geld verdienen, zo-
dat onze winzucht ons veelal euvel
wordt geduid Waarschijnlijk echter
is de zucht naar winst in andere lan-
den even groot en moet men de oor-
zaaK van de critiek niet zoeken in de
winzucht zelf maar in het zuinige oe-
heer van het verworvene. Dat laatste
mag dan zijn onaangename kanten
meegebracht hebben tegelijkertijd is
die zuinigheid ook de grondslag ge-
worden van een eeuwetils'io'p wel-
vaart.
Onze oude vriend Alva was neiemaal
niet te spreken over de Hollanders.
Hij zei. dat zij van alle volkeren het
dichtst bij de hel woonden en be-
weerde, dat ze wat Duitse modder
hadden verzameld om er een land
van te maken. Daarmee, zo merkt
dr. De Vrankrijker op, liep hij vooruit
op wat Napoleon eens zou beweren,
die betoogde, dat de Nederlanden een
aanslibsel waren van de Franse ri-
vieren (Rijn, Maas en Schelde liepen
toen geheel door bij Frankrijk inge-
lijfd gebied).
Onze vrouwen worden verschillend
beoordeeld, maar het algemeen in-
zicht is. dat ze koel zijn. Zedenschan-
dalen en te grote losheid komen in
vergelijking met andere volken wei-
nig voor en zo schrijft Pilati de Tas-
sulo in 1780: „Holland zal nooit ver-
gaan door de vrouwen, zoals zoveel
andere Staten zijn ten onder gegaan
en zoals in onze dagen Frankrijk aan
het randje staat. Eerder zal het ten
onder gaan door verwaarlozing der *
Marine."
Deze man zag dus reeds van welke
enorme betekenis voor het volkska-
rakter en de volkswelvaart de zee-
vaart is. Wij kunnen ons bij zijn
oordeel aansluiten en de hoop uit-
spreken, dat na de thans woedende
oorlog de Nederlanders wederom
evenals in vroeger eeuwen als vrach-
vaarders van Europa, hun plaats aan
de monding van de Rijn met ere zul-
len weten te behouden.

Dr A C J. de Vrankrijker ,.In ander-
mans ogen" uitgave „Het Spectrum".
Utrecht Geïllustreerd, prijs f 1.15.

voor reeds sedert jaren 'een onver -
flauwde belangstelling bestaat. De
deelneming aan het werk der studie-
clubs is voor de werkende leden niet
gratis; voor het eerste wordt tien cent
per week betaald, voor de schriftelijke
cursussen een niet onbelangrijk be-
drag. De grote belangstelling onzer
leden voor deze tak van dienst be-
wijst niet alleen een grote interesse
voor de techniek, doch getuigt in niet
rnindërè mate van vertrouwen in de
vakbond, die in vóór- en tegenspoed
de gids en beschermer der vakgenoten
is.
U bent. dit alles in aanmerking geno-
men, wel voldaan over de arbeid van
uw bond?
Voldaan? Voldaan kan men niet zi.m,
zolang er wat te verbeteren valt. En
er is nog véél te verbeteren. Ongere-
kend nog het inhalen van hetgeen
door de oorlogsomstandigheden ver-
loren ging.
Maar wij hebben de overtuiging, dat
de bond al het mogelijke in het werk
heeft gesteld om de onvermijdelijke
daling van het levenspeil van den ar-
beider in het grafische bedrijf te rem-
men, of te ondervangen. Een bedrijf
als het onze', dat zo onmiddellijk
samenhangt met alle verschuivingen
in de maatschappelijke toestanden,
ondervindt onvermijdelijk de druk
der tijden. Maar het stemt tot voldoe-

'ning, dat wij ondanks alle moeilijk-
heden nog een behoorlijke rechtsposi-
tie voor de arbeiders hebben behou-
den. Onze bedrij f srechtsspraak, die op
2ö jaar goed werk terug mag zien.
werkt nog steeds onberispelijk en de
lechten van onze leden zijn stevig
verankerd in de overeenkomsten, die
tussen patroons- en arbeidersvakbon-
den gesloten werden. Dit werk voort te
zetten, is een plicht, die wij, zolane 1e
bond bestaan kan, niet zullen nalaten
te vervullen.

Een houten ketting zonder eind
Kannen onze lezers

dat ook

H ierboven geven wij een foto van
een bijzondere prestatie op het

gebied van huisvlijt. Het is een ket-
ting, in zichzelf gesloten, die gesneden
is uit een blok hout. Dit werkstuk is
vervaardigd door den directeur van
een belangrijke verzekeringsmaat-
schappij, waaruit blijkt, dat huisvlijt
geenszins een liefhebberij is, die zich
beperkt tot kinderen en mensen, die
met hun tijd geen raad weten. Men
begrijpt welk een prestatie het snijden
van zo'n ketting is Het minste barstje,
dat in het hout ontstaat, kan een
schalm doen breken en alle arbeid
vergeefs maken.
Op onze foto ziet men de voltooide
ketting en daarnaast de opzet van een

kleiner exemplaar, waaruit men Kan
zien hoe zo'n ketting wordt gemaakt.
Eerst worden de ruwe omtrekken van
dt: schalmen in het hout gesneden en
om dat foutloos te kunnen doen, moet
er vóór men met snijden begint, een
nauwkeurige schaaltekening worden
gemaakt. Als men de schalm slechts
een millimeter dikker neemt dan men
oorspronkelijk van plan was, veran-
dert de gehele opzet en daarom is het
nodig precies te weten wat men gaat
doen. Heeft men eenmaal de ruwe om-
trekken van de ketting uitgezaagd en
uitgesneden, dan moet met eindeloos
geduld de ene schalm na de andere
worden los gemaakt met behulp van
ftine boortjes en fijne beiteltjes. Zijn
eenmaal alle schalmen bevrijd, dan
komt nog het, niet minder grote zorg
vereisende werk van het schuren en
polijsten van de schakels.

Wij zijn benieuwd, of er
onder onze lezers ook
zijn, die dit bijzondere
werkstuk kunnen na-
maken. Wij veïmelden.
nog, dat de hier afge-
beelde ketting vervaar-
digd is van een stuk
eikenbout van meer dan
100 jaar oud, afkomstig
van een Noordhollandse
molen. Zonder goed hout
behoeft men er niet aan
te beginnen. Wanneer
er genoeg belangstelling
bestaat voor deze hou-
ten kettingen, is de re-
dactie van „Arbeid" be-
reid om er een afzon-
derlijke prijswedstrijd
'aan te verbinden. Ge-
gadigden kunnen z^ch

(Foto. A.P. biK>j< 11 schi.u-jiij;* aanmelden.



Dam-rubriek

Vragen van lezers
De lopende wedstrijd heeft enige
lezers aanleiding gegeven tot het stel-
len van vragen, die ook voor nieuwe
lezers van belang zijn en hierbij be-
antwoord worden.
In elk probleem kan door het inzen-
den van de goede oplossing één punt
worden behaald en voorts nog één
punt. als men er in slaagt een win-
nende bij-oplossing aan te geven. De
laatste moet natuurlijk niet berusten
op verwisselbaarheid van zetten, doch
geheel afwijken van de auteursoplos-
sing, dus bijv. ook niet een ander slot
zi.in, nadat men eerst de gewone op-
lossing heeft gevolgd.
Of er bij-oplossingen aanwezig zijn,

- wordt tevoren niet vermeld. Dit ver-
hoogt de spanning van de wedstrijd.
In elk vraagstuk kan niet meer dan
één extra punt worden behaald
De problemen 5 en 9 in klasse A zijn
wel degelijk oplosbaar, al schijnen
deze ook nog al moeilijkheden op te
leveren. De lopende wedstrijd bevat
de vraagstukkien no's l tot en met 14
In „Arbeid" van 5 en 12 December, 2,
9, 16 23 en 30 Januari In totaal zijn
er 14 prijzen voor goede oplossingen
beschikbaar De oplossingen van deze
vraagstukken kunnen tegelijk worden
ingezonden, maar slechts in één klasse
(A of B, naar keuze van den inzen-
der). Bij inzending van oplossingen
in klasse A én B wordt de Inzending
beschouwd als tot klasse A te behoren.

Verbetering eindspel

Het eindspel van probleem no. l
(Novemberwedstrijd) moet in een van
de varianten iets anders gespeeld
worden dan bij de oplossing is aan- .
gegeven. Zwart: 3 sch. op 15, 18 en
26 Wit: sch. op 42, dam op 3. Hier is
een zet uitgevallen. Na zwart 26—31
volgt wit 3—26, zwart 31—36, wit
42—37, zwart 15—20. wit 26—21, zwart
18—22, wit 21—43 en daarna op 16.

Klasse A.
No. 13.

E. LALLOT.

Zwart

Wit

Zwart: 6 sch. op 7. 21, 22, 25, 30 en 41.
Dam op 17.

Wit: 6 sch op 23, 29, 33, 37, 38 en 44.
Dam op 46.

No. 14.
P. OULETTE.

Zwart

Wit

Wit: 13 sch op 19. 24, 25, 28, 30, 31, 32,
33, 34, 38, 39, 42 en 50.

Klasse B.
No 13.

N BROCHU.

Zwart

o 9

en spreuken

Wit

Zwart: 6 sch. op 17. 18, 19, 29, 30 en
40. Dam op 23.
Wit: 8 sch. op 27, 32, 37, 38, 43, 47,
49 en 50.

No. 14.
G. POST.

Zwart

Wit

Zwart: 7 sch. op 10, 19, 20, 26, 30, 35
en 39.
Wit: 7 sch. op 28, 29, 33. 37, 44, 47
en 50. ' ,

Voor alle vraagstukken geldt: „Wit
begint en wint."
Oplossingen voor de we'dstrijd (vraag-
stukken no's l tot en met 14) worden
ingewacht5tot uiterlijk 16 .Februari.
Adresseren: Redactie Weekblad „Ar-
beid", Postbus 100, Amsterdam.
Op adres duidelijk Damrubriek ver-
melden.

N W.-Bureau s voor
-Rechtsbescherming _

Zwart: 7 sch. op 8, 11, 12. 15, 21, 35
en 36. Dammen op 6, 17 en 22.
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1. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Almelo. Wierdensestraat 82. tel. 3073.

8. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Amersfoort Pastenrstraat 9, tel. 4625

S. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Amsterdam. Prins Mendrikkade 49—51.

• telefoon 31770
4. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming

Arnhem. Jansbuitensingel 17, telefoon
22841. 22842

8. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Dordrecht. Singel 162. telefoon 5051.

8. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Eindhoven. Stratumsedljk 35. tel. 5202

7. N.V.V.-Bureao voor Rechtsbescherming
Den Haag. Dr. Kuyperstraat 10. tele-
fonen 116115 116116

8. N.V.V.-Burean voor Rechtsbescherming
Groningen. Turfsingel 75. telefoon 4092.

9. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Haarlem. Kruisweg 74. tel. 11193. 18359

10. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Heerlen. Valkenburgerweg 18. tel. 3319

11. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Hilversum. Stationsstraat 8. tel. 6980.'

12. N.V.V.-Bureau vuur Rechtsbescherming
Leeuwarden. Nleuwrkade 84. tel. 3091.

13. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Maastricht. Kesselfcade 40. telefoon 4429

14. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
MeppeL Maatkade l. telefoon 2489.

15. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Middelburg. Dam 13. telefoon 318.

16. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Rotterdam. 's-UravendUkwal 95. tele-
fonen 36492. 33032

17. N.V.V.-Burean voor Rechtsbescherming
utrecht. Spring weg :«2, telefoon 11370.

18. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Zaandam, (icd Kracht 68. tel 2010

19. N.V V.-Bureau vnor Rechtsbescherming
Zutphen, Stationsplein 3. telefoon 1390.

„Daf verdient een
streep aan de balk"
Wanneer deze spreekwijze gebruikt
wordt, dan wil men te kennen geven,
dat er iets heel bijzonders geschiedt.
In het spraakgebruik heelt ook ten
opzichte van deze uitdrukking ge-
leidelijk een wijziging plaats gehad,
want doorgaans wordt niet gezegd, dat
het een of ander een streep (of
streepje) aan de balk.verdient, maar
dat het een streep aan de balk is. Wie
uwer heeft wel niet eens in de kring
van familie of vrienden een uitlating
gehoord als deze: „Nu, als hij iets
weggeeft, is 't óók een streep aan de
balk", of wel: „Wanneer die vrouw
een vriendelijk woord geeft, is 't zeker
een streep aan de balk."

Door deze wijziging, of beter gezegd
verbastering van de vroegereeuwse
aegswijze, is de betekenis ook enigszins
minder duidelijk geworden. Aanvan-
kelijk toch hield de zegswijze verband
met het vermelden van belangrijke
feiten of gebeurtenissen op een balk.
Dit geschiedde dan met een krijtje.
Wellicht-vraagt een uwer, waarom dit
dan juist op. een balk moest geschie-
den en waarom het niet gebeurde op
de een of andere plank of op een
houten bord. Daarvoor geeft het
tweede lid van de oorspronkelijke

.zegswijze, hetwelk echter in de loop
der tijden is komen te vervallen, ons
een duidelijk antwoord. In vroegere
eeuwen luidde het gezegde in zijn ge-
heel aldus: „Dat mag wel met een
krijtje aan de balk, opdat de kalveren
het er niet aflikken."

Men dient er ook rekening mee te
houden, dat in vroegere eeuwen ge-
bruikelijk was om bijzondere weder-
waardigheden in de kerkgebouwen op
de balken te schrijven. Als voorbeeld
hiervan kan dienen, dat, toen op 11
Februari 1535 in Amsterdam een ge-
zelschap mannen en vrouwen de leer
aanhing, dat zij ongekleed moesten
lopen (wederdopers), hiervan melding
werd gemaakt op een* balk in de
Nieuwe Kerk op de Dam. Ditmaal ge-
schiedde het echter niet met witte,
maar met rode letters en wel in de
volgende bewoordingen:

Int jaer vijftien honderd vijf en
dertich, wilt dit onthouwen,

Liepen hier naect mannen ende
vrouwen.

Begrijpelijk is het, dat de kerkmees-
ters het niet oirbaar vonden, indien
de kerkgangers dit al te duidelijk
onder de ogen kregen en daarom
lieten ze het dan ook op een der
bovenste schoorbalken schrijven, waar
bijna niemand het lezen kon. Bredero

' liet hiervan zijn Ouwe Geertruyt zeg-
gen:

„'t Staat 'eschreven an de hane-
balcken",

Ook de vernieling (van torpedering
kunnen we moeilijk spreken in dit
geval) der Spaanse Armada, de z.g.
onoverwinnelijke vloot, werd in een
aantal kerken aan de balk geschre-
ven. Het kortste, dat in de Nieuwe
Kerk verscheen, laten we hier volgen:

„De Spaansche Vloot,
Machtig en Groot,
Heeft Godt te niet gebracht.
Int jaer tachentig acht."

Het was ook gebruikelijk, als bezoe-
kers van elders het een of ander
kerkgebouw kwamen bezichtigen —
men kan wel begrijpen, dat vooral
toen het nog de gewoonte was,
beroemde mannen in de kerken te
begraven, hiervan een druk gebruik
werd gemaakt — dat de koster ge-
trouw wees op alle opschriften, welke
„op de balk" geschreven waren.
Doch het waren niet alleen de kerk-
gebouwen, waar men bijzondere fei-
ten vereeuwigde op ^de balken (in
hoeverre dan het schrijven met krijt
als een vereeuwiging kon gelden, mag
nog betwijfeld worden), ook in de
schouwburgen werd zulks gedaan. Zo
stond in de 17e eeuw op een balk in

de Oude Schouwburg te Amsterdam
het volgende:

„De byen storterl hier het Eêlste
datse lesen,

Om d'Ouden stock te voên en
Ouderloose Weesen."

Op een andere balk, daar juist tegen-
over, stond:

„Het spel heeft oock sijn tijd,
wanneer 't de tijd gehengt;

't Vermaeckelijk en Nut werd (wordt)
hier van pas gemengt."

Ook in de scholen werden de balken
voor dit doel benut, maar dan had-
den de opschriften natuurlijk een
paedagogische inslag. Zoo *b.v. kon
men in een der scholen in^de 18e
eeuw het volgende lezen:

„Elck wil - hem stil - en vroet - soó
[draghen,

Dat hij - blijft vrij - van boet - en
[slaghen".

Ook lofspreuken op de kunst en de
studie ontbraken niet, waarvan de
volgende opschriften getuigen: „Pen-
nekonst baert Jonst" (voor gunst).
En dan ook dit: „Geeft u tot studee-
ren, pm const te vermeeren."
Op de balken in de gelagkamers der
herbergen las men iets van anderen
aard. Wij zullen ons bepalen tot één
aardig staaltje:

„Gezegend zij uw ingang, als u het
[geld niet faalt,

Gezegend zij uw uitgang, wanneer gij
hebt betaald."

En is die gewoonte totaal verdwenen?
Als half-officiële vorrn van mede.-
delingen wel, maar wie van onze
mannelijke lezers, die in dienst zijn
geweest, herinnert zich niet ,_ tal van
opschriften op de balken van de
slaapzalen, waar alle heimwee werd
samengevat in een zinnetje als: „Nog
maar 237 pannen ...... "

„Aan lager wal geraken"
Daar hebben wij alweer te doen met
een uitdrukking, aan de scheepvaart,
ontleend. • Lager wal noemt de schip-
per die wal, kust of oever, welke aan
de lij-zijde (lage zijde) van een zei-
lend schip gevonden wordt. Is het
schip bij storm of noodweer ontred-
derd, zodat het niet of onvoldoende
naaf het roer luistert, dan bestaat
groot gevaar tegen „lager wal" op te
lopen; het zal dan stranden of op de
banken stukgeslageh worden, kortom,
het zal schipbreuk lijden. En al rnoge
dan een schipbreuk op de binnen-
wateren niet voorkomen, zal in een
dergelijk geval toch weer belangrijke
\ertraging het gevolg zijn. De uitdruk-
king betekent dus voor alle omstan-
digheden, dat de betrokkene er on-
gunstiger aan toe is, dan tevoren.
Ook het schip van staat kan aan lager
wal geraken, indien de stuurlui niet
over voldoende bekwaamheden be-
schikken» Vondel bezigt dit beeld op
bijzonder fraaie wijze in zijn hekel-
dicht „Roskam", als hij (vers 83) zegt:

„Waer Cato levend, wis, daer sou geen
[hair aen feilen (falen),

Of '̂t ging als 't plach te gaen. Wat sou .
[men lands beseilen

Daer ne de norsse nyd ons slapend
[seilt voorby,

De loef af steeckt, terwyl we leggen in
[de ly.

IE vaer (vrees) van schipbreuck, schier
[aen* lagerwal vervallen,

Het roer den meester mist. en daerom.
* f is 't aan 't mallen."

Hij, die niet op zijn zaken past, of de
tering niet naar de nering zet, loopt
gevaar, hetzij vroeg of laat, aan lager
wal te komen; een financiële schip-
breuk is dan veelal het gevolg.
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Minder bekende slagersartikelen
De lijst, die onlangs in de Kranten is
opgenomen in verband met de voor
vlees vastgestelde prijzen, bracht ons
verschillende slagersartikelen onder de
ogen, die de huisvrouw niet gewend is
tot haar dagelijkse inkopen te reke-
nen
In de meeste gezinnen wordt uitslui-
tend het z.g. spiervlees gebruik! hetzij
dit in de vorm van „groot vlees" (rol-
lade en andere braadstukken) of van
„klein vlees" (lappen, gehakt, poulet)
gekocht wordt; het orgaanvlees (lever,
hart, nier. milt. uier, enz. komt tegen-
woordig bij ons betrekkelijk weinig op
tafel
We zouden veilig kunnen zeggen, dat
het „uit de mode" is geraakt. In kook-
boeken van een eeuw geleden n.l.
neemt zulk vlees wel degelijk een be-
langrijke plaats in en wordt het vol-
strekt niet als minderwaardig be-
schouwd. Dat is het ook niet; integen-
deel het vl^es van verschillende orga-
nen is veel rijker aan vitaminen dan
het gewone spiervlees. Zeer zeker zou-
den we het dan ook zijn blijven ge-
bruiken, als niet de vleeswarenfabriek
er langzamerhand een groot gedeelte
van had overgenomen om het te ver-
werken in verschillende* worstsoorten
en andere fabrikaten. In de slagers-
winkels zag men de organen steeds
zeldzamer; de huisvrouw verloor ze
hoe langer hoe meer uit -het oog en
op 't ogenblik verbaast ze zich over de
verschillende vreemde namen, die ze
op de slagers-prijscourant genoteerd
ziet.
„Hoe moe^ je dat klaarmaken?" vraagt
de één.
„Zou dat wel smaken?" weifelt een
ander.
Als we uitgaan van de veronderstel-'
ling, dat onze groot- en overgroot-
moeders ook wel wisten, wat lekker is,
dan zullen we goed doen met eens één
van de kookboeken uit haar tijd door
te bladeren en er de aanwijzingen aan
te ontlenen, die ons ook. thans weer
aan degelijke voedzame — en niet te
dure! vieesgerechten kunnen
heipen.
Vandaag willen we ons eerst eens be-
zighouden met het hart, een orgaan,
dat feitelijk geheel met het spiervlees
overeenkomt en dat zich o.a. uitste-
kend leent voor het bereiden van een
smakelijke hachée' (gelukkig, dat we
weer uien hebben?). De klacht, dat
dit vlees „taai" zou zijn, gaat niet op:
natuurlijk moeten we er, na 't hart te
hebben opengesneden, goed de pezen
uit wegsnijden, maar wat er dan ove,r-
btijft, heeft'geheel het uiterlijk van
mals. mager vlees.
We snijden het in blokjes, strooien er
wat peper en zout over en gieten er
zoveel kokend water op, dat het vlees
goed bedekt is; dan laten we het in de
gesloten pan op een zacht vuur gaar
koken (1-J a 2 uur). Intussen snipperen
we de uien (minstens één flinke ui per
persoon); we voegen die bij het gare
vlees, doen er een'scheutje azijn in
en als het kan een laurierblad en een
paar kruidnagelen om vervolgens alles
met elkaar nog een klein haliruurtje te
laten doorsudderen.. Tenslotte doen we
er een klontje vet of boter in en bin-
den we de hachée met wat aange-
mergde maizena, bloem of aardappel-
meel.
Het gerecht staat zeker niet achter bij
de hachée die u anders gewend bent te
bereiden; de kooktijd — dat moet ik
toegeven! — is vrij lang, maar in heel
veel gevallen kan de warmte benut
worden van een toch brandende huis-
kamerkachel, zodat er geen extra-
brandstof mee gemoeid is.
In de tweede plaats de hersens.
Die vertonen uiterlijk veel mindep
overeenkomst met vlees: ze missen de
stevigheid, die we van spiervlees ge-
wend zijn; ze onderscheiden zich ver-
der door hun hoge gehalte aan ve t . . .
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een stof, die we op 't ogenblik dubbel
dankbaar aanvaarden!
We beginnen met de hersens goed
schoon te wassen, zetten ze op met
koud water, laten ze vlug aan de kook
komen en gieten dan het water dade-
lijk af.
Vervolgens brengen we een nieuwe
hoeveelheid water aan de kook (per
stel hersens ongeveer f liter), voegen
er een scheut j e azijn, een gesnipperd
uitje en een laurierblad bij en leggen
er de hersens In. die nu heel zachtjes
een half uur moeten koken Na ver-
loop van die tijd nemen we ze uit de
pan en snijden ze in stukjes; de over-

gehouden bouillon wordt met wat aan-
gemengde bloem of maizena tot een
mooi gebonden sausje gemaakt, dat
gedeeltelijk over de schaal met hersens
wordt gegoten en gedeeltelijk in een
sauskom bij de aardappelen wordt op-
gediend. Is er een klontje boter be-
schikbaar, dan wordt dat op 't laatst
door de saus geroerd: de kleur wordt
daardoor mooier en natuurlijk wint
ook de smaak erbij!
Dit hersengerecht pasl/ o.a. uitstekend
bij verschillende koolsoorten ( stamp-
pot b.v. van rode-, savoye- of boeren-
kool); ook wel bij een^ stamppot van
bieten, van uien of van prei.
Wilt u de hersenen liever met een
bruin korst j e zien? Dat kan óók!

• De . gaargekookte hersenen laten we
dan eerst goed koud worden, dan snij-
de we ze in niet te dunne plakjes (on-
geveer l centimeter dik), wentelen die
door wat bloem en bakken ze in de
koekenpan in heet vet of hete boter
aan weerskanten vlug even bruin. Het
achterblijvende bruine laagje in de
koekenpan roeren we met een scheut j e
water los en maken er op die manier
de jus van, die over de gebakken plak-
jes hersen wordt gegoten.

C J
Mevr. Ch. V.—W. te E. — Wat men u

verteld heeft is onjuist. De voor winter-
bevoorrading afgestempelde aardappel-
bons zijn niet waardeloos. D kunt er
echter pas aardappelen op Kopen, als de
betreffende nummers geldig zi.in ver-
klaard.

Mevr. T. S.—G. te V. — ü zult toch
naar middelen moeten uitzien om. met
het uw toegewezen gasrantsoen toe te
komen. Heeft u al eens geprobeerd( te
koken met twee of drie pannen boven
elkaar? Zo kan men b.v. de pan met jus
boven die met de aardappelen warmen.
Er is dan in ieder geval geen gas voor
de jus nodig. Moet u, om een ander voor-
beeld te noemen, voor een der huisgeno-
ten eten warm houden en er moet toeval-
lig toch voor het 'een of ander doel warm
water zijn,- dan zet u in plaats van een
ketel een pan met water op .^et gas.

Mej. M. G. te A. — Dat het kopje
koffie door de melKschaarste in gedrang
komt. is -maar ten dele juist. Het hangt
geheel af van de manier, waarop u de
koffie zet. Zogenaamde gefiltreerde kof-
üe-met-vfel-melk vereist heel wat meer
melk dan de koffie, weifee op de ouder-
wetse wijze wordt gezet,, door de gemalen
koffie meteen in de ketel te doen en er
dan kokend water op -te gieten. Men be-
hoeft het filtreren echter niet na te

laten, als -men maar meer water gebruikt.
De koffie is dan slapper, zodat men met
een kleine hoeveelheid melk kan vol-
staan.
Mevr. J. v. W.—G te D. — De enige
raad. welke wij u kunnen geven is, eens
rustig met uw buren te gaan praten. Dat
had u al veel eerder moeten doen om de
thans heersende animositeit te voorko-
men. Mense» zonder kinderen schijnen
zich altijd te ergeren- aan het z.g. „rumoer
van kinderen boven hun hoofd" Zulke
mensen zijn eigenlijk niet geschikt cm
met andere gezinnen in hetzelfde gebouw
te wonen! Die horen, liefst helemaal
alleen, in het bekende hutje op de neide.
Mevr. W. de H. te B. — Volgens uw
schrijven heeft u de aardappelen in zak-
ken op zolder opgeborgen. Beter is echter,
de zakken leeg te storten en er de even-
tuele zieke aardappelen uit te zoeken.
Daarmee wordt voorkomen, dat ook de
overige aardappelen worden aangetast.
Verder moet u maatregelen tegen de vorst
nemen. Het beste is, de aardappelen daar-
toe met stroo af te dekken.
Mevr. J. v. S.—G. te' A, — Er zijn meer
mensen, die met kunstzijden glasgordij-
nen een minder prettige ervaring hebben
opgedaan. Zo lang ze voor het raam han-
gen gaat het wel, maar na het wassen
zijn ze, vooral als ze voor zonnige rainen

hingen, dikwijls niet meer te gebruiken.
Tegenwoordig is er ?.g. gordijnengaren in
de handel. Daarvan kan men zelf gor-
dijntjes haken. Dit garen is weliswaar
ook van kunstzijde, maar is, als -het ae-
haakt is. oneindig veel sterker dan ge-
weven gordijntjes.
Mevr. G L. K.—V.' te R. — Wanneer
biezen matten eenmaal gaan rafelen, is
er geen houden meer aan. Er is echter
wel een middel om er nog wat van te
redden. Daartoe moet u eerst de losse
biezen verwijderen om dan de uitstekende
dwarse draden in omgekeerde richting
een centimeter of vijf door te rijgen Ten
einde de nieuwe rand te versterken- eh
om het opnieuw rafelen te voorkomen, is
het gewenst, de doörgefegen dwarsdraden
vast te naaien.
Mevr. A S.—'t H. te W. — Prettig, dat
die kookkachel u zulke goede diensten
bewijst. De onaangename kooklucht in de
huiskamer is tijdens het koken echter
niet te, voorkomen. Wadneer dit luchtje
blijft „hangen" zoals u schrijft, moet 'u
de kamer 's morgens flink ventileren —
desnoods door de ramen een poosje wijd
open te zetten.
Mevr. W. de J. te H. — Aan deze be-
hoefte is in sommige gemeenten tegemoet
gekomen door de instelling van , en
schoenenbeurs. Het svsteem werkt uitste-
kend. Men ruilt er jongens- voor meisjes-
schoenenven dames- voor herenschoenen,
maar ook — en dat is wat u bedoelt —
worden er van een beoaalde soort grotere
of kleinere maten geruild, zonder dat er
geld aan te pas hoeft, te komen.
Mevr -J. v G.—W. te L. — Het was erg
onverstandig, de kachel, waarin pas
nieuwe stenen waren gezet, weer direct te
gaan stdken. De smid had u moeten
waarschuwen, dat u het cement eerst een
paar dagen moest laten drogen, alvorens
de kachel weer te gebruiken.
Wij kunnen ons voorstellen, dat u er
niets voor voelde in de kou te zitten en
dat u zich toen van de losgelaten stenen
maar verder niets aantrok. Hoe u het
ernaille van de kachel weer goed kunt
krijgen, weten wij helaas niet.
Mevr A. M R.—De J. te A. — Weer zo
een echt b urenplagerijtje, dat men u niet
wil waarschuwen, wanneer de watertoe-
voer wordt afgesloten! Kan uw huisbaas
deze mensen niet aan het verstand bren-
gen , dat zij ook met de belangen van z"n
andere huurders rekening hebben te hou-
den? Een andere raad kunnen wij u tot
onze spijt niet geven. Hét beste is, dat
u met vriezend weer steeds voldoende
water in reserve houdt. Laat u ze dan
maar in de waan, dat u zonder water zit!
Mevr G. R.—A. te M. — Aan een heren-
costüum kan men altijd' zien, dat het
gekeerd is, omdat inderdaad de borstzak
dan aan de rechterkant komt te zitten.
Informeer eens bij een stoppage-inrichttng
of de zak werkelijk onzichtbaar kan wor-
den gestopt. De kleermaker kan dan op
de goede plaats een nieuwe maken. Wij
vrezen echter, dat een en ander een stuk
boven uw begroting zal gaan.

Hoe moeten wij onze lidcactus bekandelen?
V an de vele door liefhebbers ge-

kweekte cactussen neemt de Epi-
phyllum truncatum een 'zeer voorna-
me plaats in. Geen wonder, immers,
deze cactus ontplooit midden in den
winter haar fraaie bloemen en wordt
daarom inplaats van Lidcactus ook
wel Kerstcactus genoemd.
De Lidcactus is , een epiphytisch le-
vende plant, afkomstig uit de vochtig-
warme oerwouden van Zuid -Amerika,
waar ze in de boomholten en in de
vermolmde schors van de bomen
leeft. Dat is dus iets. waar we reke-
ning xmee dienen te houden.
Ze verlangen dus een vochtig-warme
atmosfeer en staan bij voorkeur op
een lichte plek. doch niet in de volle
zo/i. De winterzon kunnen ze natuur-
lijk wel -erdragen. doch zodra het
Maartzonnetje doorkomt, dienen we
haar daartegen toch wel iets te be-
schermen.

zo om de week een klein beetje vloei-
mest geeft kan de plant wel om de
twee of drie jaar verpot worden. Men
kan er dan mee volstaan het boven-
ste aïtrdlaagje te verwijderen, en dit
door nieuwe grond te vervangen.
De grond moet behoorlijk voedzaam
zijn. doch in zover van> de gewone
cactusgrond afwijken, dat hij vol-
doende luchtig is. Heel goed is een
mengsel van gelijke delen bladaarde,
turfrnolm en verteerde bosgrond, waar
dan wat oude koemest bij komt.
Tegen September—October. gaar de
planten weer naar binnen en krijgen
ze voorlopig, slechts weinig water Be-
ginnen de rode emoties (bloemknop-
pen) zich te ontwikkelen, dan mag

Emnhyllum
•truncalam

men geleidelijk meer water geven.
Heel veel liefhebbers klagen er steeds
over, dat er veel knopjes en bloemen
soms plotseling afvallen. Enkele
knopjes vallen er altijd" af, doch - !s
het epuvei erger wordt, zit er een
fout in de behandeling. Men moet de
Lidcactus zo weinig mogelijk draaien
en daarbij steeds op de zelfde plaats
laten'Staan, dat wil zeggen ten op-
zichte van het licht. Verder bevordert
een onregelmatige temperatuur ten
zeerste de knopval, terwijl deze ook
dikwijls aan voedselgebrek te wijten
is. We gieten natuurlijk zo veel mo-
gelijk met lauw water i en besproeien
de plant er ook mee. als ze tenminste
niet in volle b.loei staat.

Tijdens de zomermaanden kan men
haar heel goed buiten plaatsen, maar
ook daar geldt: uit de volle zoa Bij
voorkeur zetten we de pot niet boven
op de grond, doch plaatsen hem bij-
voorbeeld op een laag grint of stenen.
De eigenlijke rusttijd begint direct na
de bloei, üan moet men weinig water
geven, doch de aarde mag niet geheel
uitdrogen Indien verpotten noodza-
Ijelijk is. kan men dat in het voor-
jaar doen, doch als men in de zomer

/
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Geef uw kinderen het goede voorbeeld
Ook eerlijk ten opzichte

der distributie

H ebben wij in een vorig artikel ge-
wezen op de schade, die men win-

keliers door het achterhouden van
distributiebons kan berokkenen, dit-
maal willen wij het eens hebben over
de nadelige gevolgen van deze han-
delwijze op het eerlij kheidsgevoel van
kinderen.
Het komt helaas voor, dat ouders er
in tegenwoordigheid van hun kinde-
ren prat op gaan. dat zij den een of
anderen leverancier een bonnetje
hebben afhandig gemaakt. Niet door
het uit z'n handen te graaien, maar
door het heimelijk achter te houden.
In geuren en kleuren wordt er dan
bij verteld, hoe het kunststukje -was
gelukt, b.v. door den leverancier te
overdonderen, dat hij het bonnetje al
bij zich had gestoken, terwijl hij het
In werkelijkheid nog niet had ont-
vangen. _
Beseffen zulke ouders niet. dat zij
daar dubbel verkeerd aan doen. Eerst
bestelen zij den winkelier en dan ver-
tellen zij nog verrukt in liet bijzijn
van de kinderen, hoe schitterend hun
deze diefstal was gelukt.
Op dit gebied gebeuren echter nog
veel ergere dingen. Want er zijn
helaas ook moeders, die hun kinderen,
als ze een boodschap moeten doen,
achterna roepen: „zie dat je het bon-
netje achterhoudt".
Diezelfde ouders zou,den zo'n kind
hevig kastijden, wanneer het '„stie-
kem." een cent of een snoepje uit de
kast had weggenomen! Ze vergeten
echter, dat ze niet alleen zelf het
slechte voorbeeld geven, maar bet
kind bovendien hadden aangezet tot
handelingen, die het eerlij kheidsge-
voel van den kleuter ' een geduchte
knauw gaf.- Kinderzieltjes zijn o. zo
gauw bedorven en niet zelden'ge-
beurt het, dat één ondoordachte han-
deling van de ouders, een kind in zijn
latere leven noodlottig is geworden.
Wie zijn kinderen aanzet _:tot het
stelen van distributiebons, welke an-
deren rechtens toekomen, heeft het
aan zichzelf te wijten, wanneer de
kinderen van de ene daad van oneer-
lijkheid in de andere vervalen.

Kinderen bede'.en bonnen
Ten nauwste houdt met dit onder-
werp verband het euvel van het bon-
netjes vragen op straat door kinde-
ren. Het is., ons al een paar keer
overkomen, dat wij op straat door
kinderen werden / aangehouden, die
ons een brood- of ander bonnetje
vroegen, omdat "ze zo'n honger had-
den. Telkens hebben we de kinderen

uitgehoord (tweemaal waren ze al zo
geraffineerd, dat ze zich niet lieten
uithoren) en we vernamen toen ont-
stellende staaltjes van bedrog Zo
bleek ons. dat een kind door z'n,moe-
ders op het bonnetjes-bedelen was
uitgestuurd. Een ander geval bracht
aan het licht, dat moeder om aan
contanten te komen, bonnen had
verkocht en er nu haar dreumes van
7 jaar op uitstuurde om de verkochte
bons weer terug te bedelen. Maar óók
bleek ons, dat kinderen bonnetjes
bedelden om ze te verkopen. Jn hoe-
verre de ouders hierbij een rol speel-
den, konden we niet nagaan, maar
onwaarschijnlijk achtten we he,t niet,
dat die er méér van wisten.
Dat er grote gezinnen zijn, die te wei-
nig verdienen om alle op de bons be-
schikbaar gestelde levensmiddelen te
kopen, is heel erg. Maar dat er nog
ouders zijn, die, omdat ze voor andere
dingen dan voor levensmiddelen geld
nodig hebben, een deel van de distri-
butiebescheiden verkopen, is iets,
waarvoor wij slechts minachting en
medelijden kunnen hebben. Minach-
ting voor 'de ouders, die aldus hun
kinderen datgene onthouden, waar ze,
al kregen ze het, nauwelijks genoeg
aan zouden hebben — medelijden met
de kinderen, die zo door hun eigen

•ouders worden gedupeerd en achter-
gesteld.
Hierbij mag echter niet uit het oog
worden verloren, Bat een ieder, die
extra bonnetjes koopt, deze misstan-
den in de hand werkt.
Worden er geen bonnetjes gekocht,
dan zouden ook de diefstallen van dis-
tributiebescheiden niet in die mate,
als wij thans kennen, plaats vinden.
Zij, die extra bonnen kopen, profi-
teren van de armoede van de minder-
bedeelden.
Zo'n gezin wordt niet geholpen door
er de bonnen, die de mensen zelf zo
nodig hebben, van te kopen. Deze
mensen zijn alleen geholpen, wanneer
zij in staat worden gesteld hun bon-
nen voor waren in te wisselen. '
Hoe sterk bet medelijden met de
kleine slachtoffertjes ook is - - het
mag ons er 'niet van weerhouden,
zulke bedelende kinderen botweg een
bonnetje te weigeren. We zouden het
kwaad maar in de hand werken, door
ons hart boven ons verstand te laten
spreken. Bovendien — wij hebben dit
met een paar voorbeelden aangetoond
— kunnen we nooit weten of de
ouders er achter zitten, dan wel, of
de kinderen op eigen houtje een han-
deltje in bonnen drijven. Kleuters, die
buiten of met medeweten van de
ouders bonnetjes verkopen, zijn ook
niet te goed, de bons te stelen waar
ze deze' maar te pakken kunnen
krijgen'.

Vervo lg Correspondentie
Mevr H. L v. Z. te A. — Het doet ons
werkelijk genoegen, dat u het er over eens

)ent, dat de fout niet in het patroon zat.
rtanr, h^„.. besiagen op net ijs komen,

W. „ D _H te L _.
' u van uw winkelier eisen, dat hij
- bons een halve kilogram jam geeft.

Potten zit als regel 50 gram minder.
mige winkeliers geven er losse jam
- anderen geven weer voor die 50

» bonnetjes af, waarop men, als men
negen heeft, een pot jam kan kopen,

zonder dat men daarvoor weer een dls-
tributiebon nodig heeft.
Mevr T. J. V.— G. te G. ~- Er zit niets
anders op, dan het versleten damast van
uw 3-deüg bedstel plaatselijk te repareren,
We zien echter niet in, dat u daartoe
eerst de kapok er uit zou moeten halen.
Het zal u niet meevallen, de delen weer
hun oorspronkelijk indeel terug te geven.
Bovendien gaat er .altijd kapok mee ver-
loren en van aanvullen kan nu geen
sprake zijn
Mevr C. v. d. K.— J. te V. — De tobbe
kuilt u wél — • de wasketel niet laten

solderen. Voor de wasketel zou u een zg.
pannenstop. die o.a. uit twee asbest
plaatjes bestaat, kunnen gebruiken. U
treft het wel erg ongelukkig, dat beide
ineens lek zijn gewordei
Mevr. H. de V:v. J), te N — Te zijner
tijd zullen we aan uw verzoek om „eens
wat te schrijven over wat we alzo met
kousen doen" gaarne gevolg geven
Mevr. l. G.—D, te W. — Tegen het zwart
worden van pannen, die gebruikt worden
bij net koken op een kachel of op een
koleiifornuis, is, voor aover wij weten,
niets te doen, behalve dan dit ene, dat
men zoveel mogelijk moet voorkomen, dat
ze met het open vuur in aanraking komen.
Dit is trouwens ook beter voor de pannen.
Mevr. 'E. de J. te S. — Wij geloven niet,
dat de winkeliers onder de huidige om-
standigheden kunnen worden verplicht uit
de etalage te verkopen.
Mevr. M. J. K.—C. te E. — Probeert u
eens de losgelaten z.g. ivoren heften van
uw fruitmesjes niet een weinig gips te
repareren.
Op uw tweede vraag antwoorden wij, dat
u zich zonder een attest van uw huisdokter
de moeite tot het verkrijgen van een extra
melkbon wel kunt besparen.
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„De onhandige huisvrouw"
Talrijk waren de goede oplossingen, die wij weer ontvingen.. Het verheugt ons.
Uit verschillende brieven te vernemen, dat de examentjes vogr de huisvrouw
worden gewaardeerd.
Wij doen soms domme dingen zonder er bij na te denken en daarom is deze on-
nandige huisvrouw zo leerzaam voor ons, aldus schreef een Amsterdamse, pas
getrouwde lezeres. Inderdaad, heel veel dingen worden eigenlijk gedachtenloos ge-
daan, die, als een ander ons er op attent maakte, we zelf erg dom zouden vinden.
Wij moeten nu wel degelijk op alle mogelijke kleinigheden letten Daarom is
het een verheugend versciiijnsel. dat er zoveel belangstelling voor deze prijs-
vraag bestaat. Mevrouw *. H. Heuvel—Tulkens. Westinghousestraat Zuilen, won
met onderstaande oplossing de prijs van f 2 50.

Mevrouwt je, Mevrouwt je, dat moet u niet doen!
Of heeft u teveel aan uw gasrantsoen?
,,'k Hoor elke dag over „afsnijden" praten:
Zou u nu deze verkwisting niet laten?
Vul eerst pan of ketel, zet deze op 't stel,
Steek DAN PAS het gas aan! Bedenkt ü DIT.WEL:
,,"t Scheelt telkens een beetje, dat komt u van pas!
U bent dan weer minder onthand met de was!"
t Is ook nog GEVAARLIJK, zooals u het deed.
een vlam moet BEDEKT zijn. want zij is zeer neet

, U Bent toch met boos, hè, dat i k - u dit. zeg?
Aanvaard mijn adviezen, dan hebt u geen pech!

De dames Srnael, Burgeraekenhuis Vr. 8. * Amsterdam, en opoe Verschuur,
Adroaanstraat 11 te Utrecnt, ieder ƒ 1.—.
De prijzen zullen in de loop dezer week worden toegestuurd
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Babbeltje
van Oom Niek

M'n beste neven en nichten.

Jullie Kent misschien allemaal de
leuze wel: wassen is goed öaden is
beter maar zwemmen is het oest. Ik
neem aan, dat mijn meeste neven en
nichten zwemmen kunnen Als dat
niet het geval is, dan kunnen ze niet
beter doen, dan het deze zomer —
of. als ze in een stad wonen, waar
een overdekte zweminrichting is —
het deze winter nog te leren. Maar
over de edele zwemkunst wil ik het
nu eens niet hebben. Dat komt
misschien later nog wel eens. Ik wil
nu het vreselijke badavontuur ver--
tellen, dat een goede kennis van me
een tijdje geleden beleefde Je kan
overal wat beleven — zelfs in de
wachtkamer van een tandarts, als je
niet weet wat voor een gezicht je
moet trekken van de kiespijn. Maar
dat is al wéér een ander verhaal.
Die' goede kennis van mij dan was
een juffrouw, die niet zwemmen kon
en die daarom elke Zaterdag of Vrij-
dag — daar wil ik af wezen — naar
een badhuis ging om er lekker onder
de douche te gaan staan. Het was
een heel drukke dag. Dat heb je in
de zwembaden ook wel eens. Als het
zomers heel erg warm is. wil iedereen
in het water zitten, maar als het
weer maar een klein beetje kouder
wordt, dan laat men de edele zwem-
kunst in den steek.
O ja, laat ik nu bij, of liever in dat
badhuis blijven!
M'n goede kennis zat er rustig op
haar beurt te wachten — ze had een
handwerkje meegenomen en zo viel
haar de tijd niet lang Ze was
trouwens al heel gauw aan de beurt,
want er waren een hele massa
douchecellen en de bad juf f rouw, die
met een zwabber rondliep om elk
leeggekpmen douche- en kleedhokje
netjes schoon te maken, zorgde er
tevens wel voor, dat de klanten niet
al te lang onder de douche bleven
staan. Zo'n juffrouw kan niet precies
uit d'r hoofd weten, of douchecel
nummer vier, om er maar eens «en
op te noemen, al lang geleden is be-
zet en daarom had men op elke deur
van zo'n klein kamertje een grote
klok aangebracht, waarop de bad juf
dan precies kon zien, hoe lang het
was geleden, dat de douche door een
nieuwe klant in gebruik werd ge-
nomen. Als je er een half uur of drie
kwartier binnen was. dan roffelde zij
op de deur om te waarschuwen, dat
er nog meer mensen waren, die graag
een bad wilden nemen
Eindelijk was m'n goede kennis dan
aan de beurt. Laat ik haar maar
tante Mientje noemen —7 dat is ge-
makkelijker. Nu dan. tante Mientje
nam haaf breiwerk onder de arm en
stapte het douchehokje binnen!
Vliegensvlug kleedde zij zich uit, om
maar zo lang mogelijk onder de
warme of koude waterstraal te kun-,
nen staan. Want onze tante Mientje
wist precies hoe het ging en dat de
bad juf f rouw haar vast en zeker dub-
bel zou laten betalen, als ze na
haar bombardement op de deur niet
spoedig te voorschijn kwam
Maar o\, je Daar trok de tante, die
hoge rijglaarzen droeg, de veter in
de knoop In plaats nu kalm ïe
blijven en rustig te proberen die
knoop te ontwarren, ging zij zenuw-
achtig aan het peuteren en — of het
spel zo sprak — ook de veter van de
tweede schoen kon zij niet loskrijgen.
Daar stond tante Mientje — met
twee veters in de knoop in de douche-
cel Ze rukte en ze trok — het hielp
allemaal niets: de veters zaten in de
Knoop en ze bleven in de knoop zit-
ten Zelfs dachten ze er niet aan. te

-breken en -- wat nog erger was —
tante Mientje had geen schaartje of
één mes bij zich om de veters door

te knippen of door te snijden. Goede
raad was duur. Ze had zich al haast
helemaal uitgekleed en ze kon toch
moeilijk de deur opendoen om de
bad juffrou,w te vrageji, of zij
misschien een mes had- om de veters
door te snijden.
Toeri tante. Mientje zo ver was, nam
ze een kloek besluit. Ze liet de ^veters
de veters, ze draaide de waterkraan
open en stapte met de schoenen
en kousen nog aan onder de douche!
Ze liet zich door een paar onwillige
veters niet Hngeloren
Nog voor de badjuffrouw "haar roffel
op de deur gaf. dat de volgende bad-
klant aan de beurt was. had tante
Mientje zich alweer aangekleed. Ze
keek eens met een wanhopig gezicht
naar haar doorweekte schoenen,
waarin het water sopte — toen trok,
ze, niet in letterlijke zin — de stoute
schoenen aan. opende de deur en liep
met een gewoon gezicht door de
wachtkamer naar buiten
Ja, tante Mientje trok een gewoon
gezicht, maar dat deed de juffrouw
van de badinrichting helemaal niet,
toen ze zag. dat tante op haar pas
schoongezwabberde vloer een hele
streep water naliet.
„Hé. juffrouw", begon ze
Maar tante Mientje wachtte niet af,
wat de badjuf haar te vertellen had
en... maakte dat ze op straat kwam.
..Ziezo daar is het verhaal vstfi het
avontuur, dat tante Mientje beleefde.
Nu zou ik daar wel een goede les aan
willen verbinden, maar ik kan
er ook een

Extra prijsvraag

van maken. De vraag, die jullie nu
moeten beantwoorden is: Velke les
kan je uit het bovenstaande voorval
trekken?
De jongen of het meisje, die hier het
beste antwoord op geeft, maakt een
kans, een mooi boek te winnen. Daar
kan hij' tante Mientje dan dankbaar
voor zijn.
Laat ik nu tegelijk maar even door-
gaan met de

volgende prijsraadsels

Onderstaande figuur moet zó worden
ingevuld, dat er drie keer een kleur
én drie keer een ander woor'd voor
niet-levend te lezen komt.

De kruiswoordpuzzie

moest als volgt worden ingevuld:
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De woorden voor het invulraadsel
waren:
A r m
Rat
B e e n
Eind
I e d e r
D i c h t

De hoofdprijzen
werden toegekend aan:
Gerda Wagemans, m., 12 j.,s Schee-
persstraat 9, Haarlem, en aan Marten
v. d. Kloet, j., 9 j., Eestrum, 138
(Friesland).
Troostprijzen krijgen: Rosa Bom, m.,
12 j., Scheppingstraat 44, Den Haag;
Kees Oostveen, j., 8 j., Willem de
Zwijgerlaan 54II, Amsterdam-W.;
Johannes Wijtenburg, j., 11 j., Vijver-
hofstraat 87 a, Rotterdam; Jan Grol-

leman, J., 13 J., Station Lemmer (Fr.);
Mattie van V ank, m., 11 j.. Bellink-
straat 25, Middelburg.
En nu:

m'n briefwisseling
Leo de Ridder te Den. Haag schrijft me,
dat hij in „Arbeid" zat te neuzen of hij
een gemakkelijk raadsel kon vinden. Het
invulraadsel vond Leo gemakkelijk en
trots schrijft hij er bij: „Ik heb het
even doorgelezen, ik vond het gemakke-
lijk en hier volgt de oplossing."
Natuurlijk: Leo heeft z'n kans gehad,
ofschoon hij ditmaal geen prijs won.
Toch zou ik hem de raad willen geven,
niet altijd het gemakkelijke te zoeken.
Je hebt er veel meer genoegen van. als
je een moeilijk raadsel goed oplost.
Bertus Neervoort te Utrecht zond een
mooie tekening én een serie raadsels. Hij
vroeg, of ik nog meer tekeningen zon
willen hebben. Die wil ik wel hebben,
want ik vind ze mooi. Alleen: ik heb er
géén/ruimte voor in- de krant. Met raad-
sels gaat dat beter, maar je moet ze
zélf maken. Ook heb ik er graag de -op-
lossing bij. Dan hoeft oom Niek zelf
niet te gaan puzzlen en kan hij vlugger
zien of zo goed zijn.
TSillie v. d. Linden te Leiden, mag ook
op een-'•briefkaart de oplossingen inzen-
den. Dat geldt ook voor m'n andere
neven en nichten.
Ik kan me best begrijpen, dat Nellie
Karels te Waterlandkerkje een paar van.
de bonbons zou lusten, die Reg en Ron
„veroverden." Oom Niek óók l Maar ze
gingen zijn neus voorbij en die vaji
Nellie ook..
H v. Raath te Amsterdam vraagt of ik
boos was, toen ik dat van die bonbons
merkte en hij denkt, dat de twee deug-
nieten die dag niet veel zullen hebben
gegeten. Dat viel nogal mee, H. (Henk?).
Lekkers hebben, de twee schelmen niet
gekregen maar voor het overige: ze

DE AVO'NTUREN VAN KARELTJE KRAAN
Kareltje ruimt sneeuw • Een grappige film • Beeld van Jan Lutz

Regre en tekst N. J. P. Smith

Dat zal een heel karweitje worden. Klets — daar gaat z'n bolhoed!

Het laatste invulraadsel is gemaakt
door Joop van Dort, die mij ernaar
liet raden waar hij woont. Hier komt
het: .
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Hier jij! zo'n korte 'afstand en dan nog Uw hoed, opa. Geeft u mij die schuiver
een oude man! eens.

Deze figuur zó in te Vullen, dat op
de kruisjes telkens de achternaam
komt te staan van een bekenden jon-
gen. Voorts: op de tweede regel het
tegenovergestelde van rijkdom; op de
vierde een ,ander woord voor gespan-
nen en op de vijfde een voorwerp dat
van klei wordt gebakken. *
Inzendingen zo spoedig mogelijk, in
ieder geval vóór 5 Februari '42 aan
Oom Niek, Postbus 100, Amsterdam-C.

Dat is een kranige jongen. Die weet Smaakt het? Neem er nog een koekje
van aanpakken. bij.
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Pief/e was zoek
Ik droomde op een goeie keer;
Ach toe, hoe was die droom ook. weer,
O wee, nu weet ik het niet meer
Dan leg ik mijn pen maar daad'lijk neer.
Maar een droom zei} bedenken is ook goed,
Maar weet ik nu wel hoe dat moet?
Och kom, de pen maar- weer opgenomen,
Uier volgt één van de zelfgemaakte dromen.
Ik lag in een groot prachtig bos,
Op het zachte groene mos,
Een kaboutertje kwam naderbij,
En vroeg heel zachtkens toen aan mij:
„Ik kom van den kabouterkoning,
Hij belooft aan ieder een grote beloning,
Die helpen wil aan een moeilijk werk,
Want wij zijn daarvoor lang niet sterk.
Wil jij ons helpen, mensenkind?
'k Geloof, dat de koning dat heel prettig

Ivindt."
Ik zei toen op een zachte toon:
,,'k Verlang in het geheel geen loon.
Maar zeer graag zou ik willen weten,
Wat ik moet doen, of bent ge dat ver-

[geten?"
Natuurlijk weet ik dat nog wel,
Luister maar goed, wat ik nu vertel:
Hier volgt des konings grootste wens;
Hier ver vandaan, haast op de grens
Van dit grote, grote bos,
Daar woont een boze slimme vos.
Het was op een koude donkere nacht,
De koningszoon, die stond -op wacht.
De koning zelf begon te dromen,
Dat de boze vos vlug was gekomen
En zijn zoon in de nek had gegrepen,
De arme man zag de vos al slepen
Met zijn zoon, over de natte grond.
Hij keek heel bang zijn kamer rond.

Toen hield hij het in bed niet langer uit,
En liep eens naar zijn vensterruit.
Hij dacht, wat is het donker buiten.
De koning begon op eens te fluiten.
Wij sprongen allen uit ons bed,
De kleinsten hadden de grootste pret.
Men begon te zoeken naar koningszoon

[Piet,
Maar tot nu aan toe heeft men hem nog

[niet.
De koning en zijn vrouw gaan haast dood,
Hun hart is toch zo zwaar als lood.
Maar het is nu toch al zeker en wis,
Dat Piet bij Heintje de slimme vos is.
Ach, wil je hem daar alsjeblieft vandaan

[halen?
De koning zal je dan rijk betalen."
Toen ben ik dan maar op gaan staan,
En daad'lijk aan het zoeken gegaan.
En ik had' Pietje dra gevonden,
En naar z'n vader toegezonden.
De goede man wat was hij blij.
Hij toverde in drie tellen mij
In een heel heel lief klein elfje om.
Dat was nu werk'lijk niet zo dom.
Jk trouwde toen met kabouter Pietje.
Dit is het einde van mijn dromenliedje.

TRIJNTJE STORMER (12 jaar),
» Laagbolwerk 11, Bolsward (Fr.).

Avontuur met een vos
De fietste met" een paar schoolkameraad-
jes door een laag eikenbos.ie. In de verte
zagen we het knollenveld, waar we heen
wilden. Plotseling schoot er een vos voor
mijn fiets en dadelijk probeerden wij de
vos te vangen. Maar ineens kwam de vos

op me af. Hij wou me bijten. Ik greep
hem vast en gooide hem or> de grond Na
een korte worsteling kwam ik onder ie
liggen Ik vond dat een griezelig gevoel
Eindelijk kon ik me los rukken. Ik green
mijn fiets en reed weg De vos sprong op'

-en rende een dik konijn achterna net
bosje in. Ik zag de "os niet meer — óók
niet, toen ik wakker was!

ERICO OORTHUIS. j. 10 j.
Den Treek G 19. Leusden bij Amersfoort.

Hef bed werd een schip
't Was avond. De zon was al lang onder-
gegaan. Er stond een groot aantal sterren
aan de hemel. Ik lag in bed en kon de
slaap niet vatten. Eindelijk lag ik in een
onrustige slaap Na een uurtje begon het
te regenen. Het water werd tot een zee.
Mijn bed werd een schip. Nu lag ik in
een schip in volle zee Daar hoorde ik
een gejoel. Ik keek achterom en zag
mijn broer en zijn vriend. De vriend was
eerste stuurman. O, ik zonk en werd
bang. De golven gingen over mijn hoofd.
Ik kreeg water in mijn open en ook
sterren. Na een minuut of wat ging '"
weer omhoog. Dadelijk daarna dreef ik
vooruit ajs één van de beste hardlopers.
Een eindje verder van mij af lag een
groot schip, 'k Wou niet zo hard en riep
met luide stem: „Zeeman, zeeman houdt
mij tegen!" En ja waarlijk, de zeeman
deed dit. Ik stapte uit, ging naar een
café. Daar dronk ik een heerlijk glaasje
limonade. En ging vrolijk weer naar huis.

DINA BONTHOND, m.,
Oosterstr. 2 Scheemda, -(prov. Gron.)

De bruiloft van kan en ketel
Moeder moest boven de was bergen; het
theewater stond in de huiskamer ÖD de
kachel. Moeder vroeg of Jö er even op
wou passen. Nu, dat wou Jo wel. De poes
lag naast het kacheltje en sporr: rrr rrr.
Plotseling ging de deur open en daar
kwam meneer de koffieketel binnen-
stappen. Hij had twee magere armpjes en
twee dunne beentjes. In zijn hand hield
hij eeri stok. „Kom 'je op de bruiloft, Jo?"
vroeg de koffiekan. „Op welke bruiloft?"
„Weet je dat niet?" „Op de bruiloft van

de melkkan en de ketel."
Jo ging met poes in haar armen de
koffiekan achterna. Toen ze in de keuken
kwam, sprong de grote ketel woedend op.
De kopjes er om heen begrepen er niets
van. Doe nu' niet zo vervelend, zei de
koffiekan. We hebben bruiloft. „Weike
bruiloft, Jo?" nepen de kopjes. „De Ketel
trouwt met de melkkan." ..W-- -•: •' : er
om vechten, wie de bruidfiS-— it • den
de ketels, terwijl ze bijna baretten van
woede. Daar schrok de poes zo van, dat
ze uit Jo's armen sprong. J o hoïde haar
na. Totdat ze viel. Plof., daar viel ze. De
ketel was overgekookt. Ze werd met schrik
wakker. ?

DICK VAN DEVENTER, j., 11 ].
Leeuwenhoekstraat 7, Amersfoort.

Trijntje, Erico, Dina en Dick krijgen een
prijs thuisgestuurcl.

CORRESPONDEREN

EN RUILEN
C o r r e s p o n d e r e n wil: Jossy
Sinkeler, m. 14 j., Hoeksterplein 2,
Leeuwarden; Annie Blankert, m., 10 j.,
Westraat 29. Axel; Koos Westenborg,
j. 15 j., Baarsjesweg 166-III, Amster-
dam-W., Herman Stoekenbroek, j. 15 J.,
Van Kinsbergenstraat 62-11. Amster-
dam-W.; Truus Nierop Groot, m. 14 j.,
Spoorstraat 52. Alkmaar; Tineke Kui-
pers, m., 14 j., Hobbemastraat 4, Amers-
foort (liefst met m. van 14 of 15 j. uit
Drachten of Leeuwarden); Tine Smit,
m., 15 j., Dr. A. Kuyperstraat 27, Arn-.
aem (liefst met iemand uit grote stad);
Maria Hoeksma, m., 14 j., Spanjaard-
straat 12. Leeuwarden; Johanna Post-
ma, m., 14 j., Spanjaardstraat 19,
Leeuwarden; Johan Hogendorf, j..
14 j., Ranonkelstraat l, Amersfoort;
Tr. v. d. Graaf, m., 14 j., Jac. Cats-
straat 79, Dordrecht; Deo. de Jong, m..
13 j., Houtkade 47, Wormerveer; Annie
Hutten, m'., 15 j., Ger. Calenburgstraat
22-11, Amsterdam-W, (liefst met meisje
van buiten).
M*n neef Arnold te Waalwijk moet
z'n verzoek herhalen en daarbij z'n
achternaam opgeven.

lustten nog best hun boterham en het
middageten lieten ze óók niet staan!
Henkie Timmer te Warfhuizen verzeker
ik, dat ik heel wat brieven krijg. Alsje-
blieft! Maar nooit te veel en ofschoon
het soms een heel werk is, ik lees ze
allemaal. Wacht, nu kan ik tegelijk
Rudolff v d. Spek vertellen, dat mijn
brieven' in een postbus — bij de post —
terecht komen. Daar worden ze dan ge-
haald en later bij Oonr Niek gebracht.
Ja, als ze die brieven in één keer gingen
halen, dan zouden de mensen misschien
denken, dat ik, zoals jij schrijft, met een
weeshuis correspondeer. Gelukkig is dat
niet zo. Ik zon het niet graag willen!
Weet je waarom niet? Dat postzegel-
drama heb ik met genoegen gelezen. Oom
Niek is óók altijd in een goed humeur
als hij pas een- pakje shag heeft kunnen
kopen, — net als jouw vader.'
We gaan vooruit! Nu heb ik zowaar een
voorzitter onder mijn neven en nichten
gekregen. Daar moet je niet mis over

-.denken, want .4ppze Oldenhof te Deven-
ter, oud 11 jaar, is voorzitter van de
voetbalclub S.B.G. te Deventer. Dat
S.B.G.. betekent Samenspelmp Brengt
Geluk. Veel geluk heeft de cluo van
Apple met dat samenspelen nog niet
gehad, geloof ik. Appïe schrijft me tqp-
minste, dat S.B.G. verleden week een
wedstrijd met 7—l verloor. Een volgende
keer beter, „meneer de voorzitter." Maar
Wet den keeper de schuld geven. Die kan
toch niet samenspelen?
Annie Verkerk te Utrecht dacht: „ik

j06* een .mooi versje vei zinnen" en
w

 n schreef ze een mooi versje over.
•r of niet? Het was een leuk ijedje,

maar zeg nü eens eerlyfc of ik geiijk
neb of niet.

Ponse te Rotterdam is van alle
en thuis: ze kan even mooi blok-

Jetters als gewone schrijfletters maken..
*k ben er benieuwd naar, of ze no^ met

blokschrift-meisje correspondeert
Dan is het „blokken" niet vergeefs.
»Hoe moet je die raadsels met die cijfers
doen?" vraagt Dini Enting te Heerlen.
Als ik nu maar precies wist, wat voor
soort raadsel Dini bedoelt, waren we
klaar. Of liever: dan kon ik eens begin-
nen om te proberen, het Dini aan het
verstand te praten. Laat Dini me eens
een voorbeeld van zo'n raadsel geven.
Misschien zijn er nog meer neven en
nichten, die er niks-van snappen en'dan
kan. ik in het algemeen even vertellen,
hoe zo'n geval moet worden aangepakt.
Het is met raadsels al net als met som-

sommen: als je öe manier weet, is

het een koud kunstje.
Leen Stal te Rotterdam en nog veel
meer neven en nichten, zullen nu hun
hart wel aan schaa^enrijden hebben op-
gehaald. Nu, Oom Niek ook — dat ver-
zeker ik jullie.
Kootje Groeneveld te Rotterdam had een
mooi plaatje getekend en gekleurd. Ik
vind het jammer voor Kootje, dat ik die
plaatjes niet in de krant kari zetten. Ook
met het gedichtje ging dat niet, want
d,ie moeten zélf zijn gemaakt Kootje is
pas acht jaar. dus dat kon hij nog niet
weten.
Mia Schuiten te Amsterdam, die net zo
oud is als Kootje, had ook al een teke-
ning gemaakt. Voor haar geldt hetzelfde
als voor de kleine Ko. Mia wordt be-
dankt voor de felicitatie met Reg's ver-
jaardag. En ik feliciteer haar nog met
de verjaardag van haar vader.
Nelly Smit, H'ellevoetsluis: Die moeilijk-
heid zou óók wel te overwinnen zijn. Dat
wist ik best — maar ik weet ook, dat er
wel vergunning Wordt gegeven.
De staartster van T mi Vis, Den \Haag
vond ik prachtig, 't Was op m'n bureau
een ware zilverregen, toen die ster los-
kwam. Het beste met je vader. .
Liesje Morse ',e Zuilen moet zélf inzen-
den. Wat komt d.iar nu voor ' durf aan
te pas?
Titia Haack, Oldenhove: Er zijn altijd
dingen, die vóór het oplossen van raad-
sels moeten gebeuren en dan blijft er,
vaak jammer genoeg,- geen tijd meer
voor. Dat kan oom Niek best begrijpen
Stel je voor, dat het konijn niet werd
gevoerd, omdat jij aan het raadseloplos-
sen was. Leuk, zo'n kleine var een half
jaar. Ik weet nog best, hoe leuk zo'n
peuter met het water kan -plassen. Dat
is nog anders dan met Reg en Ron. Als
die met z'n tweeen in de badkuip zitten,
berg je dan maar helemaal. Dat merkte
ik Zaterdag nog, toen mijn oudste zoon
het badkamertje inkwam, waar hij het
tweetal even had achtergelaten Ze had-
den een slang, die aan de kraan had
gezeten, eraf gewerkt — Reg richtte en
Ronnie blies. Het scheelde maar heel
weinig, of m'n oudste zoon, die al een
hele meneer wordt, had zich zelf ook
moeten verschonen. Zó nat hadden ze
hem gespoten! Lees eens, wat er nu over
de vogels in staat. Die zelfde raad geef
ik aan Gieni de Witte te 's Gravenhage,
aan .Jaan Vreefee te Gouda, ja, aan alle
neven en nichten, onverschillig of zij mij
al dan niet over de vogels schreven.

Allemaal tot de volgende week.
De groeten van

OOM NIEK.

BOEKHANDEL G. J. GBAAUW — KEIZERSGRACHT. 168, AMSTERDAM

Wij kunnen nog uit voorraad leveren het nieuwe,
grote historische Standaardwerk van J. C. MOLLEMA

De Nederlandsche
Vlag op de

Wereldzeeën
Ontdekkingsreizen onzer voorouders

door

Formaat 28x21 c.m.

J. C. MOLLEMA
Met vele Illustraties

Prijs in linnen prachtband

f9.50
Betaalbaar met f 1.— per maand

„Varen, niet leven is noodzakelijk"

De roem, waarmede onze voorvaderen zich, vooral in de Gouden Eeuw onzer ge-
schiedenis, hebben bedekt, dankten zij In de eerste plaats aan hun onverschrokken-
heid en aan hun zeemanskunst, welke in de gehele wereld van die tijd hun weerga
niet vonden Wat ook In de loop der eeuwen verbleken moge, de glans onzer
geschiedenis, de tochten van onze grote zeevaarders naar verre, onbekende stranden
zullen blijvend zijn.

GEDRUKT OP HOUTVRIJ PAPIER EN GEBONDEN IN EEN
MONUMENTALE PRACHTBAND, ONTWORPEN DOOR DEN BE-

KENDEN SIERKUNSTENAAR J. VAN KRIMPEN
Wij raden u aan dit werk vooral omgaand te bestellen, daar onze voorraad
zeer beperkt is en het werk bij den uitgever reeds g e h e e l is uitverkocht.

BESTELBILJET:
Ondergetekende wenst franco te ontvangen van Boekhandel G. J.
Graauw Keizersgracht 168, Amsterdam C.. Tel. 44505, Postgiro 4B005,
Gem. Giro G. 2021 l exemplaar & C. Mollema. De Nederlandsche Vlag
op de Wereldzeeën in monumentale prachtband ƒ 9.50 en wenst bet
bedrag te betalen in maandelijkse termijnen van ƒ

Naam:

Straat:

Woonplaats:

Handtekening:



Operette

Cabaret-Revue
„Lach je zorgen weg11

Ferry's Ensemble komt met een dol-
komische cabaret-revue, waaraan mede-
werken: Tini Lavell, de van Avro's bonte
trein bekende cabaret-stes; Ferry, Neër-
land's meest populaire tekst- en toon-
dichter; Piet Leenhouts, 'Neêrland's be-
roemde revue-komiek; De 3 Jacksons,
accordeon-virtuozen; Jaa Dantino, piano-
en accordeonvirtuoos.
Dol-komische soli's, duo's,, trio's, humor,
zang, dans, muziek. Drie uur lachen
wordt verzekerd!
De toegangsprijs voor alle voorstellingen
bedraagt: 35 cent voor georganiseerden
en hun hulsgenoten; 5O cent voor on-
georganiseerden, a.r. Inbegr., en een be-
perkt aantal werklozenkaarten van 10
cent.

ALKMAAR WOENSDAG 4 FEBRUARI
Gulden Vlies, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Rochdalestraat 11 en des
avonds aan de zaal.

HOORN DONDERDAG 5 FEBRUARI
Wilsou Theater, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Korenmarkt 15 en aan
de zaal.

ENKHUIZEN VRIJDAG 6 FEBRUARI
Munt Bioscoop, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Driebanen 43 en 's av.
aan de zaal

SNEEK ZATERDAG 7 FEBRUARI
Harmonie, aanvang 7.3O uur n.m. Kaart-
verkoop: Kloosterdwarsstraat 45 en des
avonds aan de zaal.

FRANEKER ZONDAG 8 FEBRUARI
De Kbornbeurs, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Westvliet 40 en 's avonds
aan de zaal.

Fi lmvoors t e l l i ngen
Vertoond wordt „VADERTJE LANG-
BEEN", een Nederlands sprekende film
met Lilly Bouwmeester in de hoofdrol.
De toegangsprijs bedraagt 25 cent voor
georganiseerden en hun huisgenoten en
35 cent voor ongeorganiseerden.
Voor de eventuele kindervoorstellingen
bedraagt.de toegangsprijs 15 cent voor
kinderen en 25 cent voor begeleiders.

HEUSDEN ZATERDAG 31 JANUARI
Het Wapen van Amsterdam, aanvang
7.30 uur' n.m. Kindervoorstelling aan-
vang 3 uur n.m.
Kaartverkoop: Wal Z 41 en aan de zaal.

ROOSENDAAL ZONDAG I FEBRUARI
Vlijtzaal, aanva.ng T.30 uur n.m. Kinder-
voorstelling aanvang 3 uur n.m.
Kaartverkoop: Waterstraat 58 en aan de
zaal.

WILLEMSTAD MAANDAG 2 FEBRUARI
Zaal v. Sprundel, aanvane 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Post Oudemolen C 140 en
aan de zaal.

DINTELOORD DIN.SDAG 3 FEBRUARI
De Beurs, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: West Achterstraat B 201
en aan de zaal.

VALKENSWAARO
DONDERDAG 5 FEBRUARI

Smets-Loos, aanvang 7 uur n.m.
Kaartverkoop: Eiiidhovenseweg 139 en
aan de zaal.

ÜEURNE VRIJDAG 6 FEBRUARI
Bio Vink, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Z. J. Sprang, Z 15 B en
aan de zaal.

(üiLDROP ZATERDAG 7 FEBRUARI
Zaal W. Verkerk, aanvang 7.30 uur n.m.
Vertoond wordt hier de film „Pyg-
malioii" met Lilly Bouwmeester in de
hoofdrol.
Kaartverkoop: Heggestraat 78 en aan
de zaal.'

UDEN ZONDAG 8 FEBRUARI
Zaal Verkuylen, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Moleneind B 32a en aan
de zaal.

I>eze film wordt voorts nog vertoond te
VeRhel, Grave, Cuyk a. d. Maas en Box-
meer. Nadere bijzonderheden in het vol-
gend nummer van „Arbeid".

Zang- en dansrevue
Medewerkenden: Rodl Roeiers, confé-
rencier, sneltekenaar, goochelaar. De
Wilco's, acrobaten duo; Jetty Danielle,
cabaretière; De Boya's, danspaar; Johny
Duysdetker, accordeon-virtuoos; J. Ra-
maker, violist en P. Schwarz.
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 werklozenkaarten van 10
cent.

EMMEN ZATERDAG 31 JANUARI
Soncertzaal Groothuis, aanvang 7.30 uur
n.m.
K'-artverkoop: Kerkhoflaan 7 en des
avonds aan de zaal.

EMMER COMPASCUUM
ZONDAG l FEBRUARI

Zaal Bruinsma, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: de afdelingsbesturen en
aan ds zaal.

STADSKANAAL MAANDAG 2 FEBRUARI
Frascatl, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Samsstraat H 18 en des
avonds aan de zaal.

HOOGEVEEN DINSDAG 3 FEBRUARI
Hotel Mulder, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Kanaalweg 120 Hoogeveen
en 31e Wijk 8 Hollandseveld en 's avonds
aan de zaal.

'VEENDAM WOENSDAG 4 FEBRUARI
Concertzaal Parkzicht, aanvang 7.30 uur
n.m.
Kaartverkoop: Westerdiep D 240 Wilder-
vank en 's avonds aan de zaal.

IIOOGEZAND
DONDERDAG 5 FEBRUARI"

Hotel Faber, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Nieuweweg 62 Hoogezand
en Wilhelminastraat 50 Sappemeer en
's avonds aan de zaal.

AI*IMNGEDAM VRIJDAG 6 FEBRUARI
Hotel Kraaima, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Broerstraat 15 en des
avonds aan de zaal.

HARLINGEN ZATERDAG 7 FEBRUARI
Schouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Midlumerweg 19 en des
avonds aan de zaal.

ROORDAHUIZEN
ZONDAG 8 FEBRUARI

Grote Drie Roemers, aanvang 7.30 uur
n.m.
Jubileumvoorstelling ter gelegenheid van

. het 40-jarig bestaan van de afdeling
Boordahuizen van de Ned. Boud van ar-
beiders m het landbouw-, Tuinbouw-
en Zuivelbedrijf. Toegang 'voor leden van
deze bond 15 cent
Kaartverkoop: a. d. Hoven 72.

T o n e e l v o o r s t e l l i n g
„Het Paard van Troje"
Dit blijspel in 3 bedrijven van Henk
Bakker wordt opgevoerd door De
Schouwspelers. spellelding Johan Boezer.
'Medespelenden zijn: Johan Boezer, Kiek
Berkhout, Alma van Brussel, Tonny
Verwey, Helene Plato, Ciily Bach, Gcrard
Arhous, AI), v. Vegten,! .Nanny Jennings.
Toegangsprijs' bedraagt 50 cent voor ge-
organiseerden en hun huisgenoten; -60
cent voor ongeorganiseerden, a.r inbegr.
en een beperkt aantal werklozenkaarten
van 10 cent

HAARLEM 'VRIJDAG 6 FEBRUARI
Stadsschouwburg, aanvang 7.30 u. n.m.
Kaartverkoop: Kruisweg 74 en 's avonds
aan de zaal.

LEIDEN ZATERDAG 7 FEBRUARI
Stadsgehoorzaal, aanvang 7.30 uur n.in.
Kaartverkoop: Herengracht 34 en des
avonds aan -de zaal. Werklozenkaarten
kosten hier 20 cent.

DEN HAAG ZONDAG 8 FEBRUARI
Geb. Kunsten en Wetenschappen, aan-
vang 7.30 uur n.m. Kaartverkoop: Dr.
Kuiperstraat 10. Vreugde en Arbeid-
Inlichtingenbureau aan de Hofweg en
's avonds aan de zaal.

AMSTERDAM WOENSDAG 4 FEHR.
In de Stadsschouwburg voert om 7.15
uur n.m. de Stadtlsche Bühne Düssel-
dorfer Oper de operette „Hungarische
Hochzeit" van Nico Dostal op.
De toegangsprijs bedraagt 75 cent voor
georganiseerden en hun huisgenoten en
één gulden voor ongeorganiseerden, ter-
wijl voor werklozen een beperkt aantal
kaarten uitsluitend via de vakgroepen
ii 10 cent verkrijgbaar is,
Kaarten zijn vanaf 26 Januari J.l. ver-
krijgbaar bij de bekende adressen en
het N.V.V.-district Amsterdam, Prins
Hendrikkade 49 — 51; Vreugde en Arbeid.
Leldseplein; de aangesloten vakgroepen
en voor zover voorradig 's avonds aan
de zaal.

Zondagochtendvoorstelüngen
DEN HAAG ZONDAG l FEBRUARI
Odeoii Theater, aanvang 10.30 uur v .m.
Filmvoorstelling met de film „Aan de
rand van de Sahara", met ,de Wama's,
met Nederlandse en Zuidafrikaanse lied-
jes als bij programma,.
Toegangsprijs: 30 cent per persoon en
een beperkt aantal werklozenkaarten
van 10 cent.
Kaartverkoop: Dr. Kuiperstraat 10 en
Vreugde en Arbeid-inlichtlngenbureau a.
d. Hofweg en des morgens aan de zaal.

ARNHEM ZONDAG I FEBRUARI
Luxor Theater, aanvang 10.30 uur v. m.
Vertoond wordt de film „Bali, het Eiland
der Demonen" met Guus 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: Jansbuitensingel 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 bijpro-r
gramma.
Toegangsprijs: 30 cent per persoon en
een beperkt aantal werklozenkaarten van
10 cent. ..
Kaartverkoop: Archimedesstraat 16b en
's morgens aan de zaal.

De volgende Zondagochtendvoorstellin-
gen vinden plaats op 15 Februari a.s.
resp. te Amsterdam. Den Haag, Utrecht
en Hilversum.
Nadere bijzonderheden in het volgend
nummer van „Arbeid".

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

sen: Amsterdam, Den Haag,
Eindhoven, Utrecht, Arnhem,
Assen, Leeuwarden, Haarlem
en Hilversum.
Nadere inlichtingen en propa-
ganda-circulaires zijn te ver-

kringen bij de districtsdiensten.

-—t

Reizen en vacantie
Met Ingang van l Januari j.l. is een
spaarsysteem ingevoerd, waaraan zowel
individuelen als bedrijven kvinnen deel-
nemen. De bedoeling is,' door deze rege-
ling een ieder in de gelegenheid te stel-
len een behoorlijke vacantie te genieten,
temeer daar het helaas^ nog niet moge-
lijk is' in het algemeen te spreken over
een gunstige vacantietoeslag.
Verwacht wordt dan ook, dat vele werk-
gevers' hiervan gebruik zullen maken
om collectief met en voor het personeel
te sparen.
Enkele bedrijven zegden reeds toe het
dóór den werknemer gespaarde bedrag
Voor rekening van het. bedrijf te ver-
dubbelen.
De zegels der kaarten van 35 et. dienen
te worden geplakt op een door „Vreugde
en Arbeid" beschikbaar gestelde spaar-
kaart.
Nadere Inlichtingen worden gaarne'ver-
strekt door het Centraal Bureau van
„Vreugde en Arbeid", Amstel 224—226,
Amsterdam-.

Lichamel. ontwikkeling
In een groot aantal plaatsen bestaat de
gelegenheid voor de leden van het N .V V.
tegen een zeer gering tarief op bepaalde
tijden gebruik te maken van een over-
dekte zweminrichting. In de meeste
baden Is een zweminstructeur aanwezig
voor het geven van gratis onderricht.
Van tijd tot tijd worden afzwemfeesten
georganiseerd, waar een mooi uitgevoerd
Vreugde en Arbeld-zwemdiploma. in
samenwerking met een officiële instan-
tie. wordt uitgereikt.
Teneinde ook de ongeorganiseerden
kennis te doen maken met dit deel van
het mooie sociale werk van het N.V.V.
„Vreugde en Arbeid", kunnen de N.V V.-
leden vanaf l December j.l. vrienden en
kennissen tot deze goedkope zwemavon-
den uitnodigen, waartoe een beperkt
aantal uitnodigingskaarten aan de
kassa, der zwemoaden verkrijgbaar Is.

Zwemkaarten
Nogmaals wordt er op attent gemaakt,
dat uitsluitend diesenen, die in het be-
zit zijn van een zwemkaart, toegang tot
de zwembaden hebben. Deze kaarten /ijn
— zoals bekend — verkrijgbaar filj de
plaatselijke Vreugde en Arbeid-vertegen-
woordigers.

Zwemcursiïs fe Amsterdam
Voor diegenen, die het bovengenoemde
Vreugde en Arbeid-zwemkunstdiploma.
behaald hebben, bestaat de gelegenheid
zich verder in het zwemmen te be-
kwamen onder leiding van de bekende
trainster van All Stijl en Jopie Wü al-
berg. mevrouw De Dood Koenen. De-/.e
lessen worden gegeven in het Zuiderbad
op iedere Donderdagavond van 2O — 21
uur en het cursusgeld bedraagt hiervoor
één gulden per maand, waarbij toegang
tot het bad is inbegrepen. Aanmelden
District Amsterdam. Prins Hendrikkade
49 en V. en A., Leidseplein.

Schaatsenrijden te Amsterdam
Zoals bekend bestaat de gelegenheid
tegen goedkoop tarief op bepaalde tijden
op de overdekte kunstijsbaan In de
Apollohal schaatsen te rijden.

Gymnastiekcursus te Amsterdam
Jiu-Jitsu-cursas te Amsterdam
Te Amsterdam bestaat gelegenheid tegen
geringe prijs aan de bovengenoemde
cursussen deel te nemen.
Nadere bijzonderheden worden gaarne
verstrekt door het N.V.V. District Am-
sterdam, Prins Hendrikkade 49 en
Vreugde en Arbeid. Leldseplein.

Jiu-Jitsa en gymnastiekcursus te
Haarlem

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

Tumgroep te Werkendam
Omtrerit de opgerichte turngroep zijn
nadere Inlichtingen te verkrijgen bij den
heer H. C. den Haan, Uitbreiding 48.
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