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Overheidsdiensten als werkgevers (Zie pag. 3)



DE GROTE LIJN
Als wij, Nederlanders, merken, hoe men ons in het buitenland

nog altijd afschildert als een volk van uitsluitend, vissers en
boeren, met zijden petjes op het hoofd, klompen aan de voeten en
overigens verscholen in wijde 'Urker broeken en wambuizen, dan
ergeren wij ons nogal eens. Het is echter nu eenmaal een feit, dat
wij over de wereld vooral bekend zijn door kaas en vee, bloembollen
en haring en wij moeten er aan toevoegen, dat onze eigen instel*
lingen er ijverig aan meewerken om die oude voorstelling van zaken

• te laten voortleven. Er kan geen jaarbeursinzending worden klaar*
gemaakt voor het buitenland en er kan geen tentoonstellingsstand
zijn, of de versieringsmotieven zijn steeds Volendammertjes, molen*
tjes, bloembollen en kazen. Geen wonder, dat men in het buitenland
daardoor het Nederlandse volksleven met deze emblemen ver*
persoonlijk!
Deze voorstelling van Nederland is niet zonder gevaar. Men gaat
er een reden in zien om Nederland te beschouwen en te behandelen
als een boerenland, dat zich misschien
wel hier en daar met enige industrie
bezighoudt, doch dat van nature geen
industrieel latid is. Bij de internatio*
nale werkverdeling, die op, den duur
in Europa zal worden ingevoerd,
lopen wij dan het gevaar terugge*
schroefd te worden naar een bestaan,
dat in hoofdzaak op'de landbouw zal
berusten en in iiat geval zou bij ge*
brek aan land de levensstandaard hier
aanmerkelijk dalen. Wij kunnen ech*
ter onze industrie niet missen, ja wij
moeten zelfs alles in het werk stellen
om de industrialisatie van ons land
te "vergroten. Nederland en België zijn
beide de dichtstbevolkte landen van
Europa en het zou ook wel zeer on* i
redelijk zijn, wanneer men juist van
Nederland verlangde, dat. het een
deel van zijn industrie zou prijsgeven.
De dichtheid van gnzë bevolking en
de snelheid, waarmee deze dichtheid
nog steeds toeneemt (een snelheid,
die veel groter is dan de Belgische),
dwingen cms zelfs om onze industrie
uit te breiden.
Nu mene men niet, dat wij de land*
bouw niet hoog aanslaan. Integendeel,
wij kennen onze landbouw als vrijwel
de beste van Europa en wij weten, van
welke enorme betekenis de agrarische
productie voor ons gehele volksleven,
is. Een enkel cijfer kan dit verduide**
lijken. -
Al onze industriële bedrijven tezamen
verwerkten vóór de oorlog voor
ƒ L800.000.000 per jaar, bijna twee
milliard gulden dus, aan grondstoffen.
De helft daarvan betrokken wij uit
andere landen. Dat waren ertsen, tex*
tiel, rubber, vetten, granen en zaden,
enz. De andere helft van de grondstoffen werd geleverd door ons
eigen land -en de helft weer van deze eigen 'grondstoffenproductie
bestond uit zuivelvoortbrengselen. Een vierde van onze totale
grondstoffenbehoefte, tot een bedrag van ƒ450.000.000 per jaar,
werd dus geleverd door onze veehouderij. Dit cijfer is voldoende
om ook den meest ongeschoolde op economisch gebied te laten
begrijpen, dat de hoogte van onze landbouwproductie van de
grootste betekenis is voor de arbeidsgelegenheid in Nederland.

*

Dat betekent echter niet, dat wij vari de landbouw alleen zouden
kunnen leven. De laatste eeuw zien wij voortdurend een groter

gedeelte van de bevolking arbeid zoeken en vinden in industrie,
transport en handel. Naar verhouding vond een steeds geringer deel
van de bevolking zijn bestaan in de landbouw. Het aantal boeren
en tuinders daalde echter niet; dit aantal nam zelfs nog iets toe.
De groei van-jde bevolking vond echter zijn bestaan buiten de
landbouw.

De opzichter en. de timmerman.

II oog op de steiger sta ik in de wind. -
Het windje waait wild door mijn haren.
Naast mij staat een jeugdige timmerman,
Eén, die met zijn handen iets maken kan
En met mij deelt alle gevaren.

Hoog op de steiger staar ik over 't veld.
Het veld begint stil te ontwaken.
Ik roep naar den jeugdigen timmerman:
„'Makker, jij kunt er beslist van op an,
Wij zullen wat moois hier gaan maken!"

Reeds thans hebben wij te kampen met een zeer groot gebrek aan
cultuurland. Tienduizenden jonge boeren, die de bekwaamheid en
het kapitaal bezitten, die vereist zijn voor het beginnen van een
boerenbedrijf, kunnen zich niet vestigen, doordat er eenvoudig geen
boerderijen te vinden zijn. Wellicht dat, wanneer Europa tot rust
gekpmen zal zijn, emigratie aan enkele duizenden buiten ons land
een bestaan kan geven, maar het is niet waarschijnlijk, dat daarmee
een oplossing voor ons bevolkingsoverschot wordt verkregen. Nu
kan ook ons eigen land nog wel een groter boerenbevolking huis*
vesten dan op het ogenblik het geval is, mits men met grote snel*
heid nieuw land blijft inpolderen, nog een zekere oppervlakte
woeste grond ontgint, moerassen drooglegt en oud cultuurland ver*
betert. Volgens de berekeningen van deskundigen op dit gebied
kunnen wij door deze middelen in de komende 25 jaar 500.000 tot
700.000 mensen in de landelijke bevolking opnemen.
Ook dat echter is nog niet voldoende om onze gehele, groeiende

bevolking een bestaan te geven en er
zou beslist een bestaanscrisis ont*
staan, indien wij onze industriële be*
drijvigheid moesten inkrimpen.
Nu is er geen enkele reden, waarom
wij dat zouden doen. Het argument,
dat ons land niet voor industrie voor»
bestemd zou zijn, is onhoudbaar.
Geen enkel land is van nature een
industrieland. Er is geen industriële
streek ter wereld, waar men alle be*
nodigde grondstoffen op een zo klein
grondgebied als het Nederlandse
bijeen vindt. En wij zitten hier dicht
genoeg bij de vindplaatsen van kolen
en metalen om een grote industrie te
bezitten, .te meer omdat onze plaats
in het internationale verkeer, dank zij
de uitmonding der rivieren op ons
grondgebied, onverdeeld gunstig is.
Wij zonden zelfs willen beweren, dat
Nederland beter geschikt is voor
industrialisatie dan menig ander land,
omdat het zo gemakkelijk alle be*
nodigdheden met betrekkelijk geringe
kosten kan aanvoeren.

Hoog op de steiger aanschouw ik zijn lach.
De wind waait zijn lach naar mij over.
Zijn zwaaiende hamer, 't woord dat hem leidt,
't Is aan het werk dat wij maken gewijd,
Al is ons bestaantje maar pover.

^
Hoog op de steiger, daar denken wij saam
Aan hen, waar wij daag'lijks voor werken.
Hij voor zijn vrouw en het spartelend kroost,
Ik voor de mijnen, mijn alles, mijn troost.
Wij laten het geen van twee merken.

Hoog op de steiger, daar voel ik mij blij,
Heel blij met dien jeugdigen makker.
Telkens wannéér hij een spijker in drijft,
Zijn hamer een feilloze boog beschrijft,
Wordt warmte en vreugd' in mij wakker.

Ploog op de steiger, daar juich ik het uit.
'k Roep: „Makker, is Arbeid geen Zegen!"
De, jeugdige timmerman kijkt mij aan.
Gelukkig, 'k weet nu, hij heeft mij verstaan,
'n Moment, als mij rijker niet heugde.

Hoog op de-steiger sta ik in de wind.
Het windje waait wild door mijn haren.

.Ha, ik en de jeugdige timmerman.
Wij bouwen te saam aan hetzelfde plan
En delen dezelfde gevaren.

-ADRl VAN W1TZENBURG.
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m al deze redenen gezamenlijk
menen wij, dat wij de toekomst

van ons land niet somber behoeven
in te zien. Wij zijn een hoog^ontwik*
keld en van nature werkzaam volk.
De levensstandaard is hoog en _ de
spaarzin is groot. Dit heeft ten ge*
volge, dat het goederenverbruik van
ons volk aanzienlijk is, terwijl niette*
min belangrijke bedragen worden ge*
spaard, die voor de stichting van
nieuwe ondernemingen gebruikt kun*
nen worden. Wanneer het economi*
sche gebied van Europa zich voor ons
opent, verwachten wij dan ook geen

vermindering van de industriël& ontwikkeling van ons land, doch
eerder een versterking.

Als wij, dit overwegende, ons afvragen, wat de toekomst van
Nederland zal zijn, behoeven wij dus geen keus te doen uit land*
bouw of industrie. Integendeel, wij zien naast de landbouw andere
bestaansmogelijkheden, zowel o£ industrieel als op vervoersgebied
groter worden. Zelfs verwachten wij een belangrijke industrialisatie
van de landbouw zelf, door toenemende toepassing van de machines,
en door toenemende verwerking en veredeling der producten Teke*
nend en hó'opgevend is in dit opzicht bijvoorbeeld het ^verschijnsel,
dat de'bekende. Artillerie=Inrichtingen bij Amsterdam -thans land*
bouwmachines vervaardigen en dit doen in samenwerking met het
Centraal Bureau van de Coöperatieve Aankoopvereniging. Onze toe*
komst ligt dus niet hetzij in de landbouw, hetzij 'in de industrie,
doch in landbouw en industrie beide en wel in de samenwerking
van deze twee hoofdpijlers van ons volksbestaan.
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C F Roosenschoon, Amsterdam. Voor de inhoud der inlegbladeti zijn verantwoordelijk de daarop vermelde redacteuren. Verschijnt iedere week Adres
tedactie en administratie:'Hekelveld 15, Amstetdam-C. Telefoon 38811. Postbus 100. (Voorplaat: A.P.-Archfef)



VAN BOND TOT BOND
L aten wij ons vandaag eens verdie-

pen in de positie van een groep
arbeiders met welke wij misschien het
meest van alle in aanraking komen.
In aanraking, d.w.z. niet rechtstreeks,
doch wier arbeid met ons leven van
alle dag zeer nauw is verbonden. Deze
arbeiders zijn het personeel in over-
heidsdienst en werkelijk, er gaat geen
dag voorbij of we zijn grotendeels af-
hankelijk van hun arbeid Meer dan
met den bakker en- den groeteboer
hebben we te maken met de arbeiders
in de gasfabriek en op de electrische
centrale, de waterleiding, de stadsrei-
niging enz. De levering van gas,
stroom, water kan geen dag stilstaan.
Het overheidspersoneel is dus wel een
zeer belangrijke groep van arbeiders
in onze volkshuishouding.
Uiteraard zijn allen, die in dienst zijn
van de overheid, hetzij dat die over-
heid de staat is, dan wel de provincie
of de gemeente, overheidspersoneel,
maar toch omvat de Nederlandse Bond

Oofc het personeel van de gemeente-veren zijn georgani-
seerd in de N.B.P.O.

van Persoiteel in Overheidsdienst
(N.B.P.O.) slechts een gedeelte van
deze mensen. Men maakt namelijk
onderscheid tussen werklieden en
ambtenaren. In algemene trekken be-
schouwt men- de handarbeiders als
behorende tot het terrein van de
N.B.P.O. en de hoofdarbeiders als
ambtenaren. De realiteit wil het nu
eenmaal zo en van de zijde varK de
vakorganisatie acht men de thans ge-
volgde indeling de meest bruikbare.
Wij zitten te praten met L J. Bakker,
den voorzitter van de bond, in zijn
prachtige, lichte werkkamer aan de
Stadhouderskade te Amsterdam. Hij
vertelt ons. dat er vroeger een ware
warwinkel van organisaties van over-
heidspersoneel bestond. Op een gege-
ven moment waren er wel 200 ver-
schillende verenigingen. Een gedeelte
daarvan is vervallen door de fusies
van de laatste tijd, maar toch is er
nog een respectabel aantal over, zodat
ordening op dit gebied nog altijd in
ruime mate kan plaatsvinden.
Er zit in het personeel van onze over-
heidsinstellingen een stevige dosis
„standgevoel". Secretarie-ambtenaren
achten zich bijvoorbeeld veplicht zich
categoraal te organiseren en het zou
hun positie te na komen, om met col-
lega's van andere diensten en bedrij-
ven in één vereniging te zitten, laat

'staan met werklieden Maar aange-
zien het niet de bedoeling is 'ons te
verdiepen in de eigenaardigheden van
de ambtelijke hiërarchie, zullen wij
dit vraagstuk verder buiten beschou-
wing laten.
Hoe is de positie van de bond, vra-
gen wij?
Ik kan zeggen: gezond. Ons ledental
is nagenoeg gelijk aan dat van Mei
1940 en wij hebben een niet onbedui-
dend aantal van de christelijke en
katholieke bonden overgekregen. Met
onze bijna 15 000 leden organiseren
wij een" vierde deel van het personeel,
dat voor onze bond in aanmerking
zou komen en dat is een zeer behoor-
lijk percentage.
Is er dus maai 60 000 man werklieden'
in overheidsdienst. Dit getal lijkt niet
hoog.
Het is ook niet veel; de mensen heb-
ben meestal een overdreven voorstel-
ling van het aantal personen, dat in
de overheidsbedrijven werkt. Aan de
andere kant moet men in aanmer-
king nemen, dat het spoor- en tram-
wegperso%eel zijn eigen organisatie
heeft. In onze bond hebben wij wat

verwerven, opdat

het publiek transport betreft alleen
de zuiver-gemeentelijke tram- én
autobuspersoneien.
Komt u daarbij nog in contact met de
Transportarbeidersbond?
Neen er loopt een duidelijke scheids-
lijn .- tussen het arbeidsterrein van
tae.ide organisaties. De. Transportarbei-
dersbond organiseert alleen de arbei-
ders in de particuliere bedrijven.
Overweegt nu het Ty'fcs- of het ge-
meentepersoneel in de N.B.P.O.?
Het zwaartepunt ligt bij de gemeente-
werklieden en dat is ook begrijpelijk,
als men er even aan denkt, dat de
feeste overheidsdiensten voor ons
dagelijks leven gemeentelijke instel-
lingen zijn. Wel vallen onder onze
bond bijvoorbeeld ook het personeel
van de als naamloze vennootschap
geëxploiteerde eiectriciteitsbedrij ven,
het technisch personeel van provin-
ciale ziekenhuizen, de arbeiders van
de Rijksmunt, het waterschapsperso-
neel, de vaste kernen van het lucht-

beschermingsper-
soneel, de ceritra-
le keukens e.d.
Uiteraard heeft u
niet te kampen

met werkloos-
heidsvraagstuk-

ken?
Dat is inderdaad
niet het geval en
dat weerspiegelt
zich dan ook in
de contributie. De
minimumcontri-

outie is bij ons 16
cent per week en
het gemiddelde
'ligt bij omstreeks
40 cent.
Wat gebeurt er
onder meer met
het geld, dat op
deze wijze wordt
bijeengebracht?
Het streven van
onze bond is al-
tijd geweest een
krachtige finan-
ciële positie te
de leden daar-

van weer zouden kunnen profiteren.
Het vakantiehuis „Avegoor' was bij-
voorbeeld een schepping van onze
bond en ook op het ogenblik sturen
wij ieder jaar vrij wat mensen naar
vacantiehuizen van het N.V.V.
Behalve het aantal dat voor rekening
van het N.V.V. gaat, konden wij in
1941 voor nog 72 personen ieder 7 da-
gen vacantieverblijf verzorgen.
Hoe worden deze mensen uitgekozen?
De helft wordt aangewezen door het
lot. Wie eenmaal gelukkig is geweest,
wordt natuurlijk van de lijst afge-
voerd. De andere helft wordt door het
bestuur aangewezen uit de werkers,
die zich bijzonder verdienstelijk heb-
ben gemaakt voor de vakbondsactie
en deze regeling voldoet zeer goed.
Bovendien hebben wij nog een ander
aardigheidje voor onze leden. Ieder
lid, dat 25 jaar onafgebroken lid van
de bond is ontvangt namelijk een
"zilveren bestek, dus lepel, vork en mes.
terwijl aan zijn vrouw zes zilveren
theelepeltjes worden aangeboden. Al-
les versierd met de letters van de
bond. Jaarlijks zijn Jaet enige honder-
den van deze cadeaux. die worden uit-
gedeeld en ook dit geschenk wordt
zeer op prijs gesteld.
Waaruit bestaat nu het eigenlijke
vakbondswerk?
Dat is uit de aard van de zaak in de
eerste plaats: zorg voor de loohposi-
tie. De betaling van de gemeentewerk-
lieden in het bijzonder liet in vroeger
jaren zeer veel te wensen over. Onze
bond heeft echter met belangrijk suc-
ces het loonpeil over het gehele land
weten op te vijzelen. Tegelijkertijd
werd een rechtspositie bereikt, die be-
vredigend is.
Geeft die loonpositie op het ogenblik
ook voldoening?
Voor het juiste antwoord op uw vraag
moeten wij even in de geschiedenis
terug gaan. Onder het kabinet-Colijn-
De Wilde is namelijk een einde ge-
maakt aan de vrijheid van de gemeen-
tebesturen om de lonen zelfstandig
vast te stellen. De Staatscommissie-
Schouten heeft destijds een grondregel
vastgesteld, waarbij werd bepaald, dat
de lonen van de gemeentewerklieden
nooit hoger mochten zijn dan die van
de rijkswerklieden en dat zij evenmin
boven het gemiddelde plaatselijke
loonpeil mochten stijgen. Deze bepa-
ling is steeds zo toegepast, dat de lo-
nen in overeenstemming met devlaag-
ste van deze twee normen werden ge-

houden. Loonsverlaging van 25 tot
35% is. in die tijd doorgedreven.
Geldt deze regei nog steeds?
Inderdaad, het systeem is, -ondanks
ons verzet, nog altijd de grondslag van
de loonregeling voor de gemeente-
werklieden. Toch is er vrij wat verbe-
terd door het systematisch werken
van de centrale overleginstanties.
Vroeger hadden de Commissies van
Overleg in de gemeenten vrij belang-
rijke invloed, thans geschiedt • het
voornaamste werk in de Rijks-Cen-
trale Commissie van Overleg. Nu is de
toestand zo. dat eerst resultaat be-
reikt moet worden voor het rijksper-
soneel, voordat een overeenkomstige
verbetering voor de gemeentewerklie-
den kan worden verkregen. Ook bij de
tijdelijke toelage van 6% op de sala-
rissen tot f 1900. per jaar en bij de in-
trekking van de-S^v korting heeft men
deze volgorde kunnen zien.
De gemeenten hebben dus maar af te
wachten wat er voor het rijksperso-
neel gebeurt?
In algemene zin wel, doch sinds en-
kele jaren bezitten wij het „Centraal
Orgaan" der gemeenten, waarin aan-
vankelijk alleen de plaatsen met meer
dan 40.000 inwoners deel hadden,
doch dat nu openstaat voor alle ge-
meenten en op l Januari van dit jaar
reeds 202 gemeenten als deelnemers

.telde.
Werkt dit systeem bevredigend?
Noig niet helemaal. We kennen op het
ogenblik het rijksoverleg voor het
rijkspersoneel en daarnaast het cen-
traal overleg voor het gemeenteperso-
neel. Mijns inziens zal een overbrug-
ging van de beide overleginstanties
noodzakelijk zijn. Van de zijde van
het personeel is reeds de centralisatie
van de belangen verkregen in het
A.C.O.P.
Met de Rijksbemiddelaars hebben uw
leden dus niets te maken?
Dat klopt behoudens voor enkele
semi-overheidsbedrijven. Zowel lonen
als rechtpositie worden rechtstreeks
tussen de partijen geregeld. De rechts-
positie is bovendien gebaseerd op de
Ambtenarenwet en neergelegd in re-
glementen. Plaatselijk kunnen deze
reglementen nog wel afwijken, maar
op den duur zal er nog wel een een-
heidsreglement komen.. Er is trou-
wens via het centraal overleg der ge-
meenten reeds een algemeen ambte-
naren-reglement tot stand gekomen,
dat echter rtog pas in zes gemeenten
is ingevoerd. Dat zijn: -Leeuwarden,
Apeldoorn. Nijmegen. Arnhem, Hil-
versum en Voorburg.
Geeft de pensioenkwestie nog aanlei-
ding tot bijzondere opmerkingen?
Voor het moment niet; pensioen is
wettelijk geregeld en wij hebben daar-
omtrent geen moeilijkheden.
Het werk van de bond loopt dus wel
vlot?
Ja, wij hebben ons regelmatig werk
om te zorgen, dat de wetten en regle-
menten op de juiste wijze worden toe-
gepast, dat de wachtgeldregelingen
het gewenste gebruik krijgen en dat
alle wettelijke bepalingen, die op de
positie van onze leden betrekking
hebben, overeenkomstig de arbeiders-
belangen worder uitgelegd. Ik mag
zeggen, dat dit een omvangrijk en
vruchtbaar werk is.
En hoe is het mei de arbeidscontrac-
tanten?

•KEI

De heer L. J. Bakker, voorzitter
N.B.P.O.

Dat is een vraagstuk" op zichzelf. De
arbeidscontractant staat tussen over-
heidspersoneel en particulier perso-
neel in. Is hij voor korte tijd pp ar-
beidscontract werkzaam, dan blijft hij
meestal in een bond van particulier
personeel. Maar duurt zijn arbeids-
contract bij een overheidsinstelling
jaren^ zodat hij zich geheel op deze
werkzaamheid gaat instellen, dan ver-
trouwt hij meestal zijn belangen aan
onze Vakorganisatie toe.
Het is met" die arbeidscontractanten
wel een verwarring. Oorspronkelijk
zijn deze overeenkomsten bedoeld om
het gebruiken van personeel voor
korte perioden mogelijk te maken,
zonder dat dit een aanstelling in vaste
dienst noodzakelijk maakte. Meer en
meer is men echter in het arbeidscon-
tract een middel gaan zien om perso-
neel in overheidsdienst uit te slui'ten
van de rechtspositie, die bij deze ar-
beid behoort én dat is zeer zeker on-
juist Men onthoudt velen de aan-
stelling, die hun rechtmatig toekomt.
Dit misbruik heeft reeds zulke vor-
men aangenomen, dat er gemeenten
zijn, waarvan een derde tot de helft
van het personeel op arbeidscontract
werkt. In 1929 was 14''̂  van het rijks-
personeel op arbeidscontract werk-
zaam, in 1938 reeds 22,8%. Het vraag-
stuk van de arbeidscontractanten is
dus wel één van de nrjpendste en onze
bond en het A.C O.P. zijn op dit ge-
bied dan ook voortdurend werkzaam.
Nog één vraag. Hoe staat het nu met
de sociale zorg, in het bijzonder met
de ziekenfondsregeling voor deze men-
sen?
Daarover besjtaat nogal wat verschil
van opvatting. De contractanten krrj^
gen bij ziekte 26 weken lang 80% van
hun loon doch niet krachtens de Ziek-
tewet, maar krachtens het z.g Arbeids-
overeenkomstenbesluit. Op grond
daarvan weigert men in vele gevallen
ziekenfondsbonnen te verstrekken. Ik
heb echter gegronde hoop, dat in een
nabije toekomst dit ziekenfondspro-
bleem niet alleen voor de arbeidscon-
tractanten, doch voor al het over-
heidspersoneel, dat minder dan ƒ 3000
verdient, op een bevredigende wijze
zal worden opgelost
Laten wij hopen, dat deze laatste
mededeling spoedig door feiten zal
worden gevolgd, want zeer zeker is
ook op dit gebied voor de belangen
van het personeel in overheidsdienst
nog heel wat goeds te doen

De vuilnisman in actie. (foto's A.P.-archief)



MEDISCHE VRAGEN
Vragen voor deze rubriek richt* men
tot den medischen medewerker van
het weekblad ..Arbeid' Postbus WO
H B te Z Psoriasis is een huidaandoe-
ning, die inderdaad' voor ongeneeslijk
wordt gehouden Er wordt op theoretische
gronden wel een vetarm rantsoen tegen
aangeraden, zonder dat dit in de praktijk
effect blijkt te hebben. Verder wordt het
gebruik van vitamine B en van vitamine C
aanbevolen Een eenvoudig middel om de
schilfers te "verwijderen heeft men in
groene zeep Men wrijft daartoe ouder-
wetse groene zeep. die misschien nog wel
op doktersrecept te verkrijgen is. drie
dagen achtereen 's morgens en 's avonds
met wat water verdund met de vinger of
met een zachte tandenborstel op de plek-
ken in; de volgende drie dagen doet men
hetzelfde nog eens alleen 's avonds, de
zevende dag kunnen dan de schilfers
worden weggewassen
A J . H te 's-Gr Ja. „nervositeit" kan
een belangrijke aanleiding zijn tot het
ontstaan van ischias. Ischias is echter een
verzamelnaam voor verschillende ziekte-
toestanden, die eerst bij zorgvuldig onder-
zoek van elkander kunnen worden ge-
scheiden.
S IJ te S.A.P Het giftige koolmonoxyde
heeft geen reuk. Vandaar ook. dat men
ter beveiliging aan lichtgas de allen be-
kende geur heeft toegevoegd. Wanneer
lichtgas echter onder de grond ontsnapt
en door aarde en vloeren heen in üe
woning dringt, blijven de geurstoffen

. achter en merkt men de aanwezigheid
ervan niet meer Er zijn tal van gevallen
bekend, waarop op deze wijze 'ernstige
gasvergiftiging ontstond Een middel om
deze samenloop van omstandigheden te
voorkomen, zou ik u niet aan kunnen
geven.
D. K. te H Uw gewicht is ruim 25 pet.
minder dan bij uw leeftijd en lengte be-
hoort Vraagt u uw huisdokter. of hij
extra voeding voor u wil aanvragen.
J. V. te S. Wilt u mij berichten, hoe lang
u bent?

-P A'u. d. M te M Mag tk u verwijzen
naar wat in deze zelfde rubriek onder
„otosclerose" staat? Over de aandoening
van uw rechterknie kan Ik tot mijn spijt
zonder onderzoek niet oordelen.
K te M. Hiervoor kan ik u geen middel-
tje aangeven. Wendt u zich tot uw huis-
dokter.
J. N. te R. Uw zoon moet zich^zonder uit-
stel door den huisdokter laten onder-
zoeken.
J. G. S te SrGr. Uw vrouw weegt net
20 pet. onder het gewicht, dat bij haar

.leeftijd en lengte behoort. Zoals u uit
deze rubriek wel ziet. is dat op het ogeji-
blik helemaal geen zeldzaamheid en óók
geen reden tot ongerustheid. Ik zou ech-
ter wel m'n huisdokter raadplegen, die
wanneer hij het nodig vindt, extra toe-
wijzing voor'haar zal aanvragen.
G H. te A. Wanneer netjes wordt ge-
werkt en de regels, die bij het steriliseren
moeten worden in acht genomen, worden
gevolgd, heeft, voor zover mij bekend is
nog nimmer het ongesteld zijn van de
huisvrouw aanleiding tot mislukken ge-
geven.
W. B J. V. te A. Vriendelijk dank vooi
uw brief van 2 dezer.
E M te R. Leest u ter beantwoording
van uw vraa£ over wintervoeten mijn ant-'
woord aan G. J R. te Z. in het nummer
van 7 Februari j.l
Volgens de sinds kort geldende regeling
kan uw huisdokter wel degelijk exfcra voe-
ding voor u aanvragen: Uw lichaamsge-
wicht is n.l. ruim 24 pet. onder de norm!
B l S te A. Tot mijn spijt is het zon-
der onderzoek niet mogelijk, over de oor-
zaak van uw buikpijn te oordelen. Kunt
u uw huisarts niet eens een verwijsbriefje
voor den specialist vragen?
B. j. v M te A. V weegt thans 23 pet.
minder, dan bij uw leeftijd en lengte "be-
hoort en uw huisdoktei kan dus voor
extra toewijzing voor u zorgen.
Tot mijn spijt kan ik zonder onderzoek
over uw maagklachten niet oordelen
K. H. te G. 'Uw dochtertje' is buitenge-
woon lang voor haar leeftijd n.l. 1.68 M.
tegen een gemiddelde lengte van 1.43 M.
Het gewicht, dat ongeveer Dij haarlengte
hoort, zou naar schatting 60 £g. zijn Op
deze wijze berekend zou ze 30 pet. te
weinig wegen en in aanmerking kunnen
komen vooi. extra toewijzing
J L. v. T. te M Dromen treden bij voor-
keur op bij stoornis in de spijsvertering,
na het gebruik van alcohol en nadat
men verdrietig of opgewonden is geweest.
Voldoende nachtrust, voldoende lichaams-
beweging bij-voorkeur in de buitenlucht
en een evenwichtig gemoed zullen dus
verbetering kunnen brengen. Denkt u er
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verder vooral aan om bij her ontwak.en
riiet bij uw dromen stil te staan, maar
direct over te gaan tot de feiten van

"de dag.
W G te B. Zonder onderzoek kan ik
over de toestand van uw vrouw niet
oordelen. We! is het. duidelijk, dat zij in
ernstige mate lijdt aan nvervoeding. Zij ^_
weegt n.l. niet minder dan 38 pet. meer
dan bij haar leeftijd en lengte behoort.
H G W. M. te 's Gr Uw zoon weegti
slechts 7 pet. minder dan bij zijn leef-*
tijd en lengte hoort CJ zoudt misschien

~in verband met zijn vermoeidheid en zijn
bleek uiterlijk uw huisdokter eens kun-
nen wagen hem te onderzoeken.
N. J. v. L. te A Bij een zweertje in de
twaalfvingerige darm moet men in de
reëel meerdere malen opnieuw van voren
af aan beginnen. Toch wordt in 1/3 .van
alle gevallen blijvende genezing bereikt.
Daartegenover staat, dat tengevolge van
een behoorlijke kuur. zoals u ook al enige
keren hebt meegemaakt, oneeveer in 80
pet. der gevallen de klachten voor lan-
gere of kortere tijd verdwijnen Het
diee1j| dat u volgt, is eoed U zou het in
deze tijd van het jaar in overleg met uw
huisarts misschien noe kunnen aanvullen
met een drietal Calcinot C-tabletten per
dag en met wat druppels van een vita-
mine A-D praeparaat.
Uw vrouw weegt 22 pet minder dan bij
haar leeftijd en lenete behoort en kan
dus- voor extra-toewijzing in aanmerking
komen
W A. H. v d. H te H. Er bestaan ver-
schillende vormen van ischias Zonder
onderzoek kan ik u daarom geen aan-
wijzing geven
Het is wel de bedoeling, dat een buik-
band op voorschrift van den huisarts
door het ziekenfonds zal worden ver-
strekt. Informeert u hieromtrent op het
kantoor van uw ziekenfonds
Tegen het kauwen van kalmoeswortel
bestaat geen enkel bezwaar.
J H. T te 's Gr. Ns eroo- bloedverlies
kan gedurende 4 weken ter versnelling
van het herstel extra, toewijzing' worden

verkregen. Het gewicht van uw moeder
is nog geen 15 pet. onder de norm.
J W M* te 's Gr. Sinds de aanvraag voor
uw vrouw werd afgewezen, is de tweede
druk van de Regeling van de Distributie
van Ziekenvoëdsel verschenen; volgens
d.e daarin opgenomen tabel weegt uw
vrouw ruim 26 pet. minder dan bij haar
leeftijd en lengte behoort, zodat een her-
nieuwde aanvraag van uw huisdokter
thans wel succes zal hebben.
E H. J. te M De kans is groot, dat de
slecht riekende stukjes in de neus ont-
staan; het slijmvlies van de neus is dan
dun. er worden veel korsten gevormd, de
reuk is slecht en er bestaat een droog
gevoel in de kee! terwijl de achterwand
van de keel steeds met slijm is bedekt.
Deze .aandoening pleegt te genezen, wan-
neer ruimschoots vitamire A. hetzij met
de voeding hetzij in de vorm van vita-
minedruppels word.t gebruikt Rijk aan
vitamine A zijn: vette vis en lever. Ver-
der bevatten groene groenten en ook
wortelen een stof, waaruit het lichaam

-vitamine A kan bereiden.
Uw zoon weegt 18 pet minder dan bij zijn'
leeftijd en lengte behoort Wanneer u mij
mededeelt, wat hij gewend is te gebrui-
ken kan ik u misschien d:e gevraagde
aanwijzingen geven. Verzuimt u dan niet,
naam en adres volledig te vermelden.
H V. te V. Aan het einde van de fistel,
die bij u telkens „lekt" vindt men in de
regel een stukje ziek beenweefsel. Of 3it
zo is. pleegt men met behulp van een
Röntgen-foto vast te stellen In dergelijke
gevallen brengt wegname van het zieke
beenweefsel blijvende genezing. Met-rust
en uit zichzelf wordt in dergelijke geval-
len in de regel geen herstel bereikt.
d. O. te R. De behandeling van de door
u beschreven pijn in de stuit heeft in vele
gevallen weinig invloed Het beste schijnt
nog te helpen het omspuiten met een ver-
dovende oplossing van het zenuwweefsel,
dat ter plaatse de piin veroorzaakt. U
zoudt hiervoor een verwijsbriefje van uw
huisarts voor een specialist kunnen
vragen.
J v D. te U. U zult uw flochtertje moeten
wennen aan grotere porties middageten
en verder zou ik de beker melk van 3 uur
vervangen door een flink bord yoghurt.
Dan is het helemaal niet nodig om het
kind uitsluitend pap van kindermeel te
koken, zelfs zou ik aan gort- en gortmout-

Volksontwikkeling
Huisvliitacties

In Amsterdam. Haarlem. Den Haag. Hil-
versum. Utrecht. Arnnera, Eindhoven,
Assen en Leeuwarden worden thans
huisvlijtacties gevoerd. Hoewel dèze voor
Iedereen openstaan, worden speciaal de
leden van het N.V.V en hun huis-
genoten opgewekt hieraan deel te
nemen Juist in deze tijd Kan reien een
aangename en nuttige besteding van de
vrije tijd goed gebruiken. In tiet voor-
jaar zullen In de genoemde plaatsen
tentoonstellingen georganiseerd worden,
waar de mooiste werkstukken op elk
gebied wórden tentoongesteld. Een groot
aantal prachtige prijzen *?s uitgeloofd.
Kosten zijn aan de deelname niet ver-
bonden en bij de districtsdiensten van
Vreugde en Arbeid is een pronaganda-
clrculalre met alle gegevens gratis op
aanvraag verkrijgbaar.

Cursus patroontekenen enz.
te Haarlem

Voor de dames worüt een cursus In
patroontekensn. naaien eigeu kleding
enz. enz. georganiseerd op ledere Maan-
dagavond van 8—lö uur m het, Dl&trtct8-
Kantoor. Kruisweg 74..
Het cursusgeld (alles inbegrepen) be-
draagt ƒ 0.30 per les.

Begmnerscursus Duits te Haarlem
Iedere Woensdagavond van 8—10 uur In
het Districtskantoor. Kruisweg 'i4. Het
cursusgeld is laag gesteld.

Avondschool vooi voiwasse/ïen
te Haarlem

Iedere Maandagavond van <3—!0 uur to
net Districtskantoor. Kruisweg ^t. Het
cursusgeld Is laag gesteld en wordt naar
net Inkomen geregeld.

Nadere aanmeldingen en Inlichtingen
omtcent bovengenoemde cursussen te
Haarlem, bij Kruisweg 74.

Bedrijfsbibliotheken
De afdeling Volksontwikkeling propa-
geert momenteel de stichting v&n een
z.g. bedrijfsbibliotheek en staat, daarbij
met raad en daad terzijde. Haar stan-
daard-bibliotheek bevat een keur-collec-
tie van de beste werken op alle gebieden
en floor jaarlijkse aansoop vari nieuwe
delen ontstaat een bibliotheek, waar
het gehele bedrij! trots op Is.

De werknemers zullen de mogelijkheid,
regelmatig de beste lectuur voor zich-
zelf er het gezin op gemakkelijke wijze
te kunnen verkrijgen, ten zeerste -waar-
deren. Ook de boekenkast wordt door
haar geleverd.
Werknemers Interesseert uw collega's
hiervoor en tracht met steun van de
directie tot het stichten van een be-
drijfsbibliotheek over te gaan.
Nadere Inlichtingen worden gaarne ver-
strekt door de afdeling Volksontwikke-
ling. Amstel 224 — 226 te Amsterdam.

Kinder-damcursus te Amsterdam
Bi.1 voldoende deelname zal voor kin-
deren van 10 tot 15 laar een cursus In
dammen worden georganiseerd.

, Belangstellenden gelieven zich op te
geven bij het N V V -district Amsterdam.
Prins Hendrikkade 49.

Vrijwillige medewerkers
gevraagd!

De werkzaamheden van „Vreugde en
Arbeid" breiden zich dermate uil (lat
In vek- plaatsen behoefte is aan enige
vrijwillige medewerkers, welkp ingrsUia-
IciMd kunnen worden op verschil lend
terrein.
Enkele mogelijkhede-n worden hierbij
vermeld : Het optreden als kaartverkoop-
artres voor onze voorstellingen, het op-
hangen van een affiche hiervoor voor
e?gen raam, alsmede het bewerken hier-
voor van vrienden en Kennissen; bij de
organisatie van do ontspnnnirissbijeen-
komsten, /vvemavondeii en/., f). v. voor
liet uitdelen van propagandaoirtulaires,
het aanivij/en van plaatsen, controle bij
de ingang enz.; het bevorderen van de
kaartverkoop in het b"drijf. «vaar men
zelf werk/aam Is of het bezoeken daar-
voor van andere bedrijven; net as-
sisteren van den plaatselijk \erlegen-
ivoordlger btj anders pronaganda-aange-
legenheden.
Kortom bij het maken i"ïin propaganda
in d;- ruimste zin van het woord
voor de vele u i t i n g e n van Vreugde en
Arbeid zoals de onfspanningshljfen-
komsten, de ywemayomlcn. reizen en
varantie. lirh.-inietijke ontwikkeling en
schoonheid van de arneld
De mogelijkheden zijn vele en ongetwij-
feld knnt ook o daarbij een nerkzaat»
aandeel hebben.
Aanmeldingen hiervoor bij (Ie afdeling
Pers en Propaganda van het Centraal
Bureau van „Vreugde en Arbeid".
Amsti'l 224 — 22G te Amsterdam.

pap de voorkeur geven. Op de boterham
gaf ik haar een plakje .ka#s en ter ver-
vanging van fruit bij het middagmaal
eens wat fijngesneden rauwe zuurkool en
wat geraspte rauwe ' wortel* ot koolraap
door een aardappel heengeprakt.
Zorgt u verder vooral, dat ze naar volle
boterrantsoen binnenkrijgt.
D K. te H. Uw gewicht is bijna 22 pet.
onder het gemiddelde; uw huisarts kan
dus extra voeding voor u aanvragen.
W d. J. te R. Uw vrouw weegt ruim
24 pet minder dan bi.1 haar leeftijd en
lengte behoort. Uw huisarts kan dus extra
toewijzing voor haar aanvragen.
E. S. te A. -Bij multiple sclerose, een aan-
doening van het zenuwstelsel, waarbij
hier en daar zenuwcellen buiten werking
geraken, moeten andere zenuwcellen ge-
leidelijkaan de taak van de getroffen
cellen overnemen. Dit wordt het beste in
de hand gewerkt door telkens herhaalde
rustkuren Behalve door rust kan men het
herstel van de zenuwwerking in de hand
werken door het regelmatig gebruik van
verse lever en van vitamine B,. Bij een
aantal lijders aan deze ziekte wordt, wan-
neer het bloed zorgvuldig wordt nagezien,
een lichte vorm van bloedarmoede ge-
vonden, die tevens gekenmerkt is door
het groter zijn van de rod'e bloedcellen
dan normaal. Indien deze bloedarmoede
aanwezig is. kan de huisarts 750 gram
extra vlees, dus in totaal 1050 gram vlees
voor u aanvragen, waaromtrent met den
slager over de verstrekking van lever moet
.worden overlegd. De ervaring heeft ge-
leerd, dat het regelmatig gebruik van een
half ons lever per dag. vooral wanneer de
lever zo min mogelijk wordt toebereid
(b.v. rauw gemalen op de boterham) zeer
gunstig werkt. Deze gunstige invloed kan
nog worden versterkt door ongeveer 10 mg
vitamine B, per dag (3 tabletten pharma'-
neurine a 3 mg) in te nemen.
B. v. B te A.^ Voor deze jeuk bent u bij
den vrouwenarts in goede handen. Toch
kan het misschien nut hebben om erop
te wijzen, dat -onlangs v^n Amerikaanse
zijde in een aantal gevallen, waarbij de
gebruikelijke behandeling geen succes
had. genezing werd bereikt door het in-
nemen van nicotinezuurtabletten, verkrijg-
baar b.v. in de vorm van zg. PP-tabletten
van de Amsterdamse Chininefabriek. Men
begint met driemaal daags 20 milligram
telkens na het eten in te nemen en kan
zo nodig stijgen tot hoogstens 3 x daags
100 milligram.
B. v. d. V. te A. Ook bij het verstrekken

'van brandstoffen aan ziekerr zijn thans
de huisarts en de vertrouwenrarts of
directeur van de geneeskundige dienst in-
geschakeld. Overlegt u eens met uw
huisarts/
M. J. G. te A. Voor zover mij bekend,
kan de witte Virginische paardentand-
maïs wel worden gegeten Of deze Ame-
rikaanse soort echter vooi de ceelt in
ons land geschikt is, weet ik niet.
A. d. V. te B. Indien aan stijfsel schade-
lijke conserveermiddelen zijn toegevoegd,
behoort dit, volgens de Warenwet, op
de pakjes te worden aangegeven. Of dit
echter wel altijd gebeurt, moet worden
betwijfeld. De consumptie van stijfsel is
dus enigszins riskant en bovendien is
het onjuist om in de tegenwoordige tijd
zetmeel, dat voor een technisch doel
wordt vrijgegeven, op andere wijze te ge-
bruiken. .
F. G. te A. Of een dergelijke moedervlek
met succes kan worden verwijderd, kan
alleen een specialist na onderzoek beoor-
delen.
H L. A. te A. De achterstand in gewicht
van uw dochtertje bedraagt ten opzichte
vaa het gemiddelde slechts een enkele
kilogram, terwijl haar lengte nauwelijks
boven het gemiddelde is Aan de afwij-
zing van uw aanvraag om toewijzing zal
dus niet veel te doen zijn. U moet be-
denken dat er ten slotte ook voor de zie-
ken slechts een beperkte hoeveelheid
voedsel oeschikbaar is en dat de ondank-
bare taak van de DistrioutiediertBteii be-
staat in de zorg vooi een ze billijk mo-
gelijke verdeling van een Hoeveelheid,
die van huis uit niet voldoende is om te
voorzien m wat wenselijk is maar geluk-
kig wel voldoende is om te voorzien in
wat noodzakelijk is te achten.
Wanneer uw vrouw tussen 40 en 44 jaar
oud is, is haar lichaamsgewicht net 20
pet. minder dan bij haai leeftijd en
lengte behoort.
N. A A te R Uw 'gewicht is ongeveer
14 pet. minder dan normaal, zodat geen
extra voeding voor' u Kan worden aan-
gevraagd.
H. D. te Z. Tot mijn spijt kan ik zonder
onderzoeK over uw toestand niet oordelen.
J. L. te 's Gr. Uw gewicht is 18 pet.

• minder dan bij uw leeftijd en lengte
hoort, uw huisarts kan dus geen extra

' toewijzing voor u aanvragen.
R H te G Tot mijn spijt kan ik zonder
onderzoeK niet over deze Huidaandoe-
ning oordelen.
U komt niet in aanmerking vooi extra
toewijzing want uw gedicht, is 12 pet.
onder de norm.



KRONIEK VAN DE ARBEID
N iet alleen bij de redactie van

„Arbeid", maar ook bij andere in-
stellingen van het N.V.V. bestaat een
groot deel van de dagelijkse post uit
brieven met klachten of verzoeken
om inlichtingen over de ziekenfonds-
regeling en de toepassing van de
Ziektewet. Het is verklaarbaar, dat
een nieuwe, zo diep ingrijpende rege-
ling maanden lang nodig heeft om
in te burgeren; — fondsen, werk-
gevers, doktoren en patiënten
weten nog steeds niet precies, wat zij
wel en wat zij niet kunnen, mogen of
moeten doen, al begint er langzamer-
hand orde in de practische toepas-
sing der bepalingen te komen. Het
N.V.V. doet daarbij, wat het kan, om
zowei, ieder afzonderlijk geval als de
gehele uitvoering van de regeling op
een voldoening-gevende wijze te rege-
len. Dat brengt een geweldige hoe-
veelheid werk met zich, maar er
wordt dan ook iets verricht, dat voor
alle arbeiders waarde heeft.
Zo bereiken uit alle delen van het
land klachten van verzekerden de
N.V.V.-kantoren over het feit, dat zij
bij ziekte hun ziekengelduitkering
van de betrokken bedrijfsvereniging
niet ontvangen op de gewone loon-
betaaldag, die ligt in de eerstvolgende
week na de week van ziekmelding.
Soms zelfs ontvangen zij hun zieken-
geld vele weken te laat.
Daar de verzekerde arbeiders zijn
aangewezen op deze uitkeringen om
in hun onderhoud te kunnen, voor-
zien, is spoediger uitbetaling voor hen
van veel belang.
Het is het N.V.V. gebleken, dat bij
aandrang om spoed te betrachten met
de uitbetaling, de directies en admi-
nistrateurs van de bedrijfsverenigin-
gen altijd gaarne bereid zijn al het
mogelijke te doen om bespoediging te
bewerkstelligen. Niettemin wijzen wij
de arbeiders erop, dat zij zich in ge-
val van vertraging kunnen, wenden
tot de Dienst voor Rechtsbescherming
van het N.V.V. of rechtstreeks tot de
betrokken bedrijfsvereniging.
Het verdien» dringend aanbeveling
om in de brieven hierover steeds ook
de naam van den patroon te ver-
melden. Hierdoor wordt onnodige ver-
traging voorkomen.
Op verzoek van het N.V.V. heeft de
administrateur van een groot aantal
bedrijfsverenigingen, de directie van
Centraal Beheer, zich bereid- ver-
klaard in al die gevallen,' waarin het
tegenwoordige stelsel van voorschie-
ten van het ziekengeld door de werk-
gevers 'ernstige gebreken vertoont,
over te gaan tot rechtstreekse uitbe-
taling van ziekengeld aan de patiën-
ten.

In de kringen van het overheidsper-
soneel is een belangrijke vereenvou-
diging van de centrale vertegenwoor-
diging in de overlegsinstanties tot
stand gekomen. Het A.C.O.P. en het
C.N.O.P. zijn samengesmolten tot een
nieuw „Comité van Overheidsperso-
neel" onder het beproefde voorzjtter-
schap van L. J. Bakker. De Persdienst
van het N.V.V. schrijft hierover:
De per l October 1940 voltrokken
samensmelting van N.V.V. én Neder-
landse Vakcentrale (N.V.C.) leidde tot
het voeren van besprekingen tussen
de verschillende bij het Comité ter
behartiging van de 'algemene belan-
gen van Overheidspersoneel (A.C,O.P.)
en de Centrale van Nederlands Over-
heidspersoneel (C.N.O.P.) aangesloten
bonden, welke tot resultaat hadden:
1. met ingang van l October 1940
samensmelting van twee bonden van
werklieden in overheidsdienst tot de
Nederlandse Bond van Personeel - in
Overheidsdienst:
2. in de loop van Januari 1941 fusies
van acht ambtenaarsbonden tot dé
Ambtenaarsbond;
3. met ingang van l Februari 1941
samensmelting van drie bonden van
spoor- en tramwegpersoneel tot de
Nederlandse Hereniging van Spoor-
en TramwegpersoneeL

In verband met deze gebeurtenissen
el! de toetreding per l April 1941 van
de Nederlandse Vereniging van Spoor-
en Tramwegpersoneel tot het A.C.O.P.
Werd een viertal vertegenwoordigers
uit de kring van het C.N.O.K in het
bestuur van het A.C.O.P. opgenomen.
Dit betekende dus practisch een' ge-
deeltelijke fusie tussen A.C.O.P. en
C.N.O.P.
Tussen de besturen van A.C.O.P. en
C.N.O.P. is thans overeenstemming
bereikt over volledige samensmelting
van beide combinaties met ingang van
l Maart 1942. Het nieuwe comité zal
worden genoemd: Comité van Over-
heidspersoneel. Hierbij zijn dus voort-
aan aangesloten de Ambtenaarsbond,
de Nederlandse Vereniging van Spoor-
efl Tramwegpersoneel, de Nederlandse
Bond van Personeel in Overheids-
dienst en de Bond van Nederlandse
Onderwijzers. Als vertegenwoordigers
in de rijks-centrale-commissie van
overleg blijven aangewezen de heren
L. J. Bakker, W. Luberti,
en H. M. Roos, terwijl de delegatie In
het' centraal overleg der samenwer-
kende gemeenden zal bestaan uit de
heren L. J. Bakker, W. Luberti, H. Olt-
mans en J.. J. Staal.

Het bureau van het comité
vormt 'een onderdeel van de

' sociaal-economische afdeling
van het N.V.V., waardoor de
arbeid van het comité in het
algemeen sociaal-economisch
werk van het N.V.V. is inge-
schakeld. »

. e
Bij een vakorganisatie, die weinig ui
het oog valt, maar die toch een zeer
gegronde reden van bestaan heeft, is
dezer dagen.een belangrijk succes be-
reikt. Het College van Rijksbemidde-
•laar» heeft namelijk op 16 Februari
zijn goedkeuring gehecht aan een
nieuwe C.A.O. tussen de Nederlandse

Bond van Piano- en Orgelhandelaren
en Fabrikanten enerzijds en de»
Nationale Vakbond van Muziekinstru-
mentmakers en Stemmers anderzijds,
welke arbeidsovereenkomst bovendien
terugwerkende kracht kreeg ^>t l Oc-
tober van het vorige jaar.
De lonen waren in dit bedrijf, dat
zeer hoge eisen stelt aan de be-
kwaamheid der werknemers, lang niet
in overeenstemming mét het peil van
ontwikkeling der betrokken arbeiders.
Thans komt er echter een zeer be-
langrijke verbetering in de sociale
welstand van deze mensen.
Het minimumloon, dat de werk->
nemers in deze branches gegaran-
deerd wordt, bedraagt op 30-jarige
leeftijd ƒ 33,50. Lagen weliswaar de
lonen in de grote steden van ons land
in de meeste bedrijven reeds boven
dit minimum, in de provinciesteden
daarentegen kwamen ' nog zeer veel
lonen tussen de ƒ 25.— en ƒ 30,— per
we,ek voor.
Ook wat betreft de vacantie is er nu
voor alle werknemers een behoorlijke
regeling geschapen. De C.A.O. biedt
acht dagen vacantie, terwijl tevens
aan alle werknemers een extra week
salaris zal worden uitgekeerd.
Met de totstankoming van deze
C.A.O. kunnen de zeer lage lonen tot
een behoorlijk peil worden opgevoerd.
Is hiermede voor de piano- en orgel-
bedrijven de grondslag gelegd voor de
verdere opbouw van goede sociale
verhoudingen, van het kerkorgelbe-
drijf in ons land moet helaas getuigd
worden, dat daar de lonen nog zeer
ver beneden een behoorlijk peil lig-
gen. In de zeer nabije toekomst zal
het dan ook de taak- zijn van het
hoofdbestuur van de werknemersbond
contact' te zoeken ook met de werk-
geversbonden uit het kerkorgelbedrijf,
teneinde eveneens voor dat bedrijf te
komen tot behoorlijker regelingen in-
zake lonen en arbeidsvoorwaarden.

Volkstoneel en volksgevoel
C en enkele maal krijgt men eens
*- de gelegenheid om de gevoelens
van een deel v.an het volk te contro-
leren. We bedoelen niet de politieke
overtuiging of zo iets, dach het zui-
vere volksgevoel, dat met tijdsom-
standigheden geen ander verband
houdt, dan dat men in sombere dagen
een vrolijke schouwburgvoorstelling
als een ware verademing begroet.
Daarop biedt het toneel een groter
kans dan de film, want bij een film
zitten de mensen zwijgend op elkaar
gepakt en zijn zij zich de onwerke-
lijkheid van de figuren op het doek
te goed bewust om veel meeleven of
emotie te betonen. Totaal anders
worden echter de reacties van de
toeschouwers, wanneer zij op de
•planken de echte spelers zien leven
en bewegen. Ook wanneer de hande-
ling op .zichzelf hoegenaamd geen
verband houdt met het werkelijke
leven, wordt men er toch door mee-
gesleept en het publiek leeft dan een
paar uur in een tastbaar gemaakte
droomwereld Tijdens die enkele uren
worden de zorgen van dé dag verge-
ten en ieder vindt in het spel, hoe
omvaarschijnlijk de gebeurtenissen
ook zijn, toch een uiting van dezelfde
gevoelens, die hem persoonlijk be-
roeren.
Dit alles kwam sterk tot uitdruk-
king bij de eerste opvoering van de
vrolijke opera „De Mascotta'' in hg.t
Amsterdamse volkstheater Carré j.l.
Zondag. Daar hadden we in de zaal
geen publiek, dat op zijn kunstzin-
nigheid prat ging en geen bloedar-
moedige intellectuele decadentie, doch
het volk zoals het leeft en streeft,
hartelijk in zijn meeleven en ge-
makkelijk trefbaar op zijn kwets-
baarste plaatst sijn hart. De mas-
cotte gaf alles wat geëist werd; ze
te een kalkoenenhoedstertje van wie
de roep uitgaat, dat ze iedereen in
wiens huis zij. verkeert, geluk aan-

brengt. Daarom noemt men haar
„Mascotta".
Zoals dat in een opera past en vooral
in het luchtige werk van een „opera
comique" vliegen we van een armoe-
dige boerderij naar het hof van een
vorst en worden schaapherders, offi-
cieren en vorsten reizende muzikan-
ten. Dat gaat natuurlijk alles ge-
paard met een kostelijke stroom van
avonturen, overwinningen, nederla-
gen, intriges en verrassende ontkno-
pingen. Maar de draad, die door het
hele stuk heenloopt zijn de geluk-
brengende eigenschappen van de
mascotte Bettina. Kan er een aan-
trekkelijker illusie in deze tijd zijn?
Muziek, aankleding en spelers dra-
gen, ieder een gedeelte van dit stuk
en daar deze drie in Carré volkomen
tot hun recht kwamen was het pu-
bliek dankbaar en gelukkig. Derge-
lijke stukken zijn niet zwaarwichtig.
Zij stellen geen problemen en maken
zich niet druk over de vraag wat
kunst met e^n grote JP is en wat niet.
Maar ze zijn er, ze pakken het pu- •
bliek, slepen ons even uit het dage-
lijks leven en laten een gelukkige
herinnering aan pittige meisjes, vro-
lijke wijsjes en luchtige dansjes
achter. /

Het blijkt dat het volk^ deze din-
ken meer waardeert dan de futloze
kwasi-werkelijkheld, die op zoveel'
planken naar voren wordt gesleept
ondanks de kennelijke tegenzin van
het publiek. Ligt hierin geen aan-
wijzing dat de toneelontwikkëling
voor de toekomst moet trachten be-
ter aan te knopen bij de simpelste
gevoelens van het volk, dan onze
toneelwereld in het algemeen doei?
Hoe dan ook, in Carré weet men wat
het volk is en wat het vraagt. En dat
is belangrijk genoeg om het te be-
treuren, dat eigenlijk alleen Amster-
dam een volksschouwburg in de ware
zin van het woord- bezit.

Vermeld mag ook worden, dat het
College" van Rijksbemiddelaars zijn
goe'dkeuring heeft gehecht aan een
collectieve arbeidsovereenkomst, welke
afgesloten is tussen de Nederlandse
Vereniging van Pelterijfabrikanten en
de Bond van Bontbedrijven enerzijds
en de Bond van Arbeiders in de Tex-
tiel- en Kledingindustrie anderzijds.
Het contract geldt zowel voor de ate-
lier- als huisarbeiders. Voor de eerste
groep is een garantie vastgesteld van
2340 uren' per jaar werk, dat is ge-
middeld 45 uur per week. Voor de.
huisarbeiders wordt 1560 uur per jaar
gegarandeerd, dit in verband met het
feit, dat voor huisarbeiders in nor-
male omstandigheden nooit meer dan
acht maanden werk is. Er is voorts
een regeling van de betaling van het
loon bij overwerk, de feestdagen wor-
den betaald, er is een regeling voor
verzuim, volgens welke bij bezoek aan
een dokter anderhalf uur wordt ver-
goed. De ziekengelduitkering loopt van
de eerste dag af als de ziekte zes
dagen of langer duurt. Er is een
zomer- en een wintervacantie, de eer-
ste duurt een week, de tweede twee
dagen in aansluiting op de Kerst-
dagen. Eventueel kunnen deze ook na
Pasen gegeven worden.
Er is verder een loon- en leerling-
regeling. De lonen der leerlingen zijn
vastgesteld, verdeeld over acht halve
jaren. Ze bedragen van ' ƒ 3,— tot
ƒ 15,—. Voor halfwassen is het loon
vastgesteld over drie halve jaren van
ƒ 17.50 tot ƒ 22,50. Volslagen arbeiders
verdienen van ƒ 27,50 tot / 35,—,
éérste-bontwerkers ƒ 37,— en hoger,
chef-bontwerkers ƒ 50,— en Hoger.
Voor stoffeersters en stiksters, wier
leeftijd over zes halve jaren is ver-
deeld, bedraagt het loon van ƒ 3.—
tot ƒ 10,—. Halfwa'ssen verdienen van
/ 12,5t) en hoger, volslagen arbeidsters
ƒ 22,50 en hoger. Er zijn twee ge-
meenteklassen, overgenomen uit het
noodcontract voor het maatkleding-
bedrijf. De lonen in de tweede klasse
liggen vijf procent lager.

In samenwerking met het N.V.V.
heeft de Arbefderspers één nieuwe
uitgave op sociaal-economisch gebied
aan de. markt gebracht, die enig in
haar soort is. Het is een sociaal-eco-
nomisch documentatle-archief, waar-
bij op losse blaadjes papier, die in een
beugelmap worden opgeborgen, alle
belangrijke feiten op sociaalr-econo-
misch gebied worden vermeld. De in-
deling geschiedt in tien hoofdgroepen
en is zeer eenvoudig en logisch, zodat
ook een volslagen onbekende op ad-
ministratief gebied de berichten feil-
loos kan opbergen en weer terugvin-
den. Alle belangrijke" berichten op'
het gebied van wetten, verordeningen,
maatregelen en sociaal-economische
gebeurtenissen worden in de S.E.D.
opgenomen. De beugelmap k,ost ƒ 1.90,
terwijl de abonnementsprijs voor de
documentatie ƒ 20,— per jaar be-
draagt. Sinds l Januari verschijnen
de documentatieblaadjes reeds en
binnenkort zal de verzamelband ook
gereed zijn. Nieuwe abonné's ontvan^-
gen ook alle re,eds' verschenen
blaadjes.
De tien hoofdgroepen van de inhoud
zijn: 1. vakbeweging; 2. organisatie
van de arbeid; ,3. sociale verzekering;
4. werklozenzorg; 5. werkverruiming;
'6. .arbeidsbemiddeling en beroeps-
keuze; 7. loon- en arbeidsvoorwaar-..
den; 8. arbeidsrecht en arbeidswet-
geving; 9. economische vraagstukken;
10. instellingen, verordeningen enz.
De samenstelling van' het materiaal
geschiedt door de Sociaal-economische
Afdeling van het N.V.V., een lichaam,
dat een belangrijke plaats in het
openbare leven inneemt en waarvan
de faam van deskundigheid ook bui-
ten het N.V.V. gevestigd is. We mogen
dus verwachten, dat-deze nieuwe uit-
gave een voortreffelijke handleiding
zal zijn in de doolhof der gebeurte-
nissen op sociaal-economisch gebied.



BEZIGE HANDEN
i/lLEDIGEURE>

E en jeugdige huisvlrjtbeoefenaar
stuurde ons de vorige week een

circulaire van de Nederlandse Vereni-
ging tot Bescherming van Dieren, ge-
vestigd te 's-Gravenhage, Prinses
Mariestraat 40, waarop een afbeelding
met beschrijving voorkwam van een
voederhuisje voor vogels, dat zeker
door ieder, die ook maar eens iets ge-
daan heeft aan knutselen, kan worden
vervaardigd. Hij verzocht ons boven-
dien dit werkje in „Arbeid" te willen
bespreken en er — zo mogelijk —: de
tekeningen bij te voegen. Het verzoek
was ons bijzonder sympathiek, we
hebben ons dadelijk gewend tot boven-
vermeld bureau en reeds thans kun-
nen wij voldoen aan het geuite ver-
langen. De allermoeilijkste tijd voor
onze gevederde vrienden is — naar wij
hopen — al wel voorbij, maar toch
zullen vele knutselende natuurliefheb-
bers er nog gaarne een paar uur arbeid
voor over hebben om een eenvoudig
voederhuisje te maken, dat ook in de

. komende weken nog goede diensten
zal kunnen bewijzen. De tekeningen,
voorkomende op de circulaire van de
Vereniging tot Bescherming van
Dieren, hebben wij iets gewijzigd. Het
voederbakje kan worden gemaakt van
vurenhout van pl.m. l cm. dik, moge-
lijk wel van het hout van een oude
pakkist.
We beginnen met het" zagen van de
beide vijf hoekige zijkanten volgens de
maten van fig 1. De twee smalste
zijden van de vijfhoeken worden ver-
bonden door een plankje, lang 22 cm.,
breed 5 cm. Dit plankje dient als
bodem voor het bakje. Aan de zijkan-
ten van de bodem komt een schuin-
staand plankje, lang 22 cm., breed
4 cm. Vervolgens" zagen we twee latjes,
elk 16 cm. lang en 2 cm. breed, welke

latjes onder aan de beide vijfhoeken
worden getimmerd. Zie fig. 2. Deze
latjes dienen om er een rond zitstokje
van 24 cm. lengte op vast te maken.
Daarop kunnen onze gevederde vriend-
jes dan. gemakkelijk zitten, terwijl zij
zich tegoed doen. Dan is het schuine
dak aan de beurt. Hiervoor hebben we
nodig twee plankjes van 36 cm. lengte.
Het ene plankje is 19 cm. breed, het
andere- 20 cm. Het smalste plankje
wordt aan de nok tegen het breedste
plankje aangelegd — zie hiervoor ook
het vopraanzicht.
Tenslotte geven we het voederbakje
met behulp van wat notenbeits of
groene carbolmeum een aardig kleur-
tje. Wanneer we hem dan een plaatsje
geven in onze tuin of op onze veranda,
moeten we er vooral op letten, dat het
buiten het bereik van katten blijft.
Voor hen, die van zulk een voeder-
huisje toch weer wat aardigs willen
maken, die dus ook in zo'n eenvoudig
voorwerp aanleiding vinden voor een
mooi stukje huisvlijt, geven we nog
een geheel ander ontwerp. Zulk een
„vogelhuisje" kan een sieraad worden
voor de tuin.
Het moet worden gemaakt van" ge-
schaafd vuren- of grenenhout van
pl.m. l cm. dik. Het dak, de bodem en
alle verbindingstukken kunnen met
een gewone handzaag op maat worden
gezaagd; voor de zijstukken zal de
figuurzaag gebruikt moeten worden.
We beginnen mét het uitzagen Van
deze beide zijstukken. Het gedeelte E
is een afzonderlijk plankje (dunner
dan het overige hout), dat aan de
binnenzijde van de zijstukken wordt
gespijkerd.
Langs de bovenzijde worden de steun-
latten B gespijkerd, lengte 16 cm.,

vwaarop het dak kan worden vastge-

maakt. Op het ondergedeelte wordt
horizontaal een lat C -gespijkerd,
waarop de bodem kan rusten. De beide
zijstüEken worden bovenaan' verbon-
den door een tweetal regels A en
onderaan door een balkje D, dat zo-
danig wordt ingekeept. dat daarin de
latten C passen. Dit balkje wordt
vastgespijkerd op een paaltje of boom-

"stammetje. De bodemplank (e.v.t.
plankjes, die tot een bodempje worden
samengevoegd) ligt los op de steun-
latten C. Hierdoor kan 'dit gemakke-
lijk worden schoongehouden. Het dak
wordt afgedekt met asphaltpapier. Het •
huisje kan worden gebeitst of worden
geschilderd. Dit laatste zal met véél
eorg moeten geschieden. De 'kleuren
kunnen moeilijk worden aangegeven;
zij zullen moeten worden afgestemd
op de omgeving.

t' én onzer leden vroeg om een ont-
werp voor een staand klok je (maten

van het beschikbare blok hout waren
daarbij opgegeven). Hij wilde het
klokje beplakken met fineer, e.v.t. een
versiering aanbrengen met fineer of
er een versiering in „brandschilder-
werk" op maken.
Wij .menen, dat speciaal bij een klokje
het materiaal én de vorm reeds vol-
doende kunnen zijn om van het voor-
werp iets moois te maken; versiering
zal dan ook zéér spaarzaam moeten
worden aangebracht. Te véél versie-
•ring zal het klokje juist erg „goed-
koop" maken-, of — zoals men dat wel
eens "uitdrukt — „lelijk .,van mooiig-
heid". Wordt het 'klok j e gemaakt van
een mooie houtsoort, breng er dan zo
weinig mogelijk of in 't geheel geen
versiering op aan. „Brandwerk" kunt
u toepassen, als het hout niet te hard
is, dus als het klokje wordt gemaakt-
uit lindenhout b. v.
Het ontwerp j e is gedacht in twee
kleuren hout (fineer! ), b. v. notenkleur
en zwart of Afrikaans berken, (=geel-
a'chtig van kleur) en zwart. In gedeelte
A — fig. A — kan de draad van het
fineer anders lopen dan in de grote
stukken en dat geeft reeds dadelijk
een versiering. Bovendien kan gedeelte
A worden omzoomd door een- paar
.biesjes fineer en Contrasterende kleur*
Het geheel is dan reeds levendig ge-
noeg en behoeft geen verdere versie-
ring. In de perspect. tekening B is
voor het middengedeelte een versie- '
ring gedacht in tarandschilderwerk. De
meer levendige kleur van dit brand-
werk kan een vrolijk accent geven,
kan het gehele ontwerp j e sterker doen
spreken. We moeten evenwel oppassen,
dat we daar niet te veel of te scherpe»
kleuren; aanbrengen. Alle te gebruiken
kleuren moeten enigszins gaan naar
de tinten van het verwerkte hout,

dus: geel, oranje, rood, bruin, zwart,
grijs. Hier dus geen blauw of groen
of violet gebruiken. Die kleuren
„schreeuwen" en maken het geheel te
bont^ en daardoor lelijk. .De techniek
van het brandschildereri zullen we in
een afzonderlijk artikel behandelen.



Goederen.

diensten

en „kapitaal'

Ons bestaan is afhankelijk van een
gehele reeks goederen en diensten,

welke wij nodig hebben om onze
dagelijkse behoeften te bevredigen.
Onze welvaart wordt bepaald door de
mate, waarin deze tot onze beschik-
king staan, d.w.z. door de mate waar-
in wij ons deze door onze arbeid kun-
nen verschaffen.
Het is dus van het grootste belang
te weten waaruit deze goederen en
diensten bestaan en hoe zij tot stand
komen. Wij zien dan in dé eerste
plaats, dat in dit opzicht geen werke-
lijk verschil bestaat tussen stoffelijke
en geestelijke behoeften. Het brood;
dat wij nodig hebben om ons lichaam
in stand te houden, onze-kleding en
onze woning zijn, evenzeer goederen
als het boek, dat wij -behoeven voor
onze geestelijke ontwikkeling en ont-
spanning. Het vervoer van de dingen,
die wij nodig hebben is evengoed een

• dienst, als de muziek, waarnaar wij
luisteren.
Hoogstens kunnen wij onderscheid
maken tussen de noodzakelijke „eerste
levensbehoeften" en de dingen die ons
het leven veraangenamen, het rijker-
en beter maken. Als wij dit proberen,
zien wij echter al dadelijk,, dat de
grens tussen deze beide moeilijk te
trekken valt. Wat de één luxe noemt,
zal de ander als volkomen noodzake-
lijk beschouwen.
Zien wij achter ons en om ons, dan
blijkt wel duidelijk, dat om te begin-
nen elke tijd en elk volk zijn eigen
maatstaven in dit opzicht heeft. Onze
ouders, om maar een enkel voorbeeld
te geven, stelden heel wat minder
eisen tenopzichte van het gebruik van
suiker dan wij. Met de' ontwikkeling
nemen de behoeften tóe en verschijnt
als absoluut onontbeerlijk, wat
vroeger als weelde werd beschouwd.
Het feit, dat de behoeften bij ver-
schillende volken en in verschillende
tijden sterk verschillen, wijst er pp,
dat, hoe persoonlijk wij onze behoef-
ten ook mogen ondervinden, déze toch
sterk gebonden zijn aan onze omge-
ving. Zelfs geldt dit voor de verschil-
lende bevolkingsgroepen binnen het-
zelfde land en hetzelfde tijdperk. Wij
spreken in dit opzicht van een be-
paalde levensstandaard, een zeker ge-
middelde, waarbij wij ons onbewust
aanpassen. Stijgen wij wat betreft de
mogelijkheden tot bevrediging van
onze behoeften daar- boven uit, dan
voelen wij ons „rijk" dalen wij daar-
onder, dan ondervinden wij dat als
„armoede", geheel afgescheiden van

f de plaats die dit gemiddelde inneemt
ten opzichte van het gemiddelde van
andere groepen.
Beschouwen wij nu de goederen en
diensten nader, dan zien wij, ,dat ook
de diensten wederom berusten op
goederen. Elke dienst is een arbeids-
prestatie, onverschillig of deze trans-
port betreft of de dienst van een
doktar of een musicus. En onj. deze
arbeidsprestatie te kunnen verrichten
moet de betreffende eten. zich kleden,
wonen, enz.
Ons bestaan is dus afhankelijk van
de beschikking over de nodige goede-
ren en onze welvaart hangt er van af,
of wij deze goederen in ruime mate
tot onze beschikking hebben. Hoe
meer goederen wij tot onze beschik-
king hebben, hoe meer wij niet alleen

kunnen verbruiken, maar hoe meer
wij ook kunnen afstaan aan hen, die
ons waardevolle diensten bewijzen.
Daar de goederen niet uit de hemel
komen vallen, maar moeten worden
voortgebracht, hangt onze welvaart
daarvan af, _of wij voldoende goede-
ren kunnen voortbrengen, zo, dat wij
een belangrijk aantal mensen van de
productie van de noodzakelijke
levensbehoeften kunnen vrij stellen
om zich te wijden aan wetenschap en
kunst, enz.
Als wij een kaartje kopen voor een
concert, stellen wij -daarmede 'goede-
ren (of" diensten) .ter beschikking van
hen, die voor ons muziek makeri.
Wij zien dus, dat de diensten ten
slotte geheel op goederen berusten en
kunnen ons dus verder beperken tot
een nadere beschouwing van de laat-
ste.
Alle goederen, die wij niet voor ge-
bruik gereed in de natuur aantreffen,
zijn het resultaat van arbeid. En zelfs
de weinige producten, die de natuur

de eerste plaats is er bijftoenemende
ontwikkeling steeds minder, dat de
natuur ons zonder meer voor gebruik
gereed levert, "omdat wij bij toe-
nemende ontwikkeling steeds hogere
eisen stellen en ons verder van de
natuur verwijderen. Denkt b.v. maar
eens aan het water. Vroeger schepte
men het uit de sloot of ving men het
op in een regenton. Tegenwoordig is
er bijna geen huis meer zonder water-
leiding of pompinstallatie, wat bete-
kent, dat wij ook het water niet
zonder arbeid van de natuur krijgen.
In de tweede plaats leert de mens bij
toenemende ontwikkeling steeds meer
natuurkrachten beheersen. Hierbij
kunnen zich merkwaardige verschui-
vingen vaordoen. Dex waterkracht

1 werd b.v. aanvankelijk veel gebruikt
voor directe aandrijving van allerlei
werktuigen door middel van een
waterrad. Later heeft deze in verband
met toenemend gebruik van steenkool
— na de uitvinding van de stoom-
machine -^- aan betekenis verloren,

Hoe waterkracht weer in ere is hersteld door voortscfirijding der techniek.
(Cliché A.P.-archief)

tot onze beschikking stelt, die geen
verandering behoqven te ondergaan
vóór wij ze kunnen gebruiken, ver-
eisen toch meestal nog een zekere
arbeid om ze ons te verschaffen. Wild

-moet worden gejaagd, wilde vruchten
moeten worden geplukt en naar de
plaats van verbruik worden vervoerd.
In de rrfeeste gevallen echter levert
de natuur de grondstof, die ook ver-
der nog vele bewerkingen moet onder-
gaan.

De arbeid is dus inderdaad de onont-
beerlijke grondslag van alles was wij
nodig hebben en wij uiten geen lege
schone frase, als wij zeggen dat de
arbeid de bron is van alle welvaart.
Natuur en arbeid vormen samen de
grondslag van ons bestaan. De eerste
is onmisbaar als leverancier van de
grondstoffen en — naarmate de tech-
niek voortschrijdt — van de natuur-
krachten. Naarmate de techniek
hoger is ontwikkeld, komen wij

..-. anders tegenover de natuur te staan.
Wij kunnen ons echter nooit van haaF
los maken.
Onze verhouding tot de natuur ont-
wikkelt zich in twee richtingen. In

om daarna wederom sterk op de voor-
grond te treden als aandrijving van
electrische centralen.
Ook worden wij door toenemende
kennis op verschillende punten min-
der van de natuur afhankelijk. Het
wordt b.v. mogelijk bepaalde natuur-
stoffen te vervangen door kunst-
matige producten.'Maar ook daarvoor'
moet de natuur uiteindelijk de grond-
stof leveren. Onze afhankelijkheid
van de natuur blijft dus in totaal be-
staan, maar binnen ruimere grenzen.
Deze afhankelijkheid van de natuur
maakt, dat elk volk binnen zijn lands-
grenzen slechts beschikt over be-
paalde mogelijkheden. De natuur is
niet overal gelijk. De bodem levert
slechts bepaalde grondstoffen en het
klimaat laat slechts bepaalde cultures
toe. enz. ^
Deze ongelijke verdeling van de
natuurlijke rijkdommen maakt onder-
lirge uitwisseling van producten
noodzakelijk.
Kier raken wij meteen het probleem
van het streven naar beheersing van
de grondstoffengebieden en verkeers-
wegen. Van oudsher hebben de meest
ontwikkelde volken er naar gestreefd

zich'de zekerheid te verschaffen over
de noodzakelijke grondstoffen onder
alle omstandigheden te Kunnen be-
schikken, zonder daarvoor van ande-
ren afhankelijk te zijn. Van oudsher
heeft ook de neiging bestaan anderen
daarvan uit te sluiten om de eigen
machtspositie te versterken, hetzij om
in vredestijd de mogelijkheid te heb-
ben grote- monopoliewinsten te kun-
nen maken, hetzij om ingeval van
oorlog zelf sterk te staan en extra
machtsmiddelen in handen te hebben.
Op deze vraagstukken, die uit de
noodzakelijkheid, van internationale
uitwisseling van goederen voort-
vloeien, komen wij later nog terug.

Wij zagen, dat het de arbeid is, die
de grondstoffen die de natuur ons
levejt, zodanig omvormt, dat zij ge-
schikt worden om onze behoeften te
bevredigen. De arbeidskracht maakt
dus de voornaamste rijkdom uit van
een volk, want het is de arbeids-
kracht, die de natuurlijke mogelijk-
heden omzet in werkelijke welvaart. .
Toch is daarmede het vraagstuk niet
uitgeput. Zodra de mens zich verheft
boven de „primitiefste staat en dus
niet meer „van de -hand in de tand"
leeft, beschikt hij ook over de resul-
taten van vroeger verrichte arbeid in
de vorm van gebouwen, transport-
middelen, hulpmiddelen bij de voort-
brenging, reeds voor verdere bewer-

- king gereed liggende grondstoffen
(tezamen de productiemiddelen) eh
voorraden gebruiksgoederen.
Op een bepaalde trap van ontwikke-
ling is het bestaan zonder deze resul-
taten van vroeger verrichte arbeid
eenvoudig ondenkbaar.
Het zijn juist de productiemiddelen,
die in het kapitalistisch tijdperk,
waarin zij in tot dusverre ongekende
omvang zijn toegenomen, oorzaak zijn.
geworden van een volkomen afharike-,
lijke positie van de arbeid. Naarmate
de arbeid zonder omvangrijke en
kostbare hulpmiddelen practisch on-
mogelijk en in elk geval in verhou-
ding tot de .rest volkomen onproduc-
tief werd, yerkregen zij, die de be-
schikking over de productiemiddelen"
hadden, een overwicht over de arbeids-
kracht, die zij hierdoor aan hun per-
soonlijke belangen dienstbaar konden
maken. De productiemiddelen werden

"„kapitaal", d.w.z. middelen tot het
verschaffen van één inkomen aan
hun bezitters, die daarbij het alge-
meen belang ten bate van de persoon-
lijke winst op de achtergrond stelden.
.De arbeid- scheen een tijd lang niet
meer de werkelijke bron van alle wel-
vaart, maar slechts middel tot ver-
rijking van de kapitaalbezitters.
Het socialisme heeft steeds aan deze
wantoestand een einde willen maken-.
In de practijk wil dit zeggen, dat het
evenwicht in de waardering van de
arbeid en de daarbij noodzakelijke

""hulpmiddelen zal moeten worden her-
steld.
Uitgaande van de erkenning van de
arbeid als de werkelijke grondslag van
ons bestaan, zal de waarde van ieder
en diens recht op beloning, moeten
worden afgemeten naar de dienst, die
hij in het raam van het gemeen-
schappelijk- belang verricht, hetzij als
leider, heteij als uitvoerder bij de
voortbrenging..
Geschiedt dit inderdaad en is opklim-
men tot een leidende functie niet
meer' gebonden aan bezit, maar uit-
sluitend afhankelijk van. persoonlijke
geschiktheid, dan' zal blijken, dat het
bezit van de productiemiddelen als
zodanig een factor is van bijkomsti?
belang, waarvan de betekenis voor
den "enkeling sterk aan belang inboet.



In harde arbeid, vaak met meer of
minder levensgevaar, delven dag 'n
dag uit duizenden arbeiders over de
gehele wereld het zwarte goud, dat
voor de mensheid tegenwoordig
niet alleen meer warmte, licht en
energie betekent, maar ook de
grondstof is voor honderden kleur-
stoffen, kunstharsen, geneesmidde-
len en wat al niet: de steenkool!
Wat is steenkool eigenlijk ?

D eze vraag hield de mensen der wetenschap
pas bezig, toen de mensen uit de practijk
reeds lang de steenkool gebruikten Dat was

in de vijftiende én zestiende eeuw. Dat steenkool
teer afscheidde als het smeulde en op een of
andere wijze iets met nafta of aardolie te maken
had, wist men toen reeds. Een beroemde geleerde
der zestiende eeuw. Georgius Agricola (eigenlijk
heette hij gewoon Georg Bauer), van beroep
delfstofkundige. aardkundige, arts en deskundige
op metallurgisch gebied was nog van mening,
dat steenkool niet anders was dan in de aarde
hard geworden en met zwavel vermengde aard-
olie. Honderd vijf tig jaren later behandelde
Johannes Bünting in een geleerde verhandeling
het kolenvraagstuk ietwat grondiger. „Er be-
staan twee stellingen omtrent de oorsprong der
steenkool" zo schreef hij. -„Sommigen geloven,
dat de steenkool na de schepping der natuur door
natuurkrachten en machten der aarde is ont-
staan, anderen weer menen, dat de steenkool
tegelijk met de wereld geschapen is. De eerste
opvatting is ketters en wij moeten deze,bijgevolg
volstrekt verwerpen." Hij voegt echter aan zijn
verhandeling'toe. dat de steenkool met een bij-
zonder zaad tot voortplanting en groei onder
de aarde is begiftigd !
Thans weten wij. dat de steenkool niet van de
jongste dag af heeft bestaan, doch eerst ge-
ruime tijd hierna is ontstaan volgens teen proces,
waarvan wij het eerste stadium thans nog kun-
nen gadeslaan in moerassige en drassige stre-
ken. Als verwelkende moeraspianten, zoals varens
e.d., langzamerhand in waterpoelen verzinken
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-en hier lange tijd zonder luchttoevoer blijven
liggen, beginnen zij te vervenen. Van lieverlede
ontstaat op deze wijze de zwartbruine turf. Blijft
ook deze turflaag lange tijd afgesloten, dan ont-
staat hieruit de bruinkool, een'overgang van turf
tot steenkool. Op deze wijze moeten sinds
onheugelijke tijden, die van voor de eerste ijstijd
moeten dagtekenen, de rottende stapels der
plantenlijken in de schoot der aarde hebben
gelegen, voor men ze thans als bruinkool te-
voorschijn- haalt. Nog oneindig veel ouder zijn
de steenkool en anthraciet. Deze beide zijn 2,0
oud, dat men bijna zou zeggen, dat zij altijd in
de schoot der aarde verborgen hebben gelegen,
indien wij niet wisten, dat voor de steenkool-
lagen .ontstonden op dezelfde plaats dichte bos-
sen moeten hebben gestaan. Hoevele geslachten
van bomen moeten elkaar hebben opgevolgd,
alvorens "de vermolmde hout- en vezelmassa kon
wordeji tot metersdikke steenkoollagen, zoals in
de Verenigde Staten, waar lagen van tien meter
dikte voorkomen, of zoals in Oppersilezië, waar
de lagen wel het dubbele daarvan meten? £>e
bruinkoollagen overtreffen in dikte nog vele
malen die der steenkoollagen, in het Rijndal kent
men bruinkoollagen van meer dan .honderd
meters dikte, de diepste lagen ter aarde! Op-
merkelijk is het. dat niet alle leden der steen-
koolfamilie door een hoge leeftijd uitmunten,
doch ook een bnzondere scheikundige samen-
stelling bezitten. Bitumineuze kool is een soort,
die veel teer en pek bevat; bitumen betekent n.l.•
aardhars. Volgens hun scheikundige samenstel-
ling lijken die olieachtige bestanddelen veel op
aardolie en zii ontstonden vermoedelijk, doordat
zij evenals de aardolie, tezamen met dieren-
lijken onder het aardoppervlak geraakten.
De mens van de Oudheid kende reeds de steen-
kool; de Grieken noemden haar lithantrax, een
benaming, die heden ten dage nog leeft in het
Italiaanse woord litantrace en in ons woord
anthraciet. De Romeinen noemden de steenkool
carbon fossilis en kenden reeds het nuf van deze
delfstof bij de ijzerverwerking. Ook de Chinezen
kenden de steenkool reeds lang; hun beroemde
porseleiniridustrie dankt er haar bestaan aan,
zoals Marco Polo schrijft. In Europa echter kwam
men ee,rst laat tot de^ntdekking, dat steenkool
een der beste gaven dei; natuur was en zo ont-
stonden eerst tegen het einde der twaalfde eeuw
de z.g. koolkuilen. die de Augustijner monniken
van Klosterrath in het hertogdom Limburg met

houweel en spade te lijf gingen. In 1198 ont-
stonden bij Luik de eerste steenkoolmijnen, de
winning in het Roergebied begon eerst in de
veertiende eeuw, die in het rijke Saargebied pas
in 1529. In Engeland zowel als in Limburg, waren
de monniken de baanbrekers voor de steenkool-
delving; tussen hen en de steden ontbrandde de
strijd om het ontginningsrecht. De bewoners van
Newcastle moesten zich in 1306 eens voor de
balie verantwoorden, wegens plundering der
steenkoollagen van Tynemouth. De „helse attri-
buten" der steenkool, voornamelijk de gewaande
zwavel, bleven lange tijd een ernstige belemme-
ring voor de delving op grote schaal. In 1306
werd in Londen een verbod uitgevaardigd kachels
met steenkool te stoken, wegens de dreigende
gevaren voor de gezondheid der inwoners. De
ontginning der bossen ging echter steeds voort
en Engeland werd meer en meer ontbost, zodat
men zich wel tenslotte aan de steenkool moest
toevertrouwen. Toen merkte men niet alleen, dat
de gevaren en bezwaren niet zo ernstig waren
als men eerst had gedacht, doch tevens, dat er

heel wat aan te verdienen was. In Frankrijk
kantte men zich tot het einde der zestiende
eeuw tegen het gebruik der steenkool. Lang-
zamerhand echter brak het besef zich baan,
dat de .steenkool, „hoewel een weinig waar-
devol mineraal en een giftige brandstof",
zoals een professor der Sorbonne zich eens
uitdrukte, voor de ijzerwinning onontbeerlijk
was. Dit geschiedde in de achttiende eeuw.
Vijftig jaren daarna meldde zich een

nieuwe mogelijkheid voor de steenkool:
het lichtgas. In 1792 stookte William

Murdock, een vriend en mede-
werker van den uitvinder der
stoommachine, James Watt, het
eerste lichtgas, waarmede hij
zijn huis verlichtte. Ook net
lichtgas heeft tientallen jaren
nodig gehad om zich_ door te
zetten, daar men veel tegen-

stand ondervond van kerk en overheid, doch het
lichtgas heeft d^ze strijd zo absoluut gewonnen,
dat ook parlementen en kerken tenslotte van het
lichtgas gebruik maakten.
De eerste onderzoekers der steenkool in Amerika
waren katholieke geestelijken, Schotse Quakers
en Duitse Mennisten. Deze laatsten zijn de
grondvesters van de grootste staal- en steen-
kooltrust ter wereld, de Betlehem Steel Corpo-
ration, terwijl ook Pittsburgh aan hen "zijn ont-
staan te danken heeft. Ook in andere delen der
wereld zijn rijke steenkoolmijnen, in Australië,
in Japan, in China, in Brits-Indië, in Afrika en
zelfs aan de Noordpool, maar Europa en Amerika
bezitten toch de rijkste steenkoolbekkens ter
wereld. Engeland dankt zijn opkomst als in-
dustrieland voornamelijk aan de steenkoollagen,
terwijl lange jaren de Engelse steenkolen tot
naar Rusland toe werden geleverd! De twee
andere rijkste steenkoolbekkens in Europa zijn
die van Silezië en van het Roergebied en lang-
zamerhand begon zich in het Roergebied, onder
leiding van enkele vooruitziende mannen, de
samenvoeging der industrieën te voltrekken.
Matthias Stinnes, van huis uit Rijnschipper,
stichtte een Rijnvaartmaaischappij met een
sleepboot en enkele lichters, waarmede hij de
Roerkolen vervoerde. Toen hij echter na een
leven van drie en vijftig jaren zwaren arbeid in
1845 overleed, liet hrj aan zijn erfgenamen 42
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tolenondernemingen na, drie Rij n vaartmaat-
schappijen, een bruggen- en havenbouwonder-
üeming en een tweetal grote scheepvaartmaat-
schappijen. Naast Stinnes, wiens naam thans
log beroemd is in het Roergebied, werkte een
zekere Hugo Grillo, die uit het gehucht Schalke
Ui enkele jaren een welvarende industriestad
öiaakte, de basis voor de stad Gelsenkirchen en
öe bakermat der Vereinigte Stahlwerke. Grillo
iad zijn ondernemingen op de steenkool ~ge-
Jaseerd en door zijn helder inzicht in de moge-
lijkheden wist hij er zorg voor, te drager^ dat zijn
orxpern sterk bleef staan ook in de moeilijkste

tijden.
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andere soort steenkool, de bruinkool, was van
Oudsher de brandstof .voor den arme ; later dien-
öe het ook de pottenbakkers, de steenbakkers,
óe kfllkbranders als brandstof. Bruinkool is mak-
celijker te winnen dan steenkool, echter geeft
iet veel minder warmte. Eerst toen men machi-
nes had om bruinkool tot briketten te persen;

at het geheel watervrij gemaakt kon worden,
Werd het een product van betekenis. Bruinkool
dient vooral ter bereiding van chemische pro-
ducten als teer, minerale oliën, paraffine en tal
Van gassen, maar ook voo£ de opwekking van
efectriciteit. Vier vijfde deel der wereldbruin -
tpolproductie komt voor rekening van
buitsland: in 1938 dolf men daar 214
öiillioen ton bruinkool van een wereld-
opbrengst van totaal 265 millioen ton,
Wen ziet dus, dat de naam „German
loal" voor de bruinkool geenszins

misplaatst te noemen is. In Engeland
heeft de kolenproductie steeds te
tampen gehad met grote moeilijk-
aeden; tot omstreeks 1840 had Enge-
and het monopol* voor Europa en
ïaardoor de machtigste positie. De
talrijke ondernemingen beconcurreer-
den elkaar echter voortdurend en
Wilden van geen samengaan weten.
In 1939 waren er in Engeland alleen
3400 verschillende ondernemingen, die
steenkoolmijnen exploiteerden. Ook is
Engeland tientallen jaren* lang het
land geweest, waar in de steenkool-
mijnen de ondragelijkste wantoestan-
den heersten. Kinderarbeid en vrou-
wenarbeid werden daar op grote schaal
toegepast tot diep in de negentiende
eeuw, terwijl de veiligheidsmaatrege-
len alles te wensen overlieten. Grote
stakingen en eindeloze werkloosheid
en ellende heersen er in de Engelse
ftiijnwerkersstreken. . Hele graaf-
schappen zijn bevolkt met werklozen,
die nog steeds wachten op de her-
leving van Groot-Brittanj e's kolen-
hegemonie. waarmee het echter al
lang uit is. In de laatste zestig jaren
onderzochten negen „Royal Commis-

gevat, er toe kan bijdragen, het mijnbedrijf te
doen opleven.
De omzetting van steenkool in coké& is zo moge-
lijk nog belangrijker dan de steenkoolproductie,
niet alleen omdat de cokes de belangrijkste
brandstof is bij de ijzerwinning en men daarvan
jaarlijks mülioenen tonnen nodig heeft, maar
ook om de talrijke bijproducten, die hierbij naast
het cokesgas en de cokes zelf ontstaan. Teer,
ammoniak en benzol. Steenkoolteer levert bij
destillatie de z.g. vluchtige oliën, voornamelijk
benzol, daarnaast toluol voor de fabricage van
ontploffingsmiddelen en talrijke andere aethe-
rische oliën, die dienen bij de vervaardiging van
parfums en geneesmiddelen van de meest uit-
eenlopende aard. De ammoniak is voorts voor
de kunstmestfabricage van zeer groot 'belang;
het is de uit steenkool gewonnen ammoniak
geweest, die het wereldmonopolie der Chilisal-
peter in de kunstmestindustrie en andere che-
mische industrieën heeft gebroken. De steenkool
is een der grootste monopoliebrekers geweest,
want de moderne chemie is er ook in -geslaagd
uit steenkool benzine en smeerolie té winnen;
voor de winning van een ton benzine heef t. men
drie ton steenkool of tien ton bruinkool nodig.
Maar niet alleen benzine en oliën, ook rubber,
•fe z.g. „Buna", wordt met behulp van steenkool
gewonnen, uit de koolwaterstoffen, die ontstaan
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sions" de toestanden in de kolennij verheid, waar
2ich nog dertig parlementaire commissies bij-
Voegden; het parlement liet 26 acten verschij-
nen, die zouden \moeten dienen een betere orga-
nisatie der steenkoolnijverheid te verkrijgen.
Ook op dit ogenblik zi.in er nog vele werkloze
mijnwerkers in Engeland; wellicht, dat de taen-
zinewinning uit steenkool, die men sedert enkele
Jaren ook daar naar Duits voorbeeld heeft aan-

bij de verbranding van cokes en kalk, ontstaat
via het iedereen bekende acetyleengas, de syn-
thetische rubber, doch ook weer een gehele rij
van kunststoffen en chemicaliën.
Steenkool en vooral anthraciet zijn de zuiverste
producten der plantenwereld, onderaardse wou-
den, waarin de gehele kracht der zon die dui-
zenden en duizenden iareh lang door vele ge-
slachten van bomen werd vergaard, voor ons

BIJ DE FOTO'S:

1. Niet altijd zijn de- "steenkoollagen zo dik
als in nevenstaande afbeelding: hier bij voo?,:
beeld is slechts' een dunne laag aanwezig te
midden van een -zeer hard gesteente

(Foto Mauritius)

2. Stenen worden in de gangen'gebracht om
de door de kolenontyinning ontstane ruimten
aan te vullen. (foto K och-Mauritius)

3. De sieenkoo1 chemie heeft vele nieuioe
atoffp-ft ontdekt: Kleurstoffen, geneesmiddelen,
zeep. vetten en noa veel meer worden uit
steenkool gewonnen. (Foto Mauritius)

4. Een regelmatig Röntgen-onderzpek maakt
het mogelijk, voor het lichamelijk welzijn v.ün
de mijnwerkers zorg te dragen

(Foto Mauritius)

5. De gangen, die blijvend als transport-
wegen in de mijnen dienen, zijn opgebouwd
uit stalen hoepels en mijnhout.

(Foto Vereinigte Stahlwerke)

Op bijgaand . schema kan men zien hoeveel
grondstoffen uit steenkool worden gewonnen.

ligt opgeslagen. Eens groeiden de tropische
boomreuzen op de vrije aarde, thans rusten zij
onder de aa^de als verkilde zwarte brokken zon.

De mens heeft de schop en het hou-
weel ter hand- genomen en delft deze
geconserveerde levenskracht op ter
verkrijging van de voor zijn bestaan
zo nodige warmte,; energie en licht.
Het is een typische tegenstelling, dat

«hetgeen de mensheid licht en kracht
verstrekt, gehaald moet worden uit de
duisterste en meest doodse delen der
aarde. Honderdduizenden hakken dag

• en nacht, in de diepste duisternis sn.
in de diepste gangen de tonnen steen-
kool los uit onze aarde, zonder welke
de mensheid zich niet meer in stand
zou kunnen houden.
De naam: „Het zwarte Goud", die men
aan de steenkool gegeven heeft, stamt
nog uit de tijd, toen men goud als het
symbool van het meest waardevolle
op aarde beschouwde. Men is nu ech-
ter gaan inzien, dat niet goud, maar
arbeid, arbeidskracht het waardevol-
ste is, dat de natuur ons geschonken
heeft. Steenkool is een middel tot in-
standhouding van den mens en zon-
der arbeid zou steenkool zonder enige
waarr'e zijn en zou uit steenkool geen
energie opgewekt kunnen worden.
Uit dit artikel hebben wij kunnen
leren, dat de steenkool niet alleen ge-
bruikt wordt voor verwarming en als

v middel tot de aandrijving van kracht-
installaties, maar dat er de meest
waardevolle neven-producten uit

kunnen worden gswonnen.
Steenkool, dat bestaat uit dode en afgestorven
delen der aarde, wordt gebruikt om het leven
te doen voortbestaan m de huidige vorm. Wij
zien hieruit weer de eeuwige cirkelgang der
natuur naar voren komen. Het afgestorven en
dode leven van onze aarde wordt aangewend om
het leven weer in stand te houden, dat op zijn
tijd weer sterft en vergaat.
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Zwart

De vraagstukken van deze
week

Doordat in „Arbeid' van 13 Februari
de damrubriek niet is meegegaan, zou
de wedstrijd van de maand Februari
in beide klassen twee problemen- te
.kort komen. Daarom is besloten de
vraagstukken van deze week nog tot
de Februari-wedstrijd te rekenen, die
daarmede op het vooraf bepaalde
aantal problemen komt. De inzen-
dingstermijn van de vraagstukken l
tot en met 8 is nu verlerigd- en wel
tot 24 Maart.

Een klassieke eindstelling
Enige lezers stelden de vraag, waarop
het antwoord voor vele beginnende
dammers van belang is. Aan het slot
van een proWeem kwamen zij tot de
volgende eindstelling.
Zwart: drie Sch. op 16, 26 en 36.
Wit: één schijf op 49. Dam. op 19.
Daar zwart, die hier moet beginnen,
drie schijven kan brengen op 27, 31
en 36, wordt gevraagd, hoe wit dan
moet beletten, dat zwart twee stuk-
ken offert en met schijf 36 doorloopt
naar dam, met remise als slot.
Deze stand bevat een slot", dat tot de
z.g. klassieke eindstellingen behoort,
een winst n.L, die al vrij vroeg werd
ontdekt. Het spelverloop is als volgt:
Zwart 26—31, wit 49—43, zwart 16—21,
wit 43—38. zwart 21—27. Wit speelt
nu met de dam op veld $2 en zwart
heeft alleen 31—37 of 36—41, waarop
Wit naar 46 slaat en wint.
Als men het eenmaal weet. voorkomt
het een hoop teleurstelling!

K l a s s e A.
No. 7.

G. Laurent, Olonne. •

Zwart

Wit

Wit
Zwart: 8 sch. op 12, 13, 16, 22, 24, 25,
35 en 37. *
Wit: 9 sch. op 26, 32, 33, 38, 39, 41,
44, 48 en 50.

•/

No. 8.
R. de Vries, Nw.-Weerdinge.

Zwart ' - • " ' • ' -

Zwart: 14 sch. op 3, 6, 7.-8, 9, 10, 12,
14. 15, 16, 17, 22, 26 en 32.
Wit: 14 sch. op 20, 23, 24, 25, 29, 33,
36, 39, 41, 42, 43, 47, 48 en 50.

No. 8.
G. Brunet. Bordeaux.

Zwart

Wit

Zwart: 13 sch. op 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 17, 18, 19 en 36.
Wit: 13 sch. op 24, 27, 28, 30, 31, 33,
34, 38, 44, 46, 48, 49 en 50.

Wit
Zwart: 8 sch. op 8, 9, 11, 13, 15, 18,
24 en 36.
Wit: 8 sch. op 22, 25, 32, 33, 35, 37,
41 en 47.

Voor alle problemen geldt: „Wit be-
gint en wint".
Oplossingen worden ingewacht tot
uiterlijk 24 Maart.
Adresseren: Redactie Weekblad „Ar-
beid", Postbus 100, Amsterdam.
Op adres duidelijk Damrubriek ver-
melden.

H eel veel liefhebbers hebben een
broeibakje in de tuin waarin men

in normale jaren allerlei bloemen
placht te zaaien. Nu kan men zo'n
bakje ook heel goed gebruiken voor
het kweken van groenten. Zijn we in
het bezit van zo'n bakje, dan graven
we het ongeveer zestig centimeter
diep uit en vullen de gemaakte diepte
met blad of ander broeimateriaal op,
tot op ongeveer tien centimeter van
het glas. Het blad trappen we flink
vast, zodat het niet meer zo sterk
kan zakken. De uitgegraven aarde
bewaren we om aan de buitenkant
een aarden walletje aan te brengen,
hetgeen de warmte In het bakje be-
ter vasthoudt.
Voor een broeibakje heeft men ook
een paar rietmatten nodig., dit om de
temperatuur 's nachts een beetje op
peil te houden, daar een al te sterke
afkoeling niet anders dan nadelig
voor de te zaaien geivassen kan zijn.
Ook het luchten van zo'n bakje is
van veel belang, daar de meeste
groenten niet zo'n hoge warmte ver-
dragen. Staat'-het gewas er dus een-
maal op, dan moei men geregeld
luchten. Natuurlijk kan $e ene soort
veel meer warmte verdragen dan de
andere. Zo verdragen sperde- en
snijbonen .al een tamelijke warmte,
spinasie, sla, raapstelen en radijs
moei men echter tijdig iuchten. wil
men een gezond gewas oogsten. -Hoe-
*cec de temperatuur natuurlijk niet
precies is aan te geven, kan men wel
zeggen riai bij een thermometffstand
va." 55 giaden F. in de bak, zeker ge-

lucht moet worden.'Door overdag bij
goed weer te luchten, is: het verschil.
tussen dag- en nachttemperatuur ook
niet zo groot.

Natuurlijk zal men de meeste ge-
wassen ook moeten gieten, vooral als
ze pas opkomen. Men moet dat liefst
in de morgen doen; het gewas heeft
dan nog gelegenheid voor de avond
weer op te drogen. Alleen als het
warm weer is, mag tegen de avond
gegoten worden. Bepaalde groenten
zal men eenmaal na opkomst niet zo
•veel meer behoeven te gieten. Zo ver-
draagt postelein het gieten niet zo
heel best: éénmaal na opkomst zal in
de meeste gevallen wel voldoende
zijn. Spinazie en wortelen kan men
gerust met d'e broesgieter water
geven; sla en bloemkool doen we
liefst met de pijpgieter. we gieten
dan tussen de planten door. Natuur-
lijk behoeft men op alle gronden
lang niet evenveel te gieten, daar dit
geheel van de grondsoort afhangt;

•• een bepaald schema is er dan ook
niet voor op te geven. Natuurlijk moet
de grond in het bakje van een goede
kwaliteit zijn, de nodige mest moet
men er dus wel ondei brengen, hetzij
men dat met kunst- of met natuur-
mest doet.
Wat we nu aan zo'n bakje hebben?
Wel we kunnen er van alles in zaaien.
Niet alleen, dat we in het voorjaar
met bepaalde groenten veel vroeger
zijn, doch ook in het najaar kunnen
we er van profiteren. Zo kunnen we
er in de herfst nog heel laat spinazie,
wortelen en andijvie in hebben, op
een tijd, dat buiten het meeste al be-
vroren is- Bovendien kan 'men er ook
m de winter plezier van hebben, want
We kunnen er dan in de herfst ge-
zaaide bloemkool en slartianten in be-
wafen, waardoor men in het voorjaar

met deze teelten weer een heel eind
voor is.
Is men niet in de gelegenheid om aan
blad- of padrdenmest te komen, is

%a£ in het geheel geen bezwaar, want
ook zonder deze bodemverwarming,
kan men heel veel groenten in zo'n
bakje kweken, in een zogenaamde
koude bak dus. Een koude bak is
vooral geschikt voor het te kiemen
leggen van enoten. peulen en tuin-
bonen; zou men dat op een warme
bak doen, dan kwam er niets van

• terecht, omdat deze gewassen in het
geheel geen bodemwarmle verdragen.
Men legt de zaden in een vierkant
hoekje in de bak, kort bij elkaar en
bedekt ze met een laagje aarde van
zo ongeveer vijf centimeter. We moe-
ten wel om de muizen denken, die
kunnen in één nacht een ware ver-
woesting in het zaaisel aanbrengen.
Het is dan ook gewenst gelijk maar
ven paar valletjes te zetten; vooyko-
men is hier beter, dan genezen Aan-
gezien men over het algemeen met
veldmuizen te doen heeft en spek nu
eenmaal niet voor het grijpen ligt,
kan men een beetje icit slazaad op de
valletjes leggen, dut gaat ook heel
goed. Met -het te kiemen- leggen van
deze enoten en tuinbonen kan inmid-
dels direct begonnen worden.
Wortelen kunnen nu ook uitgezaaid
worden, men neemt daarvoor de Am-
sterdamsche bak. •
Men heeft per raam ongeveer twee
en een half gram zaad nodig. Laten
we het zaad eerst vierentwintig uur
in het water weken, om het daarna
een dag of vier in een .verwarmd ver-
trek te plaatsen, dan ontkiemt het
veel vlugger. Het zaad in een linnen
zakje in een emmer water hangen,
daarna met wit zang. vermengen en
in ae warme kamer zetten, het zand

mag niet droog worden. Vóór het
zaaien, het zaad goed door het zand
heen werken, we kunnen dan het
'zaad Veter over het raam verdelen.
Na het zaaien moet het zaad onder
de grond gewerkt worden, waarna de
oppervlakte een weinig wordt -aan-
gedrukt, .daarna gieten, later nog
eens een'paar maal. Gelijk met het
uitzaaien, kunnen we er een beetje
radijszaad door mengen, die zijn al
lang oogstbaar voordat de worteltjes
er last van gaan krijgen. Het is ge-
wenst zodra het jonge goedje een-
maal opkomt, veel te luchten. Houden
we ze te warm, dan krijgen we wel
veel loof, doch geen wortels. Tussen
de wortels kan men direct na het

"zaaien, ongeveer .twintig slaplanten
per raam uitzetten. We moeten daar-
voor weeuwen hebben, dat zijn plan-
ten, die de kwekers in de afgelopen
herfst al uitgezaaid hebben, die kan
men nu wel kopen. De sla wordt na
de radijs, doch voor de worteltjes ge-
oogst. Na de worteltjes kunnen er
weer andere gewassen in uitgezaaid
of geplant worden, doch daar kom iJc
te zijner tijd wel op terug. Inplaats
van worteltjes kunnen de ramen ook
met spinazie bezaaid worden, tussen
de spinazie kunnen weeuwen van
bloemkool <gezet worden, ongeveer
acht planten per raam. Wortelen
kweekt men het best op kunstmest.
Indien men per raam ongeveer één
ons A.S.F.-korrels gebruikt, is dat wel
voldoende. Deze mest moet vóór het
zaaien door de bovengrond gewerkt
worden.

„De duimschroeven
aanleggen"

Wat de betekenis van deze zegswijze
is, behoeven wij natuurlijk niet nader
uiteen te zetten. Het is immers vün
voldoende bekendheid, dat er mede
bedoeld wordt iemand in het nauw te
brengen, of wel het vuur na aan de •
schenen te leggen. Juist nu wij deze
laatste aanduiding neerschrijven,
schenkt ons dit de gelegenheid, ook
deze zegswijze nader -te belichten,
want de beide uitdrukkingen, zowel
de duimschroeven aanleggen, als het
vuur na aan de schenen leggen, heb-
ben hun oorsprong te danken aari
het tijdperk van de z.g. lijfstraffelijke
rechtspleging. Zij die wel eens de Ge-
vangenpoort te 's-Gravenhage heb-
ben bezocht, zullen wel weten, hoe
daar de bezoekers allerlei martel-
werktuigen uit vroegere eeuwen ge-
toond worden. Tot die martelwerk-
tuigen behoorde ook de duimschroef.
Zij bestond uit een ijzeren beugel
met schroefspil en de schroef klem-
de, bij het aandraaien, het voorste
lid van de duim en werkte vooral
pijnlijk op.de nagel, waardoor dan
ook de benaming van duimschroef
ontstond. Door dit pijnigingsmiddel
toe te passen — in vroegere eeuwen
noemde men dit een „lichte torture"
— trachtte men een verdachte tot
bekentenis van de een of andere
misdaad te dwingen.
Toen de middel- en later-eeuwse
martelingen niet meer werden toege-
past, is de uitdrukking toch gebrui-
kelijk gebleven, in hoofdzaak wel,
wanneer het een gerechtelijk verhoor
betrof. Dit neemt niet weg, dat de
zegswijze, ook gebezigd wordt in het
dagelijks leven. Zó kan men iemand
door lastige en dringende .vragen
deerlijk in het nauw brengen, om
achter de waarheid te komen en ook
in een dergelijk geval wordt gezegd,
dat hem de duimschroeven worden
aangelegd. Een onderwijzer kan dat
b.v. doen tegenover een leugenachtigen
scholier, kortom in alle gevallen,
waarin men een gepast middel wil
bezigen, om achter de waarheid te
komen.
In zekere zin geldt dit alles ook voor
de uitdrukking „het vuur na aan de
schenen leggen", alleejj met dit ver-
schil, dat deze zegswijze meer in het
algemeen gebruikt wordt en niet in
het bijzonder voor een verhoor, dat
de rechter een verdachte afneemt

to



I edere Hollander kent het verschijn-
sel uit vroeger jaren, hoe troepen,

al of niet gebrilde buitenlanders, vol-
gepropt in een autobus, met iemand
voorin als reiziger in rariteiten, die in
grammofoonplaat-trant verschillende
bijzonderheden opdreunde, ons land
in één- of twee dagen „deden". Velen
voelden hierdoor hun spotlust, ande-
ren hun gramschap opgewekt, maar
beide groepen deden als de pot, d'e
de ketel verwijt dat hi.i zwart ziet.
Neem bijvoorbeeld eens de musea. Ons
land is er vele rijk, die ieder afzon-
derlijk gedurende vele dagen de aan-
dacht vragen, wil men enigszins op de

risten die ons land bezochten.
In tekst err'beeld 's getracht, om alles
zoveel mogelijk duidelijk te verklaren,
maar de meeste bezoekers bekijken
een onderdeeltje, dat hun aandacht
trekt — „kijk eens. wat doddig" —
en worden dan plotseling aangetrok-
ken door een artikel in een volgende
afdeling, waardoor zij de zo belang-
wekkende en voor een goed inzicht 10
noodzakelijke stadia overslaan. Wij
stonden bijvoorbeeld bij een spinne-
wiel naast een juffrouw, die het toe-
stel niet thuis kon brengen. De tek-
sten lezen deed zij niet, de contro-
leurs vragen durfde zij niet. Het ge-

De afsluiting en tevens één der aardigste hoekjes van de tentoonstelling ibordt
gevormd door een ,vrij nagebootst Twents ,.lös hoes". Dit lype geldl als één
der oudste boerenwoningen van ons land Het „iösse hoes" wordt ooJc wel het
„halle-huis" genoemd, omdat het in wezen bestaat, uit één grote halle met
hoog dak, waar mens en dier zonder enige afscheiding leven. In dat deel
van de tentoonstelling klinken leuke Gelderse liedjes, want de. echte Achter-
hoeker, dien men op de foto ziet. houdt zich naast het vlechten van de uit
braamstruiken en stro vervaardigde „huven" bezig met het stemming brengen
onder de bezoekers Vooral de jeugd laat zich niet lang vragen, om een liedje •
mee te zingen (Foto: A.P.-Charles Breyer)

hoogte komen van wat daar vertoond
wordt. Maar hoevelen zijn er niet, die
evenals op de bovengeschetste wijze
in een uurtje de hele verzameling van
een museum bekijken en beweren, dat
zij daarmede alles van het tentoon-
gestelde afweten. Het zou te ver voe-
ren, om de oorzaken van dit slechte
„uit de. ogen kijken".'op een museum
of een tentoonstelling naar voren te
brengen. Een der voornaamste is
hoogstwaarschijnlijk, dat de mens in
het algemeen te gemakzuchtig is, om
van datgene, wat nu niet speciaal in
zijn belangen-sfeer ligt. op de hoogte
te willen komen, als het niet einde-
loos vele malen voorgekauwd wordt.
Dit viel ons wederom op gedurende
ons bezoek aan' de goed verzorgde ten-
to> ^stelling „Ambacht en Sierkunst
in Beeld en Bedrijf" welke op het
ogenblik in het gebouw van De .Bijen-
korf te Amsterdam gehouden wordt.
Deze tentoonstelling geeft een beeld,
van wat er in Nederland op het ge-
Bied van vak- en volkskunst vervaar-
digd wordt. Uiteraard - deze ten-
toonstelling heeft een commerciële
grondslag - - is zij onvolledig, maar
zoals de zaak hier aangepakt is, kan
zij ten behoeve van vele bezoekers
baanbrekend werk verrichten, daar de
meesten weinig of niets afweten van
de oude, nog levende ambachten,
welke in ons land beoefend worden.
Wij gebruiken hier juist,het woord
„kan", omdat het op deze tentoonstel-
ling weer net zo gaat als met de tou-

van De Bijenkorf; wanneer er rond-
leidingen konieij ,ue . geürbaniseerd,
waarbij de bezoekers, oijvoorbeeld in
groepen van twintig, steeds' door -len
gids van de ene afdeling aan diei^van-
de volgende worden overgegeven.' ?al
de tentoonstelling in cultureel op-
zicht, in onderwijzend opzicht beter
tot haar recht komen, dan wanneer
men de mensen maar rond laat slen-
teren en het al of niet van de inte-
resse en de vrijmoedigheid af laat
hangen, om het een eri ander te
vragen.
Het is aardig, om de bevolking van
verschillende delen van ons land,
waarvan de volkskunst hier getoond
wordt, over de tentoonstelling te zien
dwalen. Bewoners van Staphorst en
Gelderland, Urkers en Friezen, die
allen nog echt in de sfeer leven en
die de verschillende uitingen van
volkskunst nog instinctief in zich
voelen, zijn de dankbaarste bezeekers.

volg was, dat deze juffrouw maar ver-
der ging, omdat iets, wat zij- niet
kende, haar geen belangstelling in-
boezemde.

Deze tentoonstelling biedt in haar
verschillende afdelingen een afwisse-
lend beeld. Wij vinden er meubel-
makerskunst en smeedwerk uit Bra-
bant. meubelmakerskunst uit Hinde-
lopen, keramiek van Tegeien, Mak-
kum en Workum leveren hun typisch
aardewerk. De bekende weverij: „De
Knipscheer". waar o. a. het beroemde
gobelin van de raadzaal van Hu:zen
vervaardigd is, en dat op de tentoon-
stelling te zien is. laat tot in onder-
delen zien, hoe van ruwe onbewerkte
schapenwol de prachtigste kleding-
stukken gemaakt kunnen worden.
Pottenbakkers, klompenmakers, oie-
zenmattenvlechters. meisjes die kant-
klossen en spinnen en weven — en
zoveel anderen, te veel om op ,te noe-
men — allen werkers uit de verschil-

Jende bedrijven, welke op deze ten-
toonstelling vertegenwoordigd zijn,
Jaten de bewerkingswijzen van de door
hen vervaardigde voorwerpen op over-
duidelijke wijze zien.
Bij deze afdelingen valt het op, dat de
belangstelling hier zoveel groter is
dan bij de „stille" bedrijven. Het ge-
sproken woord en dat, wat het oog
boeit, spreekt tot de bezoekers. Dit
lijkt ons een wenk voor de directie

Naar onze rondleider ons mededeelde,
zijn over het algemeen slechts kleine
bedrijven van ons land onder de
loupe genomen. In de grotere bedrij-
ven zijn de op handenarbeid gerichte

bewerk'ngswijzen veelal vervangen
QOÓI machinale.
De verschillende inkopers van De
Bijenkorf hebben, met medewerking
van het departement van Volksvoor-
lichting en Kunsten het hele land af-
gereisd en zijn er in geslaagd een
voor deze tentoonstelling zo passende
verzameling bijeen te brengen. Het is
daarbij opmerkelijk, dat zelfs deze in-
kopers, die toch wel het één efl
ander van de bedrijven in hun bran-
che af moeten weten, versteld ston-
den - toen zij bemerkten, hoeveel
artikelen er in eigen land vervaardigd
worden.
Rest ons nog mede te delen, dat de
tentoonstelling in eigen beheer ge-
maakt is. De prachtige vergrotingen
van den fotograaf Merjboorrl zijn
onder eigen regie opgenomen en de
etalage- en reclamekunstenaars van
De Bijenkorf hebben voor de aan-
kleding zorggedragen.
„Ambacht en Sierkunst in Beeld en
Bedrijf" trekt vele bezoekers — in de
eerste week werd een schatting ge-
maakt van 30.000 — en dat is niet zo
onbegrijpelijk, want, zoals gezegd:
deze tentoonstelling verricht baan-
brekend werk op cultureel terrein
voor brede lagen van de bevolking.
Mogen zij er iets van geleerd hebben!

van is een
g

V an tijd tot tijd bespreken wij in ons blad, in het kader van de huis-
vlijt-actie. hoe verschillende mensen van allerlei slag, beroep en

leeftijd hun vrije tijd besteden. De adressen van deze knutselaars krijgen
wij meest van kennissen en bewonderaars.
Zo ontvingen wij enige dagen geleden een mededeling betreffende een
pasteltekenaar in Rotterdam, den heer G. J. Teuling.
Op onderstaande foto zien wij een proefje van zijn kunnen. Het schil-
derij stelt voor een oud stadsgezicht van Rotterdam. Het onderwerp is
naar een klein plaatje uit de krant gemaakt. Deze huisvlijt-beoefenaar
hëeH iarenlang alle mogelijke plaatjes van Rotterdamse stadsgezichten
uit de kranten geknipt, met het aardige gevolg, dat hij naar ö/ie plaatjes
op het ogenblik nog schilderijen maakt van oude gedeelten in Rotterdam,
die al niet meer bestaan. Bij ons bezoek sagen wij — evenals bij dé
meeste knutselaars, die wij in de loop des tijds bezochten — de kamers
vol hangen en staan met de producten van zijn liefhebberij. En evenals
bij die knutselaars konden wij ook hier in werk en uitvoering de grote
tekortkomingen in voorlichting en opleiding constateren.
De grote Jout is deze, dat de meesten in hun jeugd een bepaalde kant
uitgestuwd zijn zonder dat voldoende rekening werd gehouden met hun
aanleg en liefhebberij.
Wij willen hiermede nu niet zeggen, dat de vrijetijd-besteder t dien wij
hier bespreken, als hij maar een goede teken- of schilderopleiding had
genoten, een groot schilder zou zijn geworden, maar wel is het jammer,
dat door onvolkomenheden in de maatschappelijke opvoeding dergelijke
soorten aanleng gedoemd zijn een aanleg in de strikte betekenis van het
woord te blijven, terwijl daarvan tevens het gevolg is, dat waarlijk grote
talenten niet tot ontplooiing kunnen worden gebracht.
Deze krachten behoren onze samenleving ten goede te komen.

(Foto: A.P. — Breyer)



S3VOyeS<OOl — als afzonderlijk opgediende groente

B uiten de „éénpansgerechten" om,
waarvan we er verleden week een

paar besproken hebben, lenen savoye-
en wittekool zich ook uitstekend tot
afzonderlijk opgediende groentege-
rechten
En ook daarom is de nodige varia-
tie aan te brengen, zó zelfs, dat we
ons helemaal liet zullen beklagen
over het „alweer kool" eten. Bij mij
thuis valt b.v, het volgende gerecht
altijd erg in de smaak:
Ik neem van de kool tJe lelijke bui-
tenbladeren af, snijd dan de- kool in
twee gelijke helften en verdeel die
ieder op zichzelf weer in gelijke par-
ten: in 4 a 5 als het een kleine kool
Is. In 8 a 10 als de omvang groter is.
Met een flink bodempje kokend wa-
ter en wat zout laat ik de stukken
vlug aan de kook komen om ze dan
verder zachtjes te laten doorkeken
tot ze gaar zijn. Gewoonlijk is dat in
een half uur wel het geval; mochten
echter de dikke nerven na die tijd
nog wat hard zijn. dan kunnen we de
kooktijd iets verlengen.
Terwijl de kool gaar wordt, maak ik
de jus, want die is bij dit koolgerecht
bepaald nodig. Iedere huisvrouw heeft
voor de jusbereiding gewoonlijk haar
eigen methode: h o e we het klaar-
spelen doet er hier eigenlijk niet toe,
als het resultaat maar .jen smake-
lijke, bruine, enigszins gebonden jus
is Persoonlijk voel ik veel voor het
recept, dat gegeven wordt in het
tegenwoordig veel gebruikte boekje
„Richtlijnen voor de hedendaagse
voeding"'), maar ik geef graag toe,
dat er ook andere mogelijkheden zijn.
Van de gare kool gieten we nu het
overtollige kooknat af om het te be-
waren voor een soep of een saus voor
morgen; in plaats van dat kooknot
komt nu de jus, waarin de stukken
kool even worden rondgeroerd. Het
gerecht wordt in een diepe schotel
opgedaan en levert op die manier
tegelijk de-gr oen te en de jus, die bij
de afzonderlijk gekookte aardappelen
worden gegeven.
Aan moeders van een groot gezin geef
ik de raad om bij het uitdelen van de
porties zelf tiet heft in handen te
houden: de voorraad jus, die er zo
verleidelijk uitziet, kon anders bij de
klantjes, die zich het laatst bedienen
wel eens angstig verminderd zijn!

Nog een andere mogelijkheid voor
savoyekool als -ifzonderlijke groente:
U kent natwurlijk de z.g. gestoofde
kool: een beetje bloem over de gare
kool gestrooid, dan een scheut j e melk
eh een klontje yet of boter er door
geroerd, even alles met elkaar laten
doorkoken — en ons gerecht is klaar.
In 't begin van het koolseizöen — zo
in September b.v. — eten -e de sa-
voyekool graag op deze manier. Als
dat echter enige maanden geduurd
heeft, gaat de p.ardigheid er af; wat
is er dan tegen om op eenvoudige

' wijze de smaak eens te veranderen?
Heel lekker is de kool b.v. met op het
laatst wat mosterd er door geroerd en
een heel fijn gehakt uitje; ook wel met
een klein scheutje azijn erdoor. Neg
lekkerder kunt u de groente op tafel
brengen, als u toevallig 'wat tomaten-
puree hebt kunnen inmaken in jjet
najaar; zo'n paar lepels dikke toma-
tenpurée verhogen niet alleen de
smaak, maar ook de voedingswaarde.
In elk geval denkt u er bij die „ge-
stoofd*" kool wel aan, dat ze niet
wordt afgekookt en dat de kooktijd
niet langer wordt voortgezet dan een
half uur. „
Om in die korte tijd de groente toch
behoorlijk gaar te maken, verdelen
we ze zo fijn mogelijk, liefst door de
doormidden gesneden kool over een
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grove rasp te halen, een werkje dat
heel vlug gaat!

En nu we het toch hebben over het
raspen van kool, kan ik niet nalaten
uw aandacht te vragen voor nog een
derde gerecht, dat we met witte- of
savoyekool kunnen bereiden, n.l. een
k o o l s l a.
Mits goed gekauwd, vormt deze rauwe
kool een goed verteerbaar gerecht,
dat aan menigeen beter bekomt dan
de langdurig gekookte groente. Bo-
vendien profiteren we in de rauwe sla
van allerlei stoffen, die voor onze ge-

zondheid van belang zijn en ten slotte
is het voor de huishoudbeur? van be-
lang, dat we voor een rauwe sla min-
der groente nodig hebben dan voor
een gekookt gerecht (ongeveer de
helft).
Voor 4 personen luidt het recept. voor

Savoyekoolsla
500 a 750 g. ( l a li pond) savoyekool,
l ui of prei, l theekopje taptemelk of
karnemelk, 2 eetlepels azijn,. wat mos-
terd, wat zout. als het kan enige tak-
jes bladselderij. Rasp de kool op een
grove rasp (een zogenaamde zeep-
rasp). Roer de mosterd met het zout,
de fijngesneden selderij en de fijnge-
hakte ui of prei door elkaar, verdun
het mengsel geleidelijk met de azijn
en roer er dan de melk door.

Giet deze saus over de geraspte kool
en laat ze er een half uurtje in-
trekken; roer vóór het opdienen de
uitgedropen vloeistof nog weer even
door de kool.

') Te bestellen door storting van
ƒ 0.25 óp de girorekening no. 73852
van de Voedingsraad te Den Haag.

Waardering voor vrouwen gevraagd

I n „Arbeid" van 20 Febr. jl. wijdden
wij een artikel aan het onderwerp:

„Waar vrouwen over klagen". Dit
artikel had klaarblijkelijk de instem-
ming van vele lezeressen. Wij ontvin-
gen althans verschillende brieven,

.waarin die instemming tot uitdruk-
king kwam en waarin ons tevens weer
stof werd verschaft voor het schrij-
ven van een stukje over hetzelfde
onderwerp.
De nieuwe serie klachten komen in
het kort hier op neer, dat de mannen
de zorgen en het werk voor het gezin
te "Veel aan de vrouwen overlaten.
Dit gebeurt inderdaad maar al te
vaak en mannen, die menen, dat zij
met geld te verdienen hun taak als
gezinshoofd volledig hebben volbracht,
tonen dan ook weinig begrip voor
hetgeen in een goed huwelijk nodig is.
Wij ontkennen geenszins, dat de man-
nen dikwijls hard, zelfs heel hard
moeten werken. Wij zullen de laatsten
zijn om van deze mannen te verlan-
gen, dat zij naast hun zware dagtaak
ook nog eens thuis voor werkster gaan
spelen. Het een hoeft het ander ech-
ter niet uit te sluiten. Er zijn' immers
honderden kleine werkjes in het ge-
zin op te knappen, die alle tezamen
moeder de handen meer dan vol
geven,, doch welke, als vader er enkele
van vopr zijn rekening nam, al dade-
lijk verlichting zouden kunnen geven.
De meeste mannen hebben er geen
begrip van. wat het huishouden de
vrouw allemaal te doen geeft. Zij
gaan 's morgens vroeg de deur uit en
als ze 's avonds thuis komen, vinden
ze alles netjes aan kant en het eten
op tafel.... Hoe hard ook moeder die
dag heeft moeten werken om alles zo
goed voor elkaar te brengen, dringt
niet tot deze mannen door. Of ze be-
grijpen het niet, óf het laat ze onver-
schillig. Ze hebben er zelfs geen flauw
idee van, hoeveel tijd dé vrouwen
tegenwoordig alleen a! met het eten
kwijt zijn.
Werkelijk, de vrouw, die het zonder
hulp in de., huishouding moet stellen
(en welke arbeidersvrouw moet dat
niet?) werkt op z'n minst zo .hard als
de man. Ook langer, want als vader
na het eten z'n krantje zit te lezen,
moet moeder nog aan de afwas en
daarna moet zij nog allerlei werkjes
doen, zoals naaien en verstellen. In
de meeste gevallen was zij óók vroe-
ger op, omdat "manlief er niet aan
denkt zélf zijn boterham klaar te
maken....
We hadden het zoeven over de hon-
derden kleine diagen, waarmee de
mannen de vrouwen kunnen assiste-
ren. Het zou ondoenlijk zijn, al- die
kleinigheden op te sommen. De meest
voor de hand liggende willen wij toch
noemen: •
Om te beginnen moet de man belang-
stelling tonen voor de moeilijkheden,
welke zijn vrouw heeft. Als zij hem
wat vertelt over de moeite, die zij had
om aan de nodige levensmiddelen te

komen of over het een of ander inci-
dentje met de kinderen, moet de man
niet doen alsof hem dit alles niets
schelen kan, maar dan moet hij p-e-
interesseerd luisteren en, zo nodig,
aanwijzingen geven om de dingen
beter van een leien dak j e te doen
gaan. Dit is toch wel het minste wat
van een goed echtgenoot mag worden
verwacht.
Wij zien niet in, waarom de vrouw
alle karweitjes in huis alléén moet
opknappen. Er zijn b.v. manaen, die
liever de kachel laten uitgaan, dan
er op te letten, een houtje te hakken
of een emmertje kolen aan te dragen.
En, o wee, als de kamer niet behoor-
lijk is verwarmd. ,
Een man behoeft volstrekt nog geen
„Jan Hen" te zijn om, wanneer moe-
der met iets anders bezig is of na
een vermoeiende dag zit uit te blazen,
zélf eens een kopje thee in te schen-
ken. En er is heus geen man over
boord, als vader, wanneer hij toevallig
toch thuis is, de kleintjes van school
haalt of een boodschap doet. Waarom
moet juist moeder bij de winkels of
bij het distributiekantoor in de rij
staan?
Een vrouw, die altijd voor alles en
iedereen moet zorgen, vindt het ook
wel eens prettig — zij heeft er zelfs
wel eens behoefte aan — dat ook aan
haar een beetje aandacht wordt ge-
schonken. De meeste vrouwen zijn al
tevreden als zij merken, dat de man
ook buitenshuis eens aan haar denkt
en een kleinigheid, al is het ook de
waarde van een dubbeltje, voor haar
meebrengt. ,
Voorts moeten de mannen eens be-
denken, dat het lang niet prettig voor
een vrouw is, alleen aanmerkingen te
krijgen als er bijv. wat aan het eten
ma<nkeer1r— als zij nooit eens wat
hoort, wanneer zij eens echt haar
best' op het klaarmaken van de maal-
tijd heeft gedaan en deze na veel
werk en in«panning uitstekend is ge-
slaagd. •
Er»zijn mannen, die alleen de fouten
en tekortkomingen van hun vrouw
zien en overal op vitten. Laten zij
toch bedenken, dat zij zelf óók hun
fouten hebben. Zijn d.e tekortkomin-
gen van een vrouw werkelijk zo be-
langrijk, dat de huishouding of de
verzorging van man en kinderen
daaronder te lijden hebben, dan zal
het beste resultaat worden bereikt als
dit de vrouw tactvol onder de ogen
wordt gebracht. Woorden zijn muziek.
Zo zijn er tal van kleinigheden waar-
door de man zonder enige moeite het
leven van een vrouw aangenamer kan
maken. Dit komt niet alleen de ver-
standhouding tussen man en vrouw
ten goede, maar het komt ook ten
goede aan de kinderen, die toch zo
gauw voelen als er iets aan de ver-
houding tussen de ouders hapert. Ook
zij zullen de weldadige invloed van
zulk een wijze van optreden onder-
vinden.

CORRESPONDENTIE
Mevr. J. v. D. te H. — Het was erg on- °
verstandig, de bevroren aardappelen van
zolder te halen en ze te laten ontdooien.
Daardoor werden ze juist zo sponsachtig,
en nat. .De overgang had in ieder geval
geleidelijker moeten geschieden De be-
vroren aardappelen waren stellig geschikt
voor dé consumptie gebleven, wanneer u
ze rustig boven had laten staan. Om ze
te gebruiken had u telkens de voor iedere
maaltijd nodige hoeveelheid kunnen
schillen.
Mevr. J. Z.—G te R. — Misschien ligt
het aan de kwaliteit van de stijfsel, dat
u de boorden niet glanzend kunt krijgen.
Probeert u eens of het beter lukt, door
een paar droppels glycerine in de* ge-
kookte stijfsel te doen.
Mevr. A G.—W. te V. — Wij adviseren
u. de door „sr.eeuwvoeten" zo vuil gewor-
den traploper eerst te laten drogen, daar-
na flink uit te kloppen en vervolgens
met een lauw sopie schoon te maken. Ma
deze schoonmaakbeurt moet u de loper
opnieuw laten drogen, alvorens hem weer
in gebruik te nemen.
Mej. C. K. te M — Wij kunnen u ge-
ruststellen: *' patronen voor overhemd-
blouse en rijbroek zijn in alle gewenste
mater, bij ons te verkrijgen.
Mevr. A. de J. te R. — Bij herhaling is

"er op gewezen, dat men natte schoenen
nooit bij de brandende kachel moet dro-
gen, daar het leer, zoals ook in uw geval
gebeurde, er ernstig van heeft te lijden.
Het beste is natte schoenen óp te vullen
met proppen krantenpapier. Aldus be-
handelde schoenen zullen niet zo gauw
doorweekt geraken.
Mem. M. V.-—G. te A. — Met het kopen ,
van gebruikte machines moet men altijd
voorzichtig zijn. Men doet veel beter zulke
machines niet bij handelaren in 2e hand-
se artikelen te kopen, maar bij een vak-
kundig adres. Ofschoon u voor het „gam-
mele ding" een hog» prijs betaalde, gelo-
ven wij niet dat u er verhaal op kunt
halen. Het is echter in ieder geval te
proberen.
Mevr. S. W. F. te S- — De steen, welke
u bedoelt is de „Finse steen", die inder-
daad voortreffelijk als w„arme kruik"
dienst kan doen. De steen wordt eerst
goed op de kachel verwarmd en daarna
in een doekje gewikkeld In bed gelegd.
De „Finse steen" heeft dit voor boven
een water-kruik, dat hij zeer veel langer
•warm blijft. De prijs van zulk een steen
ie echter vrij hoog, hoewel kruiken thans
ook niet goedkoop zijn.
Mei. W. C. B. te F. — Als u nog, een
klein stukje elastiek bezit, kunt u daar
zo lang mogelijk mee doen, door een ge-
deelte er van tussen twee stukken band
te naaien. Op deze wijze verkrijgt u één
band, waar tenminste énige rek in zit.
Mevr. M. S. te P. — Bij onze patronen
moet u er op rekenen, ^dat altijd één cen-
timeter voor de naden moet worden bij-
geknipt.
Mevr. R. v. d. W. te L. — De door u be-
schreven stof leent zich goed voor het
maken van een windjak. Het enige na-
deel is, dat die stof niet waterproof is
en de windjak daardoor niet geheel aan
haar doel zal beantwoorden.
Mevr. J. H.—V. te D. — Vriendelijk dank
voor uw briefje. Het spijt ons echter, dat
wij uw vraag riiet kunnen beantwoorden,
omdat het onderwerp wae rover u schreef,
buiten hét kader van deze -rubriek valt.
Mevr. G. W. A.—v. Z. te M. — Wij geven ••
gaarne toe, dat de prijzen der door ü
genoemde artikelen, althans voor som- .
mige ervan, aan de hoge kant zijn. Maar
hoe hoog zouden ze wel zijn geweest als
de overheid niet prijsregelend was opge-
treden?
Mevr. W. v. d. V. te B. o. Z. Aan uw
verzoek, een brei- of haakpatroon voor
kniewarmers te plaatsen, hopen wij t.z.t.
te voldoen.
Mevr. S. de G.—W. te H. Dat uw metalen
drooglljnen zwarte strepen op het was-
goed achterlaten is een ongewoon ver-
schijnsel. Veegt u de drooglijnen wel eerst
goed af, alvorens ü het goed er aan op-
hangt?
Mevr. H. S E.—v. B. te E. De pakjes ge-
smolten vet kunt u gerust een poosje be-
waren. Het verdient echter aanbeveling ze
droog en koel op t^ berg'en.
Mevr. E. B.—L. te A. Wij hebben uw aan-
vrage om een patroon voor een jongens-
pakje op. de lijst geplaatst. Deze lijst
wordt zoveel mogelijk afgewerkt in de
volgorde, waarin ons de verschillende
aanvragen hebben bereikt.
Mevr. T. de L. te P. Wij adviseren u, het
tengevolge van de lekkage nat geworden
linoleum niet op te rollen en te bewaren
totdat het z.g. viltpapier weer droog is,
maar over dit papier een laagje kranten
te leggen. Wanneer u daarover het zeil
legt, zal dit (en ook het viltpapier) spoe-
diger opdrogen. U voorkomt daarmede,
dat er „bobbels" in de vloerbedekking
komen.
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Tal van combinaties
mogelijk

O p' verzoek van een lezeres uit
Rotterdam plaatsen wij deze

week een japon, die van twee
verschillende soorten stof. met
schulpen als garnering werd ge-
maakt.
Het hangt van de hoeveelheid
stof, die we hebben' af. of we de
schulpafwerkintj ook aan het
rugpand willen laten doorlopen.
Dit voorbeeld werd gemaakt van
een oude bruine winterjapon, die
aan het bovenstuk bij de armen
totaal was versleten én van een
gele somerjapon, waarvan de
plooizak geheel was gekerfd.

(Dat kerven is liet grote nadeel
van gestikte plooien».
Het resultaat van ae combinatie
was prachtig.
Men kan natuurlijk allerhande
Kleurencombinaties verwerken. Dit
laten we geheel afhangen van de
japonnen, die moeten worden ge-
combineerd. Een vaar voorbeelden
van combinaties, welke goed zullen
voldoen, laten we hieronder vol-
gen: Blauw met bleu. roodbruin
met grijs of met oud rose; grijs
met blauw, zwart met grijs of met
geruite stof, bruin met groen of
geel, groen met geel enz.
Een donkere kleur kan ook al-
tijd met een lichtere tint in de-
zelfde kleur worden verwerkt. Er
zijn dus variaties genoeg, die tno-'

een nieuwe'
gelijk zijn
Het hier uitgewerkte patroon is
op maat 44 berekend

Het patroon kan worden besteld
tegen f 0.55 aan postzegels bij ae
redactie van „Arbeid", postbus 100.
Amsterdam (C.t. Op de linker-
bovenhoek van de enveloppe ver-
melden: patroon no. 51.

Fig. 1: voorpand
Fig. 2: achterpand
Fig. 3: voorstuk
Fig. 4: achterstuk
Fig. 5: voorpand rok
Fig. 6: achterpand rok
Fig. 7: mouw
Fig. 8: .kraag
Fig. 9: manchet
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Ambtenaren en vast Bttrim.i.ci perso-
neel tot maandinkomen ZONDER BORG

I Wettelijk tariel Vlug en discreet i
Inlicht en afwikk monaei ;>i scnnrtel |

Uotterdain-C.: Mauritsuex 13:
Amstenlain-C.: Sarphatistraat :«i; ,

. 's-Gravenhage: Riviervisehmarki 4

ONZE KNIPPATRONEN
Wij moeten onze lezeressen, die
fcnippatronen bestellen, drin-
gend verzoeken, haar naam en
adres vooral zo duidelijk moge-
lijk te schrijven
Het adres van de af zendster
moei óók voorkomen op de
brief, dus niet alleen op de
enveloppe!
Ook komt het nog al eens voor,'
dat men ons beschadigde post-
zegels stuurt. Zulke vostzegels
zijn voor ons waardeloos en men
riskeert er mee. dat de patro-
nen niet worden afgezonden
Verder maken wij onze lezeres-
sen er op attent, dat zij post-
zegels, welke ter verrekening
van rle patronen dienen, in
qeen geval op briefkaarten
moeten plakken, omdat deze
mét de frankeerzegel* door de
"out worden afgestempeld.
Tenslotte verzoeken wij mevr

.Hilverda. 357. te , ?. die
een patroon voor een kinder-
iurkje bestelde, ons haar woon-
plaats te willen opgeven.

RECHTSKENNIS VOOR IEDEREEN!
2 ZWARE DELEN VAN ƒ 11.80 NU / 6.2O

Deze rechtskundige ene.
is samengesteld door er-
varen deskundigen leder-
een vindt daarin antwoord
op de vrag&n waarvoor hij
Iedere dag fcan tomen te
staan inzake ongevallen-,
ziekte-, invaliditeits- en
ouderdomswet. arbelds-
overeenkpmst faillisse-
ment, geld. wissels, effec-
ten, coöp verenigingen,
maatschapp vennootschap
samenstelling v d rech-
terl macht. strafprocedB-
res (verdediging bewijs-
middelen, minderjarigen
hoger beroep, kosten enz.),
erfenisregelins;. huur en
verhuur, koop en verkoop,
huwelijkswetgeving enz,,
enz.
Deze ene helpt CJ snel en
veilig door het warnet der
Nederl wetten, waarin het
voor een leek zo mqeilijk
is de weg te vinden Een
uitgebreid résister ^.telt C
in staat dadelijk het arti-
Kel te vinden, dat U zoekt
Dl. l en II van dtt werk
kostten OORSPR afz

ƒ5.90 per dl., totaal dns ƒ11.80. NL) beide zware delen tezamen voor slechts f «.20
desgewenst in abonnement betaalbaar, zodat O reeds VOOR SLECHTS EEN Gt'LDEN
of meer per maand m net bezit van dit werk kunt komen. De boeken zijn in
ïeheel linnen gebonden en gedrukt op prima papier

Oou voor onderstaande aanbiedingen /.uit U «eker interesse hehben.
MEDISCHE ENO CLOPAED1E door Dr. J P de Bruine Ploos van Amstel. 530 pag
met vele kleuren en zwart-druk 111. Behandelt 2000 onderwerpen; beschrijft alle
riekten. In geheel linnen band ƒ 4.70,
SAGEN V A N K O N I N G V R Ï l l l R en De Uidders van de Tafelronde door N. Montijn
de Fouw Zware uitgave met een groot'aantal platen, deels schitterend gekleurd
door Arthur Rackham Kostte oorspr 712.50 Nu vooi slechts . f 6.50
MOOEKNE NED. ENCYCLOPAEDIE door K. ter Laan Zojuist gereed gekomen!
Bevat meer dan 30.000 artikelen, woordverklaringen, enz. Aan deze encyclopaedie
werd meer dan 6 laar gewerkt In geheel kunstlederen band f 3.95.
GULBK.ÏNSSEN TRILOGIE. Fraaie dundruk-edltie in prachtige, sierlijk bewerkte,
geheel linnen band. Met alle zwarte illustr. van Anton Pieck. Slechts f 6.95.
KRAMER'S WOORDENBOEKEN In linnen banden. Fr.. D.. Engels Per taal ƒ4.00.
ZESTALIG WOORDENBOEK, Ned.-Fr.-D.-Kng.-Zweeds-Spaans. Zware uitgave. Voor-
heen f 12.60. NU f 5.!)0 in keurige band.
FOTOGRAFISCH ZAKBOEK door Dr. E. Vogel. Met honderden 111. en voorbeelden.
Geb. voorheen ƒ 3.90, NU f 2.50.
AL DE/E HOEKEN DESGEWENST BETAALBAAR MET ƒ 1.— ot meer per maand
bij bestell. van ten hoogste ƒ12.50. ƒ2.— per maand bij ƒ25.—. enz.
Franco verzending ?an alfa
boeken door geheel Neder-
land Bestellingen uitslui-
tend te richten aan: \

Boekhandel H. NELJSSEN
Prinsengracht 627. A'dam.

Tel. 317!>lT

Postrek. 60ÜÜ2
Gem Giro N

Bij bet. p. gtro ot posiw
verrn men ..Adv Arbeid"

BON Ondergetekende wenst franco te ont-

vangen:

Het verschuldigde ad t /de Ie termijn ad
f *) ts door mij verz./wordt door mij mee
10 et. extra als rembours op de zending betaald*)
•) Doorslaan wat niet wordt verlangd.

Naam en beroep:

Adres: . 78
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LEER MEER, WEES MEER, VERDIEN MEER.

Uutsé hei.
10 un** Dcoctiurea wordt net geneim ver-
Klaard. hoe eigenschappen \dle ü In elke
verhouding des levens- eo tn elke positie
tot succes /uilen voeren mueten worden
geoeiend ileniei enkele van de vele ge-
IUK waardeering en geld inbrengende
eigenschappen, d>e worden ontwikkeld
doqi Ualmeijer's Succescurssen:
'Vlarlit ovei U/ell.
Het vermogen anileren te overtuigen
en te leiden.
(i root CoiK-eniralieverinogen,

l'riictisvlie Leveuskiinst,
ISesl ist l ie id eu ^ell vertrouwen,
Drijfkracht, Ai beKlshe.siniriiii:. '
l i i H ü i l i e f . l .OKisM-n deiiken.
V l ti i l lni! rijkheid, ^ellkrnnis.
s«-heii | iende \ erhefldiiiï>kru«lit,
nnel OiJ i i ierki i i s svfni iosen ,
K i i l i t i Oordeel Energ ie .
SIH'I ISOSi Uil L'll \ \ lKUl iH- ISt ,

Plirl i lsge\i>el en O.iadUr-iirlit .
( > \ e i r e d i i i K - U r n c l i t . ( i edu l i i ,
Versta ndelijke H u l p b r o n n e n .
Uuur/rtilIiKk verin »K«ii.
Besl u u rseisr I I M - I I M |r|>en.

t. \ r l R ' i i l > t ; i < - [ i e k .
Hls Aamorrder,

Her«enf<inirole. Snel handelen,
Redeneervermogen en de kunst zlt'h
tegenover anderen Ie hi ini lhaven.
Geoefend Opinerkiiissverniogen en een
nimmer falend Geheugen.

I. 15 ORUOlb <KA.M. .NAAK
GOM) O.VIAVIKKEI.IM' . I I I . K S K N E N

OiitwiKKel Uva algetieele perauuuiukneic
door niuuiel van Ualujeliers methuden
en de mueue ga»eu de» leveu» nullen
U met meei ontgaan ü.i .rullen veel
gemakkeli jKei tol U komen dan cnans
Producitsiteit en vindingr i jkheid ver
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Smoeltje
van Oom Niek

M'n beste neven en nichten,

Laat ik eens heel plechtig beginnen:
het zijn de kleine afwisselingen, die
aan het leven kleur geven Sinter-
klaas of Kerstfeest, vacanties, al of
niet onverwacht, verjaardagen, brui-
loften Ho! Ik ben er al. Met tan-
te Cor, met Reg en Ron erf* met een
der oudere zoons, die, helemaal niet
toevallig, óók Niek heet, is jullie Oom
naar een bruiloft geweest. De ouders
van tante Cor waren veertig jaar ge-
trouwd en die vonden, dat die datum,
zoals wij dat aan de krant noemen,
niet onopgemerkt voorbij moest gaan.
Nu wonen de schoonouders van Oom
Niek buiten, tussen de bossen en
we moesten eerst met de trein en
vervolgens met een autobus om er te
komen.
Dat- zullen grote mensen, die mijn
Babbeltje lezen waarschijnlijk reuze
kinderachtig vinden, maar ik schaam
me er helemaal niet voor, jullie te
vertellen, dat ik een reisje met de
trein nog altijd een heel pleziertje
vind!
Ik zie de meewarig schuddende hoof-
den van die grote mensen al: „Hoe
he'staat het", zullen ze zeggen en:
„die meneer weet zeker niet, dat het
in de trein gemeen koud kan zijn en
dat je vaak met een staanplaats ge-
noegen moet nemen.
Laten de grote mensen, die dit lezen
maar gerust zijn: ik weet drommels
goed, dat het lelijk koud is als je stil
in een trein zit, maar toch amuseer
ik me altijd, als ik op reis ben. Vooral
ditmaal was het de moeite waard,
maar stil naar buiten te kijken en
het zwaar besneeuwde landschap aan
-je voorbij te zien trekken. Geen sloot
was er meer te bekennen: het' was
één grote witte vlakte, waar de trein
doorraasde. En in het dorp waar de
schoonouders van Oom Niek woon-,
den, hebben we...... de wintersport
ontdekt JVant om nu zo'n hele vrije
dag maar stil binnen te zitten, daar-
voor was ik nu niet naar hét afge-
legen dorp gegaan en^ toen een van
de zwagers dan ook voorstelde, een
eindje te gaan lopen, was Oom Niek
dadelijk van de partij. Je begrijpt, dat
we in een feestelijke stemming wa-"
ren. De zqpn van Oom Niek, die ook
Niek heet, had stilletjes een stevige
kinderslee meegenomen en het duur-
de niet lang, of zijn vader werd vrien-
delijk uitgenodigd, op dat sleetje
plaats te nemen. De zwager en de
zoon die zouden dan „pa" wel eens.
trekken.
En weer zie ik de grote lezers mee-
warig hun hoofden schudden en..<...

/ ditmaal hebben ze gelijk. Want het
moet een zonderling gezicht zijn ge-

weest, Oom Niek in z'n Zondagse
pakje op dat kleine sleetje te zien zit-
ten. De mensen, die mijn lieven zoon
en mijn nog lievere zwager voorbij-
holden, bleven tenminste staan en
k-eken ons na om te zien, of dat wel

.goed afliep. Want nauwelijks had ik
heel voorzichtig op de slee plaats
genomen, of de twee renden er van
door, alsof ze op hol waren geslagen.
„Hé! Ho!' schreeuwde ik. Maar ze
trokken er zich niets van aan.- — ze
liepen er zeifs nog harder door tot
ze aan een straat kwamen, die een
heel sterke helling had. Daar gaven
ze de slee nog een extra ruk om
daarna...... het touw los te laten en
zelf als de maan opzij te springen.
Ze lachten dat ze schaterden, toen
ik langs nen heen suisde en ze deden^
net als de andere mensen: ze keken*
hoe dat /ou aflopen. Nu, ik geef je
de verzekering, dat het me heel wat
moeite kostte, de slee zoveel richting
te geven, dat-ie niet tegen een ijs-
berg aan de kant van het trottoir
opbotste.
„Nu zijn jullie aan de beurt" zei ik
edelmoedig, toen de slee zonder dat
ik ^ m'n nek had gebroken een heel
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eind verder tot stilstand was geko-
men. En het was nu mijn beurt om
te hollen en om hartelijk te
lachen, bat harde lopen op de spie-
gelgladde weg viel echter ook niet
mee, maar als de lage slee dan voor-
bij vloog, werd al die inspanning
ruimschoots beloond, als je zag, hoe
benauwd de rijder keek bij zijn po-
gingen om er voor te zorgen, dat de
slee ih de goede richting bleef en
toen-ie met m'n langen zwager erop
een keer omsloeg, ha'dden we nog veel
meer plezier.
Een waar wintersportprogram heb-
ben we die middag afgewerkt. Op
onze tocht met het sleetje ontdek-
ten we temidden van de sneeuw een
bevroren plas en nauwelijks hadden
we die gezien, of. we waren erop aan
het sullen. Zo'n prachtige glijbaan
heb ik van m'n leven nog niet ge-
zien. Van de besneeuwde kant kon
je met een reuze vaart afzetten en
sjoet — dan gleed je naar de over-
kant. Vooral die zwager van me, wist
van geen ophouden. Die verzon tel-
kens wat anders: hij sulde op z'n
hurken, waarbij hij er niet eens erg
in had, dat hij met z'n lange jas
de baan veegde - - hij probeerde al
glijdende om te draaien, waarbij hij
zelf achterover sloeg en m'n zoon en
ik voorover sloegen van het fechen.
En bij gebrek aan schaatsen en aan
hockey-sticks hebben we tenslotte op
dat spiegelgladde plasje. een voet-
balwedstrijd gespeeld. Maar dat werd
me toch een beetje te gevaarlijk en
toen heb ik maar ̂ gezegd, dat het
welletjes was - - dat we naar huis
moesten, omdat ze daar niet zouden
weten, waar we bleven. Dat wisten
ze ook niet en tante Cor vond het
helemaal niet leuk, dat we zo lang
waren weggebleven. Daar had ze wel
een beetje gelijk aan. Maar aan de
andere kant: als je buiten bent,
dan moet' je niet aldoor binnen
blijven — wat jullie?

Laten we verder gaan: he| aantal reken-
meesters is niec zo groot. Want hoewel
er heel wat neven en nichten waren, die
dapper een aantal cijfers hadden inge-
vuld — als ik de boel ging natellen, blees,
dat er nog wel eens wat aan haperde.
Hier volgt één der goede oplossingen. Oote
andere getallenreeksen waren mogelijk:

Ook met de geschiedenis was het bij velen
nog mis. N i e t Pilips II, maar K ar e l V
was de zoon van Pilips de Schone en
Johanna van Arragon. Vergeet het nooit
meer! Met het W i n t e r-raadsel zijn
vrijwel geen fbuten gemaakt. De woordjes
waren: Wim, Inkt, Nat, Tafel, Een en
Roos.

De hoofdprijzen
werden op de bekende manier toegekend
aan: Jeltje Porsius, .m., 12 j., Durgerdam-
merdijk B 54, Amsterdam-N, (cijferraad-
sel) ; Wiebe de Vries. j.. 14 j., Binnenweg
51., Nijeholtpa bij Wolvega (Fr.) (voor
Karel V); Ali v. d. Hijden, m., 13 j., Wil-
lem de Zwijgerlaan 277 III, Amsterdam-W.
T r o o s t p r i j z e n kregen: Trient je Har-
ting, m., 12 j.. Sportlaan 45, Aalsmeer;
Roelof Bendijk. j . , 12 j.', Wechterholt F 50,
Wijhe (Of); Ali v., d. Meer, m., 11 j.,
Kwaadeindstraat 60, Tilburg; Teuntje den

-Hartog, m., 12 j.. Lekdijk A 227, Ameide;
Nellie Karels, m., 10 j., Ketelaarstraat
B 45, Waterlahdkerkje (Z.-V1.); Anny van
der Waal, m., 12 j., Billitonstraat 11 zware,
Dordrecht.

Voor de verandering geef ik ditmaal

Twee [adderraadsels
Het eerste is bedacht door Janny Rammg,
Meester van Cortstraat 8, Waalwijk, het
tweede door Ali Bonnet, Orteliusstraat
177III, Amsterdam. Hier komen de ladders
— vul de juiste woorden op de sporten
in, dan heb je tweemaal de kans op een
hoofdprijs.

7. Stad in Italië.
8. Meervoud van ijsbeer.
9. Ander woord voor vriend, metgezel,

makker.
Als de goede woorden zijn ingevuld, dan
lees je op de stijlen van boven naar be-
neden twee namen, van landen.

Het tweede raadsel is iets eenvoudiger:
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1. Jongensnaam.
*

2. Lastdier of dom-
oor.

3. Roem.

4. Gewichtje.

5. Uitroep.

1. Iets vertellen.
2. Badplaats in België.
3. Dient ter versiering.
4. Goed, flink, stevig, gedrukt.
5. Denkbeeldige lijn om de aarde.
6. Naar de regel, behoorlijk, gewoon.

Zijn de juiste Woorden gevonden, dan heb
je op de linker stijl vijf opeenvolgende
letters van het alfabet.

Voor de neven en nichten, die onover-
koomlijke moeilijkheden blilken te hebben
met de ladders, geef ik tenslotte een een-
voudig invulraadsel, dat Wim Rijnsburger
te Leiden verzon:

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
Van de wal in de stoot • Een grappige film • Beeld van Jan Lutz

Regie en tekst N. J.. P. Smith

Een kruis, zo'n bevroren waterlei-
ding... Dat geklieder in een bakje...

Lieve deugd! Lekkagel

't Lijkt de Niagara wel! Moedig er op af.

Ik sla de buis plat. Kareltje — in dagen niet gewassen
— krijgt een goede beurt.
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KOOPT TIJDIG UW KANS
BIJ DE BEKENDE

LOTISICO-AGENTSCHAPPEN

l. Niet droog.

2. Dik, ook smerig.

3. Is nodig voor de
inmaak.

In de eerste rij komt nu, van boven naar
beneden, de naam van een grote en be-
kende organisatie.
Oplossingen zo spoedig mogelijk — in elk
geval vóór 19 Maart — aan Oom Niek,
Postbus 100. Amsterdam-C.

Thans de briefwisseling
Het antwoord, dat i k G e r r i t B o s c h t e

.. Kampen geef, geldt ook voor een. paar
andere neven en nichten: jullie mogen
me raadsels sturen, onder voorwaarde, dat
je ze zelf verzint. Uit een raadselboekje
overschrijven...... dat kan ik zelf wel, als

. ik ~dat nodig vind.
G e r d a d e J o n g t e Doorn heeft weer
geld te veel. Stuur me toch alsjeblieft
géén postzegels. De oplossing van de raad-
sels wordt altijd opgenomen. Dan kan je
zonder kosten zien of je het goed had
gedaan of niet.
Van K l a a s A l t i n g te Odoomerveen
ontving ik een vervolgverhaal, dat „Op
de grote heide" heet. Ik zal die grote heide
eens op m'n gemak lezen en dan hoort
Klaas .er. nog wel van. Voorlopig- wordt
hij bedankt.
J a n t j e v. d. Be rg te Bedum schrijft
me: „Ik kan niet zwemmen, maar ik kan
wel een mondharmonica bespelen." Dat is
óók wat! Ik hoop nu maar, dat Jantje
de mondharmonica bij zich heeft, als zij

; in het water valt. Maar nóg beter is, dat
Jansje zo spoedig mogelijk zwemmen gaat
leren. Dat kan je soms heel wat meer
nodig hebben, dan .spelen op de mond-
harmonica.
H e r m a n N o 11 e t te Rotterdam zond me
een mooie schoolfoto. De kiek komt in
•Jn'n album.-Herman had — voor die foto
werd genomen — z'n haar zo keurig ach-
terover gekamd, dat ik eerst dacht, dat
•hij een gemillimeterd hoofd had. Dat
moesten wij vroeger 'hebben. M'n vader
hield van kort haar en als wij bij den

— kapper kwamen en vroegen, of we een
kuifje konden krijgen — zo noemde je
dat vroeger — dan zei hij altijd: dat,mag
niet van je vader-,en dan knipte hij
ons hoofd tóch weer zo kaal als een bil-
jartbal Daar zou ik haast een heel ver-
haal gaan vertellen. Misschien doe ik dat
wel eens. als jullie me eraan herinneren.
Aan Herman heb ik een actieven mede-
werker. Die stuurde me niet alleen een
foto. maar ook een raadsel, en een droom.
Het speet me eerlijk, dat Ron of Reg hem
niet uit de goede oplossingen-berg trok.

' H a n n y J a n z e n t e Rotterdam heeft me
een brjef geschreven, die ik met heel veel
plezier heb gelezen. Want Hanny had
een standje voor me. Goed zo kind! Maak
van je hart geen moordkuil. „Ik schrijf
elke week een brief en u schrijft nooit
terug Als ik dan geen nicht van u mag
zijn, schrijft u dat dan maai-." Sja — wat
moet ik nu daar.staat die oom Niek
met z'n mond vol tanden: het is uit tussen
ons! En toch heeft Hanny ongelijk.
Zij -moet weten en begrijpen, dat onze

i familie steeds groter wordt — dat alle
-neven en nichten, die vragen: mag ik
een neefje of nichtje van u worden geen
persoonlijk antwoord kunnen Icrijgen.
Dan... zou Oom Niek de zaken niet meer
alleen af kunnen — dan zou hij een paar
secretarissen moeten hebben om alle brie-

ven te beantwoorden. Al krijg je ook geen
antwoord — je hebt de zekerheid, dat ik
alle brieven van' a tot z lees — zélf lees.
Jullie kunnen nu eenmaal niet allemaal

' antwoord krijgen evenmin als ik allen die
een raadsel goed oplossen een prijs kan
geven... hoe graag ik dat zélf ook zou wil-
len.
Enfin, Hanny heeft nu antwoord. En als
ze nog boos is... dan moet ze maar weer
gauw goed worden!
De mbeder van Wim R i j n s b u r g e r
te Leiden is ziek. maar gelukkig gaat ze
langzaam vooruit, heeft de dokter gezegd,
zo schrijft Wim me. Ik ben er ook blij om.
Want niets is naarder dani dat moeder
ziek is. Zo was het bij ons thuis vroeger
— zo is het bij mijn eigen jongens ook.
Als tante Cor ziek zou zijn, zou oom Niek
zich geen raad weten. Wens je moeder ook
van mij beterschap, Wim.
Nu heb ik nog een zieke deze week: de
zus van Mar i e Rens ligt ingiet zieken-
lïuis. Ook de zus zij beterschap gewenst.
Marie moet haar zo nu en dan maar net
zo'n prettige brief sturen als zij mij deed.
De vader van m'n nicht J acoba - v a n
der S c h a n s te Vrjjhoeve Capelle is
penningmeester vafl de Nederlandse Ver-
eniging van Fabrieksarbeiders, afdeling
Sprang Capajle. Die mededeling deed me
denken aan de tijd, dat mijn vader pen-
ningmeester van een vereniging was en
speciaal aan de tijd, dat wij voor vader
elke week op stap gingen om de contribu-
tie op te halen. Nu weten jullie wel, dat
er veel mensen in de stad, pp de tweede
of derde verdieping wonen. Dan werd et
een deur opengetrokken, als wij hadden
aangebeld en dan riepen we, in het trap-
gat naar boven: „Wij komen met de kwi-
tantie van de afdeling van de Nederlandse
Vereniging tot Afschaffing van Alcohol-
houdende Dranken." Na die lange zin
stond je hijgend op het antwoord te wach-
ten, dat in de regel kort en bondig kwam:
„Volgende week!' Vroeger had ik daar
geen erg in, maar toen ik wat ouder werd-
en eraan dacht, moest ik erom lachen:
die . lange" zin, die wij naar boven
schreeuwden in zp'n vaak half-donker
ti;apgat en het korte, 7Afdoende antwoord
dat terugkwam.
Uit het briefje van N e l l i e R o b i j n
te Melissant werd me niet goed duidelijk,
of Nellie ziek is. Het moet haast wel,
anders zit je toch geen vijf maanden in
huis. Vervelen moet -je je nooit' doen. Als
je je verveelt, moet je wat lezen, wat
schrijven of tekenen. Als je goed oplet,
zijn er heel wat dingen, die je doen kunt
en die heus niet vervelend zijn. Vraag an-
ders maar eens aan mo'eder. of die wat
voor je te doen heef* Moeders hebben
geen tijd om zich te vervelen!
M a a t j e de K o e ij er te Sluiskil ver-
telde me in haar brief een aardig verhaal
van de poes en haar kleintjes. Die poes
legde haar kindertjes in een hoed van
Maatjes, vader. Ik wou ook maar, dat
Bérus weer beter was. Hij ligt stil in zijn
mand en lopen kan hij haast niet Maar
vriendelijk is-ie wel en dankbaar ook als
we hem aanhalen. Reg zal nooit naar
school gaan. zonder Bérus goeden-dag te
zeggen.
A-nnie van, Z e l m te Utrecht mag
mij gerust een foto sturen. Ik heb al heel
wat kiekjes van neven en nichten.
Ik ontving •• deze week . ook weer ' een
groot aantal dromen, verhaaltjes en raad-
sels. De inzendert jes ervan worden •_ be-
dankt. Ik zal het w^k'allemaal nakijken
en als het gescHikPis, komt het in de
krant.
Alle nieuwe neven en nichten heet ik
hartelijk welkom en ook de oude, ge-
trouwe klanten worden gegroet door

OOM NIEK.

CORRESPONDEREN EN RUILEN
Corresponderen willen: Betsie
van Zuylen, m., 11 j., Rozenstein-
straai 11, Wassenaar; Jannie Le.guit,
in., 14 i., Franklinstraat 6, Wormer-
veer en Leni Koeman, m., 14 i., Zuid-
einde 22, Wormen-eer; Betsie Metse-
laar, m., 12 j., Corn. Drebbelstraat. 32,
Hilversum (met m. uit Zeeland);
Mien Uijl, m., 14 j., Zandstraat 75,
Bergen op Zoom; Irene Vorstermans,
m., 13 j., 2e Sweelinckstraat 16 II, Am-
sterdam-Z.; Wipte Epema, m., 13 i.,
Bleekstraat 82, Leeuwarden (uit Apel-
doorn of Amsterdam); Hannie Klum-
•per, m., 10 j., Bakkerstraat 74 rood,
Haarlem; Fransje v. d. Meer, m., 14 •}.,
Theseusstraat 16II, Amsterdam-Z. (uit

Zuid-Limburg); Tineke Kuipers, m.,
14 j., Hobbemastraat 4, Amersfoort
(met m. uit Drachten of Leeuwarden!;
Lies Mienstra, m., 14 i., Theseusstraat
15 huis, Amsterdam-Z. (met m. uit
Friesl.); T^eeSje van Ek, m., 11 j.,'
Korte "Begijnestraat 12, Haarlem (met
m. uit dorpje in Friesland); Wies je
Tittel, m., 12 j., Valkenboskade 14, Den
Haag (uit omstreken van Nijmegen);
Cockie van Maaren, m„ 14 j., Burgwal B,
Zaitbommel.

Ruilen: Annie Spierenburg, m., Me-
teorenwey 63, Amsterdam-N.^ heeft 6
V'erkade-bonnen, die zij voor 6 Hille-
bonnen wil ruilen.

^Roelof Qitroen
AMSTERLJAM
Kalverstraat l Telefoon 17658
DEN UAAU
Hoogstraat •£& Teleioon 11175?

IUWELIER

Opgericht 1850 Eigen Atelier

&** **""""„*» « ̂  s=S
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brul» **

Gemeente 's-Cravenhage
Voor de Gem. Distributiedienst worden

mannelijke administratieve ambtenaren
in tijdelijke dienst gevraagd. Salaris volgens gemeente-regeling. Zeer
spoedige indiensttreding; kennismaking uitsluitend na oproeping.
Sollicitaties met opgave van leeftijd, genoten ^onderwijs en diploma's,.
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 Maart 1942 in te zenden aan
het Bureau der Gemeentelijke Personeelsreserve, Prinsegracht 73,
's-Gravenhage.
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\ U tijd, geld
un punten besparen ?
Dames én meis/es
maakt nu thuis zelf uw kleding
Zendt onderstaande bon en 30 cent oostz.
(4 x 7i cent of 10 x 3 'cents postzegels)
aan EnsaioVinstituut, Tolsteegsingel 54.
Utrecht en wi.1 zenden U een mooi boek met
100 maten -en modellen en 'n gratis apparaat
qm U te laten zien hoe gemakkelijk U
THUIS ZELF. alle kleding kunt maken en
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Toneelvoorstelling
„Het Paard van Troje"

Dit blijspel in drie bedrijven van Henk
Bakker wordt opgevoerd door De
Sehouwspelers, spelleiding Johan Boezer.
Medespelenden zijn Johan Boe/er. Riek
Berkhout, Alma van Brussel, Tonny
Verwey. Helene Plato, Cilly Uach. Gerard
Arbous. Ab v. Vegten, Nanny Jcnnlngs.
Toegangsprijs bedraagt 50 cent voor ge-
organiseerden en hun huisgenoten. 8O
cent voor oiigeorganiseerden, alle rechten
inbegrepen, en een beperkt aantal werk-
lozenkaarten van 10 cent.
In velband met de beschikbare plaats-
ruimte wordt „voor elke plaats slechts
één voorverkoopadres vermeld; voor de
overige adressen zie men de be kende
affiches.

ENKHUIZEN VRIJDAG (> MAART
Munt-Bioscoop, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop! Driebanen 43 en 's avonds
aan de zaal.

ALKMAAR ZATERDAG 7- MAART
Gulden Vlies, aanvang 7.3O uur n.m.
Kaartverkoop: Róchdalestraat 11 en des
avoncig aan de zaal.

SNEEK ZONDAG 8 MAART
Harmonie, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Kloostérdwarsstraat 45. Sta-
tionsstraat 28 en 's avonds aan de zaal.

FBANEKER MAANDAG !) MAART
De Koornbeurs, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Westvliet 4O en 's avonds
aan de zaal.

HEEKENVEEN DINSDAG 10 MAART
Het Posthuis, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Dracht 23 en 's avonds
aan de zaal.

MEPPEL WOENSDAG 11 MAART
Ogterop, aanvang 7.30 n.m. Kaartver-
koop: Maatkade i en 's avonds aan de
zaal.

WINTERSWIJK
DONBERDAG 18 MAART

Zaal Beskers, aanvang 7.30 n.m Kaart-
verkoop: Berkenstraat 18 en ''s avonds
aan de zaal.

APELDOORN VRIJDAG 13 MAART
Tivoli, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Hoofdstraat 178 en 's avonds
aan de zaal.

DEVENTER ZATERDAG U MAART
Help U Zelven, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Singel. 18 en 's avonds
aan de zaal.

ALMELO ZONDAG 15 MAART
't' Groenendnl, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Wierdenschestraat 2.2 en
's avonds aan de zaal.

Cabaret en Klein-toneel
Vrolijke avontl van muziek, zang, toneel,
voordracht en vrolijke schetsen door het
Kleinkunst-Ensemble o.l.v. Üarl l-'ltrink,
waaraan medewerken: Beppie Ivila, Riek
Berkhout, Johan Kohier. Bart lï'lrink en
Jan Latnde.
De namen van deze artisten staan er
borg voor, dat vu naar hartelust kunt
lachen
De toegangsprijs bedraagt 35 cent voor
georganiseerden en hun huisgenoten en
5O cent voor ongeorganiseerden, a.r. In-
begrepen, terwijl voor werklozen een
beperkt aantal kaarten van 10 cent
verkrijgbaar is

B1LTHOVEN VRIJDAG O MAART
Concordla, aanvang 7.30 uur n.m Kaart-
verkoop: N. Houdringelaan 9, Biïmovën,
en 's avonds aan de zaal.

DRIEBERGEN ZATERDAG 7 MAART
Nutsgebouw, aanvang 7.30 uiu' n.m.
Kaartverkoop: v. d. Meulenstraat 51 en
's avonds aan de zaal.

LEERDAM ZONDAG. R MAART
Tavenu. aanvang 7.30 uur n.r.i. Kaart-
verkoop: Jan van Arkelstraat 14 en
's avonds aan de zaal.

('APËLLE A/ D IJSEL
MAANDAG !( MAART

Café Centrum, aanvang 8 uur n.m,
Kaartverkoop: B. van Genderen. pen-
ningmeester Landarbeidersbond-Af de-
ling en 's (avonds aan de zaal.

MAASSLM.S DINSDAG 10 MA^ART
Luxor Theater, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Gen. cte Wetstraat 7
rood en 's avonds aan de zaai.

GOR1NCHEM WOENSDAG 11 MAART
De Doelen, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Maandag 9 Maart a.s. van 7 —
8 uur in Palvu, Laantje en 's avonds
aan de zaal.

TIEL DONDERDAG 12 MAART
Spaarbankgebcuw, aanvang 7.30 uur'
n.m. Kaartverkoop: Hoveniersweg 91 en
's avonds aan de zaal.

DOESBURG VRIJDAG 13 MAART
Concertzaal, aanvang 7.30 uur* n.in>
Kaartverkoop: Bergstr. 63 en. 's avonds.
aan de zaal.

LOCHEM ZATERDAG 14 MAART
Schouwburg, aanvang 7.30 uur njn.
Kaartverkoop: penningmeesters der aan-
gesloten • vakgroepen en 's avonds aan
de zaal.

BRimiMEN ZONDAG 15 MAART
Hotel Concordia aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop : Rienderen D. 67 en des
avonds aan de zaal.

Vreugde en Arbeid-
variété

Een uitstekende variétévoorstelling, waar-
aan medewerken: de' 3 Jackson's, popu-
lair accordeon-trio; de 3 Holborns, sa-
lonacrobaten : Diana *n partner, muzi-
kaal duo: Melachini, illusionist: Carla
met haar sprekende poppen; de 2 VVil-
bnry's, hoog-rek-acrobaten; Nelly en
Alfr.ül Hilttnun. solodansen; en tle bal-
letgrnep uit het Nederlands Ballet.
Orkest o.l.v. Karel Reys.
Toegangsprijs bedraagt 50 cent voor ge-
organiseerden en hun Huisgenoten en
80 cent voor ongeorganiseerden, a.r. in-

begrepen, terwijl voor werklozen een
beperkt aantal kaarten van 10 cent ver-
krijgbaar is.

HAARLEM ZATERDAG 7 MAART
Concertgebouw, aanvang. 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Kruisweg 74 en 's avonds
aan de zaal.

LEIDEN ZONDAG 8 MAART
Stadsgehoorzaal, aanvang 7.3O uur n.m.
Kaartverkoop: Herengracht 34 eVi des
avonds aan de zaal. ^Verklozenkaarten
kosten hier 20 cent.

DEN HAAG MAANDAG B MAART
Gebouw v. Kunsten en WetensJl^appen,
aanvang 7.30 uur n.m Kaartverkoop:
Inlichtingenbureau V. & A.. Hofweg;
Districtskantoor, Dr. Kuiperstr.i.at 10, en
's avonds aan de zaal.

DELFT DINSDAG 10 MAART
Stadsdoelen, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Oude Delft 2O1 en fles
avonds aan df zaal.

BREDA WOENSDAG 11 MAART
Ooneord'ia, aanvang 7.30 uur ii.ru. Kaart^
verkoop: Spadestraat 53 en ' 's avonds
aan d t- zaal.

.
TILBI'RG DONDERDAG 12, MAART
Stadsschouwburg, aanvang 8 uur n.m.
Kaartverfcpop r bij de besturen en bodan
der aangesloten vakgroepen en dngelijks
van 7—9 uur ,aan de kas'sa van de
Stadsschouwburg. Plaatsbespr'eking op'
Woensdag 11 Maart van '7-—b uxir aan
de kassa van de Stadsschouwburg.

EINDHOVEN VRIJDAG 13 MAAKT
Gebouw Voorwaarts, aanyang 7.3O uur
n.m. Kaartverkoop: • Edelwelsstraat 134
en s avonds aan de zaal.

. DORDRECHT ZATERDAG 14 MAART
Kunstmin.' aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Singel .162 en 's avonds aan
de zaal.

ROTTERDAM gONDAG 15 MAART
Aula Gemeentelijke'H.B.S. a.h. Afrikaan-
der Plein, aanvang 1.3O n.m. Kaarten
a 6O cent voor georganiseerden en hun
huisgenoten, 9O-cent voor ongeorg. en
een beperkt aantal werklozenkaarten,
van 10 cent verkrijgbaar bij: Heem-
raadssingel 1.63; prop. winkel, Matthe-
nesserdijk 265 en 's middags^ aan de
zaal.

—r-

Lich. ontwikkeling
In een groot aantal plaatsen bestaat de
gelegenheid voor de leden van het N.V.V.
tegen een zeer gering tarlet op bepaalde
tijden gebruik te maken van een over-
dekte zweminrichting. In de meeste
baden is een. zweminstructeur aanwezig
voor het geven van gratis onderricht.
Van tijd tot tijd worden afzwemfeesten
georganiseerd, waar een mooi uitgevoerd
Vreugde en Arbeid-zwemdiploma in
samenwerking mét een officiële instan-
tie wordt uitgereikt.

•

Gymnastiekcursus te Amsterdam
- Zoals-bekend wordt veeds geruime tijd

op Vrijdagavond in de gynmastiekzaal
in de Vancouverstraat van 7.30—8.30
uur n.m. voor dames en van 8.r>0—9.30
uur voor heren een gymnastiekcursus
georganiseerd.
Gezien de -grote belangstelling, welke
hiervoor bestaat, zal +hans een Nieuwe
Gymnastiekmirsus voor heren worden
georganiseerd en wel op ledere Zon-
dagochtend van 1O.3O—11.30 uur in de
gymnastiekzaal ^an de 4e H.B.S. met
5-jarigo cursus a.d. Josef Israëlskade.
Aanvang 15 Maart a.s. Het cursusgeld
voor 15 Maart—15 Juni bedraagt ƒ 1.50
voor georganiseerden en hun huisge-
noten en f 2.— voor ongeorganiseerden.

Rhytmische gymnastiek J:e
Amsterdam

Behalve de bovengenoemde gynmastiek-
cursussen wordt te Amsterdam voor da-
mes ook een cursus vhythmiscrie gym-
nasties (Systeem Medau) georganiseerd
o.l.v. een bevoegde lerares.
De lessen zullen Dinsrtagsavor.ds van
8.15—9.15 in de gymnastiekzaal op de
Westermarkt worden gegeven; aanvang

. 17 Maart a.s.
Het cursusgeld bedraagt ƒ2.50 voor ge-
organiseerden en f 3 voor ongeorgani-
seerden voor de gehele cursus van drie .
maanden. ,,

/

Jiu-Jitsu- en Gymnastiekcursus
te Haarlem

Ook hier zal een gymnastiekcursus wor-
den opgericht. De lessen zullen iedere
Donderdagavond in een nader bekend
te maken zap.! in het centrum van de
stad worden gegeven. Het lesgeld be-
draagt 15 cent per persoon per weelc.
Aanmeldingen -voor de heren- of dames-
curs is bij Kruisweg 74.
In rte gymnastiekzaal in de JacoDstraat
zal iedere Maandagavond' van 7 30—8.3O
uur een Jiu-Jitsu-cursus van drie maan-
den worden georganiseerd. Aanvangs-
datum wordt nog nader bekend gemaakt.
Kosten van deelname ƒ 250 voor georga-

niseerden en ƒ 3 voor ongeorganiseerden
per persoon, voor de gehele cursus.

Schaatsenrijden te Amsterdam
Zoals bekend hebben de leden van het
N.V. tegen sterk gereduceerde prijzen
toegang tot de overdekte kunstijsbaan
in de Apollohal.
Inlichtingen omtrent tijd enz. bij de '
bekende adressen.

Zwemcursus te Amsterdam
Voor diegenen, die - het bovengenoemde

. Vreugde en Arbeid-zwemkunstdiploma
behaald hebben, bestaat de gelegenheid

' z i c h verder in. het zwemmen tf be-
kwamen onder leiding 'van rte bekende
trainstér van All" Stijl én Jopie Waal-
berg, mevrouw De Dood—Koenen. Deze
lessen worden gegeven in het Zuiderbad
op iedere Donderdagavond vaa 2O—21
uur.
Voor aanmeldingen en nadere inlichtin-
gen te Amsterdam wende men zich tot
liet N.V.V'.-district, Prins Heuilrikkade
49 of het Vreugde en Arbeid-Inlichtin-
genbiireau o« het'Lei'Isepleiii. ~

i
hu-Jitsu-cursus te Amsterdam

Hiervoor bestaat zeer grote belang-
stelling. Drie cursussen zijn reeds ge-
vormd en wel één op Vrijdagavond in
de gymnastiekzaal op de Westermarkt
en. twee op Dinsdagavond' in de gym-
nastiekzaal in de Zocherstrasit. welke
drie cursussen geheel volgeboekt zijn.
Binnenkort zal echter een vierde cursus
gevormd wo.'den, jaaarvoor men zich
reeds thans bij de^>ovengeno»mde be-
kende adressen kan opgeven.

Jiu-Jitsü-cursus te Rotterdam
pok hier zal een jiu-jltsu-cursus opge-
richt worden, welke lossen gegeven zul-
len „worden.. op_ ...Dms.clagavond in de
H.B.S. op de 's-Gravendijkwa! 58.
De cteelnemersprijs bedraagt t 2.50 voor
georganiseerden en ƒ 3 voor ongeorgani-
seerden voor de gehele drie-maandelijkse
cursus.
Aanmeldingen bij het N.V.V -district •
Rotterdam, Heemraadssingel lf>3, waar-
na nadere bijzonderheden zullen wor- -
den bekend gemaakt.

"

Jiu-Jitsu-cursus te Den Haag
Ook hier is een jiu-jitsu-cursus in voor-
bereiding, welke gegeven zal weiden, in
de' 5-jarige H.B.S., 3e v. d. Poschstraat.
De deelnemersprijs bedraagt voor de "
gehele 3-maandelijkse cursus ƒ 2.5O voor
georganiseerden en ƒ 3 voor ongeorga-
niseerden. Aanmeldingen bij het N.V.V.
district Den Haag, Dr. Kuiperstraat 10
en het Vreugde en Arbeid-Inlichtingen-
bureau a. d. Hof weg.

„Vrolijkheid in tempo"
o.l.v. Herman Dioderichs

Medewerkenden zijn: Herman Diede-
richs, conférencier; .lounHa, cabarettière;
De Twee Erica's, danspiuir; Willy- Nus,
cabarettière; Henk Hunepen. accordeon-
nist; en Mr. Gortlonl, goochelaar.
De toegangsprijs bedraagt 25 cent voor
georganiseercfen en hun_ huisgenoten en
50 cent voor ongeorganiseerden.

MIDDELSTt M VRIJDAG (i MAART
Zaal Lucum, aanvang 7 uur n.m. Kaart-
verkoop: C. v. d. Wal en 's avonds aan
de zaal.

WARFI'TM ZATERDAG 7 MAART
Zaal Bakker, aanvang 7 uur n.m. Kaart-
verkoop; K. Wiltjer, J. Sikkema en des-
avonds aan de zaal.

Filmvoorstellingen
Vertoond wordt de Nedorlands spreken-
de film „Vadertje Lanjlieen" met Lilly
Bomnneester in de hoofdrol, tevens ge-
varieerd bij programma. Toegangsprijs'
voor de avondvoorstelling bedraagt 25
cent voor georganiseerden en hun huis-
genoten en 35 cent voor ongeorganiseer-
den, a.r. inbegrepen, "terwijl voor werk-
lozen 'een beperkt aantal kaarten van
10 cent verkrijgbaar is. De toegangsprijs
voor de eventuele kindervoorstelling be-
draagt 15 cent voor kinderen en 25
cent voor begeleiders.

KIEMEN MAANDAG 9 MAART
De Kroon, aanvang 7.30 uur n.m. Geen
kindervoorstelling. Kaartverkoop: Burg.
Kievttstraat 10 en 's avonds aan de
zaal.

MELISSANT WOENSDAG 11 MAART
Gerh. School, Julianaweg, aanvan? 8 uur
n.m. Kindervoorstelling aanvang 5 uur
n.m. Kaartverkoop: Julianawcg 116 en
aan de zaal.

STELLENDAM
DONDERDAG 12 MAART

Gem. School, Achterweg, aanvang 8 uur
n.m. Kindervoorstelling aanvang 5 uur
n.m. Kaartverkoop: Hofplein. 140 en aan
de zaal.

MIODELHAKNÏS VRIJDAG 13 MAART
Hotel Meyer, aanvang 8 uur n.m. Kin-
dervoorstelling aanvang 4 uur n.m.
Kaartverkoop: Nieuwstraat- 8b en aan
de zaal

Ot'DDORP ZATERDAG 14 MAART
Oude School, aanvang 8 xiur n.m. Kin-
der voorstelling. aanvang 3 uur n.m.
Kaartverkoop: Dijkstelweg 406 en aan
de zaal.

ZondagochtendvoorstelUngen
AMSTERDAM ZONDAG 13 MAART
Rialto Theater, aanvang 10.30 uur v. m.
Vertoond wordt de Odeoii-Pilm met
Gustav Fröhlich „Met Geheime Op-
dracht". (Toegang 18 iaar).

.Bijprogramma: Henk Voshart, tenor-
zanger.
Toegangsprijs: 25 .cent per persoon.
werklozen 10 cent. Kaartverkoop: Prins
Hendrifckade ,49: V. & A., Leidsepleiii en
voor zover voorradig 's morgens aan de
zaal. Werklozenkaarten uitsluitend via
de vakgroepen.

SCHIEDAM Z.ONDAG 15 MAART
Monopole Theater, aanvang 10.3C uur
v.rn. Vertoond wordt de Odeon-film
„Ju-Ju" met Maria Andergast en A1-'
brecht Schönhals, toegang 14 jaar.
Bij programma: de 3 Jacksons, accor-
deon-virtuozen. Toegangsprijs: 30 cent
per persoon, werklozen 1O ceut. Kaart-
verkoop: Archimedesstraat 16 bv. en
's morgens aan de

I I I L V E R S I M ZONDAG 15 MAAKT
.Casino Theater, aanvang 10.30 uur v. m.
Vertoond wordt de Nederlands spreken-
de Odeon-film „Drie Wensonen" met
Annie van Duyn en Aaf Boutaer. Toe-

x gaugsprijs: 30 cent per persoon, werk-
lozen 10 cent. Kaartverkoop: Stations-
straat 8 en 's morgens aan de zaal.

DEN HAAG ZONDAG 15 MAART
Ödeon Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Vertoond wordt de Odeon-Film „Beate
Kaiserling1' met Lil Dagover. leeftijd 18
jaar. Bijprogramma : Pierre Di-iessen,
liedjeszanger met harmonica-begeleiding.
Toegangsprijs: 30 cent per persoon,
werklozen 10 cent. Kaartverkoop: Dr.
Kuiperstraat 10 en V. & A.-Inlichtin-
genlmreau a. d. Hofweg, alsmede 's mor-
gens aan de zaal.

UTRECHT ZONDAG 15 MAART
Scala Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Vertoond wordt de Odeoa-film „ViVere"
met Tito Schipa. Bi j programma: Ha-
waiïan-Kwartet ,.De jfcuidzee-Eilanders".
Toegangsprijs: 30 cent voor georgani-
seerden en hun huisgenoten. 45 cent
voor ongeorganiseerden, alsmede een be-

1 perkt aantal werkjozenkaarten van 10
cent.
Kaartverkoop: Oudenoord 12 on '? mor-

gens aan de zaal.
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