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Het recht op arbeid is de spil, waarom alles draait

H et is misschien ,een vraag, die sommige mensen overbodig zal
voorkomen, maar: Voor wie werken we eigenlijk? Bij de tradi*

tionele maatschappelijke verhoudingen schijnt het maar. al te vaak
zo te zijn, dat het volk niet voor zichzelf arbeidt, doch hoofdzake*
lijk ten gerieve van een kleine groep, die de boventoon voert, hetzij
dan, dat die kleine groep bestaat uit de adellijke heren van ver*
vlogen eeuwen, of uit groot^kapitalisten, die alles voor het zeggen
hebben. Een dergelijke toestand is tot nu toe bijna steeds het geval
geweest. De meerderheid der bevolking moest om te kunnen leven
de leiding aanvaarden van een zekere groep machthebbers en het
gevolg was, dat de kleine groep in grote welvaart leefde, terwijl de
brede massa van het volk nauwelijks een bestaan had. Die toestand
is nog altijd zo, maar steeds minder zijn de arbeiders geneigd om
daarmede 'genoegen te nemen en steeds nader komt de dag, waarop
inderdaad die oude toestand voorgoed opgeruimd kan worden.
Het peil van de ontwikkeling van het volk wordt voortdurend
hoger. Men ziet meer wat er omgaat en dit heeft ten gevolge, dat
de arbeiders hun gevoel van minderwaardigheid kwijtraken. Vroeger
beschouwden zij het als een ongepaste en ontoelaatbare brutaliteit
als zij voor zichzelf een behoorlijk leven opeisten. Van alle kanten
werd hun dan het verwijt van een „materialistische" instelling toe*
geslingerd en dat geschiedde "met zo'n kracht van woorden, dat wer*
kelijk grote groepen van arbeiders zich lieten bangmaken. Ze wens-
ten zich niet als materialisten te laten betitelen, — dat kwam hun eer
te na! Dan gooiden zij het liever over een andere boeg, namen ge*
noegen met wat holle sympathiebetuigingen en deden onder eer*
biedig betoon van onderdanigheid afstand van hun goed burger*
recht om als volwaardige deelhebbers aan de volkshuishouding be*
schouwd te worden.
Maar die vlieger gaat niet meer op. Wij weten nu heel goed dat wij
gezamenlijk het volk vormen en dat de productie van alle mensen
in de eerste plaats voor dat volk bestemd is. Wij wensen niet te
werken ten bate van de een of andere groep bevoorrechten, doch
voor onze eigen levenskring. En waarlijk, die taak is zwaar genoeg!
Hoe klein de groep van bevoorrechten is, kan men heel gemakkelijk
zien uit de statistiek van de inkomens en vermogens. Werkelijk
grote bezitters zijn er maar heel weinig en ook de grote inkomens
zijn gering in aantal. Meer dan 5000 gulden per jaar wordt verdiend
door niet meer dan 5 pet. van de bevolking; boven de tienduizend
komen zelfs maar 2 pet. De grote massa daarentegen, dat is 88 pet.
van de bevolking, blijft béneden de 3000 gulden*grens. Het blijkt
dus, dat deze grens, welke voor tal van sociale wetten is aangeno*
men, verreweg het grootste deel van de bevolking omvat.
Nu staan wij op het standpunt, dat onze productie en onze maat*
schappelijke zorg in de eerste plaats bestemd moeten zijn voor dit
deel van de bevolking. Ons streven is er dus op gericht de staats*
zo^g in het bijzonder te doen toevallen aan hen, die met een beschei*
den inkomen moeten rondkomen, d.w.z. voor omstreeks negen
tiende van de bevolking. In alle eeuwen, die achter ons liggen is het
vrijwel zo geweest, dat deze */i<> min of meer dienstbaren waren
van het andere één tiende. Men spreekt dan ook steeds van „in
dienst zijn van" een patroon. En dan moet men nog min of meer
dankbaar zijn, omdat men in dienst is genomen! Het zijn dus de
patroons, die er over beschikken, of men al of niet aan het werk
kan komen en deze beschikking over de arbeidsgelegenheid maakt
de grote meerderheid van het volk afhankelijk van de ondernemers.
Wanneer we echter uitgaan van de .gedachte, dat het een verkeerde

.toestand is, wanneer de ondernemingen slechts worden opgezet als
middel voor den eigenaar, om een inkomen té verdienen, dat ver
boven het gemiddelde welvaartspeil uitgaat en dat daarbij het per*
soneel slechts als hulpmiddel dienst doet, kunnen we deze toestand
niet langer aanvaarden. De ondernemingen zijn er niet voor de
ondernemers, het bedrijfsleven is er integendeel om in de behoeften
van het gehele volk te voorzien. De bedrijven zijn dus instellingen
ten dienste van de gemeenschap en de eigenaren van die bedrijven
dienen er rekening mede te houden, dat het de volksgemeenschap
is, welke het laatste woord in deze aangelegenheden heeft.

A ls we het zo bekijken wordt het duidelijk, van welk een revo*
lutionnaire betekenis de instelling van het ontslagverbod is.

Vroeger was iedere ondernemer vrij om mensen aan te nemen en
te ontslaan, zoals hij dat goedvond. Thans is dat echter niet meer
het geval. Aan den arbeider is een zeker recht op arbeid in het

'bedrijf toegekend. Dit recht op arbeid nu is vrijwel de spil, waarom
alles, in onze samenleving 'draait. Zo spoedig immers de arbeider
voor de zekerheid van zijn bestaan niet meer afhankelijk is van de
grillen of de willekeur van den werkgever, zal hij het besef van,
minderwaardigheid, dat hem zo lang aan de grond heeft gehouden,
kwijtraken en eerst daarmee is de mogelijkheid ontstaan, dat de
arbeider niet alleen in politieke zin, maar ook in de economische
betekenis van het woord de volle burgerrechten verkrijgt.
Zoals gezegdv de bedrijven zijn er voor ons allen-gezamenlijk. Al
die bedrijven van een land grijpen in elkaar en zijn voor de goede
werking van elkander afhankelijk. De bedrijvigheid van ieder land
in zijn geheel hangt weer samen met de bedrijvigheid van andere
landen, want we leven heus niet meer op een afgesloten gebiedje,
dat zich kan isoleren van de rest van de wereld. Waar we echter
vooral tegen te strijden hebben is, dal deze internationale afhanke*
lijkheid kan worden uitgebuit door groeperingen van grootkapita*
listen, omdat, wanneer dat gebeurt, het product van de arbeid langs
allerlei kanalen: fabrieken, winkels, handelsmonopolies, enz, kan
worden afgetapt. Terwijl we dus aan de ene kant moeten zorgen,
dat het volk niet gebruikt wordt als willoos hulpmateriaal voor de
ondernemers, moeten wij anderzijds maatregelen treffen waardoor
de volkeren ook niet worden geëxploiteerd ten bate van het inter*
nationale kapitaal. Beide maatregelen vormen onmisbare onderdelen
van een socialistische opbouw.
Nogmaals keren wij terug naar het ontslagverbod. Het spreekt van*
zelf, dat op het ogenblik tal van bedrijven voor hun personeel geen-
volledige arbeidsgelegenheid bieden. Het ontslagverbod voorkomt
echter, dat zij op straat worden, gezet. Er zijn daarbij natuurlijk vrij
wat uitzonderingen voor gevallen, waarin ontslag toch tonaal on«
vermijdelijk wordt, doch we behandelen hier alleen de algemene
gang van zaken. Wanneer het bedrijf echter niets meer bezit, zou
het recht op arbeid in zo'n bedrijf tot een leeg woord worden. Want
wat hee,ft men er aan als men niet ontslagen wordt, doch het bedrijf
geen loon kan betalen? Toch is dat op het ogenblik veelvuldig het
geval, ten gevolge van de oorlogsomstandigheden. Dat is dan over*
macht buiten de schuld van de ondernemingen, maar gelukkig is in
dergelijke gevallen de overheid bereid om de ergste gevolgen van
de overmacht te ondervangen door steun te verlenen bij het treffen
van wachtgeldregelingen.
Zo'n wachtgeldregeling maakt het de bedrijven bijgevolg mogelijk,
ook wanneer de bedrijvigheid van de zaak zelf in sterke mate moet
worden beperkt, om het ontslagverbod zin en inhoud te geven.
Werden zulke wachtgeldregelingen niet getroffen, dan zou het per*
soneel van die bedrijven op straat komen, d.w.z. dat het geen enkele
band met het bedrijf meer zou hebben. Wanneer dan later de be*
drijvigheid weer toeneemt, zouden deze mensen zich opnieuw moe*
ten aanmelden voor een betrekking. Dit nu wordt door de wacht*
geldregelingen voorkomen; men blijft in dienst van hetzelfde bedrijf,
waarin men ook werkte, toen de zaken beter gingen en door de
steun van de overheid kunnen de ondernemingen dit wachtgeld
voorlopig blijven betalen.
Het kenmerkende hiervan is, dat dus niet langer het personeel wordt
beschouwd als krachten, die men naar welgevallen kan afdanken,
doch als mensen, die een zeker recht op het bedrijf kunnen laten
gelden. Dit is de gedachte van de bedrijfsgemeenschap, die zonder
twijfel meer en meer de vorm van de particuliere, kapitalistische/
onderneming zal verdringen. Het bedrijf is niet langer uitsluitend
van en voor den eigenaar, doch van en voor allen die daarin werken.
Wie hier goed over nadenkt, zal begrijpen dat in deze regeling voor
het eerst de mondigheid van den werker op economisch gebied is
erkend. Met deze erkenning is een der taaiste wortels van het kapi*
talisme doorgehakt.
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H et 'meest gelezen Friese boek iz
dit jaar ..De Gouden Zweep' een

roman van Abe Brouwer, een een
voudigen Friesen arbeider, die alle
hoeken en gaten van het Friese land
heef*- doorgekropen. Want van zrjr

.vak is Abe Brouwer . . stratenmak0"
en al stratenmakende is hij getrok
ken door dorpen en steden, lang- de
stille weiden van de greidhoek, langs
de tarwe en aardappelvelden van de
bouwhoek en langs de kleine, vrien-
delijke huisjes van de wouden
In mooie fijngevoelige gedichten
heeft Abe Brouwer verteld van de
gedachten, die hem al stratenma-
"kende vaak bestormden en van de
dromen, die hij droomde als hij ^ijn
stenen in het zand zette, ze vast-
klopte met zijn stratenmakershamer
en de wind van de wijde akkers door
zij r haren voelde waaien. En voor-
waarts slingerde de weg, van akker
naar akker, van huis naar huis. van
dorp naar dorp. '
Abe Brouwer houdt- van zijn vak. Hij
stamt uit een echte straatmakers-
familie. Zijn vader was straatmaker
Voor hem en diens vader weer daar-
voor. Iets van de vreugde van de
eerste ontginners, die wegen trokken
door de -vonden, leeft nog in Abe
Brouwer's woorden wanneer hij
daarvan vertelt. En wie de periode
van vreugde over nieuwe autosnel-
wegen van beton, en stalen bruggen
over de grote Nederlandse rivieren
heeff meegemaakt, kan in die ge-
voelens meeleven. Het verkeer, de
ontsluiting van afgelegen gebieden,
het betrekken van mensen in een

• steeds groter gemeenschap, is een
mooie droom
,",Vooral in Friesland is het mooi
werk, vertelt Abe Brouwer, wanneer
Wij hem over zijn vak (boekenschrij-
ven én stratenmaken!)- spreken en
wanneer hij zijn arbeid in de noorde-
lijkste provincie vergelijkt met die in
andere gewesten, waar hij óók werkte.

„In Friesland kan het gebeuren, dat
terwijl ik op mijn knieën lig straat
te maken de dominee op me afstapt
en zegt: „Zo Abe, hoe gaat het er
mee?", dat ik antwoord: „Best Mar-
ten en hoe is 't met jou?" en dat wij
in een heel gesprek raken omdat die
dominee één goede vriend van me is.
Zo'n gesprek, waaraan ook de andere
arbeiders gewoon deelnemen, over de
straat of over boeken of voordracht-

avonden waarin elke Fries nelahg-
stelt is alleen maar in Friesla»^ mo
"relijk, waar de afstand tusse- '»
verschillende groepen in de bevolking
veel kleiner is dan in Holland, ook
•*' -mdat de taal een hechte band '-
ronc de ganse volksgemeenschap!
En toch is deze Friese schrijver aiei
begonnen met in het Fries te schrij-
ven! En zelfs niet... in Friesland!

Want het maken van straten boe-
zemde Abe Brouwer al jong een
heimwee naar de verte en naar
vreemde wegen in en nauwelijks
negentien jaar oud verliet hij Fries-
land om, tijdelijk, een heel ander be-
roep te kiezen en verpleger te worden
in een gesticht voor geesteszieken in
Eindhoven. De' ervaringen daar op-
gedaan maakten een diepe indruk op
den jongen, idealistischen arbeider
en zetten hem aan het denken. En,
terwijl hij zich voor de verpleging
verder bekwaamde door het afleggen
van een paar examens, begon l^tae
Brouwer, die werkend lid was van aen
club van dilettanten-toneelspelers n
die tegelijk, in de toenmalige JG.< B.
ijverde voor de. drankbestrijders-idea-
len met het schrijven .van een toneel-
stuk „Aan hen" waarin met idealis-
tische kracht en klem de geheelont-
houding werd gepropageerd. Niemand
kan vuriger doordrongen zijn van net
nut van dat ideaal dan iemand, die
dagelijks als Verpleger werkt, in zulk
een gesticht als waarin Abe Brouwer
toen de ~ afschuwelijke gevolgen van
drankmisbruik' van vaders en groot-
vaders leerde kennen
Abe Brouwer hecht nu niet meer een
al te groot gewicht aan dat jeugd-
werk, dat geïnspireerd was op het
bekende gedicht van Adama van
Scheltema

,Aan hen!"
„Aan hen, die eenzaam door het

[leven gaan,
Die met hun warme hongerige bor-

[sten
Een echo zochten in hun eng be-

[staan —
En toch niet zoeken en "niet leven

[dorsten,
En met hun hunkerende nart ver-

[gaan!

Aan hen, die eens, vloekend aan 't
[licht gebracht,

Wet stralen om hun slaven zijn ge-
[boren —

Doch, door hun medeschepselen
[veracht,

De vlammen om hun vurig hoofd
[verloren.

En tasten door een wankelenden
[nacht —/

Aan hen, die heimelijk getekend
[zijn

Die in hun hart een diepe schaduw
[dragen.

Maar in hun geest een dubbel lich-
tten schijn —

Die zwijgend aan 't vergeefse leven
[vragen

voldoening voor hun vruchteloze
[pijn!"

Maar — al was dat eerste werk geen
meesterwerk het bezielde Abe
Brouwer om door te gaan met schrij-
,ven voor het toneel, al ging hij ook
schetsen en bijdragen schrijven.
Onder anderen aan „Het Volk" heeft
hij,in die tijd meegewerkt.

Tóén Abe Brouwer vierentwintig jaar
was. keerde hij uit „Holland" — daar

oort Eindhoven eventueel ook bij —
erug naar •zijn geboorteland en naar

zijn eerste vak en meteen koos hij,
toen hij nu begon mee te spelen In
'iet Friese dilettantentoneel, het Fries
\ls schrijftaal. Want in Friesland
aakte hij in contact met den schrij-
er J. P. Wiersma. - wiens „Roaits-

ice". de eerste Friese opera, onlangs"
zulk een groot succes had en daar-
door ging Abe Brouwer het Friese
toneel als zijn eigenlijke werkterrein
zien. ,
Zijn eerste Friese stuk werd gespeeld
in het jaar 1929 en heette „Damas-
cusvuur" (Damaskus-fjür): het vuur,
dat zichtbaar werd op de weg naar
Damascus, toen Saulus in een Paulus
veranderde. Daarop volgden: „Maryke
fen Lytsegea" (4 bedr.), „Slomjende
Krêfte" (Sluimerende Krachten, 3
bedr.), de blijspelen „Boerebüter", en
„Glanzjende Dieden" (Schitterende
Daden), 3 bedr., „Hy dy't woun" (Hij,
die won, l bedr.), „Doch iea snapt"
(Toch één gesnapt, l bedr.) en ten
slotte het stuk, dat ook in Holland
door een reeks voorstellingen bekend
werd en dat Abe Brouwer in, 1939
schreef voor het Leeuwarder Toneel-
gezelschap, dat elk jaar met een pre-
mière van een nieuw stuk pleegt te

komen: „Kening Skaek" (Koning
Schaak!. Dat stuk, waarin vader en
zoon fel tegenover elkaar staan, zon-
der dat de zoon het weet: want hij
weet niet, dat de stugge~ boer, tegen
wiens invloed hij als jonge, idealisti-
sche dokter vecht, zijn natuurlijke
vader is. De Friese boer, die zich den
koning voelt van het dorp, staat ten
slotte machteloos en krachteloos, als
de buitenechtelijke zoop blijkt te
houden van de wettige dochter van
den boer en als dus de gemeenschap-
pelijke vader door een moeilijke be-
kentenis de onmogelijkheid moet
tonen van een huwelijk tussen de
beide jonge mensen.
Men ziet, hoe Abe Brouwer de afge-
treden paden van het Hollandse
dilettantentoneel, waar men zich ge-
woonlijk vermaakt met de flauwe blij-
spelen van Henk Bakker enz. of met
ouderwetse draken, links laat liggen
en hoe hij een bijzonder en diep-aan-
grijpend probleem durft stellen, dat
herinnert aan de klassieke tragedie en
aan het Oedipus-verhaal, volgens het-

welk eens een te vondeling gelegde
koningszoon van zijn moeder ging
houden, zonder dat hij wist. dat het
zijn moeder was. Is zulk een probleem
te groot voor het dilettanten toneel?
Men moet in elk geval de durf van
den schrijver bewonderen. En de durf
van de spelers, die. gedragen dóór het
enthousiasme en de gespannen aan-
dacht van de toeschouwers in deze
moeilijke rollen vaak heel goed spel
laten zien. Vooral de Friese meisjes
zijn uiterst dankbaar en willig mate-
riaal voor een regisseur — zij zijn bij-
zonder gevoelig en leven zich gemak-
kelijk in in haar Tioeiliüke rollen —,
vindt Abe Brouwer, die vaak regis-
seert: niet alleen zijn eigen stukken,
maar ook die van anderen.

Maar thans heeft Abe Brouwer, die
al regelmatig verhalen schreef in het
Friese tijdschrift „Sljucht en Rjucht"
door de roman „De Gouden Zweep"
de aandacht van^veel meer mensen
getrokken dan ooit zijn toneelstukken
konden zien, of op 4én van zijn
vele „winterjounen". winteravondvoor-
Irachten naar hem kwamen luiste-

ren! Want \be Brouwer — dit tussen
twee haakjes! — is een bekend voor-
drager en s. winters, wanneer zijn
werk van straatmaken toch stil ligt,
trekt hij door het Friese land. Hij is
geen „hurnorist" en hij is1 ook niet
overdadig sentimenteel — „al kan ik
jullie net zo goed aan het lachen
maken als aan het huilen", waar-
schuwt hij zijn publiek van te-
voren —, maar hij streeft er bovenal
naar, de mensen iets mee te geven".
En die eigenschap heeft zijn boek ook.
Het is het boek van een gaaf, harmo-
nisch mens. En al behandelt het pro-
blemen, die men bijv. in Holland ook
kent uit de boeken van Theun de
Vries, wie „De Gouden Swipe" heeft
gelezen, zal, niet om stylistische, maar
misschien om zuiver-menselijke rede-
nen, nog^de voorkeur geven aan het
Friese boek-in-het-Fries boven het
Friese boek in het Hollands met zijn
stadsfriese dialogen. Nergens klinkt
het boek van Abe Brouwer naar de
brochure, nergens speurt men het
'lardnekkige en verbitterde, dat men
wel tegenkomt bij den anderen, ver-
hollandsten schrijver uit de Wouden.
En daarom is het te hopen, dat „De
3ouden Zweep" ook spoedig in het
Nederlands zal verschijnen. Het Fries
's een aparte taal, in tegenstelling
net de dialecten, zoals het Gronings '>
tn het Drents. Maar de streeklitera-
*uur7die er in verschijnt, vooral wan-
jeer zij zo boeiend en algemeen-men-
selijk wordt verteld als in de boeken
van Abe Brouwer, verdient niet be-
perkt te blijven tot drie of viermaal
honderdduizend Friezen, maar zij kan
strekken tot verrijking van de gehele
Nederlandse volksgemeenschap.

Abe Brouwer is in de nieuwe Friese
^tterkunde een van de zuiverste figu-
ren. Niet in de laatste plaats, doordat
hij arbeider-schrijver 'Steeds 'arbeider
is gebleven. Zoals hij in zijn vak dage-i,
üjks net contact bewaart' met de
darae, waarop wij gaan en staan —
„met beide benen op de grond" — zo
bewaart hij ook als schrijver het
nauwe contact met het Friese volk,
dat hij In zijn werk een monument
opricht van blijvende betekenis.

M. WOLTERS.



ZONDAGSARBEID
en c/e

LOONBELASTINÏÏ
Inzender J. M. D. te Arnhem stelt ons
de volgende vragen:
Over welk bedrag moet de loonbelas-
ting berekend worden, indien, als ge-
volg van het werken op Zondag, de
normale werkweek (bij uitzondering)
geen 6. doch 7 dagen telt?
Moet de belasting berekend worden
oveï het normale weekloon plus l dag
loon, of wordt dan de werkweek op
7 dagen gesteld?
Als voorbeeld neemt hij het geval van
een werknemer, die door bijzondere
omstandigheden (het lossen van
wagons op Zondag), op Zondag
arbeid verricht. Hij gaat er daarbij
van uit, dat de werknemer voor de
loonbelasting In groep I (ongehuwd)
valt. Hij verdient een weekloon van
ƒ24 (6x/4). Loonbelasting hiervoor
is /1.44. Op Zondag werkt hij ook
eens voor een enkele maal en ver-
dient dan ƒ4 Wordt van zijn week-
loon ƒ28 (loonbelasting ƒ1.92), of
moet hij over ƒ 24 loonbelasting be-
talen (ƒ 1.44, plus over l dag is ƒ 0.24,
dus totaal ƒ1.68?). Zijns inziens is
dit laatste juist.
Alvorens de gestelde vragen te be-
antwoorden, laten wij hieronder de
officiële tekst van het betreffende
deel van het besluit op de loonbelas-
ting volgen:

Art. 9, lid l, luidt:
„De loonbelasting wordt geheven over
het loon, dat over een loon-tijdvak
wordt genoten. Loon-tijdvak is het
tijdvak, waarover het loon wordt be-
taald."
Het begrip loon-tijdvak is derhalve
van beslissende betekenis. Wordt dus
In een bedrijf regelmatig Zondags ge-
werkt en wordt het loon normaal per
week uitbetaald, dan wordt de loon-
belasting over het loon-tijdvak van
7 dagen en overeenkomstig de week-
tabel berekend. Werkt een bedrijf nor-
maal zes dagen per week, dan wordt
de loonbelasting over het loon-tijdvak
van 6 dagen, eveneens volgens de
weektabel geheven. Dit zijn normale
gevallen. Nu het door inzender ge-
stelde geval: normale werkweek, bij
uitzondering Zon d a g-arbeid. Dan zal
de loonbelasting o.i. als volgt moeten
worden berekend:
Normaal loon-tijdvak van 6 dagen, Is
ƒ24 of ƒ1.44 loonbelasting. Bij ult-
a>ndering l dag van ƒ4 (Zondag).
Deze ƒ 4 moeten volgens art. 10 wor-
den belast als bijzondere beloning,
waarvoor een werknemer in groep I,
20 % loonbelasting of ƒ 0.80 verschul-
digd is. totaal derhalve ƒ2.24.
Indien echter de Zondag-arbeid meer-
dere malen zou plaats vinden, dan
bestaat de mogelijkheid, dat de In-
specteur met toepassing van het
tweede lid van art. 10, lid l, het loon
van de Zondag bij de overige zes
dagen voegt, waardoor slechts ƒ 1.92
loonbelasting verschuldigd is.
Onze conclusie is derhalve, dat In het
gunstigste geval de loonbelasting zal
worden geheven over een loon-tijdvak
van 7 dagen, dat de mogelijkheid be-

lstaat van een heffing over 6 dagen,
benevens een heffing wegens bijzon-
dere 'beloning (de Zondag) en dat de
zienswijze van inzender onjuist is.

MEDISCHE VRAGEN]

Correspondentie, de - - algemene
redactionele leiding van het
weekblad „Arbeid" betreffende,
richte men aan den Hoofd-
redacteur van het weekblad
>rArbeid", Postbus 100, Amster-
dam. Geen persoonsnaam ver-
melden.
Éij brieven, "bestemd voor de
verzorgers der onderscheidene
rubrieken, vermelde men de
naam van de rubriek duidelijk _
op de omslag. Voorts adresseren
aan Redactie Weekblad,^Arbeid",
Postbus 100, Amsterdam.

Vragen voor deze rubriek ncht* men
tot den medischen medewerker van
het weekblad ..Arbeid Postbus 100.

L K. te F. Als complicatie, die in de regel
eerst meerdere jaren na een operatie aan
maag en twaalfvingerige darm optreedt,

^kent men bloedarmoede, die zich kenbaar
maakt door vermoeidheid en hartkloppin-
gen. Met ijzerpraeparaten, pepsine-zout-
zuur, soms ook met binaemon en vita-
mine B-praeparaten. pleegt men deze toe-;
stand met succes te bestrijden. Wat u on-
der „overvloedige gal" verstaat., is mij niet
recht duidelijk.
A v. d. H. te A. Wanneer de nieuwe rege-
ling van de distributie van ziekenvoedsel
verwacht kan worden, is alleen bij de
regering bekend.

"S S. te A. R. Bij een operatie aan de
schildklier wordt niet de gehele klier weg-
genomen, maar een belangrijk gedeelte er-
van verwijderd. Hierdoor ontstaat mis-
schien mede onder invloed van de aan
de operatie vooraf gaande jodiumbehan-
deling in de regel een. zoals u ook hebt
ondervonden, zeer gunstige ommekeer in
het gestel van de zieke, die zich o.m, in
een fikse gewichtstoename uit. Het over-
gebleven gedeelte . van de schildklier
wordt dan in de regel weer gezond en
vertoont dan geen of nauwelijks meer
neiging om opnieuw te gaan uitgroeien.
Wanneer in bijzondere gevallen toch op-
nieuw weer een vergroting op wil gaan
treden, wil dat niet zeggen, dat een twee-
de operatie nodig zal zijn. U moet zich
echter dan wél weer onder behandeling
stellen.
J. W, D. te A. Tot mijn spijt kan ik zon-
der onderzoek niet over uw toestand oor-
delen.
A. K. te 's-Gr. 67,9 kg. is uw normale ge-
wicht. U bent er dus 22% onder en uw
huisarts kan wel degelijk extra voeding
voor u aanvragen.
A. d. B. v. d. M. te W. Uw gewicht is ruim
38% onder het normale. U moet zich dus
zonder uitstel onder behandeling van uw
huisarts stellen. Vanzelfsprekend zal deze
u extra rantsoenen kunnen bezorgen.
C L. te D. Stelt u zich spoedig onder be-
handeling van uw huisarts. Overigens kun-
nen niet voluit ondertekende vragen niet
iu behandeling worden genomen.
A J. W. te U. Uw lichaamsgewicht is vol-
komen normaal.
Naar wat u schrijft, heeft een ontstoken
amandel aanleiding gegeven tot zwelling

• van een of meer lympheklieren aan de
kaakhoek. Deze zwelling pleegt vanzelf te-
rug te gaan wanneer de amandel geneest.
D<= verdikking onder dé tong kan ook be-
rusten op een ontsteking in of een ver-
stopping van deii uitvoergang van een der
speekselklieren.
Het somtijds overslaan van de hartslag
is een heel onschuldig verschijnsel, dat bij
tal van mensen uit zichzelf en ook wel in
tijden van nerveuze spanning optreedt.
Wanneer u er hinder van hebt. kan de
huisarts dit verschijnsel gemakkelijk met
een kininekuurtje bestrijden.
A. J. v. B. te A. Voor de bestrijding van
deze aandoening moet u de hulp van uw
huisarts inroepen,
J v. D. te. U. Kunt u mij eens nauwkeu-
rig schrijven, hoe de voeding van uw doch-
tertje thans geregeld is?
H d. J. te A. Er bestaat bij u een lichte
slepende ontsteking van het slijmvlies van
de oogleden en de oogbol. Uw huisarts of
een oogarts bunnen u hiervan zeker af-
helpen.
G d. L. 4e H. Aangenomen, dat uw ver-
loofde nog geen 25 jaar is, komt hij be-
neden een lichaamsgewicht van 60 kg.
voor extra toewijzing in aanmerking.
S. C. te G. U zult deze wrat moeilijk zelf
kunnen behandelen. Wendt u zich tot uw
huisdokter.
C. J. D. te A. Het gewicht van uw moeder
is 21% minder dan bij haar leeftijd en
lengte hoort. Wanneer uw huisdokter een
nieuwe aanvraag doet op grond van on-
voldoende voedingstoestand bestaat er dus
alle kans, dat deze zal worden toegewe-
zen.
C J. de W. te U. U weegt ruim 25% min-
der, dan bij uw leeftijd en lengte hoort.
Uw huisdokter kan dus extra voeding voor
u aanvragen.
M. K. Z. te A. U kunt uw kleintje in de
tweede week in April verwachten. Uw leef-
tijd is geen enkel bezwaar voor de komen-
de gebeurtenis, maar aan verbetering van
uw voedingstoestand moet u zo goed moge-
liik werken.
G B. te 's-Gr. Tot mijn spijt kan ik zon-
der onderzoek over de oorzaak van uw
jeuk niet oordelen.
.,'. v. d H. te N. Er komt nogal eens onder
de nagel van de grote teen een sterke

hoorn vorming voor: hyperkeratosis subun-
gualis. Vraagt u hulp van uw huisdok-
ter. In hardnekkige gevallen kan vaak
nop door middel van een voorzichtige
Röntgenbehandeling genezing worden be-
reikt.
i D. te W. T. Tot herstel van de bezwa-
ren, die u beschrijft, kunnen inderdaad
de vitamine B,-tabletten meehelpen. Men
moet dan echter vrij grote hoeveelheden
van dit vitamine innemen: 10 a 20 mg.
per dag (= 6 a 7 tabletten pharma-
neurine). Vooral van Amerikaanse zijde
wordt het gelijktijdig gebruik van bier-
gist hierbij aanbevolen
Wat uw tweede vraag betreft, zonder on-
derzoek is het niet mogelijk over de be-
zwaren van uw vrouw te oordelen.
V. S. te A. Het is mij niet bekend, of in-
tierdaad het zwart afgeven tijdens het
dragen van een gouden ring op eeri af-
vijking in de stofwisseling van de be-
t-okkene wijst. Ongerust zou ik mij er
niet over maken.
A. K. te H. Kefirmelk is niet hetzelfde als
joghurt, maar kan vermoedelijk voor uw
doel ook worden gebruikt. Met 10 gram
l-.efirkorrels kan men iedere dag een fles
kefirmelk maken. De droge korrels wor-
den eerst 5 uur ir lauw water geweekt,
de gezwollen korrels worden nu gewassen
üoor ze herhaaldelijk met vers water te
'schudden en telkens af te gieten, dan in
'/, , liter gekookte en weer afgekoelde melk
gedurende 24 uur bij kamertemperatuur
weggezet. De melk, die men er dan af kan
gieten, wordt in een fles gedaan, die ver-
der ' wordt aangevuld met gekookte en
daarna afgekoelde melk. De .fles moet van
tevoren met veel zorg worden uitgebroeid.
De inhoud wordt doorgeschud, hermetisch
afgesloten en in de warme kamer gedu-
rende 2 x 24 uur bewaard. Van tijd tot'
tijd eens flink omschudden. Dan is de
melk voor het gebruik gereed. Is ze te
weinig zuur en niet gelijkmatig dik, dan

. «as de temperatuur te laag. Is ze te zuur,
1 dan heeft ze bij te hoge temperatuur ge-

staan. Een verkeerde bijsmaak komt door
df melk zelf of door een minder zindelijke
bewerking.
De kefirkorrels kunnen iedere keer op-
nieuw op dezelfde wijze worden gebruikt.
Pet is voldoende ze tweemaal per week
met water af te wassen Ze blijven ook
beter, wanneer men ze nu en dan b.v.
eens in de zes weken, nadat ze goed met
water zijn gewassen, op een schone doek
buiten in de zon laat drogen.
Wat uw tweede vraag betreft, er bestaat
een mogelijkheid, dat uw nierziekte kan
worden genezen, wanneer de, ontstekings-
haard, die oorzaak is van de bij u tel-
kens optredende „ziekte der halsklieren"
wordt weggenomen. Het kan zijn, dat
hiervoor uw amandelen moeten worden
gepeld, het kan ook zijn. dat ont-
stoken tandwortels de boosdoeners zijn.
Kunt u zich op dit gebied niet eens door
een specialist laten onderzoeken? In uw
ciieet is m.i. te weinig melk verwerkt, ver-
de' is het uitstekend. Tegen het gebruik
van de vitamine C-tabJletten is geen be-
zwaar, en evenmin tegen het zuurbinden-
dt poeder.
Wat uw laatste vraag betreft, de gespron-
gen mondhoek kan wijzen op bloedarmoe-
de en gaat in dat geval eerst over, wan-
neer ijzer wordt gebruikt.
C. S te 's-Gr. Bij alles, wat u reeds
doet tegen uw winterhanden zoudt u ook
nog aan uw huisdokter kunnen vragen,
of hij misschien bij u nog verbetering
kan bereiken met geneesmiddelen, die de
bloedsomloop aan de oppervlakte van het
lichaam bevorderen en de hartswerking
aanzetten. Uw gewicht is ruim 12 pet,
onder wat normaal is voor uw leeftijd, en
lengte.
J. K. Uw gewicht is ongeveer normaal
voor uw leeftijd en lengte. U bent op uw
een en twintigste jaar inderdaad aan het
laatste beetje lengtegroei toe en zult wel
ongeveer tevreden moeten zijn met wat
u tot nu toe hebt bereikt. Middelen om
op deze leeftijd nog verder in lengte toe
te nemen kan ik u niet aangeven.
R. H. te M. Moedervlekies zijn scherp

f begrensde, meestal kleine afwijkingen van
de huid. die erfelijk zijn verkregen, op
verschillende leeftijden zichtbaar worden
en zich uiterst langzaam ontwikkelen. Ze
groeien, mee met het lichaam en hebben
bovendien nog tot op zekere hoogte een
zelfstandige groei. Als het hoogtepunt
van deze laatste bereikt is. veranderen ze
in de regel niet meer, kunnen zelfs min
of meer in grootte teruggaan. Het is
zaak. om moedervlekken ongemoeid te
laten. Een prikkeling ervan met bijtende
middelen of door middel van het mes,
kan tot een iwaadaardiee degeneratie
van deze wèefselstukjes aanleiding geven.

HOUDEN EN TELEN
VAN KONIJNEN

/
s dé* voedster hitsig, dan volgt de
paring vanzelf. Het is voldoende om

een voedster één keer te laten dekken.
Om echter de zekerheid, dat de dek-
king geslaagd is, zo groot mogelijk te
doen zijn, kan men een tweede dek-
king doen plaats hebben en dan het
liefst ongeveer 4 uur na de eerste
heeft plaats gevonden.
Zekerheid, dat de gedekte voedster
ook drachtig is, heeft men niet. Het
best controleert men zulks door 8 a 9
dagen, nadat de dekking heeft plaats
gehad, de voedster opnieuw bij den
ram te brengen. Neemt de voedster
den ram direct zonder enig verweer
weer op, dan kan men wel aannemen,
dat de voedster niet drachtig is ge-
weest. Wanneer de voedster echter
knerpt en jammert, doet men ver-
standig haar direct weer bij eten ram
weg te nemen, daar in dat geval ge-
rustelijk kan worden aangenomen,
dat de voedster drachtig is van de
eerste dekking.
Een ervaren en kundig fokker is on-
getwijfeld in staat na 2 a 2| week de
•jongen in het moederlijf te voelen, •
doch ook bij den meest ervarene zijn
daarbij vergissingen niet uitgesloten.
Wanneer de voedster een dag of 7 d,
8 na de dekking in het strooisel be-
begint te scharrelen, dan is zulks als
regel een teken van drachtigheid; be-
gint ze echter al vroeg na de paring
(16 a 17 tdagen) reeds aan de nest-
bouw, dan is zulks een teken, dat zij
niet drachtig ts.
De periode van de dracht duurt 30 ü
31 dagen en nu komt de vraag hoe .
moet de voedster gedurende die
periode worden gevoerd
Gedurende de tijd van de dracht
moet de voedster natuurlijk wel
krachtig, doch niet overdreven wor-
den gevoerd. Het door haar opge-
nomen voeder moet niet alleen dienen
voor eigen onderhoud, doch htet moet
ook dienen voor het opbouwen en
ontwikkelen van het jonge Leven, dat
zich in het moederlijf ontwikkelt.
Maar men passé op voor vetmesten.
De voedsters, die vet zijn, werpen als
regel moeilijker dan niet vette voed-
sters en de practijk heeft voorts be-
wezen, dat de jongen van vette voed-
sters vaak klein, zwak en minder
levenskrachtig zijn dan de jongen
van niet vet gevoerde voedsters.
In deze tijd zouden we voor dragende
voedsters aanbevelen. gestampte
aardappelen of aardappelschillen met
wat grasmeel, een korstje brood, dat
overschiet, een peen, een paar boe-
renkoolbladeren en een % liter onder-
melk, die langzaam, tot een £ liter
wordt verhoogd tegtn de tijd van het
werpen.
Een moederdier verandert door de
dracht: er heeft gedurende de dracht
in het lichaam van het moèderdier
een grote physiologische verandering
plaats waarvan één van de gevolgen
is, dat het gedrag van de voedster
vaak heel anders wordt dan voor de
dracht Een dier. dat daarvoor leven-
dig was, wordt rustiger; een ander,
dat bijterig was en zijn ve-zorger op
de handen poogde te springen als hij
daarmee in het hok kwam. wordt
verdraagzamer, terwijl een derde, dat
voordien zacht en mak was. dan juist
gaat bijten en Krabben.
Gedurende de dracht hoeft het hok
riet in het donker te worden gehou-
den, maar men houde er toch alles
weg wat de normale rust verstoort.
Wanneer het nu zo ver is, dat hét
dier over 6 a S dagen kan werpen,
dan reinige men het hok zQrgvuldig
en geve het dier voldoende nest-
materiaal. Als ideaal nestmateriaal
ts te beschouwen goed droog haver-
stro; ook minderwaardig hooi of
houtwol kan worden gebruikt.
Wie genoodzaakt is, de- drachtige
voedster om de een of andere reden
uit haar hok te verwijderen, moet
voorzichtig met het dier omgaan. Men
pakt. in zulk een geval het dier met
de rechterhand krachtig in het vel op
de rug en steunt met de Linkerhand
de buik.



KRONIEK VAN DE ARBEID
D e bemoeienissen van het N.V.V.

hebben zich de laatste weken —
voor zover £ij de publieke aandacht
trekken — hoofdzakelijk bewogen op
twee -wel onderscheiden terreinen. In
de eerste plaats de zorg voor de ar-
beiders in Duitsland en ten tweede
het contact met de werkgevers. Na-
tuurlijk zet iedere vakbond tegelij-
kertijd zijn eigen acties rustig voort
en komen daarvan regelmatig de
grotere of kleinere resultaten binnen.
Voor onze lezers, die ieder op hun tijd
het inlegblad van de bond. waarin
zij georganiseerd zijn, ontvangen, be-
hoeven wij daarvan geen uiteenzet-
ting te geven. Toch moeten wij tege-
lijkertijd aandacht besteden aan het-
geen er buiten het rechtstreekse vak-
bondswerk omgaat.
De verzorging van de Nederlandse
arbeiders in Duitsland is, zoals van-
zelf spreekt, een uiterst belangrijke
aangelegenheid. Bij elkaar betreft het
meer mensen dan in drie of vier grote
vakbonden "gezamenlijk georganiseerd
zijn. Bovendien zal dit aantal in de
toekomst nog wel belangrijk toene-
men, aangezien in Duitsland de be-
hoefte aan arbeidskrachten zeer groot
is en in'Nederland de arbeidsgelegen-
heid inkrimpt. De taak, die het N.V.V.
daar in Duitsland op zich heeft ge-
nomen, is bijgevolg een werk. dat
geen halve maatregelen verdraagt.
Nu wordt de hoofdzaak van dit werk
uitgevoerd door de Duitse organisa-
tie van de arbeid, het „Arbeits-
Front" en dit» lichaam heeft in de af-
gelopen jaren zoveel ervaring met
tewerkstelling van arbeiders opge-
daan, dat men daar veilig op kan
vertrouwen. Toch heeft de practijk
aangetoond, dat het aanstellen van
Nederlandse vertrouwensmannen in
de kampen en het inrichten van een
kantoor van het N.V.V te Berlijn ten
dienste van de sociale zorg voor onze
landgenoten in Duitsland noodzake-
lijk was.
Het leven in kampen is voor dit soort
werk voor de overgrote meerderheid
van de betrokkenen onvermijdelijk.
Er is in Duitsland een zo groot tekort
aan woningen, dat het onderbrengen
van gezinnen op een schaal van enige
betekenis uitgesloten is. Deze nood-
zaak van het kampleven brengt dan
echter met zich mee, dat het verblijf
in de kampen zo aangenaam mogelijk
moet worden gemaakt. Ook van de
zijde van de kampbewoners «elf moet
daartoe worden meegewerkt. Het is
.het eerstff belang van de arbeiders,
dat zij er voor zorgen, dat het kamp-
leven geen bezwaren veroorzaakt, die
uit eigen slordigheid of nalatigheid
voortvloeien Toch schijnt dit laatste
jammer genoeg nog wel voor te ko-
men.
Het is wellicht het beste, wanneer
wij hierover iets overnemen uit de
rede, die commissaris Woudenberg
onlangs te Maagdenburg heeft ge-
houden voor een duizendtal Neder-
landse arbeiders:

„Uiteraard heeft o.a. dit leven in
kampen zekere moeilijkheden doen
ontstaan. Het is nu eenmaal zo, dat
de Nederlander niet gemakkelijk van
huis trekt. Hij is zeei huiselijk aange-
legd en bevindt zich gaarne temidden
van zijn gezin. "De omstandigheden
hebben thans echter het kampleven
noodzakelijk gemaakt. Dit schept bij-
zondere problemen. Er hebben zich
moeilijkheden van andere, van psy-
chologische aard voorgedaan. Verge-
ten mag evenmin worden, dat de Ne-
derlandse arbeiders in zekere mate
evenzeer schuld treft bij het ontstaan
van deze moeilijkheden. Ik moet tot
mijn spijt opmerken", aldus commis-
saris Woudenberg, „dat er arbeiders
zijn, die onze Nederlandse reputatie
van een zeer rein volk te zrjn. oneer
hebben aangedaan. Er zijn daarvoor
In sommige kampen op het gebied
van de reinheid en de zuiverheid toe-
standen ontstaan, dia niet door de
beugel kunnen. Verder moet worden
opgemerkt, dat de kameraadschappe-

lijke geest onder de arbeiders in be-
paalde gevallen te wensen heeft over-
gelaten. De Nederlandse arbeidsbu-
reau's, die waren belast met de uit-
zending van de Nederlandse arbeiders
naar Duitsland, gaan ook niet geheel
vrij uit. Er zijn bij de arbeiders soms
verwachtingen gewekt, die niet ver-
wezenlijkt konden worden. Dit heeft
niet alleen betrekking on de te ver-
dienen lonen, maar evenzeer op de
tijdsduur van werken in Duitsland.
Tenslotte zijn van Duitse zijde in
zekere zin uit psychologisch oogpunt
ten aanzien van het begrip van de
mentaliteit van den Nederlandsen
arbeider soms fouten gemaakt. Dit
alles heeft ongeprdende verhou-
dingen in het leven geroepen en der-
halve heeft het N.V.V. in samenwer-
king met het Duitse Arb'eidsfront en
het Rijksarbeidsministerie te Berlijn
zich ingezet om hier ordenend op te
treden. En met succes.'"
„In de eerste plaats is voor de Neder-
landse arbeiders in Duitsland een bij-
zondere organisatie in het leven ge-
roepen. Daartoe is Duitsland verdeeld
in elf gouwen en in elke gouw zal een
vertegenwoordiger van het N.V.V. op-
treden, die de belangen van de arbei-
ders zal behartigen. Deze vertegen-
woordigers zullen derhalve als de ver-
trouwensmannen van de arbeiders op-
treden en indien.zich ergens moeilijk-
heden voordoen, dan kunnen de Ne-

derlandse arbeiders zich tot hen
wenden." _
„In de tweede plaats is voor de arbei-
ders, die in Duitsland werken een
contract ontworpen, waarin nauw-
keurig staat omschreven' onder welke
voorwaarden zal worden gewerkt. En
wat even belangrijk is: het N.V.V. en
het Duitse Arbeidsfront zullen geza-
menlijk er voor instaan, dat deze con-'
tracten zullen worden nageleefd, ge-
vallen van zeer bijzondere aard na-
tuurlijk uitgesloten'
„Wanneer door verkeerstechnische
oorzaken het niet mogelijk zal zijn,
dat na afloop van een contract ver-
voer van arbeiders Haar Nederland in
groten getale mogelijk is, zal men
hiermede uiteraard rekening moeten
houden. Overmacht kan men nu een-
maal niet tegengaan."

Daarna zei de heer Woudenberg nog
iets over de overeenkomst tussen
N.V.V. en D.A.F.

„Er is tussen het N.V.V. en het Duitse
Arbeidsfront een overeenkomst ge-
sloten, volgens welke de Nederlandse
arbeiders als lid van het Duitse Ar-
beidsfront, wanneer zij weer naar hun
vaderland terugkeren, dezelfde rech-
ten hebben als de arbeiders-leden
van het N.V.V., die in Nederland wer-
ken. Dit is met name van belang ten
aanzien van de uitkering bij werk-

Ziekenfondsregeling en
werkloosheid

Nieuw besluit
brengt meer
klaarheid
t n ons nummer van 16 Januari gaven
l wij onder ^iekenfondsvragen" in

't kort antwoord op een aantal regel-
matig weerkerende vragen op dat
gebied.
Onder anderen gaven wij als onze'
mening te kennen, dat het recht op
ziekenfondsverzorging gedurende vier
weken na ontslag uit een betrekking
blijft bestaan. Deze toelichting blijkt
achteraf bezien niet geheel juist te
zijn geweest, of liever gezegd onze
toelichting liep op de feiten zoals ze
thans zijn, min of meer vooruit.
Zoals wij schreven, behoudt de arbei-
der gedurende korte tijd het recht op
ziekengeld indien hij werkloos wordt.
Wordt hij namelijk binnen een maand
na zijn ontslag ziek, dan zal hem
ziekengeld worden toegekend, wan-
neer hij in de twee maanden, die aan
zijn ontslag voorafgingen, dat wil zeg-
gen voorafgingen aan de laatste dag
waarop hij heeft gewerkt, ten hoogste
acht dagen werkloos is geweest.
Wordt de arbeider binnen een week
na zijn ontslag ziek, dan is de rege-
ling nog veel gunstiger. In dat geval
behoeft hij in de twee maanden, die
aan zijn laatste werkdag vooraf gin-
gen, slechts op zestien al of niet op-
eenvolgende dagen te hebben gewerkt
om nog -aanspraak op ziekengeld te
behouden.

Nu blijkt uit artikel 55 van de Ziekte-
wet, dat alhoewel 'dus in sommige
gevallen tijdens werkloosheid aan-
spraak op ziekengeld kan worden ge-

maakt, de arbeider niet meer ver-
zekerd is, doch aanspraak gemaakt
kan worden, alsof de arbeider ver-
zekerd was gebleven.
Afgezien van de mogelijkheid zieken-
geld te krijgen, bestaat de verzekering t
dus in feite tijdens de werkloosheid-'
niet meer. Daardoor is dan ook auto-*
matisch de aan de ziektewet gekop-
pelde ziekenfondsverzekering geëin-
digd op het ogenblik, dat de arbeider
werkloos wordt.
Uit het bovenstaande blijkt, dat op
een bepaald moment dus wel aan-
spraak op ziekengeld kan bestaan,
terwijl geen aanspraak meer gemaakt
kan worden op die verstrekkingen
voor den arbeider en zijn gezin inae-
volge de verplichte ziekenfondsver-
zekering.

Inmiddels heeft de commissaris be-
last met het toezicht op de zieken-
fondsen, in afwachting van een defi-
nitieve regeling, thans deze oneffen-
heid weggenomen, door de aanspraken
op verstrekkingen ingevolge de zie-
kenfondsverzekering te laten voort-
bestaan onder dezelfde voorwaarden
die bij werkloosheid ook gelden, ten
aanzien van het ziekengeld.
Viteraard geldt dit ook voor de in-
direct verzekerden, dat wil dus zeggen,
de gezinsleden van den arbeider. Dat
wil dus zeggen, dat de arbeider en
zijn gezin aanspraak op verzorging
van het ziekenfonds blijven maken
zolang de arbeider recht op zieken-
geld zou hebben ingeval hij ziek
werd.
Tenslotte fa er nog op gewezen, dat
indien de arbeider niet werkt~wegens
onwerkbaar weer en dergelijke, in
welk geval de ziekteverzekering door-
loopt, óók de ziekenfondsverzekering
blijft bestaan, met de daaraan ver-
bonden rechten.

loosheid. Immers, in de reglementen
van de werkloosheidskassen van de bij
het N.V.V. aangesloten vakorganisa-
ties, zijn bepalingen opgenomen over
wachttijden, alvorens recht op kas-
uitkering bestaat. De Nederlandse
arbeider, die uit Duitsland naar Ne-
derland terugkeert, heeft onmiddellijk
dezelfde rechten als de overige leden
van het N.V.V. Wanneer een Neder-
landse arbeider, die in Duitsland
werkt, zijn contributie aan het Duitse
Arbeidsfront heeft betaald, is hij, zon-
der enige verdere kosten in Nederland
bij aanmelding lid van het N.V.V."
„Naast deze materiële verzorging van
de Nederlandse arbeiders, die in
Duitsland werkzaam zijn, heeft het
N.V.V. bijzondere aandacht besteed
aan de culturele verzorging. Zo zullen
20.000 exemplaren van het dagblad
van „De Arbeiderspers" regelmatig
naar de kampen in Duitsland worden
gestuurd. Er zijn door het N.V.V.
30.000 Nederlandse boeken voor de
arbeiders in Duitsland aangekocht.
Tijdschriften zullen bij verscheiden*

-duizenden naar Duitsland worden
verzonden. Zo zal de arbeider, die in
Duitsland werkt, door het lezen van
de Nederlandse lectuur, door het
regelmatig vernemen van hetgeen er
in zijn vaderland gebeurt, de banden
met het vaderland nauwer voelen
aangehaald."

Tenslotte deelde de heer Woudenberg
in dit verband nog mede, dat er schil-
derijen, etsen en platen zullen worden
aangekocht ter versiering van de
ruimten, waar de. arbeiders in de
kampen vertoeven. Al deze dingen en
al hetgeen door het N.V.V. ten behoe-
ve van den Nederlandsen arbeider in
Duitsland wordt gedaan, wordt ge-
dragen door de gedachte, dat de Ne-
derlandse arbeider tot de besten van
Europa behoort en derhalve niet in
een ondergeschikte positie ten op-
zichte van den Duitsen arbeider mag
geraken.

T hans nog een enkel woord over de
bijeenkomsten met de werkgevers.

De heer Vari Kampen heeft in een
dezer bijeenkomsten nog eens in her-
innering gebracht, dat de grondslag
van het N.V.V. is. de belangen van de
arbeiders te behartigen ongeacht <en
zeker niet „ondanks", zoals de Nieuwe
Rotterdamse Courant schreef) diens
politieke of confessionele overtuiging,
— het algemene belang dus van den
Nederlandsen arbeider. Dat is de
enige bruikbare grondslag voor
arbeidsorganisatie. De werkgevers
zullen echter een andere houding
tegenover het N.V.V. moeten gaan
innemen. Behartiging van de arbeids-
belangen is geen zaak van de arbei-
ders alleen, doch een aangelegenheid,
die de gehele volksgemeenschap aan-
gaat. Zoals wij elders in dit blad
schrijven,' behoort het grootste deel
van het volk tot hen, die in loondienst
werken. Daardoor valt het arbeiders-
belang nagenoeg samen met het alge-
meen belang.
Hoe meer de werknemers zichzelf
gaan voelen als mede-arbeiders ten
gunste van dat algemene volksbelang
en hoe minder zij zich op het stand-
punt stellen, dat de arbeiders slechts
noodzakelijke arbeidskrachten voor
hun bedrijf zijn, des te beter zullen
de verhoudingen tussen de volksgroe-
pen worden.
Niemand kan voorspellen hoe de
organisatie van de arbeid zich zal
voltrekken. Dergelijke dingen zijn
geen kwestie van het volgen van een
vooruit klaargemaakt schema, doch
van het begrijpen van wat voor het
volk goed, bruikbaar en aanvaardbaar
is. Maar dit kan zeker wel gezegd wor-
den, dat hoe meer de werkgevers zich
verdiepen in het arbeidersvraagstuk,
des te geredelijker een basis kan wor-
den gevonden voor duurzame samen-
werking.
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Tegeltjes gieten

E en huisvlijtbeoefenaar In Den
Haag^vroeg ons, op welke wijze hij

moest vervaardigen een afgietsel van
een tegel in-gips of cement, een z.g.
„reliëftegel", zoals die tegenwoordig
In vele z.g. kunsteaken te koop wor-
den aangeboden. Dergelijke tegeltjes
kunnen op zeer veel manieren wor-
den vervaardigd. Met eenvoudige
voorstellingen of ornamenten ver-
sierd, worden ze o.a. gebruikt als
„onderzetje" op de tafel om er warme
schotels op te plaatsen. Het vervaar-
digen van zulke tegels is een bijzon-
der interessant werk, dat velen van
onze huisvlijtbeoefenaars zeker met
succes zullen kunnen verrichten.
Indien u deze arbeid nog nooit hebt
gedaan, maar e.r u door onze voor-
beelden en beschrijving toe voelt aan-
getrokken, dan is het wel gewenst,
dat u begint met het maken van
enkele eenvoudige tegeltjes. De bij-
zondere resultaten, die 'u spoedig zult
bereiken, zullen voor ü een aanspo-
ring zijn om al gauw uw krachten te
beproeven op moeilijker arbeid in dit
genre.
We beginnen met het maken van een
tekening op papier in de juiste groot-
te van de te vervaardigen tegel. We
nemen daarvoor een simpele teke-
ning, b.v. een scheepje zoals fig l
aangeeft We kopen wat plaaticine of
modelleer-was, die in ronde staven in
huisvlijt winkels te bekomen is.
Door kneden en uitrollen met een
ronde stok maken we hiervan een
vrij dikke tegel, die we op een plank

of een stuk stevig karton leggen. Met
een scherp mesje of een spateltje
snijden we de contour van de teke<-
ning in de plasticine. Fig. I.
Vervolgens verdiepen we de verschil-
lende delen, die in fig. II zijn aange-
geven, door indrukken met een spatel
en, zo nodig wegnemen van de plas-
ticine. De spateltjes. die we voor
deze arbeid nodig hebben, moeten óf
worden gekocht, óf worden vervaar-
digd. Een paar ronde stokjes, waar-
van de uiteinden worden afgeplat, af-
geschuind of puntig worden gemaakt,
kunnen ons al goede diensten be-
wijzen-,
De „verdieping" moet overal gelijk-
matig zijn en ze behoeft bovendien
niet zo sterk te „spreken. Beginnende
beoefenaars zijn meestal geneigd het
reliëf te hoog te maken; om een mooi
resultaat te verkrijgen is dit absoluut
niet nodig.
Fig. II geeft het scheepje in „vlak-
reliëf". We dienen er vooral op te
letten, dat de randjes van het reliëf
óJ zuiver loodrecht zijn. óf — beter
nog — iets schuin lopen naar buiten.
Zouden de randjes naar binnen lopen,
dan kan er geen goed gipsafgietsel
van worden gemaakt want dan heb-
ben we randjes waar — zoals men
dat noemt — de gips onderkruipt.
In fig. III is het scheepje nog iets
meer gemodelleerd. Verschillende
delen zijn wat meer afgerond etc
Ons plasticirie-modei is nu klaar.
Thans komt het tweede deel van onze
arbeid. We nemen vier glad geschaaf-
de plankjes — ze behoeven niet de
lenste van de tepel te hebben, zoals

fig. IV laat zien — en smeren deze in
met lijnolie of patentolie. Deze plank-
jes worden stevig tegen dt plasticine-
tegel aangedrukt: niet een paar kluit-
jes plasticine kunnen we de plankjes
aan de buitenkant steunen, zodat ze
goed op haar plaats blijven.
Met gips vervaardigen we nu ons
„negatief"- Bij voorkeur moet u gips
bij den stucadoor zien te bekomen,
niet bij den drogist, want daar is de
gips meesta4 „dood' zoals de term
luidt. In een oud bakje of een oude
kom maken we de gips aan: neem
wat water,( doe daar gips bij en roer
met een 'oude lepel tot u een vrij dik
papje krijgt, zonder klontjes! Dat
papje wordt over ons model gegoten
in een vrij dikke laag. We zetten ons
werkstuk voorzichtig weg en eerst als
de gips door en door droog en hard
is. kunnen we de plankjes verwijde-
ren en voorzichtig het gipsmodel —
het negatief dus — van de plasticine
scheiden. U begrijpt nu wel. dat u er
voor moet zorgen dat er geen gips
tussen de plankjes en het plasticine-
model kan lopen. Het verkregen nega-
tiei wordt vlak gelegd op een plank-
je en goed schoongewassen met een
kwastje en zeepwater We laten het
goed drogen en smeren het dan weer
flink in met olie er vooral voor zor-
gende dat ook alle reliëf-kan t j es
flink worden geraakt.
Nu volgt het derde deel van onze
arbeid.
In een oude kom of iets dergelijks
maken we een mengsel van ongeveer
d r i e delen- cement en één deel fijn
zand. We moeten daarbij onder ge-
stadig roeren zoveel water toevoegen,
dat het mengsel nog behoorlijk uit de
kom kan vloeien. Om het gipsmodel
zijn weer de geoliede plankjes gezet
en dan wordt het cement over het
negatief gegoten in een flinke dikke
laag. Op de plankjes kunnen we voor-
af met een potlood afzetten hoe hoog
het cement moet komen. Ongeveer
drie dagen laten we ons werkstuk
rustig staan. Dan is het cement hard
geworden en kan de cement-tegel
van het negatief worden verwijderd.
We hebben nu in cement een „posi-
tief", dat weer geheel gelijk is aan
ons plasticine model. Het resultaat is
meestal verrassend en schenkt aan
den. maker veel bevrediging. Het
negatief kan worden gebruikt voor
het vervaardigen van meerdere af-
gietsels. De cementteg'el kan - - in-
dien men dat wenst — worden opge-
werkt met kleuren. Nodig is dat
meestal niet en het vereist bovendien
zéér veel' zorg, wil men het althans
goed doen. Het vergulden van de

t diepere gedeelten kan somtijds wel
B een bijzonder mooi effect geven.

J Als voorbeelden ^ven we verder nog:

a. een eend en een Doom motief in
vlakreliët voor eenvoudig werk;
b een maanvis, een werkstuk dat
reeds veel meer routine vraagt;
c. als véél moeilijker arbeid — doch
wie weet welke kunstenaars er onder
-onze lezers schuilen — de Mercurius-
staf. het zinnebeeld van de handel én
het Nederlandse wapen met gestyleer-
den leeuw.

f en wandlampje
Een tweede huisvlijtbeoefenaar vroeg
om een model voor een „gezellig"
wandlampje, dat óf van hout. óf van
metaalplaat kon worden gemaakt.
In fig. A is het vooraanzicht gegeven
van een lampje met metalen achter-
plaat; in fig B is hetzelfde model
perspectivisch getekend met een tri-
ple» achterplaat.
De achterplaat van A kan effen ge-
houden worden, behamerd worden of
op andere wijze worden verlevendigd.
Voor het kapje wordt een draad-
model gesoldeerd in de aangegeven
vorm Voor de achterzijde behoeft
geen zeshoek gesoldeerd te worden;
de onderste horizontale spijltjes kun-
nen recht verbonden worden. Bij
model A past het kopje in een op-
staande metalen rand. die op de ach-
terplaat wordt geklonken Bij 'model
B is deze <rand vervangen door een
houten lijstje. In de achterplaat wordt
een gaatje geboord, waardoor het
snoer gaat voor het electrische
lampje Bij A kan het kapje worden
vastgemaakt door twee loodstripjes of
metaalplaatjes op de plaat te sol-
deren vlak bij de zijkanten van het
kapje, zodat dit tussen opstaande
rand .en loodstripje wordt gekneld.
Bij B kunnen twee van de horizontale
spijltjes van het draadmodel verlengd
worden. In het achterplankje boren
we op de overeenkomstige plaatsen
twee kleine gaatjes, waardoor de
spijltjes worden gestoken, die dan aan
de achterzijde worden omgebogen.
Het kapje kan worden gemaakt van
tekenpapier in twee delen. n. l. de zes-
-hoekige voorkant en één ^doorlopende
rechthoek voor zijkant en bovenkant.
Het papier wordt eerst betekend en
gekleurd en daarna geolied. We kun-
nen het ook maken van lampekap-
penpapier. imitatie-perkament of
zijde. Met imitatie-leerband, raffia,
kunstraffia, koord of iets dergelijks
worden de delen aan elkaar geregen.
Afmetingen achterplaat 33x22 c.m.
Breedte van het kapje 6 c.m.

Wegens plaatsgebrek wordt onze
Knutsel-ru'briek vervolgd op .

pagina 10.
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men veelal slechts , een minimaal

n.

11 men een juiste Indruk krij-
gen van het bedrijfsleven in de

Middeleeuwen, dan moet men zich
vooral rekenschap geven van de wijze,
waarop toen werd geproduceerd.
Machines kende men maar heel
weinig.
De watermolen, waarvan de raderen
door öe snel stromende beek werden
bewogen, of de windmolen, welker
wieken in windkracht de energiebron
vonden, waren vrijwel de enige
machines, niet door mensenhand
bewogen.
Het weefgetouw, de handmolen en
dergelijke ? eenvoudige werktuigen
boden weinig steun aan snelle pro-
ductie
Daar vroeg men ook niet zozeer naar.
Men produceerde voor directe behoef-
tenvoorzienkig en niet om 'voor-
raden ten verkoop te vormen; dat
zou eerst later in zwang Komen.
Men is gewoon als eerste vorm van
economisch handelen de vroontiot te
noemen, d.i. het zichzelf bedruipende
boerenbedrijf.
Historisch is dat juist in dien zin,
dat de vroonhof slechts voorkomt m
de streken, weiKe, laat .ons zeggen
vóór het jaar 10ÜO in ons land reeas
in cultuur gebxacnt waren Land. dat
nadien in cultuur gebracht werd,
kende de yruonnof . niet 'en OOK in
Friesland heeft men nooit anders dan
eigen-geërfde en vrije Doeren genend.
De vroonhof dan moet men zien met
voorstellen als een grote 'boerderij,
veeleer als een zeer grote plattelands-
gemeente onder centrale leiding van
den leenman, die de streek beheerde
in opdracht van den lanashv.
Op de vroonhof werd voornamelijk
landbouw, tuinbouw én veeteelt oe-
dreven, maar er was oHk oehoefte
aan handwerkslieden. Dat alles vorm-
de een vrijwel gestoten geheel, dat
zich als het ware zelve geheel tracht-
te te bedruipen en niei van ancieren
afhankelijk wilde zijn
Bepaalde grondstoffen miste .nen wei
en als er overschotten •waren werden
die elders gesleten, maar overigens
trachtte men het geheel als één grote
huishoud" ^g *- leiden
De arbeidskrachten waren de horigen.
Van de sociale positie dier horigen
moet men zich ook alweer geen al te
ongunstige indruk maken; zij geno-
ten allerlei voordelen door de organi-
satie van de vroonhof er> waren
eigenlijk slechts aan de grond ge-
bonden; hun horigheid ''oelden zij
zakelijk alleen, wanneer zij de grond,
waarop zij werkten en leefden, wilden
verlaten en de heer van de vroonhof*
deed in sommige gevallerl bij over-
lijden enkele rechten geiden
Al die verhalen over de smadelijke
behandeling van „lij f eigenen" zijn wel
heel sterk gekleurd.
Het waren nu vooral de handwerkers-
horigen, die nogal eens wat extra
konden verdienen en overhouden; zij
werden immers vaak door den heer
van de vroonhof elders uitgeleend of
zij werkten voor andere horigen en
zo ontstonden de half vrij e hand-
werkslieden, die • slechts gedurende
een bepaald aantal dagen voor den
heer behoefden te werken; nog later

kochten zij ook weer die verplich-
tingen af of vluchtten naar de
steden, welker muren vrijheid en
veiligheid aanboden
Met de opkomst der steden treffen
wij dus de opkomst van den zelfstan-
digen handwerksman aan
Terwijl de handwerksman op de
vroonhot werkt voor het verbruik op
de vroonhoï zelve, is de handwerks-
man in de staJd aangewezen op een
andere economie f

Hij werkt 01 voor klanten, óf voor de
markt
In het eerste geval wacht hij rustig
in zijn werkplaats en later zijn win-
kel i een „winkel" is oorspronkelijk

zijne noemen.
Dal is. zijn winst, welke veelal groter
zaï zijn dan het luon dat de ander
voor zijn arbeid ontving
Men «ü nu inzien dat net van grote
en «elt's beslissende betekenis was, o»
ttf handwerksman eenvoudig loon-
werk verrichtte dau *el- dat hij telt
ais tiet ware ah ondernemer optrad
en vuor de markt werkte me"t de
bedoeling winst ie maften
in ons land waren de nandwerks-
lie'deti in de draperie, dus de toen-
matige .textielindustrie, zowel OJi de
oewerking van wollen stoffen ais van
tinnen vrijwel uitsluitend loon-

At externe drukte in een eeuwenoude
huizen aan de Korenlei te Gent

een. hoesje tussen de steunen langs
de muren der Kerken-! > of er klanten
komen, die hem een bepaalde op-
dracnt geven ' in het andere gevai
vervaardigt hij uit eigen initiatief zij n
producten' en gaat daarmede op ge-
zette tijden naar de markt of stait
ze uit in zijn winkel om ze aan, den .
gaanden en den komenden man te
verkopen.
Het onderscheid lijkt niet gewichtig.
maar is net toch wel.
In het eerste geval werkt de hand-
werksman op oestelling en vrijwel
steeds levert de oesteiler hem dan ook
nog de grondstof ten; dan is er sprake
vgtn Loonwerk. dan is de hafidwerks-
man afhankelijk van wat men hem
ter bearbeiding aanbiedt.

In het andere geval treedt de hand-
werksman zelfstandig op, koopt veel-
al grondstoffen in voorraad, maakt
producten, in voorraad en vraagt
voor zijn werk op de markt een
bepaalde -prijs
In navolging van den Duitschen eco-
noom Bücher noemt rnen zulks
prijswerk en deze benaming is juist,.
want. m het eerste geval ontvangt de
man eigenlijk alleen maar loon voor
zijn werK. doch in het tweede geval
maakt hij een prijs voor zijn product,
dat wil zeggen: .hij ontvangt wat de
koper ervoor geven wil en het ver-
schil tussen die opbrengst en de door
henv gemaakte kosten mag hij het

,,.i,jcu<.iig Op de Toto rectits: Gilde-
(Foio. A.P -Archief j

De handelaars bezaten de grondstof-
fen en gaven die aan de -wevers om
e; sjofieh van te1 weven: de aldus
u; werkte stoffen bleven net eigendom
van den handeiaar en de wevers
omvingen practiscii toon voor hun
wtrK Ook thans Komt- dit verschil n-
se. nug in vele gevai.en Dij de Kleine
ze1fsiandigen voor: men heeft zelfs
vr i j grote ondernemingen, die zich
uua, uitend, op „ioonwerk" toeleggen
en ieder Kent die wet in eigen oedrijl
Liai. loonwerk kon ae arbeider thuis
?utfii maar hij kon OOK den boer op
gaan; vooral Dij onze oostelijke
buren was dat een veelvuldig voor-
soniend verschijnsel en men noemde
dat het „auf die Stör gehen" Een
overblijfsel ' daarvan waren in later
tij a de rondreizende gezellen in aiier-
iei vakken.
ivien zaï nu ook wel begrijpen, dat er
ecu groot verschil was m de ontwik-
Keiing van de gilden van de hand-
werkslieden, die vrijwel uitsluitend in
loonwerK hun arbeid vonden en de
aiiüeren, die zich steeds meer ontpop-
ten ais ondernemers die handei
gingen drijven en hun producten
overal heen trachtten ie verkopen,
zoais zij probeerden hun grondstof-
fen zo goedkoop mogelijk tn te slaan.
Hractisch komt de sociale positie van
de luonwerkers overeen, met^die der
heuendaagse arbeiders, al moet voor-
op worden gesteld, dat naar onze
maatstaf gezien het leven dier lieden
alierjammerlijkst was. Bij hen vindt

Welvaart komt vrijwel steeds eerst
dan. wanneer men zich ontdoen kan
van de druk van het loonwerk ei,
tot prijswerk^ over Kan gaan. d.w.z.
zelf grondstoffeh Kopen en produc-
ten verkopen en daardoor zich onaf •
nankelijk maken van de handel
Ziedaar wat een uiterst belangrijk
element is geweest in de ontwikke-
ling der gilden: de eeuwige en fella
tegenstelling tussen de nandel en
het handwerk welke op den duur
slechts tot oplossing Kwam. wanneer
of net handwerk zich verenigde met
ae handel, of de • handwerksman af-
zakte tot eenvoudig toonwerker, die
geheel sociaal zowel als economisch
afnankelijk was van den steeds rijker
worüenaen Jfoopman.

Wij zien dan, ook overal, waar de
handei zich oniw.utu.eit. de handT

werKSlieden terugvallen tot een staat
van afhankelijkheid van de kooplieden;
siecnis daar, waar de handwerksman
zich ook als eigen handelaar weet te
handhaven, zoals veeiai in de me-
taalbewerking het geval was, houdt
hij zijn zelfstandigheid, blijft hij
werkelijk, meester, maar gaat werken
met meerdere gezellen en leerlingen
en ontstaat zo iets als b. v. de moderne
Kieine werkplaats, waarvan d% baas-
eigenaar allerlei zelfstandig werË
uitvoert.
Nauv/Keurige grenzen zijn hier niét
te trekken.
Zoals b. v. de moderne loodgieters-
werkplaats allenei reparaties uit-!-
voert in loondienst, maar b.v. bij
nieuwbouw inschrijft voor de levering
van sanitaire, installaties en deze na
verkregen opdracht op grond van de
berekende prijs uitvoert, gaan loon-
werts en prijswerK vaak samen.
Maar dat zijn uitzonderingen.
Zo omstreeks 1500 tekende zich In
ons land reeds de scheiding duidelijk
af : de in loonwerk arbeidende hand-
werkslieden kwamen niet uit boven
het iage peil van den kleinen öurger,
doch de voor de markt werkende
meesters ontwikkelden zich tot han-
delaars en droegen steeds meer het
handwerk, dat zij vroeger zelf plach-
ten te verrichten, weer aan anderen
ovef.
Aidus ontstond de „onderneming"
het z.g. „verlagssysteem" met de
daaraan gekoppelde huisindustrie en
de manufactuur, waaraan wij na
aandacht zullen besteden.
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Behartiging van. onderwijs-
en onderwij zersbelangen

D e Bond van Nederlandse Onder-
wij zer s is meer dan een gewone va in-

bond, want hij bemoeit zich niet al-
leen met de belangen van zijn leden,
maar ook met de belangen van het
onderwijs zelf. Terwijl iij het algemeen
In de vakbond beroepszaken aan de
orde komen, klinkt daardnor in net
werk van de Bond van NedPrlandse
Onderwijzers ook de stem van de
roeping, want' geen onderwijzer kiest
zijn vak zonder belangstelling voor het
onderwijzen van de jeugd te hebben
Beroep en roeping gaan bij hem samen
en deze tweevoudigheid vinden we dan
ook in het karakter van de vakorgani-
satie der onderwijzers terug.

bijvoorbeeld, dat wij streven naar ver-
wijdering uit de Wet op het Lager
Onderwijs van alles, wat schadelijk
voor het onderwijs is en opneming van
alles wat nuttig kan zijn.

En hoe
recht?

komt dat streven tot zijn

Zo iets is mogelijk bij het onder-
wijzersvak, omdat daar iedere leer-
kracht grotendeels zelfstandig staat
tegenover zijn materiaal: de klas, of,
als men het anders wil formuleren:
doordat iedere onderwijzer verant-
woordelijk is voor de aan zijn zorg
toevertrouwde kinderen. Hij heeft een

Op het ogenblik hoofdzakelijk door
het geven van adviezen. Mondelinge
ot schriftelijke adviezen en gevraagde,
üf ongevraagde. Ook in de tegenwoor-
dige tijd blijkt, dat de mening van de
bond bij onderwijszaken gaaïne wordt
vernomen, al onttrekt natuurlijk de
directe leiding van het Nederlandse
onderwijs zich aan dg onmiddellijke
invloed van de onderwijzers Maar
Rrjks- zowel als gemeentelijke instan-
ties luisteren graag naar ons

Wat zijn volgens u de onder wij ̂ belan-
gen, die op het ogenblik het eerste
aan de orde komen?

•»

lr de eerste plaats zou Ik willen noe-
men verbetering van de leerlingen-
schaal. Nog steeds hebben we veel te

Onderwijzen is méér dan de schoolvakken in-pompen. Het is de kinderm in-
leiden tot hei volksleven. Onze toto geeft een les in het luchtvaartverkeer

(Foto: A.P -archief)

geheel andere taak dan een arbeider
ir de fabriek en een geheel andere
plaats in de maatschappij dan een
ambtenaar, hoewel deze laatste toch
cok, evenals de onderwijzer, in over-
heidsdienst is. De onderwijzer staat
rechtstreeks in verbinding met net
jeugdleven, zodat daarop zijn aan-
dacht gespannen is. Hij heeft als net
ware een opdracht van de gemeen-
schap uit te voeren, maar hij is niet
zoals ander overheidspersoneel belast
met het doen functionneren van over-
heidsdiensten.
Hij is geen onderdeeltje, maar een
zelfstandig optredende eenheid.
Deze zelfstandigheid van den onder-
wijzer gevoelen wij overal in de on-
derwijzerswereld en het is dus ook
geen wonder, dat wij in gesprek met
.T. van Driel, voorzitter van de Bond
van Nederlandse Onderwijzers, aan-
stonds veel meer in onderwijs- dan in
onderwijzersz&ken beland raken. Als
wij vragen:
Wat is het doel van de Bond? dan is
het antwoord:
Verbetering van het onderwijs, en van
de positie der OBderwrjzers. En wij ge-
bruiken daartoe alle dtenstige mid-
delen. In ons programma staat dus
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grote klassen Als er 50 oi meer leer-
lingen in een Klas zitten is het voor
de leerkracht werkelijk ondoenlijk om
goed onderwijs te geven. Men »t dan
verplicht om de kinderen te drillen en
dus een soort confectie-onderricht uit
te delen, waarbij voor werkelijke op-
voeding nauwelijks ruimte overblijft.

De persoonlijkheid van den onder-
wijzer, of de onderwijzeres kan dan wel
cé geest van de klas beïnvloeden, maar
het is fnuikend voor de ambitie, waar-
mee het werk wordt verricht, wan-
neer een overvolle klas de volledige
klachtinspanning voor zich opeist, al-
leen voor het handhaven van de orde
en de voortgang van het werk Op-
voeding is immers heel iets anders
dan het machinaal inpompen van ver-
plichte kennis en juist dit machinale
werken is het onvermijdelijk ge,volg
van de te grote klassen

4^ /
Kleinere klassen zouden meer onaer-
wijzers vragen. Hebben we echter nog
zoveel leerkrachten beschikbaar?

O zeker; er lopen nogx enkele duizen-
den mensen met de acte in hun zak

rond en bovendien zijn er nog heel
wat kwekelingen-met-acte werkzaam,
die niet" meer dan een dienstboden-
salaris hebben.

Ik dacht, dat die kwekelingen-met-
acte waren afgeschaft?

Dat is een veel te optimistische ge-
dachte. Het vorig jaar is de leerlin-
genschaal wel wat verbeterd, maar
deze verbetering heeft toch'lang niet
Eoveel effect gehad ten aanzien van
de opslorping van onderwijskrachten
als men meende te mogen veronder-
stellen. Daarbij is destijds de bepaling
gemaakt, dat alle kwekelingen-met-
acte aan het eind van 1942 verdwenen
moeten zijn. Dat betekent echter niet,
dat zij dan automatisch hun aanstel-
ling als onderwijzer of onderwijzeres
krijgen, doeh slechts dat zij op die
datum hun werk zullen' verliezen. Op
een school, waar dus 5 onderwijzers
en l kwëkeling werken, zodat het werk
nu door 6 leerkrachten geschiedt, zal
dat werk met ingang van l Januari
1943 door 5 mensen moeten verricht
worden. Alleen door het vormen van
kleinere klassen zouden deze leer-
krachten voor het onderwijs behouden
kunnen blijven.

Dit is dus een voorbeeld van de wijze
waarog onderwijs en onderwijzers-
belangen met elkander verstrengeld
Zijn.

Precies! Hieraan kunt u zien, dat het
bij onze vakbond ondoenlijk is om het
opvoedkundige en het maatschap-
pelijke, te scheiden. Wanneer we voor
de kleinere klassen opkomen, doen we
dat in het belang van het onderwijs
en wanneer we liquidatie van de
onderwij zerswerkloosheid bepleiten,
geven we daarmee tegelijk een der
middelen aan om tot kleinere klassen
te geraken.
Weet u wat ons bijzonder hindert?
Dat is, dat de jaren die de kwekeling-
met-acte als volledigwerkende. doch
slechts gedeeltelijk betaalde leer-
kracht heeft gewerkt, niet in aanmer-
king worden genomen als dienstjaren
bij het verkrijgen van een aanstel-
ling. Zo'n kwëkeling kan drie of vier
of vijf of tien jaren voor een "fooi zijn
beste krachten gegeven hebben, maar
als hij tenslotte als onderwijzer wordt
aangesteld^ moet hij weer beginnen op
het minimumsalaris, precies als
iemand, die zo van de school het geluk
heeft aangesteld
te worden. Al die
j aren'praktij k en
al die opofferin-
gen worden dus
totaal niet in
aanmerking ge-
nomen.
Beschouwt u de
positie van den
onderwijzer zelf
als bevredigend?
Geenszins. Die is
wel veel beter dan
de behandeling
van den kwe-
keling-met-acte,

maar er mankeert
toch nog heel wat
aan. De onder-
wijzers zijneigen-
lijk altijd achter-
op gekomen.
Toen in 1920 het
Salarisbesluit van
het Overheidsper-
soneel afkwam,
werd daarin de
bezoldiging van
het onderwijzend
personeel niet ge-
regeld. Dit is iets
later gebeurd,
toen het algeme-
ne loonpeil reeds
belangrijk was ge-
daald, daardoor
is een achterstand
ontstaan, die nooit
meer werd inge-
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naald. Als men de salarissen verge-
lijkt met hetgeen in overheidsdienst
wordt verdiend door ambtenaren van
een gelijkwaardige opleiding, blijkt
het, dat de onderwijzers achteraan
hinken.

Nu zal een verbetering van de sala-
riëring en verlaging van de leerlin-
genschaal ook wel geweldig veel geld
kosten

Zonder twijfel, maar wat is er belang-
rijker dan de opleiding van het jonge
geslacht! De gehele toekomst ligt toch
in zijn handen en kan er dan wel één
uitgave zo nuttig zijn, als die van zo
goed mogelijk onderwijs? Naar onze
mening kan men het geld nergens
beter aan besteden. Neem nu bijvoor-
beeld het gymnastiekonderwijs. Dat is
in de jaren van Colijn als een der
eerste slachtoffers van de bezuiniging
gevallen. Speciale gymnastiekonder-
wijzers konden niet gehandhaafd
blijven en daardoor was de lichame-
li.ike opvoeding van onze kinderen de
laatste jaren veel slechter dan enkale
tientallen jaren geleden. Met kracht
streven wij dan ook naar een herstel
van de waardering voor de lichame-
lijke opvoeding.

Beschouwt u dat als een afzonderlijk
deel van het onderwijs?

Ja, dat is noodzakelijk. De gewone
klasseonderwijzer heeft in dit opzicht
een onvoldoende opleiding gehad en
bezit een geheel anders gerichte be-
langstelling dan de gymnastiekonder-
wijzer. Wij zijn dus voorstanders van
lichamelijke opvoeding in handen van
speciale vakleraaren.

Zijn er nog meer belangrijke onder-
wijsverbeteringen, die op het ogenblik
noodzakelijk zijn?

Meer dan genoeg. Maar als één van de
belangrijkste beschouwen wij een af-
doende wettelijke regeling van het
voorbereidend onderwijs. Op het ogen-
blik is dat een chaos. Iedereen kan
een kleuterschooltje stichten. Zo ge-
beurt het, dat kleine kinderen opge-
pakt worden in woonkamers, op zol-
ders en zelfs in nauwelijks bewoonbare
schuurtjes. Meer dan bewaarscholen
in de slechtste zin van het woord —,
plaatsen waar men dus de kleine kin-

Goed kleuteronderwijs is het begin van karaktervorming.
(Foto: A.P.-archief)



Drie bijzondere kinderboeken

B ij A. J. G. Strengholt's Uitgevers-
maatschappij te Amsterdam zijn

drie kinderboeken verschenen, die
door opvatting en uitvoering een ge-
heel eigen 'plaats in de Nederlandse
kinderliteratuur innemen. Ze zijn
samengevat onder de naam „Pren-
tenboeken van den lantaarnopste-
ker", een serienaam, die overigens
niet wordt verklaard.
Daar hebben we in de eerste plaats
voor ons liggen: -„De geschiedenis
van Betsie. het paard". Het verhaal
is van mevrouw J. Riemens—Reurslag
en de tekeningen van Johanna Bot-
tema. De geschiedenis geeft de
levensloop van "een paard, en doet
enigszins denken aan het bekende
,,Edelzwart". waarmee vooral een
vorige generatie heel hoog liep. De
tekeningen geven in tweekleurendruk
méér dan illustratie, zij vertellen het
hele verhaal nogmaals in plaatjes.
De kinderen zullen dit verhaal zon-
der twijfel net zolang lezen, dat zij
het van 'buiten kennen.

Het tweede boekje heet „Anneliesje
uit de Achterhoek", ook geschreven
door mevrouw Riemens—Reurslag,
doch geïllustreerd door Hil Bottema.
De techniek van de tekeningen ver-
toont al een even grote overeenkomst
als de namen van de beide tekenares-
sên. We volgen Anneliesje door het
jaar heen- Het begint met de Zater-
dag voor Palmpasen en geeft vervol-
gens in korte hoofdzaken beschrij-
vingen van de .oude volksgebruiken
in de Achterhoek. Natuurlijk aller-
eerst de Palmpaasoptocht, daarna het
elerentlkken op Paaszonder en het
dansen om het Paasvuur,' dat het
voorjaarsfeest besluit. Daarna krij-
gen wij dauwtrappen op Hemel-
vaartsdag en als zomerintermezzo
iets over het knikkeren en de rare-
kiekkastjes. Het najaar brengt bos-
bessen plukken en zo komen we aan
de winter toe. die opent met het

Sint Nicolaasfeest. Een stukje en een
paar plaatjes over Kerstmis en ten-
slotte Oud- en Nieuwjaar besluiten
het boekje.
De ^tekst is ongedwongen en kinder-
lijk, zodat het verhaal voor de kleu-
ters gemakkelijk te lezen is. Hier en
daar is het wat zoetelijk christelijk,
waardoor alleen protestants-gelovige
gezinnen het verhaal geheel kunnen
waarderen.

• Het derde deeltje heet „Nederlandse
handenarbeid in het huisgezin en
elders". De inhoud is door Hil Bot-
tema samengesteld naar oude vader-
landse volksfcunstmotieven. Niet
alleen de motieven zijn getekend,

paaseieren, het vervaardigen van een
kaarsendrager, opgebouwd uit vier
„Saksische «ossen", het maken en
beschilderen van kleitegeltjes, knip-
en plakwerk, een voorbeeld van Friese
kruissteek, een opdracht voor de
figuurzagers, opgewerkt vilt, versie-
ringen van koek, dit alles vinden we
na elkaar behandeld op een zodanige
wijze, 'dat ieder handig kind, dat er
plezier in heeft^ het na kan doen.
Het zijn motieven uit de noordelijke
en oostelijke provincies, die de pa-
tronen vormen en daarom zal het
juist heel goed werken, wanneer dit
boekje ook in andere delen van het
land met zorg gelezen en met liefde
nagevolgd wordt. In het westen van
ons land zijn dergelijke volkskunst-
rudimenten vrijwel totaal verdwenen,

en burËers

Een gedeelte van een "bladzijde uit Hil Bottema's Nederlandse handenarbeid."

maar ook de gehele tekst. Dergelijke
getekende letters lezen niet gemak-
kelijk. De eerste indruk van de
pagina is een warreling van let-
tertjes, waaraan men even moet
wennen. Het komt ons voor geen
werkwijze te zijn die herhaling ver-
dient; gewone zetletter is veel rusti-
ger' en duidelijker. Overigens is dit
een alleraardigst boekje. Battik,
houtbrandwerk, het kleuren van

zodat men er zelfs geen herinnering
meer aan heeft. Een herleving van
de oude gebruiken en het opnteuw
gangbaar worden, van de motieven
uit de volkskunst kan echter alleen
maar tot verrijking van het volks-
leven bijdragen.
Ons eindoordeel is: een serie lees-
boekjes, die zowel door kinderen als
door ouders op prijs zal worden ge-
steld. C. F. R.

deren opbergt, zodat ze de moeder niet
voor de ' voeten lopen — , zijn deze
klasjes dan ook niet. En daarmee zijn
ze van paedagogisch standpunt uit
veroordeeld. Ook de salariëring van
het personeel der voorbereidende
scholen is allerbedroevendst. „Salaris-
sen" van enkele tientjes per maand
zijn geen uitzondering. Dat is ronduit
schande. Hierin moet verbetering
komen. En zoals wij al zeiden, de in-
richting der kleuterscholen laat soms
alles te wensen over.

Toch is het wel zeker, dat de omge-
\ing, waarin de kinderen in hun kleu-
terjaren verkeren, een diepgaande in-
vioed op hun karaktervorming heeft.
Reeds vóór het zesde jaar moeten dus
teeds de grondslagen worden gelegd en
daarom is goed voorbereidend onder-
wijs van zoveel belang.

Daarmee loopt u dus op de leerplich-
tige leeftijd vooruit. Maar acht u de
uuur van de leerplicht ook voldoende?
Of moet er, behalve de inleiding, het
voorbereidend onderwijs, nog een be-
ter slot komen op het lager onderwijs
zelf.

Dat is zelfs een van onze éérste eisen.
Op het ogenblik is de toestand zo, dat
een leerling de school mag verlaten op
de dag, waarop hij veertien jaar oud
wordt of aan het einde van de cursus,
gedurende welke hij 13 j aar wordt. Wij
staan daarentegen op het standpunt,
dat minstens een achtjarige leerplicht
moet worden ingevoerd. Eerst daarmee

kunnen wij de kinderen een opleiding
geven, die aan de minimumeisen van
het bestaan voldoet. Tegelijkertijd
krijgen we dan ook een betere aan-
sluiting van de Arbeidswet op de
Leerplichtwet, want bij achtjarige
leerplicht zal het niet meer voorkomen
dat kinderen, die reeds de school door-
lopen hebben, tot hun veertiende jaar
doelloos moeten rondlopen eer zij aan
het „werk kunnen gaan. Bij een rege- .
ling naar ons inzicht wordt deze pe-
riode met vruchtbaar onderwijs ge-
vuld.

Wat staat er nog verder op het lijstje
van de Bond?

Wij zullen niet alles noemen, maar
één van de belangrijke punten is toch
nog wel herstel van de driejarige cur-
sus bij het nijverheidsonderwijs. De
tweejarige cursus is ook een bezuini-
gingskindje geweest en het is noodza-
kelijk, dat de oude toestand wordt
hersteld. We hebben goede vaklieden
nodig en daarvoor is drie jaar onder-
wijs zeker niet te veel.

Nu is het haast helemaal een onder-
wijspraatje geworden. Laten we het
nu nog eens hebben over de belangen
van de onderwijzers zelf.

Goed, laat ik u dan vertellen, dat wij
begonnen zijn met paedagogische clubs
voor onderwijzers om de belangstel-
ling voor en de kennis van de opvoed-
kunde onder onze leden te vergroten.
Het klinkt wat vreemd, maar het is
werkelijk een feit, dat vele onderwij-

zers zweren bij de praktijk, doch de
theorie van het onderwijs maar met
een half oog aanzien. Wij willen ver-
dieping van de paedagogische kennis
brengen.
Anderzijds bemoeien we ons natuurlijk
met de salariëring, met de pensioen-
rechten enz. Dat laatste vooral in
overleg met het A.C.O.P. De ganse
rechtspositie der onderwijzers heeft
natuurlijk onze aandacht. Kwesties in-
zake benoemingen, opwachtgeldstel-
Mngen, salarisberekeningen, enz. enz.
geven steeds weer aanleiding tot het
ontstaan van een aantal „zaakjes", die
ons doorlopend handen vol werk geven.

Hoewel slechts een gedeelte van de
onderwijzers georganiseerd is — en
dat komt vooral doordat de grote
meerderheid der onderwijzers verbon-
den is aan confessionele scholen — ,
zijn er toch nog meer leden onze or--
ganisatie trouw gebleven, dan wij aan-
vankelijk durfden verwachten. We
hebben dus een behoorlijke basis om
ons werk voort te zetten en het staat
vast dat zowel de belangen van het
onderwijs als van het onderwijzend
personeel door onze arbeid in belang-
rijke mate worden gediend. Het prin-
cipe van onze vakorganisatie bleef
ongerept en zolang dat het geval is,
kunnen en zullen wij doorwerken, ook
al zijn de middelen van de strrjd an-
ders en beperkter dan vroeger.

W anneer Willemsen net die
avond niet in z'n hoofd gekre-

gen had een brief aan z'n familie te
schrijven om haar te berichten, dat
het hun ondanks de koude en de
sneeuw van het barre jaargetijde uit-
stekend ging, was er niets gebeurd.
Evenwel Willemsen schreef, en zo
werd die brief dan de aanleiding, dat
het hem helaas minder goed ging dan
uit de brief aan z'n familie viel af te
leiden. Ook bij WUlemsen werd .het
spreekwoord bewaarheid.' dat een
ongeluk in een klein hoekje ligt. Toen
hij namelijk de volgende morgen op
weg naar het werk z'n epistel aan de
brievenbus had toevertrouwd en wel-
gemoed z'n weg vervolgde, kwam hij
vanwege de ijzel te vallen.
Een half uurtje later was de brief
onderweg naar de familie, en lag Wii-
lemsen met een gespalkt been in 't
ziekenhuis de wisselvalligheden van
het lot te overdenken. _
Natuurlijk liet „de baas" er geen gras
over groeien en vroeg hij a la minute
ongevalsüitkering aan.
De Rijksverzekeringsbank echter, niet
van zins over een nacht ijs te gaan,
liet een nader onderzoek instellen.
Dat nader onderzoek nu scheen niet
gunstig voor Willemsen uit te vallen,
tenminste zijn verzoek werd afge-
wezen.

Willemsen had helaas tijd genoeg om.
rustig na te denken over die afwij-
zing, maar het mocht hem niet ge-
lukken óver die afwijzing klaarheid
te krijgen. Weshalve hij dus, in de
overtuiging wel recht te hebben, be-
roep aantekende, zodat de zaak voor
de Raad van Beroep kwam.
Bij die gelegenheid betoogde de Bank,
dat Willemsen op weg naar zijn werk
een gevaarlijker weg had gekozen dan
onder de gegeven omstandigheden
gewenst was, waarom de R.V.B, dan
ook tot haar spijt de genomen beslis-
sing gehandhaafd wenste te zien. De
Raad van Beroep hield er echter een
andere mening op na, en wel om de
volgende redenen
W%1 is waar had Willemsen op weg
naar zijn werk de keuze tussen twee
wegen, waarvan de ene ~benedendijks
en de andere bovendijks liep. en ook
was het een feit. dat Willemsen, toen
hij om z'n brief te posten, de beneden-
dijkse weg gekozen had, genoodzaakt
was geweest van een trapje gebruik
te maken' naar de bovenweg. Een
trapje, dat op die morgen vanwege de
ijzel -blijkens Willemsen's gebroken
been niet helemaal zonder gevaar was
geweest.

Daar stond echter, zo oordeelde de
Raad van Beroep, tegenover dat de
benedenweg minder verkeer had, wat
op zichzelf weer opwoog tegen het be-
ijzelde trapje, waarmee de Raad van
Beroep maar zeggen wilde, dat Wil-
lemsen zich geen „bijzonder gevaar"
geschapen had. Reden waarom hem '
dan ook ziin- uitkering werd toege-
wezen.
De Bank zocht het tóen „hoger op"
en klopte bij de Centrale Raad van
Beroep aan om alsnog in het gelijk
te worden gesteld.
De Centrale Raad was hei echter
roerend/met de Raad van Beroep, en
deswege met WUlemsen eens, en juist
op de dag dat WUlemsen z'n gerepa-
reerde „onderdaan" weer kon gaan
gebruiken, gewerd hem een brief van
de Centrale Raad, waarin werd mee-
gedeeld, dat dat college „met over-
neming. van de gronden, die tot de
bestreden uitspraak hadden geleid",
aan Willemsen „rechtdoende in naam
van het Recht", alsnog een ongevals-
uitkering toekende, waarmee de
droeve historie van het gebroken
been tenslotte nog een gelukkig slot
had gekregen.
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WERKEND NEDERLAND IN WOORD EN BEELD
De N.V.V.-Kalender 1942: de gezinskalender voor jong en oud.

Ondergeteekende t

Naam

Straat

verzoekt franco toezending van één exemplaar van, den N. V. V.-kalendei
1942, waarvoor hij f 0.55 aan postzegels bijsluit.

A.u.b. invallen in blokletter». Met f 0.55 aan postzegels in gesloten
enveloppe inzenden aan de afdeeling Propaganda van het N.V.V^
P. C. Hooftatraat 178—180 te Amsterdam.Z.

n
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Toneelvoorstelling
„Het Paard van Troje"

Dit blijspel in 3 Bedrijven van Henk
Bakker wordt opgevoerd door De
Schouwspelers, spelleiding Johan Boezer.
Medespelenden zijn Johan Boezer, Riek
Berkhout. Alma van Brussel. 'ï'onny
Verwey. Helene Plato. Cilly Bach Gerarü
Arlwns, Ab v. Vegten. Nannj Jcnninj is .
Toegangsprijs bedraagt 50 cent vt -,
georganiseerden en hun huisgenoten,
80 ceat voor ongeorganiseerden, alle,
rechten inbegrepen, en een beperkt aan-
tal werklozenkaarten van 10 cent

DOBURECHT VRIJDAG 13 FEBR.
Kunstmin, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Singel 162 en 's avonds aan de
zaal.

EINDHOVEN ZATERDAG 14 FEBR.
Gebouw Voorwaarts, aanvang 7 30 uur
n.m. Kaartverkoop: Edelweisstraat 134
en 's avonds aan de zaal.

MAASTRICHT MAANDAG 16 FEBR.
Stadsscliouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.

'Kaartverkoop. Kesselkade 40 en 's
avonds aan de zaal

ARNHEM DINSDAG 17 FEBR.
Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Jansbuitensmgel 17 en
's avonds aan de zaal

DEN BOSCH WOENSDAG • 18 .FEBK..
Casino, aanvang 7.3O uur n.m. Uitslui-
tend_ toegankelijk voor georganiseerden.
Kaartverkoop. Zuidwal 46 en 's avonds
aan de zaal.

ZUTPHEN DONDERDAG 19 FKBR.
Buiten-Sociëteit. aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Stationsplein 3 en 's
avonds aan de zaal

;

STEENWIJK VRIJDAG 20 KEBR.
't Wapen van Steenwijk, aanvang 7.30
uur n.m " Kaartverkoop. Stationsstraat 8
en s avonds aan de zaal.

LEEUWARDEN ZATERDAG 21 FEBR.
De Harmonie, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Nieuwekade 84 en 's
avonds aan de zaal Werklozenkaarten
uitsluitend: Nic Tulpstraat 3.

GRONINGEN ZONDAG 22 FEBR.
Concerthuis, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Turf singel 75, Heymans-
laau 6 en 's avonds aan de zaal

Het bovengenoemde blijspel wordt
tevens opgevoerd te Assen. SmlluV en
Utrecht. Nadere blj/onderheilen in het
volgend nummer van „Arbeid."

Cabaret-Revue
„Lach je zorgen weg"
Ferry's i-.ii.sciiiblc komt met een dol-
komische ca baret-revue, waaraan mede-
werken: Tini l.iiM'll. de van Avro's bonte
trein bekende cabaret-ster: Ferry. Neêr-
lands meest populaire tekst- en toon-^
dichter; Piet Leenliouts. Neèrlands be-
roemde revue-komiek: Dr 3 Jacksons.
accordeon-virtuozen. Jan Dantino, piano-
en accordeonvirtuoos.
Dol-komische soü's. duo's, trio's, humor,
zang, dans. muziek Drie uur lachen
wordt verzekerd!

De toegangsprijs bedraagt m afwijking
van hetgeen eerder in dit blad werd
medegedeeld: 60 cent voor georgani-
seerden en hun hulsgenoten. 80 cent
voor ongeorganiseerden, alle rechten
Inbegrepen, terwijl voor werklozen een
beperkt aantal 'kaarten van 10 cent ver-
krijgbaar Is.

t
HENGELO VRIJDAG 13 FEBR.
Concertgebouw, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Reitzstraat 12 en 's
avonds aan de zaal.

ALMELO ZATERDAG 14 FEBR.
't Groenendal, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop- Wierdensestraat 22 en
's avonds aan de zaal.

DEVENTER ZONDAG 15 FEBR.
Help U Zelven. aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Singel 18 en 's avond»
aan de zaal.

ENSCHEDE MAANDAG 16 FE1SR.
Irene, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Molenstraat 46, Bibbeltsweg 3
en 's avonds aan de zaal

NIJMEGEN DINSDAG 17 FEBR.
Kleine zaal „De Vereniging" aanvang
7.30 uur n.'m Kaartverkoop: Berg en
DaSseweg 38 en 's avonds aan de zaal.

OIMIEUSDEN WOENSDAG 18 FEBR.
Zaal van Zuilichem, aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: Bouwvereniging 339
en 's avonds aan de zaal

ENKIIUIZEN MAANDAG 23 FEBR.
Munt-Bïoscoop. aanvang 7.30 uur n.m. _
Kaartverkoop • Driebanen 43 en 's avonds
aan de zaal. Deze bijeenkomst Is uit-
gesteld van 6 Februari j.l.

GOUDA DINSDAG 24 FEBR.
Nieuwe Schouwburg, aanvang 7.30 uur
n.m-. 'Kaartverkoop: Westhaven 46. Von-
delstraat 31 en 's avonds aan de iaal

BUSSUM WOENSDAG 25 FEBR.
Concordia, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Bijlstraat 86 en's avonds
aan de zaal

Zang- en dansrevue
Medewerkenden: Rodi Roeters. confé-
rencier. sneltekeuaaf. •goochelaar; De
Wilco's. acrobaten-duo: Jetty D-anrell»-.
cabaretiére: De Bova's, danspaar; Johny
Duj'sdeiker, accordeon-virtuoos; t. Ra-
maker, violist en P Schnarz
Dit gezelschap trad gedurende 4 maan-
den met groot succes op voor de Neder-
landse arbeiders, die in Duitsland en
Frankrijk werkxaam zijn
Toegangsprijs: 35 cent voor georgani-
seerden en hun huisgenoten. 50 cent
voor ongeorganiseerden alle rechten
inbegrepen en een beperkt aantal werk-
lozenkaarten van 10 cent

's-GRAVENKANDE VRIJDAG 13 FEBR.
Verenigingsgebouw, aanvang 7.30 uur
n.m Kaartverkoop- Fremerijstraat 28
en 's avonds aan de zaal

I J M l J l D E N ZATERDAG 14 FEBR.
Concertzaal Thalia. aanvang 7.30 uur
n m Kaartverkoop: Trawlerkade 60 en
's avond? aan de zaal

„Morgen gaat het
heter"

Een Nederlands sprekende film met Lilly
Bouwmeester wordt in de onderstaande
plaatsen vertoond
De toegangsprijs bedraagt 25 cent voor
georganiseerden en hun huisgenoten en
35 cent voor ongeorganiseerden, terwijl
voor werklozen een beperkt aantal kaar-
ten a 10 cenr verkrijgbaar is. Voor de
kindervoorstelling bedraagt de toegangs-
prijs 15 cent voor kinderen en 25 cent
voor begeleiders

GIETEN VRIJDAG 13 FEBR.
Café Tent. aanvang 7.30 uur n.m. Kin-
dervoorstelling , aanvang 2.30 uur n.m.
Kaartverkoop- H Venema. Giete~n A 92
en aan de zaal.

RODEN ZATERDAG 14 FEBR.
Café Seheepstra aanvang 7 30 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: H. Vos. Senool-
straat te Roden en, aan de zaal
Kindervoorstelling: de toegangsnri.is
voor kinderen bedraagt hier 10 cent

NOR-G MAANDAG 15 FEBR.
Hotel Elzinga aanvang 7.30 uur n.m
Kindervoorstelling aanvang 2.30 uur n
m. Kaartverkoop: A. Mensies, Norg en
aan de zaal.

met Tito Schipa. terwijl net Hawaiïan-
Kwartet „De Zuidzee-eilanders" voor
het bijprogramma zorgt. Toegangsprijs:
25 cent per persoon, voor werklozen is
een beperkt aantal kaarten a 10 cent
verkrijgbaar. Kaartverkoop: Prins Hen-
drikkade 59; V. & A.. Leidseplein en
's morgens aan de zaal

ROTTERDAM ZONDAG 22 FEBR.
Colosseum Theater aanvang 10.30 uur
v.m. Vertoond wordt de Nederlands
sprekende Odeon-Pilm „Drie Wen-
sen", met Annl van Duyn. terwijl
Klein's Volksdansgroep voor hel bij-
programma zorgt. Toegangsprijs-: 30 et.
per persoon, voor werklozen :s een be-
perkt aantal kaarten a 10 cent ver-
krijgbaar. Kaartverkoop: 's Gravendijk-
wal 95 en 's morgens aan de zaal.

LEIDEN ZONDAG 22 FEBRUARI
Trianon Theater, aanvang 10 uur v.m.
Vertoond wordt de film „Bali, het
Eiland der Demonen", met als bijpro-
gramma het komisch muziekkwartet
„De Zwervers". Toegangsprijs 30 cent p.
persoon, voor werklozen is een beperkt
aantal kaarten h 1O cent verkrijgbaar
Kaartverkoop: Herengracht 34 en des
morgens aan de zaal

Volksontwikkeling
Bedrijfsbibliotheken

De afdeling Volksontwikkeling verleent
haar medewerking voor dé Inrichting en
tot stanükoining van bedrijfsbibliothe-
ken. . Vraagt hieromtrent nadere in-
lichtingen en maak daarna hiervoor
propaganda m uw bedrijf

Huisv/t/tdcfies
In Amsterdam, Haarlem, . Den Haag,
Hilversum, Utrecht. Arnhem, Eind-
hoven. Assen en Leeuwarden worden
thans nuisvlijtacties gevoerd. Hoewel
deze voor iedereen openstaan, worden
speciaal de leden van het N.V.V en
hun hulsgenoten opgewekt hieraan deel
te nemen. Juist in deze tijd kan men
een aangename en nuttige besteding
van de vrije tijd goed gebruiken. In het
voorjaar nullen in vde genoemde plaat-
sen tentoonstellingen georganiseerd
worden, waar de mooiste werkstukken
op elk gebied worden tentoongesteld.
Een groot aantal prachtige prijzen is
uitgeloofd.
Kosten zijn aan de deelname met ver-
bonden en bu de Districtsdiensten van
Vreugde en 'Arbeid is een propaganda-
circulau-e met alle gegevens gratis op
aanvraag verkrijgbaar.

Kinder-da.mcu.rsus te^msterdam
Bij voldoend; deelname zal voor kin-
deren van 10 tot 15 jaar een cursus in
dammen worden georganiseerd
Belangstellenden gelieven zich op te
geven bij het N.V.V.-Distnct Amster-
dam, Prins Hendrikkade 49.

Zondagochtendvoorstellingen
AMSTERDAM ZONDAG 22 FEBR,
Bio Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Vertoond wordt de Odeon-Film „Vivere"

Lichaenel. ontwikkeling
Boksen te Leiden

Op Zondag 16 Februari a.s. om 1.30 uur
n.m. vindt in de Stadsgehoorzaal in^de
Boereestraat een Steden-wedstrijd Am-
sterdam—Rotterdam, alsmede een de-
monstratie plaats
LUC van Dam, die Gustav Eder versloeg,
komt uit tegen C J de Groot, kam-
pioen van Nederland, zwaargewicht.
Voor de leden van net N V V zijn toe-
gangsbewijzen tegen sterk gereduceerde
prijzen verkrijgbaar tot Donderdag 12
Februari a.s. bij ' het Districtskantoor,
Herengracht 34. Personen onder 16 jaar
hebben geen toegang

Zwemmen te Leiden
In verband met de weersomstandig-
heden is het afzwemfeest nog een
maand uitgesteld Zij. die ter verkri.i-

, ging van het Vreugde- en Arbeid-
zwemkiinstdiploma ^ich alsnog voor dit
afzwemfeest willen opgeven, kunnen
dit doen bij de benende kaürtverkoop-
adressen en bij den zwemmstructeur
Boot.

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 zweminrichtmg . In de nieste
baden is een zwemmstructeur aanwezig
voor het geven van gratis onderricht.
Van tijd tot tijd worden -afzwemfeesten
georganiseerd, waar een mooi uitgevoerd
Vreugde en Arbeid-zwemdiploma, in
samenwerking met een officiële instan-
tie wordt uitgereikt.

Teneinde »ok de ongeorganiseerden ken-
nis te doen maken met (lit deel van het
mooie sociale werk van het N.V.V.
..\ reiigile en Arbeid", kunnen uï> N.V.V.-
l iMlcn . vrienden eri kennissen tot rtcw
goedkope y.wemavomloii, waartoe een
lifperkt aantal uitnodigingskaarten aan
< ! < • kassa's der zwembaden verkrijgbaar
is. uitnodigen.

Schaatsenrijden te Amsterdam
Zoals ' bekend bestaat de gelegenheid
tesen goedkoop tarief op bepaalde tijden
op de overdekte kunstijsbaan in de
Apollohal schaatsen te rijden.

Gymnastiekcursus 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, Letdseplein.

Zwemcursus te Amsterdam
Voor diegenen, die het bovengenoemde
Vreugde en Arbeid-zwemkuiistdiploma.
behaald hebben, bestaat de gelegenheid
zich verder :n het zwemmen te be-
kwamen onder leiding van de bekende
tramster van All Stijl en Jopie Waal-
berg, mevr. De Dood—Koenen Deze
lessen worden gegeven in het Zuiderbad
op iedere Donderdagavond van 20—21
uur. Aanmelden District Amsterdam.
Prins Hendrikkade 49 en V en A..
Leidseplein.

Jiu-Jitsu-cursus te Amsterdam
Hiervoor bestaat zeer grote belang-
stelling. Drie curs-ussen zijn reeds ge-
vormd en wel één op Vrijdagavond in
de gymnastiekzaal op de Westermarkt;
en twee op Dinsdagavond m de gym-
nastiekzaal ip. de Zocherstraat, welke
drie cursussen geheel volgeboekt ;-.ijn
Binnenkort zal echter een vierde cur-
sus gevormd worden, waarvoor men
zich reeds thans bij het District Am-
sterdam. Prins Hendrikkade 49 of
Vreugde en Arbeid Leidseplein kan op-
geven

Jiu-Jitsu en gymnastiefccursus
fe Haarlem

In de gymnastiekzaal in de Jacobsiraat
zal iedere Maandagavond van 7.30—8.30
uur een Jiu-Jitsu-cursus van drie maan-
den worden georganiseerd. Aanvangs-
datum wordt nog nader bekend gemaakt.
Kosten van deelname / 2.50 voor georga-
niseerden en ƒ 3 voor ongeorganiseerden
per persoon, voor de gehele cursus
Tevens is één gymnastlekcursus In voor-
bereiding, welke leasen iedere Donder-
dagavond '.n 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 kun-
nen zich opgeven.
Aanmeldingen en nadere inlichtingen
bij het N.V V.-district Haarlem. Kruis-
weg 74.

Boksen te Amsterdam

Leden van het N.V.V kunnen tegen
sterk gereduceerde prijzen toegang ver-
krijgen tot de bokswedstrijd" m Krasna-
polsky te Amsterdam op l T, Februari a.s.
Voorverkoop en nadere inlichtingen bij
het N.V.V.-district Amsterdam, prins
Hencmkkade 49 en Vreugde en Arbeid,
Leidseplein.

A/zwem/eest te Leeuwarden
Op -Zondag 22 Februari a.s. zal in het
Overdekt Zwembad een afzwemfeest ge-
houden worden, waar ongeveer 7O per-
sonen^ die bij Vreugde en Arbeid heb-
ben zwemmen geleerd, afzwemmen en
zullen trachten het bekende Vreugde en
Arbeid-zwemkunstdiploma te verwer-
ven.
Vele bekende zwemmers nullen hun
medewerking verlenen, terwijl tevens
een interessante polo-wedstrijd op het
programma staat. Aanvang van dit af-
zwemfeest om twee uur n.m

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-
krijgen bij.de districtsdienstön.
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Hoe gebruiken wij nog onze bevroren aardappelen

I n de pers ging dezer dagen een ver-
haaltje rond, dat klaarblijkelijk de

bedoeling heeft om aan de huisvrouw
een oplossing aan de hand te doen
voor het vraagstuk van de bevroren
aardappelen.
Zo'n streven naar het geven van
voorlichting kan heel loffelijk zijn .. .
mits er een stevig verband in wordt
gevonden met de practijk van het
dagelijks leven. In bovenbedoelde
raad wordt helaas dit punt totaal
over het hoofd gezien.

VU hebt er in kunnen lezen, dat- de
bevroren aardappels met hun enigs-
zins zoete smaak zich het best lenen
tot de bereiding van zoete gerechten,
en als voorbeelden volgen dan recep-
ten van een „zoete aardappelsoep"
(als ontbijtgerecht), „aardappelbol-
len" (met een marmeladesaus!) en
een „aardappeltaart".
Daargelaten ol deze gerechten door
de Hollandse smaak met geestdrift
zullen worden aanvaard, vragen we
ons af. hoe het er met ons middag-
maal zal uitzien, wanneer we daarin
de aardappelen naast de groente la-
ten vervallen. In de arbeidersgezinnen
— en die stellen toch verreweg de meer-
derheid van onze bevolking voor —
zal een middagmaal zonder de gebrui-
kelijke aardappelen slechts in uiterste
noodzakelijkheid voorkomen; in geen
geval zal daar het rantsoen — ook al
mochten de aardappelen bevroren
zijn — aan hun gewone dagelijkse oe-
stemming worden onttrokken om in
een geheel andere vorm en op onge-
wone tijden aan het gezin te worden
voorgezet. De aardappelen vormen nu
eenmaal het middelpunt in onze
warme maaltijd, ze maken daarvan
met de groente een goed geheel, zo-
wel wat voedingswaarde als wat
smaak betreft en daarin wensen we
zo min mogelijk verandering te
brengen.
Dat hoeft ook niet: er zijn andere
oplossingen voor de „bevroren-aard-
appelentijd", die vrij wat beter reke-
ning houden met de Hollandse smaak
en de Hollandse eetgewoonten.
Ten eerste kunnen we de zoete smaak
aanvaardbaar maken door de aard-
appelen in deze tijd te combineren
met zoete groente en dat wel in
hoofdzaak in de vorm van een
„stamppot" <jf een „stoofpot". waarin
geen afzonderlijke aardappelen wor-
den geproefd. In hutspet, in een ge-
recht met koolraap, met biet, met
uien of met prei zal het zoete van
de groente geheel de ongewone smaak
van de bevroren aardappelen over-
heersen: we merken er niets van!
Een andere zeer aan te bevelen op-
lossing is het te pas brengen van de
bevroren aardappelen in gerechten,
die een enigszins zure smaak hebben.
In een stamppot van zuurkool b.v.
zal niemand de enigszins zoete aard-
appelsmaak waarnemen. Evenmin is
dit het geval in een stamppot, waar-
aan een scheutje azijn wordt'toege-
voegd: boerenkool b.v., rode kool, bie-
ten, uien of prei.
Al de hier genoemde groenten passen
geheel in de periode, waarin we door
bevroren aardappelen geplaagd kun-
nen worden; ze ruimen dus het be-
zwaar zonder enige moeite uit de
weg en kunnen elk jaar in de vorst-
tijd weer hun goede diensten be-
wijzen.
Gaat het om het op tafel brengen
van afzonderlijk gekookte aardappe-
len, dan zou ik u willen voorstellen,
daarbij een zure saus te geven en
nog liever een zoetzure saus, die we
b.v. gemakkelijk bereiden door er wat
uien voor te gebruiken.
De volgende recepten kunnen u daar-
bij wellicht van dienst zijn.
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Lichte uiensaus (3 a 4 personen).
2 flinke uien, i 1. water, 20 gr. (2 af-
gestreken eetlepels) maïzena of aard-
appelmeel, 30 gr. (IJ af gestreken eet-
lepel) boter of vet, l a 2 eetlepels
azijn, l afgestreken eetlepel mosterd,
wat zout.
Maak de uien schoon, snipper ze en
laat ze met de boter of het vet in
een gesloten pannetje gaar smoren,
af en toe _ roerende, zodat ze niet
bruin worden. Giet er het water bij.
laat dit aan de kook komen en bind
dan de saus met het aangemengde
meel; laaft ze een ogenblik doorkoken
en maak ze dan op smaak af met
zout, azijn en mosterd.,

Bruine uiensaus (3 a 4 personen).
2 grote uien, H 1. water, 30 gr. ( 3
afgestreken eetlepels) regeringsbloem,

30 gr. Ui afgestreken eetlepel) boter
of vet, wat zout, wat mosterd, wat
azijn.
Laat de schoongemaakte, gesnipperde
uien met de boter of het vet zachtjes
gaar smoren en tegelijkertijd bruin
worden; roer er af en toe in, om
aanbranden te voorkomen. Strooi er
de bloem over en laat die mee bruin
kleuren; verdun dan het mengsel
langzamerhand met het water, laat
de saus nog even doorkoken en maak
ze dan op smaak af met wat zout,
mosterd en azijn (een theelepeltje
suiker maakt deze uiensaus tot een
zoetzure saus, die bij .enigszins zoete
aardappelen uitstekend smaakt).
Bruine saus (4 personen). 30 gr. (4 af-
gestreken eetlepels) taptemelkpoeder,
40 gr. (4 afgestreken eetlepels) rege-
ringsbloem, 30 gr. (IJ afgestreken
eetlepel) vet of boter, i L water, l
kleine ui, wat zout en' peper.
Laat in de boter of het vet het fijn- :

gesnipperde uitje lichtbruin kleuren,
strooi er dan de bloem met het melk-
poeder bij en blijf roeren, tot het
mengsel gelijkmatig bruin is. Giet er,
bij kleine scheutjes tegelijk en steeds
roerende, het water bij, laat de saus
even doorkoken en maak ze dan op
smaak af met wat zout en wat peper.
(Een fijngesneden augurk — op het
laatst toegevoegd — maakt de saus
extra-lekker !>.

[. GOED WASSEN ' }
Hef wassen van

échte zijde

D eze wordt, van de zijderuos ver-
kregen. Uit twee naaldfijne

openingen aan weerskanten van ' de
bek wordt de ziide vloeistof, omgeven
door zijdeliirn al" pen ragfijn flraa^e
gespoten, dat door de lucht ver-
hardt. Door het lichaam krakeling-
vormig te bewegen, doet de ri'^s rut
deze cocon, die ongeveer 1000 m.
deze cocon, die^ on°cveeer 1000 ra.
draad bevat, wordt 400 m. gebruikt
voor het weven van de beste kwali-
teiten zijde. De cocons worden afer°-
haspeld; als strengen neemt men de
ruwe zijde van de haspel. Deze
strengen weekt men in warm zeepsop.
Daardoor laat de zijdelijm los en
komt de mooie geelwitte, glanzende
zijde te voorschijn. ,Dit' verwijderen
van de zijdeiüm geeft een gewichts-
verlies van 25 pet.; dit verlies wordt
weer aangevuld door verzwaringsmid-
delen; gewoonlijk gebruikt men hier-
voor metaalzouten. Vroeger konden
deze verzwarinssmiddelen in onbe-
grensde hoeveelheid toegevoegd wor-
den en gebeurde het wel, dat zijde
tot 225 pet. verzwaard was. Thans be- '
schermt ons de Warenwet daartegen
en -is meer dan 50 pet. verzwarings-
middelen niet toegestaan. Deze toe-
voegingen maken de zijde stijf (taf-
zijde bevat steeds vele verzwarings-
middelen). Dergelijke zijde is niet be-
stand tegen vocht, transpiratie en
warmte. Sous-bras, in zijden japon-
nen! Sommige winkels en chemische
wasserijen beschikken over gedrukte
annonces, waarop staat, dat voor het
optreden van beschadigingen in taf-
zijden- weefsels niet ingestaan wordt.

. De meeste zijde betrekken we uit
Japan, die de mooiste kwaliteit levert,
uit China, Ned.-Indië en Italië. Ja-
panse, Chinese en Indische zijde wor-
den veel in Indische winkels ver-
kocht: zijde uit andere zaken kan
met kunstzijde vermengd zijn.

De Heidemaatschappij hier te lande
ijvert voor het aankweken der zijde-
teelt als huisindustrie. Ze levert daar-
toe aan particulieren alle benodigd-
heden: de lage witte moerbei-
boompjes, waarvan de bladeren de
zijderups tot voedsel strekken, de
gesorteerde en gekeurde eitjes in elke
hoeveelheid (per gram), geeft voor-
lichj;ing omtrent het planten der
bomen, die haast op elke grondsoort
gedijen, inlichtingen omtrent de be-
handeling der eitfes en rupsen en
belast zich tenslotte met de verkoop
der cocons. De rupsen leven zes
weken vóór ze zich inspinnen, dus zes
weken verzorging. Wie één vertrekje
beschikbaar kan stellen en plaats
voor enige bomen, heeft, kan. er wel

niet helemaal een broodwinning uit
halen, maar er toch zeker een niet
onbelangrijke bijverdienste in vinden.
In Brits-indië leeft een soort nacht-
vlinder in het wild, waarvan de rup-
sen de Tussah- of Tussorzijde leve-
ren. Shantung wordt uit deze zijde
vervaardigd. De rupsen leven op eike-
bomen en leggen daarin hun cocons,.
hierbij is dus geen sprake van „zijde-
teelt". De cocons worden gezocht en
verzameld. De zijdedraad is 4 x zo
dik als die van gewone zijde, daar-
door is ze ook veel sterker. Ze is
moeilijk te verven; de natuur kleur is
echter zeer in trek. Men heeft dus
bij shantungzijde geen sterkteverlies
door verveh en bleken, minder be-

werkingen, dus minder arbeidsloon,
zodat deze zijde goedkoop geleverd
kan worden.
Geverfde shantung komt gewoonlijk
in matte kleuren voor.
Shantung is in talloze kwaliteiten
verkrijgbaar, zowel heel zwaar voor
herenpakken (Indië), als de lichtere
kwaliteiten voor blouses en kinder-
jurkjes. De mooiste soort shantung
is de „Honanzijde".
Eigenschappen van echte zijde:
a. kreukt weinig;

b. verdraagt geen hoge temperatuur
bij het wassen;

c. lost in sbdawater gedeeltelijk op; .
d. verdraagt de „wrijvende" wasbe-

weging .niet. De zijde schift dan,
d.w.z. de draden verschuiven;

e. verdraagt geen bleken met bleek-
water of bleekpoeder, maar wél
waterstof supero'xyde;

f. waterdruppels geven op shantung
vlekken.

Shantung kan zeer goed door kunst-
zijde nagebootst worden.
Om te weten of we met echte shan-
tung of echte zijde te doen hebben,
kan men een lengte- en een breedte-
draad verbranden. Er blijft dan een
knop koolstof over, evenals bij wol,
doch kleiner; ook heeft dit knopje
niet de reuk van geschroeid haar.
Verzwaarde zijde brandt niet, maai
gloeit tot een stokje witte as.

Wasfce/ianefe/ing van echte zijde:
Draag zijden kledingstukken niet te
vuil, zodat weken overbodig wordt. Sla
en klop de zijde door het sop, was
vuile vlekken over de vlakke hand;
wring zijde niet, maar knijp ze uit. De
meeste zijde moet dadelijk na het was-
sen gestreken worden. Zijde, die slap
moet blijven, kan met een minder
warm ijzer gestreken worden dan
wanneer men enige stijfheid wenst,
zoals nieuwe zijde bezit.
Japonnen en blouses stijft men over
het algemeen niet, voor haarlinten is
een stijf middel zeer gewenst.
Stijfmiddelen voor zijde zijn:
Gompoeder, dextrine, suiker, gelatine,
voor alle kleuren.
Gele dextrine is meer geschikt voor
öonkere kleuren.
Een aftreksel van zemelen geeft don-
kere zijde een diepere tint en enige
stijfheid, ze wordt nooit plankerig.

Gooi geen oude kousen weg!
Wi/ kunnen er nog veel plezier van hebben

E T zal wel geen artikel zijn, waar
wij, huisvrouwen, in deze tijd zó

zuinig op zijn, als op kousen. De
tijden zijn er riet naar, dat we het
een of andere kousenhuis kunnen
binnenlopen om de juffrouw de wan-
hoop nabij te brengen brj het zoeken
naar een paar, dat wat kleur en
weefsel aangaat, geheel - aan onze
hoge verlangens voldoet.
Wij zijn tegenwoordig zuinig op
onze beenbekleedsels geworden en
ook vrouwen die er voorheen niet aan
dachten een ladder te laten ophalen,
stellen nu alles in het werk. om de
kousen te repareren. Zeker is, dat we
onze kousen wel niet zo vlug meer
afdanken als vroeger.
Hadden we voorheen een stop in het
been of een stop in de kous, die boven
de schoen -uitkwam, dan vonden we
ze alleen nog maar goed genoeg om
in het werk af te dragen.
Maar al lopen we nu heel genoeglijk
met een stop in het been over straat,
eens komt toch de tijd, dat de gestop-
te of kunstmatig onzichtbaar gere-
pareerde kous geen dienst meer kan
doen. Geen dienst meer — dat wil in
dit geval zeggen: als kous, want voor
velerlei doeleinden is zo'n afgedankt
beenbekleedsel nog geschikt te ma-
ken en ook dan kunnen de kousen
ons nog allerlei goede diensten be-
wijzen.
Voor -uw kleine meid kunt u van enige
oude kousen eea aardig onderjurkje
of directoirtje maken. Ook kunnen
uit het goede beengedeelte kous j es

voor de kinderen worden gemaakt
Kousen zijn ook heel geschikt om, in
snippers geknipt, als kussenvulling
of als vulling va' ballen, poppen at
speelgoedbeesten dienst te doen. Dit
speelgoed kan ^ok van oude kousen
worden gemaakt.
Als kousen s: ' -aalvormig _n lange
smalle repen worden gexnipt, kun-
nen er tasjes, onderleggertjes (voor
warme pannea) of vloerkleed j es van
worden gehaakt.
Voor de delen, di«> we niet voor hst
haken kunnen gebruiken — de voet
b.v. -- kunnen we snippers knippen
om er de wrijf- en poetslappen mee
te vullen.
Kousenreepjes kunnen ook uitste-
kend voor het bekleden van kleer-
hangertjes worden gebruikt. Voorts
kunnen we er zakjes van maken en
deze met lavendel of mottenballen
vullen. Niet alleen ons geld, maar cok
onze goede schoenen kunnen we in
een oude kous ,awaren. Vooral suede
schoenen, die in een kousenhoesje
worden bewaard, z'ulïen niet zo ge-
makkelijk beschadigen.
Buiten de voorbeelden ?.n .-et ge-
bruik van oude kousen die we reeds
noemden, zijn er zeker nog .ele an-
dere.

Zijn er onder onze lezeressen nog, die
oude kousen op een andere manier
gebruikten, laten zij ons dan even
een briefje schrijven. Andere lezeres-
sen kunnen d" mede van die onder-
vinding profiteren.



B louse en rok worden nog altijd
veel gedragen Tegenwoordig zelfs

meer dan vroeger, omdat wij met één
donkere rok tal van variaties kunnen
maken. Er kan een jumper, een spor-
tieve, geklede of donkere blouse op
•worden gedragen, zodat we ook in
deze tijd, nu we zo met onze punten
rekening moeten houden, steeds met
een nieuwe combinatie voor de dag
hunnen komen.
Bovendien hunnen we blouses ver-
vaardigen uit oude somerjaponnen en
rokken, uit een oude wollen of geor-
gette japon, waarvan het' bovenstuk
is versleten.
We hebben — ook al moeten we nieuwe
stof gebruiken — niet zo heel veel
materiaal voor ons rokje nodig. Is de
stof 130 a 140 cm. breed, dan hebben
we 90 cm. nodig. Is zij 90 cm. breed,
ongeveer 170 cm. We behoeven voor
dit rokje dus ook niet al te veel pun-
ten af te staan.
Een klokrok staat altijd iets royaler
Aan een tweebaansrok, die over het
algemeen nog aan de nauwe kant is.
Heel veel vrouwen geven dan ook de
•voorkeur aan een klokrok.
Het hier afgebeelde patroon is be-
rekend op taillewijdte 82, heupwijdte
106 en roklengte 74 cm.
fatronen van deze rok kunnen worden

besteld a ƒ 0.35 aan postzegels bij de
redactie van „Arbeid", postbus 100,
Amsterdam (C.). In de linkerboven-

%hoek van de enveloppe gelieve men
„Patroon" te vermelden.

„Kunt u niet eens een patroon van
een geklede blouse plaatsen, ik be-
doel, een -gekleed en toch vlot model",
aldus een lezeres uit Den Haag. Wij
geloven, dat het model, dat wij hierbij
geven, wel aan de verwachting van
die lezeres beantwoordt.
Deze blouse kan men bij elke gelegen-
heid dragen en zij kan van alle soe-,
pele stoffen worden vervaardigd. Een
blouse, die dus voor deze tijd zeer
geschikt is. .
Het model werd van bewerkte geor-
gettè gemaakt, een stof, die maar
5 punten per meter vraagt.
Wij hebben twee meter stof van 90
c.m. breedte nodig.
Heel dankbaar laat zich ook kantstof
verwerken, die is nog- zonder punten
verkrijgbaar, maar natuurlijk wel
kostbaarder dan de verschillende stof-
ten waar wij punten voor moeten ge-
ven.
Indien men er de voorkeur aan geeft,
de blouse in de rok te dragen, dan
moeten voorpand en rugpand langer
worden geknipt.

™™^—- ,.B«yti ̂ *î \ *x CiH *} P^HIl̂ ^^^& r̂T iî sî i

ABDIJSIROOP
Een blouse met band op de rok is wel
practisch. Men heeft dan geen last
van het hinderlijke uit de rok kruipen
van de blouse.
Verwerkt men dunne stof, dan doet
men goed, taille-band, in de blouse-
band te maken. Dit voorkomt het
kreukelen van d'e band.
Het model van deze blouse is keel
gemakkelijk na te maken. Zelfs den
minder vaardigen zal deze blouse
geen moeilijkheden opleveren.

Fig. l is het voorpand. Wij maken
een brede overslag van '5 c.m. Dit
kan, indien dat zo uitkomt met de
stof, ook minder zijn.

Fiff. 2 is Het rugpand; fig. 3 de mouw;
fig. 4 manchet; fig. 5 band; fig. 6
voorstuk; fig. 7 achterstuk en fig. g
de kraag.

Patronen van deze blouse kunnen
worden besteld tegen, f 0.40 aan post-
zegels bij de redactie van „Arbeid",
postbus 100, Amsterdam (C.). In de
linkerbovenhoek patroon vermelden.

CORRESPONDENTIE
Mevr. C. J. H.—C. te Z. — Gezien de om-
vang van de waterschade lijkt het ons
het beste, dat uw overgordijnen chemisch
worden gereinigd. Dat ze door „schoon"
water vuil werden is heel goed te ver>
klaren: het water was schoon, toen het
bij uw buren uit de pijp sprong, maar
het werd vuil, toen het daar over de
vloer liep en vervolgens door het plafond
bij u neerplenste!

Mevr. W. G. v. d. B. te U. — De chocola,
welke u zo zorgvuldig voor het leestje
bewaarde, maar nu is „uitgeslagen" zal
heus nog wel voor de consumptie ge-
schikt zijn. Met schimmel heeft dit uit-
slaan doorgaans niets te maken. Vermoe-
delijk zal de lelijke kleur wel verdwijnen,
wanneer u de chocolaadjes met eeri doekje
wat opwrijft.

Mevr. E. W. W.—P. te A. — De z.g. groene
erwten, welke men u heeft verkocht, zijn.
„schokkers", die voorheen uit ons land
werden uitgevoerd. Schokkers zijn zeer
voedzaam en smakelijk. Men kan ze het
beste als groente bij de maaltijden ge-
bruiken. Ze hebben veel weg ran verse
doperwten.
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Mevr. J. 'v. d. S.—D. te s~G. — Nog
onlangs hebben wij in deze rubriek een
lezeres de raad gegeven, de mica ruitjes
te vervangen door blik. Het staat natuur-
lijk niet zo mooi als mica, maar als tijde-
lijke maatregel is het een afdoende op-
lossing. Sigarenblikjes lenen zich er goed
voor. De beschilderde kant van het blik
moet bij voorkeur niet aan de buitenzijde
van dé haard zijn te zien.

Mevr B. v G. te D. — Door een mis-
verstand ter zetterij werd een verkeerde
tekst bij de tekening van het patroon ge-
publiceerd. Zoals u gemerkt zult hebben
is de fout inmiddels hersteld

Mevr A. t. H.—G. te B. — Het is inder-
daad een moeilijk geval Veel hangt ten
deze van het inzicht der ouders af. Wel-
licht kan het meisje op een huishoud-
school worden geplaatst. Of öestaat zulk
een school niet in uw.woonplaats? Vraagt
u eens inlichtingen bi.i de Amsterdamse
Huishoudschool. Zandpad 5 Amsterdam
West Aan deze school is ook een inter-
naat verbonden.

Mevr H J a. J.—V- Z. te L — We ho-
pen, dat wanneer u dit nummer van
„Arbeid" onder de ogen Kri.ist. de sneeuw-
misère weer tot het verleden zal behoren.
Als de deur naar buiten opendraait, weet
een timmerman er wei i"tr or- re vinden,
wat h°t rtoorwaaien van de sneeuw Kan
voorkomen.
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VOO/? Of JEUGD

van Oom Niek

M'n beste neven en nichten.

Een paar weken geleden heb ik jullie
de geschiedenis van Kobus verteld —
Jullie weet nog wel, het verhaal van
dien jongen, die met oom Niek naar
het andijvie-spoelen stond te kijken.
Dat verhaal was voor een paar neven
aanleiding, mij te vragen, of ik wel
sens met die groenteschuit van m'n
buurman mee was geweest naar de
markt. Nu, dat ben ik zeker en heel
wat keertjes, al was dat ook een
tijdje later dan toen ik op aanstoken
van m'n buurman met Kobus aan het
vechten ging. Maar tijd doet er eigen-
lijk niet toe. Ik hoef alleen maar te
vertellen, dat ik rater de beste vrien-
'den -met onzen groente-kwekenden
buurman ben geworden.. En als je
dan een jongen bent, die een buur-
man heef_t met een groenteschuit —
je hebt zélf vacantié en het is prach-
tig zomers weer. nu, dan zou je géén
jongen zijn, als je eerst den buurman
en daarna je vader niet de kop gek
zeurde om eens mee naar die groente-
markt te varen.
Met den buurman had ik niet veel
moeite — met m'n vader zoveel te
meer.
„Je mag, als je daar plezier in hebt,
van mij mee naar de markt — als jij
er kans voor ziet, zó vroeg uit je bed
te komen, dan kan je gaan. Maar ik
wil in geen geval hebben, dat je in
een schuit komt, voor je behoorlijk
kunt zwemmen. Zou je denken, dat
ik je dood thuis wU gebracht heb-
ben?"
Nee, dat dacht ik niet. En ik begreep,
drommels goed, dat m'n enige kans
om 'met de groenteschuit van den
buurman mee te gaan was, dat ik
leerde .zwemmen. Dat was geen be-
zwaar — ik leerde het in vier weken
en toen ik met het diploma thuis
kwam. kon vader met goed fatsoen
riiet meer weigeren, dat ik mee naar
dé markt voer. Dat schijnt een goede
methode te zijn: een vaarverbod, zo-
lang je niet kan zwemmen. Dat zelfde
heeft oom Niek later tegen z'n jon-
gens gezegd. We 'hadden toen een
kano en ik had het beveï gegeven, dat
ze er niet mee uit mochten, voordat
ze behoorlijk waren afgezwommen en
Ik heb er een gat van in de lucht ge-
slagen, hoe gauw die jongens-het toen
konden. In het algemeen zou je kun-
nen zeggen, dat varen door niet-
zwemmers verboden moest zijn.
Maar nu dwaal ik toch weer lelijk af.
Laten we liever — mét permissie —
in de boot stappen en naar de
groentemarkt varen. Je had in die
dagen nog geen motorboten.
Zo'n zware groenteschuit moest hele-
maal geroeid worden. Dat deed de
buurman niet — dat deed z'n knecht.
Hein.
Zo'n sterke kerel als Hein was, heb
Ik m'n hele leven nog niet-gezien:
een dikke, rode nek had me die knaap
en hij had spieren als kabeltouwen.
Hoe sterk Hein ook was, hij liet de
groenteschuit liever slepen, dan xdat
hij haar helemaal roeide. Als er geen
boot was om té trekken, dan roeide
Hein natuurlijk, maar o wee, als er
een grote boot aankwam. Dan zette
Hein alles op alles om achter die
boot aan te hangen — dan roeide
hij naar het midden van de rivier.
waar we in zo'n geval eerst rustig
lagen te dobberen, tot de boot er aan
kwam.
De plezierroeiers, die in hun ranke,
lichte bootjes ons voorbij schoten
waren lang niet de vrienden, van Hein
en telkens, als er zo'n roeier langs
kwam, werd hij vriendelijk door hem
uitgenodigd, eens bij hém in de boot
te komen trekken...
Ook de stuurlui van die grote boten
waren niet allemaal met Hein be-
vriend en zo kon het gebeuren, dat
de een of andere stuurman in plaats

14

van even vaart te minderen om ge-
legenheid te geven, onze groenteschuit
vast te maken, volle kracht liet geven
om ons voorbij te komen. Er waren
ook stuurlui, die er een hekel aan
hadden, dat ze als sleepboot dienst
moesten doen.
Zo lagen we eens in het midden van
de rivier, uitkijkend naar een boot, die
ons kon trekken, toen Hein me waar-
schuwde. „Let op, Niek, daar komt de
melkboot... Die moet ons meenemen."
De stuurman vant de melkboot1 scheen
er evenwel geen trek in te hebben. Hij
liet de stoomfluit een paar maal gil-,
len om ons te waarschuwen, dat we
uit z'n vaarwater moesten blijven,
maar Hein trok er zich niets van
aan. Ik keek een beetje benauwd
achterom en zag, dat de boot récht
op ons af kwam. .,Hij stopt niet,
Hein... laat hem gaan!" schreeuwde
ik den roeier toe.
Maar Hein dacht er niet aan, de boot
voorbij te laten'gaan. Hij haalde de
zware roeiriemen in en ging met de
lange haak in de 'handen voorop
staan om de langskomende stoomboot
te enteren.
Weer gilde de stoomfluit, maar Hein
trok een grimmig gezicht en scheen
er niet aan te denken, de boot voorbij
te laten gaan, zonder een poging te
doen,, haar aan de haak te pikken. Die
vaart dwars over ons heen, dacht ik,
terwijl ik steeds omkeek. Maar dat
gebeurde toch niet. Rakelings kwam
de stoomboot langs onze groente-
schuit, terwijl de stuurman en een
paar mensen, die aan boord waren,
ons wat toeschreeuwden.
Hein gaf geen antwoord en sloeg z'n
haak achter aan de boot. Hij hield en
dadelijk zette Hein zich schrap om
onze schuit, die haast stillag, mee te
laten trekken. Ik keek in spanning
toe, want aan het hele figuur van
den knecht .zag ik wel, dat het heel
veel moeite kostte, de haak vast te
houden. Je moet rekenen, dat onze
boot heel zwaar was geladen en dat
het een tijdje zou duren, voor ze de
snelheid had van de op volle kracht
varende stoomboot.
Het was een prachtig gezicht,' dien
sterken kerel zo te zien zwoegen.
Maar dat duurde maar heel even:
Hein zag geen kans de^ haak los te
krijgen — hij scheen riem ook niet
los te willen gooien en voor ik goed
en wel wist, wat er gebeurde, werd
Hein over boord gesleept... 'het
water in.
Ik gaf zo'n schreeuw van schrik, dat.
de stuurman op de stoomboot het
hoorde en... dadelijk liet stoppen.
Gelukkig bleek, dat Hein zwemmen
kon als de beste en het duurde dan
ook niet lang, of hij klom nat-en-wel
weer aan boord van de groentesehuit.
nadat hij eerst de haak had losge-
maakt. Ik had gedacht, dat Hein over
dien stuurman nog wel een en ander
zou hebben gezegd, maar dat viel
mee. Het bad scheen hem goed te
hebben gedaan, want zonder naar de -
boot te kijken, trok Hein z'n klets-
natte boezeroen uit en begon dapper
te roeien.
„Ik geloof, dat-ie op je wacht, Hein",
zei ik. toen ik zag. dat de boot steeds
langzamer voer. .,Hij kan een staart
krijgen", bromde Hein. „Hij mag me
nou niet eens-meer slepen. Die vent
moet niet denken, dat ik voor zijn
plezier een kou wil opdoen. Nou zal ik
hem roeien. Wring jij m'n boezeroen
uit en leg het te drogen"...
Gelukkig was het hartje zomer en
warm, zodat het niet lang duurde, of
Hein's boezeroen was zo goed als
droog.

O, heeft die Hein ons even opge-
houden? Laat ik nu maar dadelijk

De goede oplossingen
der raadsels uit ons nummer van 23
Januari geven.' Die luiden:

1. Willie.
2 ik.
3. linae.
4. leeuwerik of lijster.
5. eik."
6. mol.
7. Deventer.
8. Evert.

9. Zutphen of Zutfen.
10. Wissekerke.
11. Usel.
12. Groningen,
13. ezel. . .
14 ring.

De letters van boven naar onderen vor-
men de naam: Willem de Zwijger.

Het tweede raadsel moest als volgt wor-
den opgelost:

1. Leeuwerik of Lijster, 2. Ei, 3. Iep,
4. Dom, 5. Evert of Eddie, 6. Nimmer.
De eerste letters vormden de stad1 Leiden,

De hoofdprijzen
De h o o f d p r i j z e n werden toegekend

aan: Jopie Kleiberg, m.. 14 j. Swammer-
damsingel 11 C, Schiedam (voor Willem
"de Zwijger) en aan Kees SchLiker, j., 14 j.,
Sliedrecht. B 475 (voor Leiden).

T r o o s t p r i j z e n verwierven: Jan
Boerman, j., 11 j., Holtentorenweg 9. Rijs-
sen; Nelly Visser, m., 9 j., Cypressenstraat
24, Umuiden Oost; Reina den Haan, m.,
12 j., St. Joostdijk A 221, Oosterland, Zee-
land; Janke Boersma, m., 13 j., Patrimo-'
nium 21, Joure. Fr.; Wiebe de Vries, j.,
14 j., Nijeholtpade bij Wolvëga, Fr.

Onze nieuwe prijsraadsels
begin ik met een opgave voor de reken-
meestertjes. Onderstaande figuur moet zó
worden ingevuld, dat de som der cijfers
van A naar B, van B naar C, van C naar
D, van D naar A, van A naar C en van
B naar D telkens 65 is. Om het niet al
te moeilijk te maken heb ik de figuur
gedeeltelijk al ingevuld. De opgave werd
mij gezonden door G. Coumas, Beek,
Limburg.

Het tweede raadsel is voor de keien in
de geschiedenis. Ymkje Wijbenga, te Ber-
gum, Fr. verzorgde het. Daar gaan we:
Ik was een zoon van Filips eten Schone en
Johanna van Arragon. Bij de dood van
mijn vader erfde ,ik de Nederlandse ge-
westen, bij de dood van mijn grootvader
werd ik koning van Spanje. Ik vertoefde
slechts weinig in . Nederland, en stelde
mijn tante Margaretha van Savoye aan
als landvoogdes. Wie was ik?

Raadsel nummer drie — dat worden
drie hoofdprijzen ditmaal en drie kansen
voor d;e neyen en nichten, die ze alle goed
oplossen — is mij gezonden door Klaas
Alting te Odoornerveen.

Zet onder elkaar: een jongensnaam, een
vloeistof, niet droog, een meubel, een ge-
tal en een bloem. De beginletters vormen
de naam van een jaargetijde.

Oplossingen zo spoedig mogelijk — in
elk geval vóór 26 Februari 1942 — aan
Oom Niek, Postbus 100, Amsterdam C.

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
Een gewaarschuwd man . . • Een grappige film • Beeld van Jan Lutz

Regie en tekst N l P Smith '

Kareltie droomt van de sneeuw En dat hij er op klompen door moet.

Wat klost die sneeuw aan z'n
klompen.

Steeds hoger... steeds hoger!

Word eens wakker, jongen. Het
heeft gesneeuwd — je moet op

klompen naar school.

Als ze me nu maar niet zien gaan....



Elze bij de apen
Er was een mooie grote wei achter Elze's
huis. Op mooie zomerse dagen lag
daar ,vaak. Nu ook weer. Ze lag op haar
rug een beetje te soezen. Ze keek omhoog
naar de wijde, blauwe -hemeL Daar dreven
statige witte wolken. Er waren heel grc'i

"bij en grappige kleintjes. <3, kijk daar
eens, die lijkt wel een beer. En daar dat
kleintje, net een lammetje. Zo fantaseerde
Elze maar door. Ieder keer zag ze weer
wat anders. Dan was het een kabouter,
dan waren het weer grote ijsberen. Die
wolken gaan ook naar verre landen. Ook
naar Afrika, daar zou ze wel eens een
kijkje willen nemen, bij al die wilde
dieren. Zo dommelde ze zachtjes in. In-
eens zal Elze- op een wolk. Die dreef haar
ver weg. Waar zou ze nu wel naar toe
gaan? Ze kon zich niet vasthouden en
de wolk ging zo snel. O, schrik, daar
tuimelde ze al naar omlaag. Maar ze
kwam nogal goed terecht, in de blade-
ren van een klapperboom. Daar kwam • jn
aap aan. Hij trok haar mutsje van haar
hoofd af en zette het op zijn kop. Toen
haalde hij een spiegeltje voor den dag en
keek er in. Ondanks alles moest Elze
toch lachen. Die aap was ook zo'n ij del-
tuit. Toen de aap zag, dat Elze lachte,
grijnsde hij mee. Daar kwam nog -n
tweede aap aan en daar eeït derde en
daar een vierde en al maar meer. O, nu
moest Elze maken, dat ze wegkwam,
maar hoe? De apen sprongen allemaal
rondom haar heen. De aap met het spie-
geltje en met haar muts op, zat tegen-
over haar. Hoe moest ze er nu vandaan
komen? Rondom haar waren allemaal
apen. Opeens hoorde ze roepen: „Elze,
Elze"! Ze keek naar omlaag, maar zag
niemand. Nu hoorde ze nog dringender
roepen: „Elze, Elze"! Opeens begonnen
de apen ook te roepen, Elze, Elze"! Ze
schrok van dat onverwachte geroep vlak
bij haar oor. Ze viel uit de boom en...
zag moeder, die bij haar stond. „Kind,

wat sliep je vast", zei deze „ik kon
je gewoon niet wakker krijgen." „Ik, ik
heb zo gedroomd", zei Elze. En ze vertelde
haar droom aan moeder, die, nadat "Ize
alles verteld had, hartelijk begon te
lachen en zei: „Nu ben je in Afrika ge-
weest, dat was toch je wens?"

PETRONEIiA AALTEN,
Oude Brandenburgerweg no. 66.

Bilthoven.

Het dubbeltje voor den baanveger....
Ik was met mijn vriendinnetje aan het
schaatsenrijden. We zouden proberen wie
het eerste bij den baanveger was. Mijn
vriendin Els was er het eerst, die kreeg
het dubbeltje. Maar dat gaf ze aan den
baanveger, die erg blij was. Hij zei: „als-
het -weer gaat sneeuwen, maak ik voor
jou een slee." Nu, Els was blij. Maar daar
kwam Kees (een buurjongen van ons)
aan. Wij stoven uit elkaar. Ik viel ^
Kees trok aan mijn haren. „Au, au!" riep
ik. En ineens was ik wakker. Jacob, mijn
broertje, had aan mijn haren getrokken.
Ik moest uit bed komen. Dit is het einde
van de „echte droom".

DINGENA VAN HAL, 11 jaar.
297 Oudemolen (N.-B.)

Kees klom in een boom...
Ik droomde dat ik met moe liep te wan-
delen. Moe met de kinderwagen met
broertje er in Toen we een heel eind ge-
lopen hadden, kwam er een man aan
met een groten beer. Ieder die hij tegen-
kwam verscheurde hij. Toen kreeg hij
ons in het oog, en kwam op ons af. Mijn
moeder vluchtte in een tuihpoort en ik
holde naar een dichtbijzijnde boom en
klom er in. Toen viel ik er uit en van
schrik was ik wakker.
Dit is een droom van

KEES BONS, oud 9 Jaar.
a Stationsweg 137, Sliedrecht.

Petronclla, Dingena en Kees krijgen
een prijs.

GORGELEN MET

Mijn correspondentie
begin ik met

Lia Dijkstra, Den Haag. Het deed me
plezier, te horen, dat het met de cor-
respondentie goed gaat. Mittelfranken
ligt in Noord-Beieren, 't Beste met Nelly.
Met belangstelling zal ik de leuke
foto bekijken en daarna in het neven- en
nichtenalbum plakken.

Cornelis Zwijnenburg is een gladde jon-
gen. Hij schrijft: ik zal op de brief een
mooi plaatje plakken — daar zal Ronnie
wel het eerst naar grijpen. Cornelis kan
het proberen maar...... onze driejarige is
óók een kleine gladjanus. Hij weet zo
langzamerhand, dat z'n vader op de prijs-
brieven erg zuinig is, zodat het mooie
plaatje dan, wel z'n neus voorbij zou kun-
nen gaan.

Annigje Vos te Apeldoorn vindt haar
eigen naam niet mooi. Hoe is het moge-
lijk! Oom Niek vindt Annigje veel mooier
dan Annie. Als ik Annigje heette, zou
ik me vast en zeker niet Annie laten
noemen. De avonturen van Kareltje
Kraan worden eerst verzonnen en dan
getekend. Zo iets noemen we: oorspronke-
lijk werk leveren. De groeten aan JVJona.

Anje Koning te Nieuw Scheemda is een
klein beetje in de war als ze denkt, dat
Oom Niek te Haarlem woont. Oom Niek is
Amsterdammer — Mokummer zeggen ze
hier — maar hij is niet zo dom om Am-
sterdam boven alle andere steden te
stellen. Haarlem is óók een fraaie stad
en te Nieuw Scheemda zal het ook wel
mooi zijn. Als je er maar oog voor hebt.

Truus de Burger te Amsterdam Oost,
mag — net als alle andere neven en nich-
ten — alle raadsels insturen. Zij heeft
dan meer dan een kans op een prijs.

Tineke Tuinman te Groningen doet me
een voorstel, dat ik niet durf overnemen.
Tineke vraagt me een leugenwedstrijd
te organiseren. M'n lieve Tineke! Oom
Niek houdt z'n zoons en dochters, z'n
neven en z'n nichten altijd voor, dat zij
de waarheid en niets dan de waarheid
moeten zeggen. En dan een leugenwed-
strijd? Tineke. het spijt me, maar ik be-
gin er niet aan. Ik vond je getekende
konijn ook leuk. Ja, als boekjes drie

jaar oud zijn, kunnen ze al verouderd zijn.
Albert Kóbus, Kollumerzwaag, hoeft geen

permissie te vragen om eens een keer
met de oplossingen over te slaan. Als je
niet instuurt mis ik je wel. Dan heb
je geen kans op een prijs ook. De oplo»
singen mogen ook op een briefkaart wor-
den ingestuurd. Dan zijn jullie maar een
postzegel van vijf cent kwijt.

Mien Lacor, Vlissingen: In mijn nek
heb ik nog nooit een bal gehad: wel
eens tegen m'n hoofd. Ik zou deze week
net door. een stel jongens worden beko-
geld, toen een van die jongens zei: ^Pas
op, die vent heeft een bril op. Nu had ik
wel kunnen zeggen: „gooi maar op",
maar„.... dan zouden ze ook andere men-
sen met brillen op hebben gegooid. En dat
kan gevaarlijk zijn.

Jannie en Adriaan Drolsbach te Am-
sterdam mogen wel raadsels inzenden,
maar ze moeten ze zelf verzinnen.

Grietje en Tienie Sienot hadden een
mooie tekening van BéruS gemaakt. Jam-
mer vind ik, dat de tekening heel goed
leek. omdat Bérus door de Engelse ziekte,
haast niet lopen kan. De stakKerd schuift
plat over de grond.

Annemy te Kate, Amersfoort: Reg en
Ron heben al eens in de krant gestaan.
Tante Cor kreeg ik toen zo ver niet en...
Oom Niek is het met tante Cor eens.

Geert Udema, Groningen. Is je enkel
al weer genezen?

Henk Rulles te Groningen kletste er
«prettig op los. Met belangstelling heb ik
gelezen, hoe je het raadsel oploste. Jon-
gens en meisjes, die hun eigengemaakte
raadsel in de krant zien staan, <3oen niet
mee met de oplossing daarvan. Die heb-
ben dan e«n kansje minder. Er staat te-
genover, dat het een hele eer is, als er
een raadsel van je wordt geplaatst. Het is
maar te hopen, dat een inbreker die mooie
spaarpot van je niet In z'n zak laat glij-
den! Met je wensen zal ik rekening
houden.

Ook deze week ontving ik weer vele
aanvragen van jongens en meisjes, die
neef of nicht wensten te worden. Zij zijn
allen welkom bij

OOM NIEK.
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Adverteren doet verkopen

lAmbtenaren, en vast parcj<jLi ^.i perso-
neel tot maandinKomeu ZONDER BURG.

I Wettelijk tariet Vlug en discreet. i
Inlictit en atwikk monael. 01 scnrittel. |

Rotterdam-C'.: Mauritswea !5:
. 4ni>t»T(Liin-C.: Sarphatlütruar 30; ,

*9-Gravenliage: Rivlervisciimarlit 4.

ÏRoelof Gi.troen
AMSTERDAM
Kal verst raat l N Telefoon 37658
DEN HAAU
Hoogstraat 'XA Teletoon 111757

IUWELIER

Opgericht 1850 Eigen Atelier

N.V. JAN SPIERDÜK
GROTE MARKT 20 (hoek Luth. Burgwal)
TELEFOON 116520 DEN HAAG

)) SALON-, HUIS- EN SLAAPKAMERS
Uit voorraad direct leverbaar - Reiskosten worden vergoed

—CORRESPONDEREN EN RUILEN
Corresponderen willen: Fenny Priso,
m., 14 j., Harkstede G 267; Dina
de Wit, m., 14 j., Heiningen D 33,
Gem. Fijnaart; Doerga v. d. Kemp,
m., 9 j., Willem de Zwijgerlaan 28,
Schiedam; Wieberen Schuurman, j.,
13 j., 2de Hollandiastraat 40, Bols-
ward (liefst met m. uit Haarlem i ;
Dirk Rosenmuller, j., 13 j., 1ste
Atjehstraat 135 huis, Amsterdam-O.,
(Dirk wil ook ruilen. Hij heelt
Hille-plaatjes nr. l tot 78, die hij
wil ruilen voor Hille-bons); Marie-
tje Kerkhove, m., 12 j., Majuba-
stra'at 12 I, Amsterdam-O; Rie de
Bruin, m., 14 j.. Wilhelminastraat
42 II, Amsterdam; Nelly Smit. m.,
13 j.. Koedijk 50, Hellevoetsluis.
Postzegels ruilen wil: Kees Rene-
man, j., 11 j.. Noorder Amstellaan
68 hs., Amsterdam Z.

Jacob Pinkster te -Borne (O.),
Kees Pot te Utrecht en Annie
Boofack te Terneuzen moeten hun
verzoek herhalen en daarbij hun
leeftijd opgeven.
Te oud voor deze rubriek was

Martha Nieswaag te Groningen.
Corresponderen willen: Adrie van
't Hof, j., 13 j., Bonaventurastraat
106B, Rotterdam-Z.; Mia van
Doorn m., 15 j., Reuver; Dit
Vrijenhoek, m., 15 ]., Dorpsstraat
C 96. Ouderkerk a.d. IJssel: Eva
Lindt. m., 12 j-, Herculesstraat 22,
Amsterdam-Z.; Roei. van Tilborg,
J.. 13 j., De Loosterweg II 12, Hille-
gom.
Johanna Pieternella de Boed, m.,
12 j., Kranendijk B 83, Post Acht-
htiizen; Annigje Vos, m., 13 j.,
Schoterweg 130, Apeldoorn; Jan
Geenen, j., 15 j., Sint Jaoobslaan
35, Nijmegen; Tonny van Ooster-
hout, j., 13 j., Bosscheweg 417, Til-
burg; Alie Wiedijk, m., 12 j. Groen-
veld C 129, St. Maarten (N.H.);
Kitty van Schaardenburg c.s.. m.,
13 j., Wijnbrug l, Dordrecht.
Ruilen iui2:gCoba Los, m., 12 }., De
la Reystraat 38 huis, Amsterdam-
Oost. (Zij neef t 66 Verkade-bonnen,
die ze voor 66 Hille-bonnen wil
ruilen).
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met* U op de luiste

zal U dit ten goede

komen.

Foto H. Berssen Berge

De
hiertoe wordt
voor U opera'
gesteld.

De tragedie van duizenden,

is voor anders, voor min-

der te worden aangezien,
dan men zélf innerlijk

weet, dat men is. Niet

alleen li|dt U dan veelal

onder het verdriet, dat
anderen een verkeerde

meening over U hebben,
maar bijna altijd zal U dit

doen achterstellen bij

anderen, zelfs als zi| min-

der begaafd zijn dan gij
Zi| weten zich echter beter

te doen gelden.
En dit verhindert U dan

de plaats in te nemen, die U toekomt.
Wie zich hierbij niet Kan of wil neerleggen — en als mensen mogen wij ons hier niet bij neerleggen —
die moet veelal zijn leven doorbrengen in strijd, In worstelen en weer opstaan. Velen, zoo niet de meesten,
sneuvelen in dien strijd: „den strijd des levens", of worden zóó geknot, dat zij hun leven- voortsleepen
ais flauwe schimmen van wat zij eens beloofden te worden en hetgeen zij veelal ook hadden kunnen
worden. Indien zij een bekwamen gids op hun levensweg hadden ontmoet, een gids. volleerd tn de weten-
schap van den mensch en zijn eigenschappen en van de wereld. In het kort toch komt het er op aan
Uw PERSOONLIJKHEID zóó te ontwikkelen en de eigenschappen 'Van uw persoonlijkheid zóó te ver-
volmaken en te richten, dat gij onder alle omstandigheden den moed erin weet te houden, tegenover
iedereen, wie-ook. uw zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en zelfbeheersching kunt handhaven, en daarbij van.
de vermeerderde vermogens van Uw geest en ziel bet grootste nut voor de practijk van het leven leert
trekken. Om kort te gaan, die gids moet op Uw levensweg weten te bewerken, dat Uw

Persoonlijkheid Nummer l
wordt. Dit toch Is in alle tijden gebleken de zekere weg te zijn om U te handhaven niet alleen, maar tevens
om de achting en de medewerking van'Uw omgeving te verwerven, doordat gij dan'op Uw juiste waarde
zult worden geschat.

Die GIDS VOOR UW LEVEN staat tot Uw beschikking!
De hiernaast en hieronder afgedrukte (geïllustreerde) verkla-
ringen zijn ontleend aan het GEDENKBOEK., dat bij het
25-jarig bestaan van' DALMEIJER'S EFFICIENCY INSTITUUT
in 1937 door Öe Feestcommissie, bij monde van Professor Dr.
F. ROELS en Kolonel P. W. Scharroo, den stichter dezer Cur-
sussen werd aangeboden. Een eenvoudige, verkleinde repro-
ductie (32 pagina's) van dit GEDENKBOEK is op aanvrage op
onderstaanden BON voor belangstellenden verkrijgbaar. Daar-
onder zijn hooggeplaatste ambtenaren, kleine en groote koop-
lieden, vertegenwoordigers, winkeliers, vakarbeiders, chefs en
onderchefs, onderwijzers, kantoorpersoneel, enz.

Ga&st 60078.
sehrjft oa: "M spijl mij Ou
Gosusxh niet SOjoar efra'sr
tf kebbot kunnen volgen, iennjl

üKO" bekend moeten
nkn Ik oekt e»

ieder, ttsletterd df
onmisbaar.

(Het origineele OedenkDoek • ligt voor lederen belangstellende eiken
werkdag van 10—4 uur ter Inzage).
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Cursist éoèSO.oemxnteopzichkr:
schryft ons .Uw gedegen fessen
met de daarin verwerkte rsadgevirr
gen overpmctisehe levenzhünst
wn.mei.hef lesgeld niet tebeta!en
Uit dankboarHeid zal ik steeds

Ddlmeyers Cursussen prongóeert^i.

_____ 60122 vindf ZWmeycri
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zaamheid en doorzet! inosvermo-
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De grootste kansen in het leven komen onverwacht,

als men er het minst op voorbereid is om er profijt

van te trekken. Hoe staat het op dit punt met U?

Wilt U klaar zijn voor Uw kans, ais die zich

voordoet? Wie met Dalmeijer's methoden vertrouwd

is, behaalt groote successen, doordat hij zijn kansen

leert zien, ze leert scheppen en E R V O O R

K L AA R IS, als zij zich voordoen.

IU. A. Vlaanderen, A. Rog en Gerbo

W

Succes

.j^.. a rtttsOOMLUK-
HEIDSCUKSÜSSEN zyn wereld-
beroemd. Zij werden gevolgd door
tienduizenden, personen in Neder-
land, Oost- en West-Indïè, België,
Zuid-Afrika en over de heele wereld
waar Nederlanders wonea. ledere
Cursist is een Propagandist; alle
Cursisten zijn eenstemmig in hun
lof over de zéér bijzondere uit-
werking, niet het minst ook op de
levenswijze, het karakter, het werk,
de persoonlijkheid en het maat-
schappelijke succes.

VOLGT U OOK DEZEN CURSUS

L' en UW WERK worden er beter
van!
Wij hebben attesten in overvloed
van personen, 'die ons onderricht
hebben geVolgd en daarover bijzon-
der voldaan zijn. Deze origineele
attesten liggen eiken werkdag van
10 tot 4 uur voor belangstellenden
ter inzage

Elk doei in net leven zult O sneller
gemakkelijker en vollediger öereiken.
als ge U vertrouwd maakt met Dal-
meijer's psychologische methoden Een
eerste vereischte voor elk succes is een
beschaafde spraak, is gemaKkelijkheid
in het voeren van gesprekken is de
routine, overtuigingskracht -te kunnen
doen uitgaan van uw woorden, is onDe-
vangenheid tegenover iedereen, is onder
alle omstandigheden uw meening te
kunnen uiteenzetten en cioen oee;riipen,
onverschillig of O tot één persoon, of
tot honderden spreekt. Maar daar-
nevens zullen Dalmeijer's PER POST
gegeven Persoonlijkheidscursussen waar
noodig uw geest scherpen, uw getieugen
verbeteren, u'w combinatie vermogen
orïtwikkelen En niet het mms: öe-
oogen deze Cursussen U de neer-
schappij over Uzelf uw vermogens en
eigenschappen te verzekeren ol te ver-
beteren. Gij wordt meester van uw
ziel, in plaats van her- en derwaarts te
worden getrokken door uw gevoelens.
Gij leert AL uw krachten concen-
treeren op één doel en dit doelbewust
verwezenlijken. Al wat negatief in U
is, wordt omgezet i positieve krachten.
Kortom: de onschatbare gaven, de
verborgen talenten, die DALMEIJER'S
METHODEN in U zullen ontwikkelen,
zullen w leven in nieuwe banen leiden,
zullen U een goed figuur doen slaan
in allerlei niet-alledaagsche. zoowel als
dagelijksche gevallen. Maar oovenai
zullen deze methoden ü capabel maken
datgene te bereiken, wat- uw ziel be-
geert en te voldoen aan de verwach-
tingen en eisenen, welke men aan U
stelt. In het kort: Dalmeijer's Metho-
den zullen den toegang voor D vrij
maken tot enorm grootere mogelijk-
hndrn en gelegenheden

aan op de envelop zet

BON

• *•**

Hierlauga afknippen en als BRIEF inzenden aan
de Administratie DALMËMEK's CUItSUSSEN,
Koninginneweg 182, AMSTERDAM. Links Ooven-
aan op de envelop zetten: PERSOONLIJTKKIO.

y. kostelooze toezending
van brochures met vol-
ledige inlichtingen om-
trent de methode om
üoor PER POST gegeven
cursussen een

SUCCESRIJKE PERSOONLIJKHEID
te worden. Alsook een verkleinde reproductie van
-het GEDENKBOEK. Als bijdrage in de kosten zal
15 cent in POSTZEGELS op prijs worden gesteld.

(Alleen bestemd voor belangstellenden).

Naam i •»«§*»*•..•>•••••••••••.••'•••••.*••••••,..,•.,«.....,.,..•. ....,..,.,«M
Beroep , Leeftijd:
Strtet: „— . No. .
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