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Textielarbeiders en hun bond
(Zie pag. 3)



DE GROTE LIJN
H et spreekt vanzelf, dat er ondef de lezers, die ons

brieven schrijven, ook mensen zijn, die schamperen op
het „socialisme" van deze dagen, „Het is me nog al wat
moois", zegt men, „socialisme, terwijl er aan alle kanten
gebrek is en de zorgen voor de arbeidershuishoudingen
voortdurend toenemen. Is er welvaart, is er geluk, is er
bestaanszekerheid? Neen, mijnheer, alles papier en holle

* woorden."
We zullen het niemanÖ kwalijk nemen, dat hij zo schrijft.
Tob maar eens voort van de ene week in de andere met een
inkomen, dat zelfs te klein is om de distributierantsoenen
te kopen en met de Tantaluskwelling van vrijwel onmisbare
goederen; tegen onbetaalbare prijzen op de zwarte markt.
Blijf dan maar eens billijk, nuchter en goed van vertrouwen!
We zullen zelf de eersten zijn om te erkennen, dat dit een
bijkans al te zware taak voor den gemiddelden arbeider of
arbeidersvrouw is.
Maar toch mogen wij ons daar niet aan overgeven. Niet
omdat de feiten mooier zijn dan zij in de brieven worden
voorgesteld, maar omdat het vraagstuk heel verkeerd wordt
bekeken. '
-Neen, aanlokkelijk is de situatie zeker niet. Het is niet te
ontkennen, dat het inkomen achter blijft bij de kosten van
het levensonderhoud, of m.a.w.-dat het peil van de welvaart
regelmatig daalt. Het zal dan ook op deze voet niet kunnen
voortgaan; loonsverhogingen over xle gehele linie zullen in
de naaste toekomst onvermijdelijk zijn. Maar anderzijds
moet men ook niet verwachten, dat deze loonsverhogingen
in staat zullen zijn om de welvaartsdaling op te vangen,
omdat de beschikbare goederejivoorraad nu eenmaal daalt.
De verbitterde lezer zal ons dan wellicht gramstorig toe*
roepen: „Wat bazel je dan over socialisme, wat hebben we
aan prachtige verordeningen, als de practijk van het leven
geen behoorlijk levensonderhoud toestaat. Zulk socialisrhe
kan ons gestolen worden."
Als we even goed doordenken, hebben we hier juist een
hoofdfout in de redenering. Al te veel mensen zien het
socialisme als iets, dat hun op een dienblaadje moet worden
thuisbezorgd. Vroeger koz*en ze'daar voor hun Kam e-r leden
en benoemden zij hun vakbondsbestuurders met de bedoe*
ling, dat deze wel de kip met de gouden eieren "zouden
vangen, of de kastanjes uit het vuur zouden halen, terwijl
zij zelf rustig thuis bleven zitten wachten. Zij. betaalden
hun contributie, bezochten zelfs een enkele maal een ver*
gadering en meenden daarmee hun plicjht te hebben ge*
daan. Als zij maar vertelden in politieke debatten met
mede*arbeiders hoe het naar hun mening moest gebeuren,
voelden zij zich zelf volop socialist en. . . . wat het socia*
lisme zelf aangaat, daar had men zo zijn mannetjes voor-
om dat tot stand te brengen.

»

P recies in deze gedachtenlijn ligt het wanneer men op dit
ogenblik verwacht, dat krachtens overheidsmaatregelen

het socialisme ingevoerd zal worden en dan nog wel onmid*
deilijk en met volledige resultaten. Alles wat er aan man*
keert, is reden om dat „zogenaamde socialisme" te veroor*
delen, precies zoals men bestelde goederen weigert,
wanneer bij aankomst van het pakket de inhoud niet blijkt
overeen te stemmen met de aanbieding, of het monster.
Een'dergelijke, opvatting is er in ieder- opzicht naast. Het
socialisme wordt niet thuis bezorgd, het wordt niet geleverd
op bestelling en het komt niet tot stand door overheids*
maatregelen. Het kan alleen de vrucht zijn van de geeste*
lijke levenshouding van onze burgers. Men moet'gezamen*
lijk de overtuiging dragen, dat men eveneens gezamenlijk
het risico van het leven draagt. Men moet de zorgen van
een ander zien als zijn eigen zorgen en men moet de vrucht
van de arbeid gezamenlijk delen. Dit is het waarop wij
doelden, toen wij laatst-.schreven, dat het begrip naasten*
liefde, de kern is van alle streven naar maatschappelijke,
verbetering. Nu kan dit alles -grauwe theorie schijnen. Dat
is het ook werkelijk lang geweest. En toch staan wij thans
voor het tijdperk, waarin deze theorie levende werkelijk*
heid zal worden. ̂ De reden, waarom dat zal geschieden is,

dat de levensvoorwaarden van alle mensen en van alle
volkeren der aarde zo met elkander vervlochten raken, dat
men de gezamenlijke belangen steeds voorop moet stellen,
wil de' maatschappij niet aan een overmaat van onrecht*
.vaardigheid te gronde gaan. En dat te gronde gaan ge*
schiedt bij de technische middelen zowel van productie als
van vernietiging, die ons op het ogenblik ter beschikking
staan, zo volledig, dat we daaraan de samenleving niet meer
mogen riskeren. Volledige volksvernietiging zou daarvan
het gevolg zijn en hierdoor is het, dat wat voorheen theorie
moest blijven, in dé naaste toekomst ^dagelijkse werkelijk*
heid moet worden. Wij zouden kunnen zeggen, dat de ont*
wikkeling van de maatschappij zijn deelnemers dwingt tot
toegepaste naastenliefde. Niet eens, omdat ze dat zo mooi
vinden, doch omdat het op andefe wijze niet langer kan.

H et ontzaggelijke risico van. het hedendaagse leven
dwingt ons dus tot gemeenschapsorganisatie. Doch

evenwijdig met deze zuiver materiële noodzaak loopt de
ontwikkeling van het gemeenschapsgevoel, omdat de mens
de veranderingen in de maatschappelijke verhoudingen ook
geestelijk-verwerkt. Zowel langs xie materiële, als langs de
geestelijke weg komen wij daardoor tot de maatschappij*
opvatting, die wij socialistisch noemen, maar het zal duide*
lijk zijn, dat dit proces zich alleen kan voltrekken, indien de
bevolking daar actief en stuwend aan deelneemt. Niemand
kan thuis*zittend verwachten, dat hem over de post een
socialistisch paradijs thuis wordt gebracht. Dat zou geen
socialisme zijn, doch bedéling met niet*verdiende gunsten.
Een werkelijk socialistische samenleving kan immers alleen
de vrucht zijn van gezamenlijk streven en gezamenlijk
beleven van het gemeenschapsgevoel door alle burgers
tezamen. »
Daar zijn we echter nog een heel stuk vandaan. Neem een
doodgewoon alledaags voorjbeeld. Stap in een trein en kijk
eens hoeveel mensen, die -een zitplaats veroverd hebben,
daarop krampachtig blijven kleven, ook wanneer ,er later
reizigers instappen, die groter behoefte hebben aan een
zitplaats dan de gelukkige, die eerder kwam. Sommigen
kijken hardnekkig voor zich. uit, ook wanneer bejaarde
vrouwen tussen in de gangen opgepakte reizigers moeten
blijven staan. Jonge meisjes, die waarschijnlijk trots zijn.
•op haar sportprestaties en die de heren boos aankijken, als'
zij.voor haar geen plaats vrijmaken, doen doorgaans, wan*
neer ze zelf eenmaal zitten, alsof de nog staande oudere
vrouw lucht is. Hier hebben we het verschijnsel, dat men
niet bereid is om ook zelfs maar het geringste offer te
brengen. Hier is geen zweem aanwezig van een gemeen*
schapsgeest en -maaj een minimum van doodgewone bur*
gerlijke beleefdheid. Zo iets is slechts een symptoom, maar
het is kenmerkend voor een al te groot deel van ons volk.
Men praat over socialisme, men verlangt dat anderen dat
socialisme zullen brengen, invoeren, of grondvesten, men
schimpt op de maatregelen als zij niet onmiddellijk volledig
succes meebrengen, men houdt hoegenaamd geen rekening
met de onvermijdelijke verarming, die iedere oorlog met
zich meebrengt, maar. . . . men is zelf niet bereid om ook
maar de geringste last van medeburgers over te nemen,
zo spoedig dat enig nadeel of ongerief meebrengt.
Laten wij eerlijk zijn en erkennen, dat in een socialistische
wereld socialistische burgers behoren. Laten we begrijpen,
dat, wanneer deze laatsten niet aanwezig zijn, de eerste niet
bestaan kan en dus niet tot stand komt. En laten dus zij,
die bitter gestemd klagen over het langzame tempo, waarin
voor het zieltogende kapitalisme iets beters in de plaats
komt, beseffen, dat men ondanks alle tekorten van de
oorlogstijd, ondanks de daling van" de levensstandaard, in
de eerste plaats zichzejf de eis moet stellen bereid te zijn
tot het socialisme, d.w.z. bereid om behalve de eigen lasten
ook nog het deel te dragen van de lasten van een ander,
bereid om de geestelijke stuwing te geven, die voor de
materiële ontplooiing onmisbaar is. Wie wanhoopt aan
vandaag, kan nooit de bouwer van morgen zijn.
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VAN
Onze textielvoorziening en de
arbeiders, die daaraan werken
D e woorden „textielarbeider" en

„vakorganisatie" behoren krach-
tens de traditie bijeen. Het is juist het
meest uitgebuite deel van het fa-
brieksproletariaat, geweest, dat in de
negentiende eeuw naar het enige be-
reikbare wapen greep: het wapen van
de organisatie om in zijn ondragelijke
toestand enige verbetering te bren-
gen. Het initiatief van de Engelse we-
vers-is bekend en het was tekenend
voor de wanhoopstoestand, waarin
deze arbeiders destijds verkeerden. En
nog steeds is de textielnijverheid naar
de beloning en naar de sociale ver-
zorging van de arbeiders een van de
achterlijkste industrieën. Niet zonder
reden hebben de fabrikanten destijds
hun bedrijven zoveel mogelijk gesticht
in afgelegen plattelandsgemeenten,
waar de bevolking met ontzag naaij
dé textielbaronnen .opkeek en -waar
de mogelijkheid om ander werk te
vinden gering was. Zo hebben wij in
Nederland onze katoennijverheid in
Twente en onze wolnijverheid inBra-
bant.
Deze industrieën zijn zeer belangrijk
.geworden. In 1938 werkten in de ka-
toenindustrie ruim 36.000 arbeiders
en arbeidsters, terwijl de fabrieken
voor een waarde van ƒ 136.000.000.—
aan de markt brachten. In de trico-
tagefabrieken waren deze cijfers bijna
11.000 en ruim ƒ.26.000.000.—; in
de wolnijverheid bijna 14.000 en
/ 50.000.000.—; in de tapijtnijverheid
bijna 3.000 en ƒ 12^000.000.—. Het is
dus een zeer arbeidsrijk bedrijf, waar-
.in echter vele jonge en ongeschoolde
krachten werkzaam zijn. Dit gevoegd
bij de lage lonen, de afhankelijkheid
van de bevolking van de gunst der
fabrikanten, de veelal geringe ont-
wikkeling en vaak beperkte geestelijke
zelfstandigheid, geven de oorzaken
aan waardoor slechts een klein ge-
deelte van deze tienduizenden arbei-
ders het heeft aangedurfd een orga-
nisatie op te bouwen.
Sinds enige tijd staan de textielarbei-
ders echter niet meer alleen in de
strijd. Reeds' jaren hadden zij de
ruggesteun van het N.V.V.-verband,
doch bovendien is het vorig jaar, op
28 Juli, de fusie tot stand gekomen
tussen de Bond in de Kledingindustrie
en de Textielarbeidersbond ,.De Een-
dracht", waardoor beide organisaties
werden samengesmolten tot één orga-
nisatie.
'Sindsdien, zo vertelt de voorzitter van
deze nieuwe organisatie, L. H. Mesker
ons, is de ontwikkeling van de bond
in. de goede richting gegaan. Sinds de
opheffing van de confessionele orga-
nisaties is de invloetf in het Zuiden
b.y. vrij wat groter geworden In Til-
burg steeg hét ledental van de afde-
ling van ruim honderd tot bijna vijf-
honderd en de groei houdt nog steeds
aan; bovendien konden wij in het
Zuiden in meerdere plaatsen^nieuwe
en actieve afdelingen oprichten. T)och
ook in Twente is een stijging van het
ledental waar te nemen, in Enschede
werd een ledenwinst geboekt van 50%.
Doch Leiden is nog beter met ruim
60% ledenwinst. Met zijn ruim 11.000
leden heeft de bond thans een leden-
tal, dat in verhouding tot andere be-
drijven zeker niet ongunstig is en dit
te meer niet, omdat Me moeilijke
grondstoffenvoorziening talrijke bui-
tengewone moeilijkheden schept.
Waar ligt uw voornaamste werk, vra-
gen wij den voorzitter.
Dit is een moeilijke keus. Alle werk
is belangrijk, maar ik geloof wel te
mogen zeggen, dat Vooral de toestand .
in de textielindustrie verbeterd moet
worden, omdat de loonpositie. daar
het meest te wensen overliet.
Is het in de kledingindustrie dus-
peter?
Ó ja, belangrijk, ofschoon wij ook

üaar nog meerdere punten op het
programma hebben. De kledingindus-
trie vinden Wij ook veel meer in de
grote steden. Amsterdam en Gronin-
gen bijvoorbeeld zijn de voornaamste
centra van de confectienijverheid,
maar ook in Rotterdam vinden wij
vele kledingbedrijven.
Komt dat in Twente niet voor?
Toch wel, b.v. Almelo. Bovendien gin-
gen verschillende textielindustriëlen
er in de laatste jaren toe over hun
stoffen zelf tot confectie te verwer-
ken. Bij de tricotage hebben wij trou-
wens niet anders dan verwerking tot
stukgoederen. Ook werden lakens en
slopen meer en meer afgewerkt door
de met de weverijen verbonden fa-
brieken geleverd.
Daar in Twente gaat de textielin-
dustrie dus reeds over in de kleding-
industrie?
Precies en dat is ook een van de voor-
naamste redenen geweest van de fu-
sie. Die fusie was trouwens al lang in
de pen. In 1937 zijn de besprekingen
tussen beide organisaties hieromtrent
reeds aangevangen en in 1939 werd
practisch overeenstemming tussen
beide hoofdbesturen bereikt en in een
rapport neergelegd, waarna in 1940

had gewerkt met een „loon" van
ƒ3.78 naar huis werd gestuurd! Zp'n
man had tegenvallers gehad wat ma-
chine en materiaal betreft en kwam
nu dQor een kunstig uitgerekende
loonformule tot een productietotaal
van bovengenoemd bedrag.
Is dat nu p.iet langer mogelijk?
Neen. dergelijke wantoestanden zijn
thans afgelopen. De volslagen textiel-
arbeider krijgt nu bij 24 uur werken
in Enschede 24 maal 48 cent en als
hij op tariefloon werkt nog 5% extra
minimum en dit is als grondslag voor
zijn loon al een stuk beter. Bpven-
dien voelt de textielarbeider deze mi-
nimum-uurloonregeyng als een ver-
betering aan, omdat deze hem een
recht geeft op de oeloning van zijn
arbeid,- terwijl het voor hem in het
verleden jarenlang min of meer een
gunst was, welk bedrag hij uitbe-
taald kreeg.
Heeft het veel voeten in de darde
gehad om deze regeling tot stand te
brengen?
Er is een vol jaar aan gewerkt En nu
wil ik hieraan direct toevoegen, dat
de huidige regeling nog geenszins
volledige bevrediging geeft, maar wij
hebben thans tenminste een basis,
waaróp verdere verbeterir.^ van
het arbeidersinkomen bevochten kan
worden.
Er moet dus nog altijd met de pa-
troons worden gevochten?
Nu ja, niet in de letterlijke zin, maar
ik wil maar zeggen, .dat de patroons

Een kijkje in de spinnerij van een Leidse dekenfabriek. (Foto: Polygoon).

de - fusie zou zijn gevolgd Door de
oorlog Is deze samensmelting ver-
traagd, maar in de zomer van het
vorig jaar is toch de wederzijds be-
geerde eenheid tot stand gekomen.
En hoe staat het nu met de arbeids-
voorwaarden?
Deze zijn speciaal in het laatste half-
jaar belangrijk verbeterd door de
bindende vaststelling van arbeids-
voorwaarden en minimumuurlonen in
de textielindustrie het bindend op-
leggen van3 arbeidsvoorwaarden en
minimum-unrlonen voor mannelijke
volwassen arbeiders in de confectie-
industrie, het z.g. Nood-contract voor
de ' kleermakers en hulpen in het
maatkledingbedrijf, waardoor speciaal
de positie van den thuiswerkenden
kleermaker beschermd is en tenslotte
door de juist tot stand gekomen C.A.O.
in het bontbedrij f.
Wat de Textielindustrie betreft is
speciaal -de regeling van de minimum-
uurlonen van betekenis. Men hield er
n.l. in dez,e industrie veelal de aller-
zonderlingste loonsystemen op na,
waardoor de arbeider tevoren nooit
wist hoeveel geld hij aan het einde
der werkweek te ontvangen had. Vo-
rig jaar heb Ik b.v. in Enschede nog
geconstateerd, dat een gehuwde ar-
beider met twee kinderen, die bij een
beperkte arbeidstijd 24 uur per week

in de textielindustrie over h?t alge-
meen nog altijd geheide, ouderwetse
kapitalisten zijn. De sociale verzor-
ging van de arbeiders is dan ook na-
venant en de N.V.V.-dienst „Schoon-
heid van de Arbeid" zal in de tex-
tielnijverheid dan ook zeker een
dankbaar werkterrein vinden.
Wat zijn nu de loonnormen in de
textielindustrie^.
Volgens de begin Januari 1942 vast-
gestelde bindende regeling zijn de
lonen voor ongeschoolde arbeiders
van 44 tot 54 cent per uur verdeeld
over vijf gemeenteloonklassen. Het
College van Rijksbemiddelaars heeft
tevens toestemming gegeven om de
lonen van'geoefenden en geschoolden
naar de 'gebruikelijke verhouding, en
deze is meestal resp 2 en 4 cent per
uur meer, te verhogen.
En wie maakt uit tot welke groep een
arbeider, behoort?
Dit doet tot nu toe nog de -practijk
van het bedrijf. De arbeiders komen
meestal zonder enige' opleiding als
jongens-yof meisjes van veertien of
vijftien jaar in de Jabriek en moeten
zelf maar zien dat ze ervaring op-
doen. Van een systematische oplei-
ding der arbeidskrachten is practisch

i geen sprake* en dat is zonder twijfel
een ernstige misstand-

er bestaan toch textielscholen?
Jawel, maar deze worden over het al-
gemeen niet door de arbeiders doch
door hen, die voorbestemd zijn in lei-
dende functies 1;e komen, bezocht.
Trouwens vele zoons van fabrikanten,
die later de leiding der industrieën
over zullen nemen, volgen, deze scho-
len ook. Arbeiders-opleidingen zijn er
vrijwel niet. Wat het probleem onge--
schoolden, geoefenden of geschoolden
arbeider betreft zijn wij doende ook
hierin een regeling te bereiken, waar-
bij dan iedere arbeider al naar ge-
lang de functie welke hij in het be-
drijf verricht onder één van deze drie
groepen wordt gerangschikt. Onze
voorstellen hieromtrent zijn reeds in-
gediend. -
Hoe staat het met de arbeidsgelegen-
hefa?
Dat is op het ogenblik een moeilijke
kwestie. Duizenden arbeiders werken
op halve of nog meer beperkte werk-
tijd. Katoen en wol komen er natuurlijk
lijk niet binnen, terwijl de aanmaak
en invoer van celwol en celvezel ber
perkt zijn. Kunstzijde brengen wij in
belangrijk grotere hoeveelheden voort,
doch op dat gebied is ons industrieel
.apparaat weer te klein voor de ver-
werking.
Hé, ik dacht dat we ook aan kunst-
zijde te kort hadden?
Dat is een misvatting. Onze kousen-
industrieën bijvoorbeeld werken dag
en nacht in drie ploegen, maar zij zijn
niet groot genoeg om de binnenland-
se vraag naar kousen te voorzien. Als
de dames op het ogenblik moeilijk
aan kousen kunnen komen, ligt de
oorzaak daarvan in de beperkte in-
voer.
Intussen praten wij aldoor over de
textielindustrie, maar hoe is het ge-
steld in het kledingbedrijf?
Daar is aet een stuk beter. In de
eerste plaats hebben wij in deze in-
dustrie belangrijke orders voor Duits-
land en voorts kan er aan de vraag
van afgewerkt materiaal niet voldaan
worden, zodat overal met man en*
macht wordt gewerkt met de grond-
stoffen die men heeft. Bovendien is
een deel van de voorheen in deze in-

^dustrie werkzame • arbeiders uitge-
schakeld, zodat er eerder vraag is
naar goede arbeidskrachten dan dat
er van een overschot sprake is.
Ook het maatkledingbedrijf heeft in
het afgelopen jaar veel werk gehad,
terwijl er in deze winter veel oude
pakken en jassen werden gekeerd,
hersteld en vermaakt.
U zei, dat de arbeidsvoorwaarden in
de kledingindustrie beter waren dan
bij de textiel, maar is niet de huis-
arbeid in het kledingbedrijf min of
meer berucht om zijn slechte lonen?.
Ja, dat is lange tijd zo geweest, maar
ook op dit terrein heeft de vakbond
goed werk gedaan, zodat thans-de
arbeidsvoorwaarden voor de thuis-
werkers bijna gelijk zrjn aan die van
de arbeiders op de ateliers. Wij«*tel-
lensons voor deze gelijkheid in de ko-
mende C.A.O. .volkomen te bereiken.
De huisarbeider is in het verleden
altijd het zorgenkind van de Bond in
de Kledingindustrie geweest. Er was
bij werkgevers n.l. altijd het streven
om dezen arbeider, die vaak met eei\
of meer 'hulpen werkt, als klein on-
dernemertje te. beschouwen, waar-
door zij ook van alle sociale lasten en
risico's af waren. De Huisarbeidswet,
die door het toedoen van de vakor-
ganisaties in 1938 is ingevoerd, heeft
hierin een grote verbetering •• ge-
bracht, hierin zijn n.l. de thuiswer-
kers, voorzover zij met maximaal 2
hulpen werken als werknemers aan-
gemerkt, waardoor zij ook onder de
sociale wetten vallen, wat een groot
voordeel is. Denk 'maar eens aan de

'Ziektewet, ziekenfondsregeling enz.
' Breidt deze zorg voor de arbeiders

zich nog uit?
Ook dat is het geval. Zo Is b.v. bij
de juist afgesloten C.A.O. in' de Bont-
nij verheid dé thuiswerker geheel met
den atelierartaeider gelijkgeschakeld
en zijn arbeidsvoorwaarden en lonen



ï-.HOUDEN EN TELEN

VAN KONIJNEN l
De nestcontrole die we in ons vorig
artikel hebben aangeraden, is niet
moeilijk uit te voeren. Het is als regel
voldoende het moederdier een blad
vers groen of een kommetje melk te
reiken om ongestoord bij het nest te
komen. Is de voedster ivat wild of
angstig, dan neemt men haar uit 'het
hok, terwijl men het nest controleert.
Bij deze controle dient men na te
gaan, of er ook dode jongen bij zijn.
die direct verwijderd moeten worden.
Ook kan het nest te gróót zijn. Het
maximum aantal dat men in een nest
moet laten is 7 d 8 stuks. Zijn er meer
dan 8 jongen,jLan doet men yerstan-
dig het nest tot 8 te reduceren. Zeker,
een konijn kan wel meer jongen groot
brengen, maar dat is alleen een voor-
deel, wanneer men de jongen direct
verkoopt en dan nog maar tijdelijk,
daar de uitmergeling van het moeder-
dier zich op latere nesten wreekt. Een
Konijn heeft 8 tepels, dat is reeds een
aamoijzing, dat 8 jongen het maxi-
mum, aantal is dat behoorlijk kan
Korden grootgebracht.
Wie met meer dan één voedster fokt
doet dan ook verstandig twee of drie
voedsters tegelijk te laten dekken, zo-
dat ze ongeveer gelijktijdig werpen
het is dan mogelijk, dat er naast een
extra groot nest. ook een klein nest
is en men kan de iongen uit hei
grotere nest overbrengen naar het
kleinere. Dit overbrengen kan zonder
grote moeite en zonder risico worden
gedaan, mits men de nodige voorzorc
treft- Wij hebben de beste ervaringen
opgedaan met de volgende methode:
•men neemt de iongen uit het kleine
nest en geeft ze met een in petroleum
Gedrenkte veer een streek over de
kop; hetzelfde doet' men met de ion-
gen die in dit nest gebjacht moeten
worden. De petroleumlucht overheerst
aan de nestlucht en de voedster
neemt de vreemde jongen zonder
enige aarzeling als eigen spruiten aan.
Ook gebeurt het, dat de voedster de
jongen niet goed in het nest brengt of
ze verdeelt over twee nesten. De fok-
ker moet dan direct ingrijpen en zor-
gen dat de jongen alle in één nest
komen. •
Het komt nog al eens voor. dat het
moederdier na het werpen en soms
zelfs reeds tijdens het werpen, de
jongen begint op te peuzelen Wan-
neer zij zulks doet tijdens het werpen,
dan is er niets aan te doen. Wanneer
het echter gebeurt na het werpeit, dan
aarzele men niet, doch neemt de
voedster uit het hok; men geve haar
te drinken en vers groen te vreten om
haar daarna weer bij de iongen te
plaatsen; het leed is dan meestal ge-
leden.
Waaraan, dit opvreten der iongen
moet worden toegeschreven, is niet
duidelijk en heeft reeds tot veel
meningsverschil aanleiding gegeven;
er zijn fokkers die beweren, dat het
moederdier koorts heeft en in koorts-
toestand eigen jongen vreet; anderen
schrijven het toe aan dorstgevoel;
derden brengen het in verband met
de pijn die het dier bij het werpen

geleden heeft, terwijl er tenslotte
ook zijn die het toeschrijven aan een-
natuurlijk instinct, omdat de moeder-
melk onvoldoende zou zijn om de
iongen te zogen. ,
Is het nest gecontroleerd, dan geve
men wat vers groen en Late het dier
met rust.*••

Zodra het werpen normaal -is afge-
lopen, zoogt de voedster haar jongen
voor de eerste maal. Dit eerste zogen
der jonge dieren is voor hun ontwik-
keling van de allergrootste betekenis.
De eerste melk, het kolostrum, dat
direct na de geboorte der jongen door
de voedster wordt afgescheiden, munt
uit door zijn hoog eiioitgehalte. Het
werkt reinigend in de darmen van de
jongen en de jongen, die van deze
eerste melk hun deel niet krijgen,
lijden daaronder een groot deel van
ri.e zoogtijd.
De fokker kan hier niets aan af- of
toedoen, daar eenvoudig niet te con-
troleren is, of ieder jong van de eer-
ste melk zijn deel krijgt.

. In een volgend artikel zullen we een
en ander over de voeding gedurende __
de zoogtijd schrijven.

WAAR 'T RECHT

RECHT WORDT

7 oen Steigerman Donderdagmor-
gens wakker werd voelde hij zich

helemaal niet in orde. Pijn in zijn
lenden, stijve benen, hoofdpijn, kort-
om de man had griep. En hij had er
koorts bij ook ,zoddt hij na een ver-
geefse poging om op te staan pp
aandringen van zijn vrouw -maar
weer onder de wol schoot en zijn
baas' liet melden, dat hij ziek was-
Müar Steigerman was een sterke
vent. Met een hap asperine, warme
melk en .ee nwollen deken knapte
hij weer snel op Hij vroeg aan den
dokter of hij Zaterdags zijn loon
kon halen en de dokter vond het
goed. 's Maandags zou de man weer
aan het werk gaan en hij. was zich
van geen kwaad bewust.
Zijn werkgever, de firma Baksteen
en Zoon, was echter een andere me-
ning toegedaan .Hij ontving zijn loon
tot en met Woensdag e nin plaats

Waarom.

Zendt nog heden nevenstaand
invulformuüer met ƒ 0.55 aan post- •=•
zegels in gesloten enveloppe aan

AFD, PROPAGANDA NEOERLANDSCH

VERBOND VAN VAKVEREENIGIN6EN
P. C. HOOFTSTRAAT 178—130.

AMSTERDAM Z. •

en per ommegaande zult U een
exemplaar ontvangen van deze
prachtuitgave voor het gehele ge-
zin met meer dan 50 foto's uit de
arbeiderswereld. Verhalen. Citaten,
enz. enz. enz.

hebt U
de
O.V.-kalender
nog niet
besteld?

Wacht thans niet langer want de voorraad is beperkt

van de laatste drie dagen van de
week betaling vond hij in zijn loon-
zakje een ontslagbewijs; ontslag
wegens ziekte.
Dat was nu niet bepaald in over-
eenstemming met de wet, noch met
de "bepalingen van de C.A O. Het
ontslag had op zijn vroegst kunnen
worden verleend op de Dinsdag van
de week die daarop volgde. Baksteen
trok daar zich echter niets van aan,
totdat het Bureau voor Rechtsbe-
scherming zich er in mengde.
Nu zijn Baksteen en Zoon nette
mensen, keurig nette ondernemers;
de zoon is zelfs lid van een bouwpa-
troonsvereniging, ja nog sterker, hij
maakt deel uit van het bestuur. Toch
verklaarde hij, dat het hem onbe-
kend was dat hij verplicht was een
opzegtermijn in acht te nemen en
het loon gedurende korte tijd door
te betalen. „Ik kan mij niet voor-
stellen", zei hij, „dat ik verplicht ben
een arbeider, die niet kan werken te
onderhouden". Dat leek hem nu wel
het toppunt van verwennerij toe! En
zijn vader, Baksteen Sr., deed nog
een duit in het zakje: al vijftig jaar
was hij in zaken, maar zoiets was
hem nog nooit verteld.
Het spreekt van zelf, da tde N.V.V.-
verteyenwoordiger den heren mede-
deelde dat het dan hoog tijd werd
dat zij het vernamen en dat zij in
ieder geval het loon hadden te be-
talen en schadeloosstelling voor de
Maandag van de volgende week om-

^dat zij de opzegtermijn niet in acht
genomen hadden.
Baksteen en' Zoon vonden het een
schandaal, maar zij waren toch zo
wijs om te betalen.
Steigerman was spoedig , weer aan
het werk. Hij was een flinke kerel en
hè zal hem niet gespeten hebben, dat
hij Baksteen en Zoon verlaten kon.
Hij kwam er zonder schade af, maar
de patroons kregen een lesje in so-
ciale verantwoordelijkheid, dank zij
het feit, dat hun' arbeider lid was
van het N.V.V.

'N.W -Bureaus voor
Recktsbesckerming _

N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Almelo. VVierdensestraaj 22. tel :1073.
N.V.V.-Bureau voor Keehtsbeseherniing
Amersfoort. Paste il rst raat. 9. tel J(i'!.'>.
N.V.V.-Bureau voor lleclitsbescherming
Amsterdam. l*rins Hendrikkade 19—;jl.
telefoon 3 I 7 7 O
WV.-Bureau voor Rechtsbescherming
Arnhem, .lahsniiiiensingel 17. telefoon
228-11. 22812
V V. V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Dordrecht. Singel 162. telefoon 50,11.
. S . V . N .-Bureau 'voor Rechtsbescherming
Eindhoven, stratumseriijk 35 tel. 32!)2.
">.\.V.-Bureau vooi Rechtsbescherming
Den Haas;. Dr Kuvperstraat 10. tele-
fonen 1 1 (i l i s — I K . l H;
W V.-Bureau vooi Rechtsbescherming
Groningen Turfsingel 75. telefoon 40!)2.
N.V.V.-Bureau voor Kechtsbeselicrining
Haarlem,. Kruisweg 74 te l 1 1 IHH-IX.I .W
N . V V.-Bureau voor Kechtsbesc-llerming
Heerlen. Valkenburcerweg 18. tel 3319.
.W \ -Bureau vooi Kèehtsbesedermlng
Hilversum Stationsstraat 8 tel. 6980.
N . V \ -Bureau voor Keehlsbesehernnng
Leeuwarden Nienuekade 84. tel 3<)!)1.
W V.-Bureau voui KeehtsbeseneniHng
Maa-tMenl KesselkiKle 40 telefoon 142!).
VVV. -Bureau vooi Keehtshesellermins
Mepuel Man t kade 1. telefoon 248!)
N . V V.-Bureau voor Kechtsbesehermlng
M i d d e l b u r g Dam l.'i telefoon 318
iN V V -Bureau vooi Ket'ntsbesenemting
Kotterdam. >.-<iravenriljk«-al 95 tele-
foon 3H1H2 33032.
N.V .V .-Bureau voor Kechtsbescrternung
Utreel i l (luilcnoorcl. 12 tel 13792
N.V V -Bur«?au voor Iteehtshesetiernnng
Zaandam « i e r l (iraeht «8 tel 2010.
W.V. -Bureau voor KeehtsbeM'lierming
Zutphen. Stationsplein 3. telefoon 13!)0.

(Vervolg van pag. 3)
vastgesteld, welke voor de arbeiders
in deze industrie alleszins bevredi-
gend zijn -Bovendien hebben wij
thans weten te bereiken, dat ook de
thuiswerkers in de bontindustrie on-
der dezelfde bepalingen vallen als
de huisarbeiders in het maatkleding-
bedrijf hetgeen tot nu toe niet het
geval was.
En wat is nu de voornaamste zorg
van de Bond op dit ogenblik''
Dat is "merkwaardig genoeg de positie
van onze leden, d^e in de grensstre-
ken op Duitse fabrieken werken. Mis-
schien weet u, dat duizenden van
onze Twentse -arbeiders als zoge-
naamde grensgangers iedere dag op
en neer trekken. Sinds, het N.V.V een
overeenkomst heeft aangegaan met
het D.A.F, wordt het verband met
deze leden eenvoudiger, omdat daar-
door dubbele contributiebetaling ver-

meden zal worden. De laatste hand
moet echter nog aan de uitvoering
van deze regeling worden gelegd en
men verwacht dit sluitstuk ieder
ogenblik. Ik hoop zelfs dat alles
reeds in kruiken en kannen is als dit
interview verschijnt Is dat het geval,
dan zal een belangrijke zorg van ons
afgenomen zijn.
En kunt u dus alle krachten gooien
in de contractactie?
Dat ligt wel in onze bedoeling, maar
het merkwaardige verschijnsel doet
zich voor. dat de patroons de laatste
tijd een voorkeur vertonen voor een
door Rijksbemiddelaars bindend op-
gelegde regeling, boven een normale
collectieve arbeidsovereenkomst. In
dat laatste geval hebben ze n.l. met
de Bond te maken als contracterende
partij, die bij de uitvoering der C.A.O.
medezeggenschap heeft De bindende
regeling kent echter geen partij ter

eenre en partij ter a^^re zijde en
daardoor kan de Bond Dij een derge-
lijke regeling den ondernemer bij de
-uitvoering niet zo gemakkelijk'op de
vingers kijken en eventueel tikken.
De Controlerende taak van de vak-
bond is dus blijkbaar nog altijd no-
dig?
Ongetwijfeld en in nog sterkere mate
dan voorheen. Het grote aantal rege-
lingen en verordeningen in onze in-
dustrieën eist een bijna dagelijks toe-
zicht. De vakbond dient speciaal in
deze tijden achter de arbeiders te
staan om te zorgen, dat de arbeids-
voorwaarden en verordeningen wor-
den nageleefd De werkelijkheid ge-
biedt te erkennen, dat zonder stevige
beroepsorganisatie de toesta/id van
de arbeiders, vooral in de textielnij-
verheid, aanmerkelijk zwakker zou
zijn. Eer we niet de textielbaronnen
samen tot een „bedrij fsgemeenschap"

komen, zal er nog heel wat moeten
veranderen.

Gaaf het in de kleinere bedrijven ge-
makkelijker?
Dat zou ik niet willen beweren. Wij
boeken gelukkig ook in dit opzicht,
zowel bij grote als kleine 'bedrijven
steeds resultaten. Bovendien is juist
de controle op de kleine patroons, en
dat weer in het bijzonder in het kle-
dingbedrijf, voortdurend noodzakelijk.1

Ook uit dit onderhoud mogen we
dus weer concluderen, dat onze
N.V.V.-organisaties midden in de
werkelijkheid van het bedrijfsleven
staan en dat zij voortreffelijk werk
deden, doen en hopen te doen in
de maanden en jaren, die voor ons
liggen.
Wij zetten onze studiereis door de
vakbeweging voort.

4



KRONIEK VAN DE ARBEID
Regeling bijbetaling van

kunstgebitten

D ezer dagen heeft de Commissa-
ris, belast met toezicht op het

Ziekenfondswezen, aanvullende voor-
schriften gegeven met betrekking tot
de bijbetaling voor kunstgebitten
door de verplicht verzekerden inge-
volge het Ziekenfondsbesluit.
Zoals onze lezers weten — en door'
ons ook destijds is meegedeeld moest
voor een volledige prothese, dat wil
zeggen een onder- en bovengebit te-
zamen door den verzekerde ƒ35.—
worden bij betaald. Deze bijbetaling
nu was gebaseerd op de veronderstel-
ling, dat als materiaal rubber zou
worden gebruikt.
Toen het inmiddels noodzakelijk
bleek dit materiaal door een ander
te vervangen — en wel door, kunst-
hars — betekende dit voor de verze-
kerden tevens dat een hoge bijbeta-
ling moest worden gedaan, omdat
kunsthars nu eenmaal duurder is..
Uit brieven van lezers is ons be-
kend, dat door de verschillende fond-
sen' zeer uiteenlopende bijbetalingen
verlangd worden, liggende tussen
ƒ45.— en ƒ80.— per volledig gebit.
Temeer valt het dus toe te juichen,
dat aan deze toestand een eind ge-
komen is. En wel dóór het vaststellen
van de navolgende prijzen:
Bijbetaald zal moéten worden voor
een volledig1 onder- en bovengebit —
waarin dus inplaats van rubber
kunsthars werd verwerkt: ƒ42.50.
Voor onder of bove'ngebit ƒ24.30.
Voor het overzetten van een reeds
bestaande prothese» waaronder moet
worden" verstaan» het weer passend
maken van een gebit, de helft van
het bedrag, verschuldigd voor een
geheel nieuw. Dat wil zeggen, voor
een volledig onder- en bovengebit
ƒ 21.25 en voor onder of bovengebit
± ƒ 21.25 en voor onder of bovengebit
± ƒ12.15.
Verder zijn de kosten voor^de ver-
strekking van één enkele 'tand of
kies ƒ 3.65, terwijl dan voor elk vol-
gend element ƒ 2.50 zal moeten wor-
den betaald. Voor bijzetten aan een
reeds bestaand gebit, bedraagt de
prijs voor het eerste element ƒ 3.—,
voor elk volgend ƒ 1.80, voor repara-
tie tenslotte ƒ 2.50.
Zoals onze lezers zien, is deze' rege-
ling heel wat gunstiger dan die,
welke de fondsen thans reeds meen-

den te kunnen volgen. Hierbij komt
nog, dat het thans gebruikte mate-
riaal n geen enkel opzicht de min-
dere van rubber, doch in vele op-
zichten zelfs de meerdere is.
Tenslotte willen wij onze lezers —
vooral diegenen, die ons in de loop
van de tijd hierover schreven, er op
wijzen, dat de bovengenoemde rege-
ling met terugwerkende kracht in
werking is getreden en wel van l
November 1941 af. Dat betekent, dat
zij, die na l November hogere bijbe-
talingen hebben gedaan aan het
fonds, dan volgens bovenstaande op-
gave verschuldigd is, van hun fonds
terugbetaling van dat teveel betaal-
de kunnen vorderen. Deze terugbeta-
ling kan echter slechts tot 17 Maart
a.s. worden 'aangevraagd, zodat wij
-belanghebbenden met klem aanra-
den, hier onverwijld werk van te
maken.

E r blijken zich\ nog steeds moeilijk-
heden voor te doen bij de uitvoering

van de bepalingen van het Zieken-
fondsenbesluit, welke betrekking heb-
ben op inwonende indirect verzeker-
den, waarvoor de direct verzekerde
onderhoudsplichtig is. Met name geldt
dit bij de vaststelling van de behoef-
tigheidsgrens voor ouders, schoon-
ouders en grootouders. Het ging er om
een bepaalde inkomensgrens vast' te
stellen; bleef -fiet inkomen beneden
öeze grens, dan meende men van be-
hoeftigheid te kunnen spreken.
Verschillende ziekenfondsen gingen
er toe over zelve een onderzoek in te
stellen naar het al of niet bestaan van
deze behoeftigheid. Hiermede was
uiteraard veel tijd gemoeid en onder-
tussen bleven de betreffende personen
verstoken van de voorzieningen, welke
in het Ziekenfondsenbesluit zijn ver-
meld. Andere fondsen wachtten een

T ijdens een
korte, maar

goed geslaagde
bijeenkomst voor
directie en per-
soneel van de
Noack's fabrieken
te Amersfoort,
sprak' de organi-
satieleider van „
het N.V.V., de
heer J. Ph. van
Kampen, over de
betekenis van het
bedrijfsappèl.
Hij zette in een
kort en helder
betoog de gewij-
zigde omstandig-
heden uiteen,
waaronder wij
allen ' leven en
haalde aan, hoe
het vroeger voor

'den arbeider een
noodzakelijkheid was, om zich te keren tegen de leiders van de bedrijven,
om zich en zijn gezin zodoende veilig te stellen. In. het kort gezegd betoogde
spreker verder nog, dat de vroeger getrokken grenzen niet langer mogen
blijven bestaan. Werkgever en werknemer zijn beiden arbeiders en moeten
tezamen, steunend op eikaars krachten, de moeilijkheden het hoofd bieden.
De heer Van Kampen eindigde met de opwekking, om mede te werken aan de
toekomst. Wanneer ons land eens loeer fier overeind zal staan, zal dit alleen
door eendrachtige arbeid zijn bereikt.
De heer Lutkie, beheerder van .het bedrijf, besloot de samenkomst met dank
aan den spreker en het personeel voor- hun aanwezigheid en deelde nog mede,
dat deze bijeenkomsten in de tóekomst periodiek herhaald zullen worden en
dat elk nieuw appèl nieuwe dingen zal hebben te zeggen

(Foto: A. P. Zioaaneveldt)

uitspraak van den kantonrechter at,
of vroegen een verklaring van Maat-
schappelijk Steun, waaruit de behoef-
tigheid zou kunnen blijken.
Thans zrjn, mede op aandringen van

- het N.V.V. door den Commissaris, be-
last met het toezicht op de zieken-
fondsen, algemene richtlijnen vastge-
steld, waarbij is uitgegaan van de
steunnorm van de Rijkssteunregeling
en wel die van de groep „uitgetrok-
kenen". Volgens de Rijkssteunregeling
2ijn de gemeenten ingedeeld in negen
klassen. De« steunnormen voor de
groep „Uitgetrokkenen" zijn:

II

Gemeente-
klasse

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Steunnorm van
man en vrouw
of kostwinner

f 12.—
„ 11.50
„H.—
„10.50
„ 10—
„ 9.50
„ 9—
„ 8—
„ 7.50

Steunnorm
kostgangers

ƒ9.-

„8—„8.—
„ 7.50
„7.-
„ 6.50
„6.-
„ 6.—
„6.-

De verhoging van de steun over de
perioden 21 December tot 15 Maart en
15 Maart tot 10 April met achtereen-
volgens 20 en 15 procent, mag hierbij
niet in aanmerking worden genomen.
Uiteraard behoort naar de in de eer-
ste kolom vermelde normen te worden
gerekend als er sprake is bij voorbeeld
van een in wonende "vader erf, moeder,
van beide schoonouders of beide
grootouders en naar die van de twee-
de kolom als er sprake is van een in-
wonende vader of moeder, van één der
schoonouders of één der grootouders.
D'e betrokkenen kunnen thans zelf
uitmaken of zij als indirect verzeker-
den kunnen worden beschouwd. Een
voorbeeld moge dit toelichten:
Een inwonende oude vader ontvangt
als ouderdomsrente en bijdragen van
de kinderen in totaal ƒ 5.— per week.
Hij is indirect verzekerde, indien één
van zijn inwonende kinderen ver-
plicht verzekerd is.

Een bij zijn kind of kindererf in-
wonende vader, wiens inkomsten
meer bedragen dan de onder tabel 2
genoemde steunnormen, dient zelf in
zijn verzekering te voorzien.

Wegens plaatsgebrek waren wij-

genoodzaakt om deze week de

moestuinkroniek te laten vervallen.

Links: Kijkje in de zaal. Rechts: idem, op het podium Com. Woudenberg

/
n aansluiting aan de bijeenkom-
sten die het N.V.V. onlangs met de

ondernemers heeft georganiseerd en
waarin commissaris Woudenberg de
betekenis naar voren bracht van de
bedrijf sgemeenschapsgedachte, wor-
den in tal van ondernemingen ook
bijeenkomsten met de personelen ge-
houden. In Gelderland, waar de pro-
vinciale vertegenwoordiger van het

N.V.V., ,Hummel, in snel tempo een
aantal bedrijfssamenkomsten organi-
seerde, is de laatste, die op 2 Maart
gehouden wertf, al weer achter de rug.

Jn totaal werden in de loop van wei-
nige weken in 21 ondernemingen be~
drijfssamenkomsten gehouden, waar-
aan behalve de ondernemers en direc-
teuren in totaal ongeveer 4500 arbei-

ders deelnamen. Voor een deel wer-
den de vergaderingen gehouden in de
bedrijven zelf, tussen de voor korte
tijd stopgezette machines. Waar het
bedrijf zteh niet voor een dergelijke
bijeenkomst leende, kwam het perso-
neel in een gehuurde zaal bijeen. De
sprekers legden er de /nadruk op, dat
het bedrijf 'na het gezin de kleinste

.Gemeenschapscel is en dat de socialis-

tische opbouw het arbeidend leven tot
bedrijfsgemeenschap moet verande-
ren. De arbeiders heSben de redevoe-
ringen met grote aandacht aange-
hoord, hetgeen moge blijken uit de
hierbij afgedrukte foto's van den
fotograaf Bouvet, die zijn opgenomen
•tijdens een bedrijfssame,nkomst met
het personeel van de tricotfabriek G.
J. Willink^te Wintersiuijk.



BEIIGEHANDEN
ik LEDIGE t/m

Wat maken wij van een stuk eter niet?
Voor deze week 'willen we behandelen
het vervaardigen van voorwerpen in
een techniek, die waarschijnlijk door
huisvlijtbeoefenaars niet zo heel veel
wordt toegepast en die toch — ook
in normale tijden — kan leiden tot
het vervaardigen van werkelijk artis-
tieke voorwerpen
Wij zullen bespreken het etsen in
eternièt.
Nee ... lezer ... schrik daar niet van
en denk vooral niet, dat gij dat niet
zoudt kunnen. De techniek is hele-
maal niet moeilijk en ze is door hen,
die een beetje kunnen tekenen en een
penseel kunnen hanteren, zelfs zeer
snel aan te leren.
De resultaten, die reeds na zéér wei-
ning oefening worden verkregen, zul-
len u ongetwijfeld verbazen en zij
zullen een aansporing zijn om u in
deze, techniek — die bovendien zo
ontzaglijk veel mogelijkheden biedt —
verder te bekwamen.
Eternièt, meestal grijs of roodbruin
van kleur, is een brandvrij bouwma-
teriaal en bestaat uit cement en as-
best.
Cement is'in de eerste helft der 19e
eeuw uitgevonden in Engeland, ter-
wijl asbest een delfstof is van vezel-
achtige zelfstandigheid, wit of grijs
van kleur.
Eternièt is ih platen van verschillende
grootte en dikte verkrijgbaar. Bij
lederen timmerman of bouwonderne-
mer zijn voor weinig geld wel enige
afvalstukken te verkrijgen. Die zijn
voor ons precies geschikt, want daar-
van kunnen wij nog allerlei voorwer-
pen maken.

Eternièt laat zich zagen, maar.. . de
zaag wordt er geweldig bot van. We
kunnen daarom beter „snijden" met
een scherp mes langs een ijzeren lini-
aal. We maken in het eternièt een
diepe kras, leggen de plaat op een
latje met scherpe kant en breken het
uitstekende deel af met een nijptang.
De breuklijn is dan wel ruw, maar die
vijlen en schuren we glad.
Veronderstellen we, dat we van een
plaatje eternièt groot 16x16 cm. een
„oixlerzetje" willen maken voor de
tafel, (waarop hete schotels worden
gezet) en dat we daarop willen etsen
het eenvoudige vissenmotief van teke-
ning 2.

We moeten dan een stukje op maat
maken en de oppervlakte daarvan
moet zeer glad worden; we gebruiken
daarvoor eerst grof schuurpapier1 no.
3 of 4, dijn f ij n schuurpapier en ten-
slotte schuren we met puimsteen en
water (achterkant goed nathouden!)
Vervolgens moet de tekenihg op de
plaat worden gebracht.

Op dun 'papier vervaardigen we de
tekening op de juiste grootte en deze
kan nu met blauw carbonpapier op
het eternièt worden overgebracht. We
kunnen de tekening ook 'met een
radeerwieltje natrekken en met krijt
of houtskool doorstuiven (z.g. paus-
tekening). We moeten dan de lijnen
toch met potlood natrekken.
Zijn we zover, dan moet de tekening
op de eternietplaat gedeeltelijk wor-
den ingevuld met vuurlak, asphaltlak
of celluloseverf. Het verkrijgen van
een goed eindresultaat hangt voor
90% af van dit invullen. Gebeurt dit
slordig, dan is vaak alle moeite, die
aan het werk is besteed, tevergeefs.
Vuurlak heeft mij persoonlijk altijd
het meest voldaan. De taaiheid van
deze zwarte lak kan men iets vermin-
deren door toevoeging van een tikje
terpentijn; vooral niet te veel, want
dan zouden onscherpe kanten ont-
staan, omdat de verf gaat „vloeien".
Een zeer matige verwarming van de
verf wil ook wel eens helpen.
Wat op de tekening in zwart is aan-
gegeven, wordt met vuurlak afgedekt.
De lak moet in een flinke laag wor-
den aangebracht. Het eternièt mag
niet door de lak heenschijnen, want
dan i's ze te dun geschilderd en in dat
geval is tweemaal afdekken zeker aan
te bevelen.
Zijn we met dit werk klaar, dan wordt
de plaat absoluut vlak gelegd, b.v. op
een oud tekenbord of i.d en vervol-
gens maken we rond de plaat een
stopverf walletje van 2 a 3 cm. hoogte;
dit -walletje wordt ook even inge-
smeerd met vuurlak.
Nu kan het etszuur op de plaat wor-
den gegoten. Dit zuur bestaat uit half
zoutzuur, half water. Denk er om, dat
men steeds zoutzuur 'In het water giet,
maar no~oit water in zoutzuur!
Het verdient aanbeveling deze bewer-
king niet te doen geschieden in een
gesloten ruimte, aangezien tijdens het

etsproces chloorgas ontstaat; het moet
dus geschieden in de open lucht of in
goed geventileerde lokalen. Het zuur
lost het eternièt op; het wordt week.
'Waar de vuurlak zit, blijft het onaan-
getast. Hoe lang men het zuur moet
laten inwerken is moeilijk te zeggen;
dit hangt af van persoonlijke smaak;
8 a 10 uur is meestal wel voldoende;
met een hard, puntig voorwerp kan
men trouwens zelf controleren, hoe
diep de etsing is.

Is zij diep genoeg, dan maken we in
het stopverfwalletje een opening, la-
ten het zuur aflopen en spoelen de
plaat na met water. Het weekgewor-
den gedeelte moet nu worden verwij-
derd. Dit kan geschieden door een
scherp voorwerp, een mesje of i.d.
langs de omtrekken der tekening te
trekken, waarna men de losse, weke
vezelmassa van de grote partijen er
uitschept en het overige met een fijne
staalborstel onder de kraan van de
waterleiding gemakkelijk kan verwij-
deren.

We zorgen ervoor, c?at elk vezeltje,
vooral in de hoeken, wordt wegge-
nomen.
Waar dus op de plaat gieen vuurlak
zat, is de oppervlakte verdiept; de
tekening is in relief op het eternièt
gekomen.
Nu moet de vuurlak er weer af. Zij
kan het beste door schuren en borste-
len verwijderd worden; door afbijt-
middelen wordt meestal de oorspron-
kelijke kleur van de plaat aangetast
en die gebruiken we dus liefst niet.
Met water en zeep wordt nagewas-
sen, met veel water wordt de plaat
nagespeeld en dan laten we haar goed
drogen.
Het afwerken kan op verschillende-
manieren gebeuren. We kunnen de
uitgediepte delen vergulden en de rest
de eternietkleur' laten behouden. We
kunnen, omgekeerd, het uitgediepte
deel natuurkleur laten en het ver-
hoogde deel gelijkmatig met kleur be-
dekken.
Kans op verzepen van de verf bestaat
nu niet meer, want de aanwezige
alcaliën zijn door het zuur geneutra-
liseerd.
We kunnen de kleuren transparant
opbrengen en hier en daar met een
lap gedeeltelijk afvegen.

.Na droging kunnen we de gehele op-
pervlakte polijsten^ Het gemakkelijkst
is alles met boenwas te behandelen,
men kan ook alles politoeren of lak-
ken. Veel hangt af van het doel, waar-
voor de te maken plaat is bestemd.

Wat men alzo van eternièt kan ma-
ken?
Laten we enkele mogelijkheden noe-
men: tafelonderzetjes, wandpaneel-
tjes (al of niet in lijst!) wapens,
schoorsteenpanelen, naamplaten met
letters en ornamentale vullingen,
deurplaten, presenteerbladen in aller-
lei grootte en vorm, haardschermen,
paneeltjes en deksels voor sierdozeii,
wandtegels (die met cement worden
vastgezet in kamer, hall of keuken)
enz., enz.
Fig. l, 2 en 3 van de afgebeelde ont-
werpen kunnen dienst doen als on-
derzetje, wandtegel of i.d.
Fig. IV is een langwerpige, decora-
tieve vulling met maanvissen, die op
groot formaat (b.v. 50 a 60 cm lang)
zou moeten worden uitgevoerd en dan
uitstekend dienst kan doen als wand-
versiering an lijst.
Fig V is eveneens een decoratieve vul-
ling met het symbool van de Handel.
De ontwerpen, die wij voor enige we-
ken gaven voor het maken van tegel-
tjes, kunnen "eveneens worden ge-
bruikt voor eternietetsen.



W ij hebben een opera! Midden in
ee» zorgelijke tijd, vol beper-

kingen en bezuinigingen, is, als een
schone bloem in de hof van de Neder-
landse kunst en cultuur, de opera op-
gebloeid.
De Amsterdamse Opera, die binnen
vier maanden „De Doge van Venetië"
van Wagenaar, „Gianni Schicchi" van
Puccini, „De bruiloft van Figaro""van
Mozart,'„Der Freischütz" van Wetoer,
„Paljas" van Leoncavalla en „Faust"
van Gounod binnen vier maanden
„uitbracht". Een respectabele lijst.
Het bewijs, dat er hard gewerkt is!
De Amsterdamse Opera overtreft,
om nu maar een %nkel voorbeeld te
noemen, alleen al door haar voortref-
felijk zingend^ ec acterend koor vele
buitenlandse- 'troepen, die hier wel
eens gasteerden. En zo is het ook met
het spel van vele "afzonderlijke acteurs.
Onweerstaanbaar dringen zich thans
enkele zangers op de voorgrond, die
menigeen al kende van het concert-
podium of van de radio-uitzendingen,
maar die thans pas de grote kans
van hun leven hebben gekregen en die
nu op het opera-toneel kunnen laten
zien en horen wat zij waard zijn.
Than's bestaat de grote kans, dat
Nederland zijn artisten in eigen land
kan houden en vanzelfsprekend, gaat
de belangstelling van het publiek uit
naar die jonge kunstenaars, die deze
Kans voor de opera hebben veroverd.
Wie zijn het die de grote en groei-
ende successen hebben behaald, wat
dp.den zij vroeger, wat hebben wij van
hen nog te wachten?
Eén van deze jonge kunstenaars is
Theo Baylé, de zanger van het Hol-
landse lied van de radio, zoals hij kort
geleden genoemd werd, toen hij op-
trad in een zeer succesvolle uitzen-
ding,, vlak voor zijn laatste grote
opera-triomf: de Tonio en de'proloog
uil de „Paljas".

..Gij! Let liever op onze ziel, dan pp
ons treurig toneëlpak! Want ook wij
zijn mensen van vlees en bloed! En
ook wij ademen, net als gij, de lucht

' in van deze verweesde wereld! Kom
aan! Begint! Incominciate!"

"Zt> zijn de slotwoorden vah de proloog
van „de Paljas" Zó zingt nu, in het
zoetvloeiende Italiaans, deze jonge
Nederlandse zanger de klacht van
Leoncavallo's paljassen, de klacht van
alle comedianten uit alle tijden! De
klacht van- den toneelspeler wiens
spei verkeert in bittere ernst en wiens'
hart er bij breekt!
Wie is deze Theo Baylé. die als zanger
er speler zo overtuigend het lot van
den eeuwig reizenden en trektcenden
comediant weet uit te bpeidenc> Is n ij
een toneeisneler van jfomal, die nu is
gaan zingen.

Neen, wat hij nu bereikt als speler,
heeft hij te danken aan de weinige
keren, dat hij onder een toneelregis-
seur werkte en dus wel voopai aan
Cor van der Lugt Melsert, een gerou-
tineerdeh vakman, die van „Paljas"
zulk een aantrekkelijke en boeiende
vertoning maakte
Theo Baylé zou aanvankelijk hele-
ruaal geen zanger en nog,veel minder
acteur worden, maar boekhouder!
Hij bezocht de Handelsschool, leerde
daar debet en credit, hield kasboeken
en maakte balansen, maar werd
speciaal voor de klas geroepen als er,
ter N verpozing tussen het. enkel en
dubbel boekhouden eens een mooi ge-
dicht moest worden voorgedragen.
Want hij had zo'n goede stem, dat de
leraren het zonde vonden, dat die
stem verder slechts gebruikt zou wor-
den Voor het zachtjes prevejen van
cijfertjes. .En dus kreeg zijn vader de
raad om den jongen maar in de
muziek te doen.
De vader van Theo Baylé ,had .daar
wel oren naar, want ook al was hij
van zijn beroep eigenlijk schilder en
bielp hij den beroemden Jan Maan-
dag met name bij het vervaardigen
van de decors voor het Paleis voor
Volksvlijt, in zijn 'hart was hij een
echte muzikant en voor zijn plezier
had die vader jarenlang avond aan
avond meegezongen in het koor van
ds Nederlandse Opera van C. v. d.
Linden. Dus dan zou zoonlief, die zijn
mooie bariton van zijn- vader geërfd
had, maar de muziek in! En zo werd
Theo Baylé'!..... organist!
Want dé voorzichtige vader liet hem
piano en orgel studeren en zo werd
Theo, zeventien jaar oud, benoemd
tot organist van de Nederlands Her-
vormde Kerk in zijn geboorteplaats
Laren. Daar deed hij 's Zondags zijn
best om uit het tweeklaviers-orgeltje
te halen wat hij kon, maar zijn leer-
meester. Van Wilgenburg. nu stads-
beiaardier en organist van Enkhuizen,
gat hem de raad zangles te gaan
nemen.
Op een goede dag zong de jonge Baylé
Willem. Mengelberg' voor en ging
zangles nemen. Negentien jaar. oud
gaf hij al zijn eerste concert: hij^zong
du baspartij van Simon uil -„Die Jan-
reszeiten" in Aalten. Dat was 13
November 1932. '
dit jaar tien jaar
geleden.
Weldra werd
Theo Baylé leer-
ling van me-

vrouw Aaltje -
Noordewier—

ReddirigiuSi en
ook nu nog staat
hij. evenals zijn
collega s Elisa-
beth Glastra van
Loon en Grêet
Koeman, onder
de leiding van

die Geroemde
2 a r ^ E 7 p • ps an za.ng-

Hoeveel concerten heeft hij in die tien
jaren al gegeven! En in het „Requiem",
als Hans Sachs in ,,Die Meistersinger"
— door de omroep in concer-tvorm ten
gehore gebracht - heeft z'n stem in alle
Nederlandse huiskamers geklonken!
Ook buiten * de grenzen heeft Theo
Baylé zich laten horen en aijn mede-
dinging aan. de internationale wed-
strijd van de Weense Academie voer
muziek leverde hem in 1937 een mooie
prijs op. Het buitenland bTiod hem
toen terstond een engagement aan.
Uaylè, bang dat hij zich zou „verzin-
gen", wanneer hij de verplichting op
zich nam te veel te zingen voor zijn
stem goed „zat" gaf de voorkeur aan
ernstige, studie boven een vroegtijdig
engagement bij een ^buitenlandse
opera. En ook in ons land wees hij de
verlokkingen van de operette af. Lie-
ver wat minder verdienen en serieus
studeren, dan met een engagement in
cie operette alles op het spel te" zet-
ten! Zo zong Theo Baylé niet „De Zil-
verwolf", maar viel hij op in .de ver-
tolking van de Christus-partij in de
„Matthaus passion" onder Brandts"
Buys in Arnhem
Zo zong hij, die in Wenen een prijs
.had gewonnen met „Ik ben de zanger,
die trekt door het land'Vde Wodan in
cie „Die Walküre" onder Schuricht en

•kon hij in „Hoffmann's Erzahlungen"
door de Opera-Stichting onder Johan-
nes den' Hertog ten tonele gebracht,
de rollen van Otto Couperus double-
ren. Dat was het begin van de opera,
want uit de Stichting groeide de Am-
sterdamse Opera.

" Theo Baylé is geestdriftig over wat de
jonge instelling onder de bezielende
leiding van Johannes den Hertog
heeft bereikt. Hij prijst de degelijke
leiding van ernstige regisseurs als
Cruys .Voorbcrgh en' Coj van der Lugt
Melsert.
T.Prachtig is het hoe Van der Lugt ons
weet te leren alles met het gezicht te
doen.1 Als wij met onze armen soms in
de lucht dreigen te maaien, dan zegt
hij zo nuchter: „O, begin je weer

opera te spelen?
Houd die armen
tocht by je, langs
je li jf . daar horen
ze'"En dan leren
we. dat het ook
anders Kan en
dat een acteur
wonderen kan
3 oen met zij n ge-
zicht."
Wie de eerste
voorstelling van
„Paljas" heeft
bil gewoond, weet.
dat de artisten
niet voor niets
hebben gewerkt.
Zelden is er in

een Nederlandse schouwburg zulk een
enthousiasme losgebarsten als na
Tonio's proloog! Als geëlectriceerd
vlogen de mensen omhoog: het
werd direct een ovatie! Niemand
had op zulk een luidruchtige geest-

1 drift gerekend en het minst van
allen wel Theo Baylé, die de storm
zelf had ontketend en die. toen
het gordijn viel, naar hij eerlijk ver-
telt, stond te trillen op zijn benen. Hij
wist niet wat hij moest doen!
Maar dat is alleen maar dé eerste
keer gebeurd. De artistieke leiding
heeft, terwille van de kunstzinnige
eenheid' en de dramatische stijging,
verder verboden om te bisseren en al
klapt het*publiek nu ook nog zo en al
moet de zanger van de proloog opu
vijfmaal terugkomen hij mag
niet meer bisseren. Dat is aan de ene
ka,nt voor het publiek wel een teleur-.
stelling, aan <ie andere kant kan men
het niet anders dan waarderen, dat
de voorstelling als geheel boven alles
gaat! *
Of de acteur behalve dan door net
steeds, stijgende succes van de voor-
stellingen nog iets gemerkt heeft van
het inslaan van „Paljas"?
„Ja",'zegt mevrouw Baylé, de bekende
pianiste, die veel concertavonden
samen met haar man heeft gegeven

'"ten die niets liever zou doen, dan dit
voort te zetten, ware er niet een
tweede Baylé, iie zijn, sopraan
voorlopig nog oefent in de wieg en
haar „begeleiding" nog meer nodig
heeft 'dan de bariton......
„Het was de dag na de première van
de Paljas en mijn man en ik waren
op weg naar huis in Amsterdam-Zuid,
toen we plotseling bleven staan 't Is
misschien niet netjes om vóór een
raam. te luisteren maar ..: ze had-
den het daar over „Paljas" en over
mijn man en... overluid! En dus stop-
ten we even, onwillekeurig. En daar
zong een vader, die de voorstelling
had bijgewoond mijn man de hele
proloog, na. M. WOLTERS

BIJ DE FOTO'S:
Boven: Tpneel-op-het-toneel:
een mooie scène uit de opera
„Paljas". Tweede van rechts op
h-et '..toneel": Theo Baylé in de
rol van Tonio. x

Daarnaast: Het gelukkig einde
uit Johan Wagenaar's komische
opera „De Doge van Venetië".
Eerste rij. tweèdg van -links
Theo Baylé als de onbekende
ridder.

(Foto's Polygoon)

Onder: De ov?ra-zanger in.de
huiselijke kring

'Foto 4 P.~Z^uaaneveldt)
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DE WEEVER.

£elyk «ie weefspoel door 't gescheer,
7.o vlu' hlig zyn de levens dagen,

En komen eeuwiglyk niet wéér:
Dat e!k zich dan voorzichtig draage:

Is 't leefsVuk recht of Biecht gedaan,
Daar Zit) goed of kwaad loon op staan.

W ie spreekt over industrie reeds
in de Middeleeuwen, wordt

veelal niet geloofd.
Dat komt, omdat er een foute voor-
stelling bestaat van het middeleeuw-
se leven.
Men stelt zich namelijk de middel-
eeuwse stad met-het daaromheen ge-
legen platteland in den regel voor

- als een soort grote huishouding, welke
bijna geheel in eigen behoefte voor-
zag.
De boeren uit de omgeving brachten
de producten -van landbouw, tuin-
bouw en veeteelt naar de stad en de
handwerkslieden in de. stad voor-,
zagen "*dan in de behoeften aan
kleding, schoeisel, zorgden voor het
bouwen van huizen, produceerden de
nodige gebruiksvoorwerpen van
metalen, etc.
Deze voorstelling is evenwel slechts
ten dele juist. Voor de vervaardiging
van kleding golden andere toestan-
den. Natuurlijk brachten de boeren

. wel wat wol aan de markt of spon-,
nen zij zelf daarvan draden en
werden deze in de stad geweven tot
stof; hetzelfde geldt van de linnen -
bewerking.
Maar het grootste deel van de tex-.
tielproductie vond toch plaats in be-
paalde grotere steden; -daarheen
werd het te bewerken product 'ver-
voerd en daar werden "de stoffen ge-
weven en daarvandaan werden -die
stoffen weer over vaak grote afstan^.
Oen verzonden naar streken, waar
men zelf niet of niet voldoende spon
en weefde.
De grondstoffen waren de WOL voor
het laken en het vlas voor net
linnen... maar ook Katoen, en deze
werd nergens in Europa gekweekt en
moet derhalve wel van verre afstand
zijn aangevoerd.
De katoen werd namelijk verwerkt in
het bekende bombazijn, dat .in de
Middeleeuwen vrij veel werd ge-
dragen.
Bovendien droegen de rijkeren, zowel
burgers als edellieden, zijde, welke
hoogstens in Italië en Zuid-Frank-
rijk werd vervaardigd.
Welnu, zulke centra van textielindus-
trie waren de beide Hollandse steden
Leiden en Haarlem.
Hier werd de lakenindustrie, dus de
wolbewerking, in grote omvang be-
oefend, evenals dat in Vlaanderen ge-
schiedde, waar Brugge het middel-
punt der textielindustrie was.
Er is een tijd geweest, dat Amster-
dam en Rotterdam maar heel kleine
en onbetekenende plaatsjes, maar
Haarlem en Leiden reeds voor het

• begrip dier dagen grote steden waren.
Ook in Delft is textielindustrie ge-
weest, doch deze stad fungeerde in
de Middeleeuwen meer als de cen-
trale marktplaats van Holland, ter-

t
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Ceutoen lang tèas oe textiel-ïnbustne:
Ut öbpritjaamöte tafe ban riijtoerfjëib irt ontf
lanb. 9anbankelijk in (jet jbart ban Jfyal*
lari&i later ook elberö ,en ten ölotte toopr>
namelijk, in JSrabaht en ;?ftoente. Cen

, £tf)ets in boselbluttjt Mati ftaaf pnttüife*
heling uit oe iWiooeieeütben .tot fjet.ljeben.

wijl een groot deel van het verkeer
met de aangrenzende landen over
Dordrecht liep.
Een goede maatstaf voor de grootte
van de steden biedt het aandeel ge-
wapenden, dat zij voor- den graaf
moesten leveren. In 1398 dan moes-
ten b.v. Haarlem en Dordrecht elk
600 gewapenden leveren; Delft en
Leiden volgden met 500 en 400. Am-
sterdam moest er 300 leveren en
Schoonhoven 250!
Tot nu toe is alleen voor de Leidse
lakennijverheid - - draperie noemde
men de industrie. — een grondig
onderzoek ingesteld; de Amsterdamse
hoogleraar Posthumus heeft het
resultaat zijner jarenlange onder-
zoekingen in de , archieven gepubli-
ceerd in enige omvangrijke boek-
delen, maar overigens is ons omtrent
de Hollandse . textielnijverheid der
Middeleeuwen weinig bekend. Wel
staat vast. dat steden als Leiden en
Haarlem vrijwel geheel dreven op die
industrie, zoals heden ten dage het_
geval is met Twente. Het laken werd'
vervaardigd te Leiden; het linnen
vooral te Haarlem.
Noemde men de lakenindustrie:
draperie, de vervaardiging van linnen
heette: neringe van 't lijwaet te
maecken".
En , Haarlem, met de voortreffelijk
aan de voet der duinen gelegen
bleekvelden. wist deze . lijnwaad-
industrie tot grote bloei te brengen.
Uit deze Haarlemse linnenindustrie
heeft zich de grote Amsterdamse sta-
pelhandel in linnen ontwikkeld, welke
in latere jaren zulk een vlucht zou
nemen, doch waarvan nauwelijks
meer iets over is gebleven.
Men kan derhalve inderdaad van de,
textielsteden Leiden en Haarlem
spreken, binnen wier wallen duizen-
den wevers, vollers en ververs het
dagelijks brood verdienden aan de
bewerking van wol en linnen en de
daarvan vervaardigde producten, zo-
als dat heden ten dage in Twente
geschiedt.
Is deze productie nu inderdaad van
zulk een grote omvang geweest?
Van de Hollandse steden weten wij
niet veel meer. Uit de Vlaamse en
Italiaanse steden, waar eveneens de
textielindustrie tot grote ontwikkeling
is gekomen, zijn evenwel verschil-
lende hoogst belangwekkende ge-
gevens bekend.
De stad Yperen in Vlaanderen was
een der voornaamste textielindustrie-
centra. De overheid dier stad hechtte
er aan. dat het product op peil bleef
en dus werd ieder stuk gekeurd en
voorzien van een loden merk der
stad. Welnu, in het jaar 1313 werden
niet minder dan 92.500 van die loden
merken aan stukken doek gehecht.
Dat was dus de jaarproductie van •
Yperen in 1313 en er zullen heel wak
wevers daaraan hun" boterham »ver-
diend hebben; het staat voorts vast,
dat deze doeken niet alleen in de'
naaste omgeving van Yperen werden
verkocht, maar zelfs naar Italië.
Er zijn gegevens gevonden, waaruit
blijkt, dat van de Vlaamse productie
per jaar gemiddeld een 23.000 stuks

door de Hanze-kooplieden , naar
Lübeck werden vervoerd en van
daaruit gedistribueerd over de ver-
schillende Oostzeelanden.
Denk nu niet, dat alleen maar „dure"
waren' werden geproduceerd en ver-
zonden; integendeel, ook de allereen-
voudigste stoffen werden in grote
aantallen vervaardigd en verkocht.
Uit talrijke gegevens blijkt derhalve. ,
dat de afzet der textielproducten
over vaak grote afstanden plaats
vond. Maar datzelfde geldt ook van
de aanvoer der grondstoffen.
De wollen stoffen in ons land en in
Vlaanderen werden geweven van wol,
een product van eigen en vreemde
bodem. Het was vooral wol uit Enge-
land en later ook uit Spanje, welke
werd aangevoerd en voor het groot-
ste deel de grondstof voor de wollen-
stoffenindustrie ging vormen.
Bij de bereiding van de grond-
stoffen had men echter behoefte aan
allerlei hulpmiddelen Daar was

.vooreerst de potas. welke men in
grote ho'eveelheden betrekken kon uit
het Oostzeegebied rondom Danzig.
Voor het verven der wol werd de
weede gebruikt, welke uit- de -om-
streken van E-rfurt vandaan kwam
en welke veelal in Keulen verhandeld
werd.
In de 15de eeuw kreeg men geleide-
lijk aan de beschikking over produc-
ten als lacca, indigo en het z.g.
Brazielhout, dat zelfs uit Achter-
Indië werd aangevoerd.
Wilde het product glanzend worden,
dan had men aluin nodig. De vind-
plaatsen van aluin waren aanvanke-
lijk Noord-Afrika, Egypte en Klein-
Azië en de. voorraden werden op-
geslagen in Alexandrië,. Aleppo en
Constantiriopel; daar vandaan wer-
den zij via Barcelona, Venetië en

Genua verder vervoerd en kwamen
voor een groot deel aldus in Vlaan- .
deren en Holland terecht. Toen de
Turken steeds- meer deze aluin-
handel belemmerden, bracht een ge-
lukkige vondst uitkomst.
In de omgeving van Rome. in het ge-
bied dat de Pausen bestuurden,
werden grote aluinvoorraden ir, de
grond ontdekt en hieruit kon weldra
de voorziening van de textiel-indus-
trïe geschieden.
De bekende familie der Medici nan-
delde o.m. in deze pauselijke aluin
en verscheepte in 1470' niet minder
dan 70 000 centenaar daarvan,
grotendeels naar Vlaanderen en
Holland.

De doodgewone burger in een Hol-
landse middeleeuwse stad droeg in
zijn wollen wambuis wellicht wol van
Engelse schapen, gekleurd met indigo
uit Voor-Azië..geglansd met aluin uit
Klein-Azië. Had hij een bombazijnen
buis aan, dan bestond dat voor de
helft uit 'katoen, welke van Cyprus
en Syrië kwam. Maar h$t,kon even-
goed, dat een burger in een Italiaan-
se stad een linnen gewaad droeg, dat
geweven was uit Gelders vlas en ge-
bleekt aan de.binnenkant (Jer duinen
bij Haarlem, dat geverfd was met
weede uit Erfurt en waarop mis-
schien in een Italiaans stadje een
aardig patroontje was gedrukt. Mis-
schien was er ook een versiering op
aangebracht van wollen draden, af-
komstig van Engelse schapen en ge-
kleurd met Indis'che kleurstoffen...
Waarmede wij maar -willen aan-
.tonen, dat het internationaal karak-
ter der textielindustrie geen vinding
is van de laatste jaren en dat dien-

(Vervolg op pag. 9 onderaan)

De oude „Lakenhal" te
bijeenkomsten hadden.

de plaats waar vroeger de lakenkopers hun
(Fmo: A.P.-archief) -



7n en
l na cfe oorlog
W anneer wij ons rekenschap

geven van de werkelijke grond-
slagen van ons bestaan en van onze
welvaart, dan hebben wij daarmede
meteen de sleutel tot het antwoord
op een vraag, die velen zich op het
ogenblik stellen: hoe zal het er voor
ons uitzien na- deze oorlog? Wordt
inderdaad alle welvaart door de oor-
log opgeslokt en staan' wij bij het
begin van de vrede dus — economisch

- gesproken — in ons hemd?
Als wij de eisen zien, die de oor-
logvoering stelt en de verwoestingen,
die de oorlog aanricht, onverschillig
of zij direct door het oorlogsgeweld
worden veroorzaakt of als defensieve-
maatregel worden toegepast, dan is
het geen wonder, dat deze vraag door
velen wordt gesteld met een angstig
hart.
Laten wij dus trachten, aan de hand
van onze voorgaande beschouwingen,
een antwoord op deze vraag te geven,
ook al weten' wij op dit ogenblik op

*• • geen stukken na hoe groot de schade
uiteindelijk zal zijn.
Wij zagen, dat de grondslagen van
ons bestaan en .van onze welvaart
worden gevormd, in de eerste plaats
door 'de noodzakelijke grondstoffen
en de arbeidskracht, die nodig is om
deze aan onze 'behoeftentoevrediging
dienstbaar 'te maken, in de tweede
plaats door de productiemidelen en
de aanwezige'voorraden gebruiksgoe-
deren, die als resultaat van vroeger
verrichte arbeid tot onze beschikking
staan.
Wij gebruiken hier met opzet het
woord „productiemiddelen" inplaats
van „kapitaal", omdat het laatste
meer speciaal een bepaalde histori-
sche verhouding aangeeft, waarin de
productiemiddelen tot hun bezitters
staa,n.
Het is duidelijk, dat noch. de grond-
stoffen, noch de arbeidskracht tege-
lijkertijd voor twee verschillende din-
gen kunnen worden toegepast. Het
ijzer, dat voor kanonnen wordt ge-
bruikt, kan niet tegelijkertijd dienen
om er een ploeg van te maken en de
arbeid, die besteed wordt aan munitie,
kan niet tegelijkertijd goederen voort-
brengen voor ons dagelijks gebruik. De
soldaten en allen, die direct in dienst
van de weermacht staan, zijn als ar-
beidskrachten voor onze dagelijkse
levensbehoeften uitgeschakeld. Dat
desondanks het leven niet stil staat

(Vervolg van. pas. 8)
overeenkomstig ook oorlog en crisis
in de afzetgebieden elders voor de
Vlaamse en Hollandse wollen en lin-
nen wevers... werkloosheid betekende.
Inderdaad, al werd de textielindus-
trie in de Middeleeuwen niet be-
dreven, in grote gebouwen met. roken-
de schoorstenen, al kende men geen
reeksen, machines, een industrie was
het toch wel met de invoer van
grondstoffen en materialen en de
daaruit voortvloeiende afhankelijk-
heid der werkers.
Die werkers in de Middeleeuwse tex-
tielindustrie verdienden een karig
stukje brood; herhaaldelijk liepen zij
van honger en ellende te hooprook^
in dat opzicht is het beeld gelijk aan
öat der texielindustrie van latere
tijden.
Al die ellende was er vóór de machi-
nes kwamen Hoe de' laatste er
evenwel kwamen, zullen we een vol-
gende maal schetsen.

— en dat mag ook in het belang van
de oorlogvoering niet stil staan — be-
wijst de enorme productiviteit van de
arbeid met behulp vari de bestaande
productiemiddelen, indien deze be-
wust en systematisch op een bepaald
doel wordt gericht.
Een deel van de tekorten wordt daar-
bij nog veroorzaakt door de blokkade,
zodat wij het zonder deze ook nu nog
belangrijk beter zouden kunnen heb-
ben. Sommige goederen worden ons
door de blokkade direct onthouden,
voor andere moeten wij als gevolg
daarvan méér arbeid besteden, dan
wanneer wij deze in ruil voor andere
goederen of diensten zouden kunnen
betrekken, omdat zij door ons moe-
ten worden voortgebracht onder min-
der gunstige omstandigheden dan el-
ders, hetzij worden vervangen door
andere producten, die meer arbeid
kosten dan de oorspronkelijke.
Naast eisen, die de oorlog stelt aan
grondstoffen en arbeidskracht, komen
het verbruik van de aanwezige voor-
raden en de vernielingen door, of
staan in verband met de oorlog.
Deze zijn wat betreft de toekomst
meer ingrijpend, omdat de grondstof-
fen en de arbeidskracht onmiddellijk
na de oorlog wederom voor andere
doeleinden kunnen worden besteed,
als alle materialen en alle krachten
vrij komen om te worden ingezet ten
behoeve van onze welvaart.
Wat verbruikt is, moet echter eerst
opnieuw worden geproduceerd, — wat
vernield is, moet worden hersteld. En
dat laatste zal zeer veel zijn.
Het interen van de voorraden grond-
stoffen en gebruiksgoederen behoe-
ven wij niet overdreven tragisch te
nemen, voor zover althans de midde-
len om deze wederom aan te vullen,
d.w.z. grondstoffen en arbeidskracht,
intact zijn. Het is nog niet zo lang
•geleden, - dat er armoede heerste
doordat deze voorraden „te groot!"
waren en het kapitalistisch systeem
het „wie niet werkt zal ook niet
eten" dusdanig verwerkelijkte, dat tle
arbeiders zonder te arbeiden en dus
te produceren niet de middelen (het
geld )^ hadden om van deze voorraden
te gebruiken en juist door het be-
staan van deze voorraden aan hun
arbeidskracht geen behoefte was.
Het herstellen van de voorraden en
van de schade aan het productie-
apparaat betekent beperking van ver-

* bruik, omdat ook daarbij niet tege-
lijkertijd met dezelfde grondstoffen
en door dezelfde arbeidskracht ver-
bruiksgoederen en productiemiddelen
kunnen worden voortgebracht. Hier
tegenover staat echter het vrij komen
van de voorheen door de oorlog op-
geëiste krachten.

1 Hoewel wij op hè* ogenblik niet kun-
nen overzien hoe de oorlog zal ein-
digen, m.a.w. hoe zwaar de offers ook
in dit opzicht zullen zijn, kan toch
wel worden aangenomen, dat de na
de oorlog vrijkomende 'arteeidskracht
aanzienlijk zal zijn en dat deze ar-
beidskracht voldoende grondstoffen

/ ter beschikking zullen staan.
Meer dan ooit zal dan ons bestaan
en onze welvaart afhangen van de
organisatie van de beschikbare mid-
delen.
Het is een feit, dat na 1918 aan deze
organisatie vrijwel alles heeft ont-
broken. De uit de legers vrijkomende
arbeidskrachten vonden geen bestem-
ming en van een systematische po-
ging oïn de geleden schade zo spoedig
'mogelijk te herstellen, was geen
sprake, doordat het eigenbelang van
de .bezitters het algemeen belang op
vrijwel alle punten volledig over-
heerste.
Ook nu wordt nog vaak »de opmer-
king gehoord, dat het vrijkomen van

de 'èrote massa nu gemobiliseerde ar-
beidskrachten een van de moeilijkste
problemen zal vormen van de orga-
nisatie van de vrede. Dit is de zaak
op de kop zetten (zoals in het ver-
leden het kapitalisme vaak de zaak
op de kop heeft gezet), tenminste als
wij de beschikking hebben over vol-
doende grondstoffen.
Ook hier treedt het vraagstuk van de
grondstoffen weer op de voorgrond.
Indien het gelukt een georganiseerde"
samenwerking voor Europa tot stand
te brengen, is dit vraagstuk in eerste
instantie opgelost. Wederom is hier-
bij de organisatie het bepalende punt.
Immers, indien de middelen tot wel-
vaart aanwezig zijn, hangt het alleen
nog maar van de organisatie af, deze
aan ons dienstbaar te maken.
Een Europese samenwerking is daar-
om een van de voorwaarden voor ons
bestaan en voor onze welvaart na
deze oorlog. De natuurlijke verdeling
van de rijkdommen van de aarde is
zo, dat ieder afzonderlijk van het èéh
te veel en van het ander te weinig
heeft en voor allen tezamen binnen
Europa een redelijke grondslag voor
het bestaan aanwezig is. die uitwisse-
ling met gebieden overzee weliswaar
niet overbodig maakt, doch daarvoor-
ook weer de juiste voorwaarden schept.
Europese • samenwerking betekent niet
alleen geen onderlinge afsluiting en
tegenwerking, maar daartaovenuit ook
onderlinge georganiseerde en geleide

„«uitwisseling van' grondstoffen, ar-
beidskrachten en producten. .
Stellig zal daarbij uitwisseling van
arbeidskrachten een belangrijke plaats
moeten innemen. Arbeidskracht en
grondstoffen zijn door de natuur on-
gelijk verdeeld. Op de ene plaats
overweegt het eerste, op de andere
plaats, de laatsten. Nederland b. v.

'heeft in het algemeen een teveel aan
mensen in verhouding tot de aanwe-
zige grondstoffen. Het oosten van
Europa heeft onvoldoende arbeids-
krachten — en vooral geschoolde en

• ontwikkelde arbeidskrachten . — om
de daar aanwezige rijkdommen tot
leven te we.kken. De oorlog verscherpt
bovendien dit vraagstuk door de ver-
liezen. aan mensen. .
Als Nederland na de ogrlog het geluk
heeft in de Europese gemeenschap
te staan met een onbeschadigd pro- '
ductieapparaat en zonder verlies van
menselijke arbeidskracht, dan heeft
het een goede toekomst voor zich.
Maar dan zullen wij ook onze taak bij
de organisatie van de vrede moeten
aanvaarden.

Tot dusverre hebben wij slechts ge-
sproken over grondstoffen, productie-
middelen en arbeidskrachten en heb-
ben wij schijnbaar een ander pro-
bleem verwaarloosd. Hoe staat het
met de „kosten van de oorlog?" Heb-
ben wij deze buiten beschouwing ge-
laten uit angst voor de , getallen met
veel cijfers, die hierbij onvermijde-
lijk te pas komen?
Neen, wij hebben daarover tot dus-
verre gezwegen om eerst het pro-
bleem zuiver te stellen. De kosten,
van de oorlog, zoals die bij het slui-
ten van de vrede kunnen worden op-
gemaakt, bestaan uit niets anders
dan uii de verliezen aan mensen en

goederen, zoals wij die hierboven
hebben geformuleerd. De millioenen-
getallen betreffen alleen de waarde
in cijfers en dan nog alleen van de
goederen, omdat de economisch
meest waardevolle factor menselijke
arbeidskracht in dit opzicht geen
„waarde" heeft.
De millioenen-getallen drukken nog
iets anders uit, n.l. de verliezen voor
de afzonderlijke bezitters. Als de pe-
troléumbronnen in vlammen opgaan
en de fabrieken worden verwoest,
dan betekent dit voor het volk als
geheel in de eerste plaats verlies in
de zin van vermindering van de ma-
teriële productiekracht, verlies van
middelen tot het voortbrengen van
voor ons bestaan noodzakelijke of
nuttige goederen. Of dit verlies nu
mijnheer X of Y direct in zijn bezit
treft, is daarbij van ondergeschikt
belang. Voor de gemeenschap als zo-
danig is het vraagstuk van de schade
beperkt tot de vraag hoe. het verniel-
de zo spoedig mogelijk te herstellen.
En hiervoor is wederom niet in de
eerste plaats geld nodig, maar ar-
beidskracht, hetzij direct, hetzij in-
direct om de nodige levensmiddelen,
enz. voor hen die de herstelwerk-
zaamheden verrichten, voort te bren-
gen, of wel in de vorm van goederen,
die tegen buitenlandse producten
worden ingewisseld.
De vraag, wie de oorlog D'etaien moe-
ten, is van minder belang dan het
feit, dat deze voor een groot deel be-
taald is op het ogenblik, dat het
vrede wordt. Voor elke granaat, die
wordt afschoten, voor elk vliegtuig eii
voor elk schip, dat wordt vernield
zijn het materiaal en de arbeids-
kracht op dat ogenblik geleverd. Wat
dit betreft, behoeven wij na de oor-
log inderdaad maar vooruit te zien.
Oorlogsschulden betreffen dan nog
slechts de vraag van de verdeling
van de schade
Het is in het oesel van aeze leiten,
dat op het ogenblik het streven be-
staat de oorlog „contant" te betalen
door besparingen en belastingheffing.
Na de oorlog moeten wij de balans
opmaken wat betreft de werkeUike
verliezen aan mensen en aan goede-
ren om met de ons resterende ar-
beidskrachten, gron'dstoffen en pro-
ductiemiddelen gezamenlijk ons oe+
staan en onze welvaart op een
nieuwe grondslag op te bouwen Hoe
beter wij daarvoor reeds nu een
grondslag leggen, des te groter zal
onze voorsprong later zijn.
Want van ons organisatievermogen
in economisch en sociaal opzicht
hangt onze toekomst af. Dit betreft
niet de verschillende landen stuk
voor stuk, maar alle tezamen.
Wij moeten ons vooral niet verbeel-
den, dat wij b.v. in Nederland zonder
samenwerking me* anderen iets zou-
den kunnen bereiken, ook al komen
wij wat betreft mensen en materiaal
nog zo onbeschadigd uit deze oorlog.
Er wórdt veel over „socialisme" gespro-
ken, maar het is zeker, dat het socia-
lisme in deze' betekenis, -d.w.z als
samenwerking op de grondslag van
de werkelijke betekenis, van de ar-
beid als bron van ons bestaan en
van onze welvaart, met het algemeen

. belang als uitsluitend richtpunt, na
de oorlog, onze enige kans is.

N.V. JAN SPEERDUK
GROTE MARKT 20 (hoek Luth. Burgwal)
TELEFOON 116520 ,. DEN HAAG
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De winter, die nu zo langzamerhand
heus tot het verleden gaat behoren,
heeft voor de Nederlarfcïse vogelstand
buitengewoon ernstige geyolgen ge-
had, niet alleen door de felle koude
in het afgelopen seizoen, maar ook
omdat deze winter de vierde strenge
in successie was. De Nederlandse
avifauna, die vooral vorig jaar al
zulke zware tikken heeft gekregen,
heeft er dit jaar nog een aantal bij
moeten incasseren, .die de vraag wet-
tigen, of de gevolgen van deze winter
nog wel zullen kunnen worden over-
wonnen. En in ieder geval is die
vraag op haar plaats ten aanzien van
enige vogelsoorten, zoals de ijsvogels
en de roerdompen. Dat zijn twee niet
algemene vogels, die open water no-
dig hebben om in leven te blijven,
omdat zij zich met vis voeden en die
niet ver trekken, ajthans niet ver ge-
noeg om de koude te ontlopen. De
ijsvogel, dat vliegend pronkjuweel der
Nederlandse beken, dat vrij kleine
vogeltje met zijn felle kleuren, dat in
de beken van het Centrum en het
Oosten van ons land zijn nest graaft
in steile oevers, overwintert vrij veel
.in West-Nederland, waar hij zich
tracht te voeden met vis uit vijvers,
kanalen en sloten.'Dat dit hem deze
winter heel slecht is gelukt, behoeft
geen betoog en er zijn ai heel wat
dode ijsvogels gevonden. Daar ook de
vorige winters voor deze soort al heel
ongunstig waren, is het resultaat,
vooral omdat de ijsvogel door norma-
lisatie der beken in de laatste tijd
toch reeds sterk in aantal achteruit
is gegaan, dat de ijsvogel al een heel
gunstig broedseizoen moet krijgen, wil
de soort niet voor ons land tot de
sporadisch voorkomende gaan be-
horen
Heel weinig gunstiger is de toestand
voor de roerdompen, die bruine vo-
gels, die vooral in de rietmoerassen
der Hollandse. Utrechtse en Friese
laagveenplassen leven. Ook_ deze- vis-
sers, die een geluid voortbrengen! dat
wel wat heeft van koeiengeloei, heb-
ben het zwaar te. verantwoorden ge-
had en alleen al in Friesland zijn
tientallen dode exemplaren gevonden.
Daar ook deze vogel door cultivering
van zijn broedgebied in de laatste
i aren'sterk in aantal is achteruit ge-'

• gaan, ligt ook" hier, na deze vierde
strenge winter, het 'gevaar van uit-
sterven op de loer

Ook heel algemene soorten, die hét er ,
waarschijnlijk wel weer in één gun-
stig broedseizoen boven op zullen
halen, hebben in de afgelopen maan-
den harde tikken gehad. De vogel-
vrienden zullen zich de excursies uit
de laatste weken nog maar al te goed
herinneren, want het was af en toe
werkelijk' schrikbarend ' zoveel dode
vogels als er werden gevonden. Ook-
hier hebben de watervogels wel de
zwaarste tikken gehad. De meerkoe-
ten, die vrolijke, zwarte .bewoners van
zo goed als alle Nederlandse wateren,
trokken bij het dicht-vriezen van de
binnenwateren in grote vluchten naar
de zeekust en hebben hun leven daar
-nog wel een paar weken weten te
redden. Maar toen de ijsvelden zelfs
de kustzee gingen bedekken, werd
ook daar voor deze vogels de toestand
onhoudbaar en het aantal doodgevon- 1

den exemplaren van deze soort is dan
ook zo groot, dat er excursies waren,
waarop wij de aantallen niet meer
Konden bijhouden. De meerkoeten
planten zich niet zo heel snel voort,
omdat hun eieren en jongen aan bui-
tengewoon veel gevaren blootstaan en
dus valt ook voor deze vogeJ te hopen
op een uitermate gunstig broedsei-
zoen De andere watervogels hebben
het er over het algemeen iets gun-
stiger afgebracht. De wilde eenden
schijnen heel wat te Kunnen ver-
dragen, ai was onk o'irter ciie vogels
dp nood zo hoog gestegen, dat zij in '

sommige streken hun schuwheid ge-
heel vérgaten. In Amsterdam-Zuid
bijvoorbeeld kon men herhaaldelijk
troepen wilde eenden zien, in^ de
straten; de dieren gingen gewoon
bedelen langs de huizen. De concur-
rentie van de verschillende meeuwen-
soorten was echter zo groot, dat zij
van het met spaarzame hand uitge-
strooide brood gewoonlijk maar een
bitter klein beetje kregen. Trouwens,
de meeuwen hadden Jiet ook heel

'hard te verantwoorden. Zelfs de zee-
kust leverde deze stoere vogels, die

Jieel veel hebben kunnen, weinig meer
op en er zijn dan ook weken geweest,
dat er aan het strand zo ongeveer
geen meeuw te bekennen viel. Alles
trok het binnenland in, waar de toe-
stand al even weinig rooskleurig was
en net gevolg is, dat we dit jaar ook
heel wat dode meeuwen hebben ge-
vonden, die ongeveer alleen uit been-
deren en veren bleken te bestaan. Heel
hun vetvoorraad hadden deze oer-
sterke vogels opgeteerd, geen lood
vlees zat meer op hun botten; zo erg
als dit jaar hebben we de sterfte
onder de meeuwen nog niet meege-
maakt, zelfs niet in 1929. wat toch
ook geen liefelijk jaar was.
Ja, eigenlijk zouden we van iedere
vogelsoort wel-kunnen zeggen, dat zij
zwaar onder de koude heeft geleden.
Want overal was de sterfte aanzien-

lijk, ook onder de kleine zangers uit
de bossen, zoals onder de mezen, de
vinken en de iijsterachtigen. En zelfs
onder de vogels, die uit heel koude
streken naar ons land zijn gekomen
om er de winter door te brengen,
vielen heel wat slachtoffers.
Men zal allicht zich fiierover ver-
bazen. Immers, die vogels, die hun
broedgebieden hebben verlaten, orri-
dat zij" de strengheid van de winter
vreesden, hadden toch gemakkelijk
nog verder weg kunnen trekken,
redeneert men. Toch is dat niet juist.
Tientallen zaagbekken. kuifeenden eri
andere eendensoorten uit het noge
Noorden hebben in ons land het
loodje gelegd, hoewel zij duizenden
kilometers hadden- gevlogen om hier
te komen. En dat zij niet doortrokken,
vindt zijn oorzaak in het feit. dat
hun trekinstinct volkomen uitgewerkt
was. Vogels trekken namelijk niet
met verstand, hun handelingen wor-
den niet beredeneerd, maar zij han-
delen uit instinctieve aandriften.
Zij werden door dat instinct gedwon-
gen, in September hun broedgebieden
te verlaten, datzelfde. instinct dwong
hen, in ons land. in België of mis-
schien reeds in Noord-Duitsland te
blijven gedurende de winter en toen
daar de 'nood aan den man kwam,,
was hun instinct volkomen uitge-
werkt, zodat zij. niet verder trokken '
en hier kalm weg omkwamen van de
honger. Preciefc zo "is het gegaan met
de wilde zwanen langs de kust van
het IJsselmeer. met de wilde ganzen,
die vooral in Zeeuws-Vlaanderen bij
tientallen stierven, met de talingen
en met al die soorten meer. En ook
voor de trekkers onder de kleine
zangvogels geldt dit.
Daarom stierven er ook zoveel krams-

vogels en koperwieken, kepen en
groenlingen.
Van de week hebben we ons even «eer
verbaasd. Een paar dagen geleden
vonden we nog enige dode reigers in
de polder, zeer vermagerd, blijkbaar
verhongerd. En dezer dagen, toen we
langs een heel oude reigerkolonie
fietsten, zagen we de eerste blauwe
reigers al weer in de hoge bomen
van de kolonie staan, monter en op-
gewekt. Onze verwondering steeg
echter, toen we bemerkten, dat die.
reigers er heel goed uitzagen-, blijk-
baar goed in hun vlees zaten en geen
spoor van ontberingen vertoonden.
Een beetje nadenken bracht ons
echter wel gauw de oplossing. Lang
niet alle reigers trekken in de herfst
uit ons land naar het Zuiden. Er
blijven er een aantal hier, over het
algemeen jonge vogels, en er komen
er ook veel bij uit noordelijker
streken. Die vogels hebben natuurlijk
van de winter harde tikken gehad,
maar de vogels, die we zo vrolijk op
d~e bomen van hun oude kolonie zagen
staan, waren dieren die de winter een
heel eind Zuidelijker hebben doorge-
bracht en die dus hoogstwaarschijn-
lijk van de winter niet de geringste
last hebben ondervonden.
Of de vogelstand de verschrikkingen
van deze winter en de. grote sterfte
spoedig te boven zal komen, valt niet
vooruit te zeggen. Gelukkig zijn zo

, goed als alle soorten uiterst vitaal,
en als het broedseizoen goed weer
brengt, zodat het kroost voorspoedig
opgroeit, kan men er het beste van
hopen. Maar voor de ijsvogels, roer-
dompen, waterrallen en voor nog
enkele dergelijke soorten zullen de
gevolgen van deze winter nauwelijks
meer te overwinnen zijn.

Dam-rubriek
Oplossingen van vraagstukken

December—Januari
Klasse A.

No. 1. Wit: 32—27, 22—18, 26x46,
38—33, 43—38. 33—29, 29x18. ,6x37
en 46x3?.
No. 2. Wit: ' 33—28, 34—29, 16—11,
46—41, 30—24. 24x2, 39x10, 2—7.
No. 3. Wit: 29—24, 38—33. 34—29|
44—40, 30—24. 39—33. 43—39, 35x21,
49x20.
No. 4. Wit: 22—17, 34—29, '44—40.'
43—39. 49x36. 36—31, 41x12.
No. 5. Wit: 32—27, 29—23, (21x32,
want op.zw. 18x29 volgfTwit 27x18,
31—27, en 37x10 met winst.) wit:
37x17, 47—42, 17—11, 40—34, 35x2.
Door de verrassende tweede zet maak-
te dit vraagstuk veel slachtoffers.
No. 6. 35—30, 39—33, 44—39, 21—17,
50x17, 17—12. 37—32, 31x2. '
No* 7. 20^-14, 24—20, 50—45, 14—10,
38—32. 32x3, 3x28. -
No. 8. 25—20. 34—30, 45—40, 29—23,
40—34, 35x11, 42—37, 47x18 met een
klassiek slot. dat voor wit gewon-
nen is.
No. 9. 15—10, 13—9, 22—18, 28—22,
42—48 en zwart verliest! Heel mooi.
Ook hier zijn vele geregelde oplossers
gestruikeld.
No. 10. 27—21, 25—20, 28—21, 2X5,
5x40! 48x8.

,No. 11. 38—33, 20—14, 25—20, 43—38,
20—15. 15x4, 4x45.
No. 12. 24—19. 44—39, 30—24. 35—30,
43—38. 38—33. 48—43. 49—44, 41—36.
31x4, 36x20.
No. 13. 44—40, 23—18, 46—19, 19x49.
No/14 -32—27. 42—37. 33—29. 50x39,
38—33. 29—23. 24x2, 2x17. 25x34
De volgende week worden de oplos-
singen in de B-klasse gegeven en
tevens de-uitslag .van deze wedstrijd.

De nieuwe wedstrijd
De problemen in dit nummer zijn het
begin van een nieuwe 'wedstrijd In
klasse A komen nu de sterke oplos-.
sers aan de beurt, die nu een gelegen-
heid krijgen om te laten zien. waartoe
zij In staat zijn.

In n o- l heeft zwart het laatst
22—28 gespeeld, terwijl 11—17 zou
hebben gewonnen; een fout in de

compositie, die niet viel weg te wer-
ken. Maar de afwikkeling is niet mis
en wie die vindt, heeft "altijd iets be-
reikt, dat een ander niet zo licht zal
gelukken! Verschillende inzenders
van klasse A vroegen moeilijke slag-
problemen. Hier zijn' ze. Met een ge-
miste oplossing is er nu allicht meer
kans. Wij zijn benieuwd naar het
resultaat.

Klasse A
NO: i.

P. Kleute Jr., Den Haag.

Zwart

Klasse B
No. 1.

C. Kroonen. Hellendoorn.

Zwart

Wit

Wit

Zwart: 9 sch. op 2, 10, 11, 18, 19, 21,
25. 27 en 37.
Wit: 10 sch. op 28, 32, 33, 35, 38, 39,
41. 44, 45 en 47.

No. T.
K. de Vries. Nw.-Weerdinge.

Zwart

Zwart: 14 sch. op 3, 6, 9,' ïO, 11, 16. 18;
19, 23, 24, 28, 29, 34 en 36.
Wit: 15 sch. op 21. 25, 26, 27, 31, 32,
35, 40, 41. 43, 44, 45, 47, 48 en 50.

No. 2.
P. Kleute Jr., Den Haag.

Zwart

Wit
Zwart: 15 sch op l, 2, 8. 12, 13, 15,
17. 18: 21. 24. 29 .30. 34. 39 én 4»
Wit: 17 sch op 14. 19. 23. 25 26. 31,
32 36. 37f 38, 41, 42, 43, 45. 46, 49
en 50.

Wit

Zwart: 11 sch. op 7, 10. 13, 19, 21,
22, 24, 25, 26., 27 en 30.
Wit: 11 sch. op 32. 33, 34, 36, 37, 38,
39, 44. 45. 47 -en 48, '

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

Oplossingen voor de wedstrijd worden
ingewacht tot uiterlijk 14 April.
Adresseren:. Redactie Weekblad „Ar-

/beid" Postbus 100. Amsterdam.
Op adres duidelijk Oamrubriek ver-
meiden.



MEDISCHE VRAGEN
Vragen voor deze rubriek rïchte men
tot den mediscfien medewerker van
het weekblad „Arbeid" Postbus 100.
M. N. G. te ft. Voor een. grove gezichts-
huid met vetpuistjes zijn een aantal oor-
zaken bekend, waarvan de bestrijding in
bepaalde gevallen tot een aanzienlijke
verbetering van de toestand van de huid
kan leiden:
1. ingewandsstoornissen, vooral indien
deze met ontsteking samengaan, ook
obstipatie; 2. bloedarmoede; 3. een over-
gevoeligheid ' van het lichaam voor be-
paalde spijzen (varkensvet!) of voor be-
paalde geneesmiddelen (broom!); 4. een
te sterke werking van de schildklier; 5.
een ontstekingshaard hier of daar" (aan
de wortel van een tand of kies, in de
amandelen, blindedarmontsteking!). Ten-
slotte is het algemeen bekend, dat tij-
dens de puberteit zowel bij jongens als
bij meisjes en tijdens zwangerschap en
menstruatie de huid gemakkelijk de ge-
noemde afwijkingen vertoont.
J. de J. te L. Het gewicht van uw vrouw
is 19 pet. minder dan -bij haar leeftijd en
lengte behoort. De huisarts kan dus geen'
extra toewijzing voor haar aanvragen.
H. J. D, te 's-Gr. U weegt ruim 16 pet.
minder dan bij uw leeftijd en lengte
hoort en kunt dus niet voor extra toewij-
zing in aanmerking komen. Leest ü in
verband met uw toestand eens mijn ant-
woord aan^ï. S. B. te A. in het nummer
van 17 October 1941.
W. te G. Reeds in de vierde levensmaand
vóór de geboorte ontstaat definitief het
glazuur van het melkgebit en ook nog
vóór de geboorte (in de zevende levens-
maand) dat van de eerste blijvende tand.
De glazuurvorming van de andere tanden
en kiezen van het blijvende gebit heeft
gedurende het eerste en tweede levensjaar
plsrats. De zorg voor een sterk en mooi
gebit moet dus reeds vóór de geboorte een
aanvang nemen. Anders is het met de
tandbeenvorming, dus met-de wortelgroei
van het gebit. Immers eerst vanaf het be-
gin van het zevende levensjaar worden
ten gevolge hiervan geleidelij kaan de
melktanden door de blijvende tanden ver-
vangen. Ook bij volwassenen bestaat nog
steeds de mogelijkheid van de vorming
van nieuw tandbeen. Dit wordt in het
bijzonder gevormd, wanneer een tand of
kies door tandwolf is aangetast en wan-
neer na het wegteren van het glazuur de
uitholling van het tandbeen begint. Wan-
neer men dan-een voeding heeft, die vol-
doende kalk en phosphor, vitamine D en
vitamine C bevat, wordt ter plaatse zg.
secundair tandbeen gevormd, waardoor
het lange tijd' duurt, voor het wortel-
kanaal van de tand, met alle nare gevol-
gen van dien, wordt bereikt. Voldoende
kalk en phosphor kan men zich op het
moment het beste verschaffen door het
gebruik van een paar bekers karnemelk
per dag.
H. Ph. te A. Het gewicht van uw vrouw is
15 pet. minder dan bij haar leeftijd en
lengte hoort. De huisarts kan geen. extra
voeding voor haar aanvragen.
W R. te A. Uw vrouw weegt 20 pet. en-
u zelf 23 pet. minder dan normaal. De
huisarts zal dus aanvragen voor extra toe-
wijging kunnen indienen.
M. B. v. L. te M. U weegt 19 pet. minder
dan normaal; de huisarts kan dus geen
toewijzing voor u aanvragen.
A t. H. K. te U. Uw vader weegt slechts
6 pet. minder dan bij zijn leeftijd en
lengte behoortr Eerst beneden een gewicht
van 54 kg. zou hij voor extra toewijzing
in aanmerking komen.
J. J. V. te A. Vriendelijk dank voor uw
brief. Déze toepassing van witte bonen
was mij niet bekend, op uw desbetref-
fende vragen moet ik het antwoord schul-
dig blijven.
S. P. te S. M. Uw jongste dochter weegt
12 pet. en de oudste 11 pet. minder dan
gemiddeld. Zij kunnen dus niet voor
extra toewijzing in aanmerking komen.
J. B. te B. Vraagt u uw huisdokter of hij
u naar een specialist wil verwijzen; deze
kan het hinderlijke verschijnsel afdoende
bestrijden.
W. R. te R. Uw vrouw weegt 22 pet. min-

. der dan bij haar leeftijd en lengte be-
hoort; de huisarts kan dus extra toewij-
zing voor u aanvragen.
J- V. te A. De vermindering in gewicht
van uw oudsten zoon bedraagt bijna 16
pet., van uw jongsten zoon 14 pet. en van
u zelf ruim 15 pet. U kunt dus geen van
allen voor extra toewijzing in aanmerking
bomen.
A. C. V. te 's-Gr. Het gewicht, dat bij de
lengte en leeftijd van uw vrouw behoort,
is 60,9 kg. en van u 62.6 kg. U weegt dus ,
resp. 13 pet. en 17 pet. minder dan nor-
maal. Wanneer het gewicht van uw vrouw

minder dan 48 kg. en van uzelf minder
dan 50 kg. zou zijn, kunt u voor extra
toewijzing in aanmerking komen.
C. B. te Z. U weegt nog net geen volle
20 pet. minder dan bij uw leeftijd en
lengte behoort.' Uw huisUrts kan dus geen
extra toewijzing voor u aanvragen.
R. Z. te O. Bij hoge bloeddruk met een
bleke gelaatskleur neemt men aan, dat
er stoffen in het bloed aanwezig zijn,
die tot vernauwing van de kleine bloed-
vaten aanleiding geven. In het geval dat
u beschrijft, zouden deze stoffen in de
nier gevormd worden. Het is dan zaak
om de nier zoveel mogelijk te ontzien.
Dit kan voornamelijk gebeufen door de
nier het werk te besparen, dat gepaard
gaat met het uitscheiden van een meer
dan normale hoeveelheid keukenzout.
Keukenzout als genotmiddel is voor deze
patiënten dan ook uit den boze. Voor
het zout dat van nature in b.v. melk
of in aardappelen, die men in de schil
heeft gekookt en niet heeft afgegoten,
aanwezig is, behoeft men niet bevreesd
te zijn; maar extra toevoeging van zout
aan groente, aan .vlees en bij de brood-
en kaasbereiding moet voor hen worden
vermeden. Volkomen rust is voor deze
mensen in de i^gel niet nodig; over-
inspanning en vooral verdriet en zorgen
werken nadelig.
D. d. R. te G. De mogelijkheid bestaat,
dat bij uw vrouw een lichte bloedar-
moede in het spel is. Kunt u dit niet
eens door uw huisdokter laten onder-
zoeken?
J. P. te A. Wanneer u nog geen 25 jaar
oud bent, is uw gewicht 12 pet. minder
dan normaal; u komt dus niet voor
extra toewijzing in aanmerking.
J. J. G. V. te 's Gr. Wanneer ik het ge-
wicht van uw kleding in rekening breng,
bent u omstreeks. 10. pet: lichter dan bij
uw leeftijd eii lengte behoort. Wanneer
uw gewicht zonder kleren minder dan
57 kg. bedraagt, kuni u eerst in aan-
merking komen voor extra toewijzing.
C. v. d. W te L. Uw man weegt ruim
15 pet. te weinig en kan dus niet voor
extra toewijzing in aanmerking komen.
C. v. d B. te D. Wat de verstrekking van
extra-zeep aan zieken betreft, maximaal
is hiervoor beschikbaar: 3 rantsoenen a
75 gram van de gewone toiletzeep of a
150 gram nieuwe samenstelling per distri-
butieperiode van 3 J week. De zeep moet
door den huisarts op formulier MD29
worden aangevraagd. Voor zover ik het
uit uw brief kan beoordelen, zou uw
vrouw in aanmerking komen voor maxi-
male toewijzing.
Mej. A. N, Ü. te A. Bij de beoordeling
van de toestand van ondervoeding voor
de distributie van ziekenvoedsel wordt
thans geen verschil meer gemaakt tussen
mannen en -vrouwen. Uw huisarts kan
extra rantsoen vooi u aanvragen, wan-
neer uw lichaamsgewicht beneden 41.9
kg. is gedaald. Tot mijn spijt kan ik
zonder onderzoek over de beide klachten,
die u verder beschrijft, niet oordelen.
H. v. D. te S. De kans on zwangerschap
is in de gegeven omstandigheden zeer
klein, maar niet volstrekt buitengesloten.
A. P. J. te D. Vetpuistjes zijn ontstoken
talgkliertjes van de huid. Talgkliertjes
zijn handschoenvor^nige insluipingen van
de opperhuid, die in deze instulpingen
in plaats van huidschilfers, huidvettig-
heid (talgï voortbrengt Er zijn een
aantal omstandigheden bekend die de
talgkliertjes vatbaar maken voor onl>
steking en dus vetpuistjes kunnen ver-
oorzaken: 1.- puberteit (bij" jongens en
meisjes), menstruatie en zwangerschap;
2. ingewandstoornissen vooral dié, welke
met ontsteking samen gaan en -ook ver-
stopping; 3. bloedarmoede (het gebruik
van een goed ijzerpraeparaat pleegt én
de bloedarmoede én de vetpuistjes te ge-
nezen); 4. een te sterke werking van de
schildklier; 5. een ontstekingshaard hier
of daar (b.v aan de wortel van een tand
of kies, in een amandel, in de blinde-
darm): 6. een overgevoeligheid van het
organisme voor bepaalde spijzen (vooral
varkensvet staat hierb'j in een slechte
reuk) of voor bepaalde geneesmiddelen
(vetpuistjes ra het gebruik van jodium,
broom, of na de inademing van chloor-
damp).
M. d. V.—S. te A. Uw dochtertje is buiten-
gewoon flink voor haar leeftijd; 16 cm.
langer en 4 kg. zwaarder dan gemiddeld.
U heeft haar voeding uitstekend geregeld.
Twee aanvullingen zijn echter nog ge-
wenst, in de eerste plaats een beker kar-
nemelk of een bordje yoghurt per dag en
in de tweede plaats het gebruik van wat
rauwe groente bij het middagmaal. Het
zal de ene keer een hapje rauwe zuurkool
kunnen zijn en de andere keer een kleine
portie fijngeraspte rode kool.' wittekool,
savoyekool of koc-lraap. In plaats van deze

rauwe groente bij het middagmaal, kunt
u ook ramenas bij. de boterham geven.
Indien het ten gevolge van rantsoene-
ringsmaatregelen niet mogelijk zou zijn,
karnemelk of yoghurt extra te geven, zou
ik de beker chocolade van het twaalf-
uurtje vervangen door een even grote
hoeveelheid yoghurt.
M. de M. te S. Niet voluit ondertekende
vragen kunnen niet in behandeling wor-.
den genomen.
P. B. te L. Eerst bij een gewicht van
ongeveer 51 kg. komt u voor extra voeding
in aanmerking. '
Tanden uit palapont (kunsthars) hebben •
een kortere levensduur dan tanden uit
porcelein. Toch is dit materiaal één bruik-
baar vervangingsmiddel.
A. K. te H. Tot mijn spijt kan ik over de
werking van het genoemde scheerpoeder
op de huid niet oordelen. Is het niet zo,
öat eigenlijk de belangrijkste werking van
het scheerzeepschuim of van een scheer-
jfesta bestaat in het vasthouden van dé
haren, waardoor ze door het scheermes
kunnen worden gepakt? Een goed vervan-
gingsmiddel van scheerzeep, dat vóór zo-
ver ik weet, volgens dit beginsel is samen-
gesteld, is bv. Akru.

,3. P. te S. Tot mijn' spijt kan ik zonder
onderzoek hierover niet oordelen. •
J. C. M. te f. Uw gewicht is ruim 11 pet.
minder dan bij uw leeftijd: en lengte be-
hoort. Zo mogelijk zou ik mijn rantsoen
aanvullen met ongeveer een halve liter
karnemelk of yoghurt per dag. Dit kan
inderdaad ook de verdere haaruitval
tegenwerken.
L. v. d. S. te W. Tegen transpiratie-onder
de armen kan men het best telkens een
laagje watten aanbrengen, dat met sali-
cylpoeder wordt bestrooid. Verder kunnen
voldoende nachtrust, voldoende lichaam:?-
beweging in de buitenlucht en een even-
wichtig gemoed de oorzaak ervan, n.l. over-
gevoeligheid van het centrum in het
zenuwstelsel, dat de zweetafscheiding
regelt, wegnemen.
J. H. W. te H. Ook gezonde personen
kunhen, wanneer hun . lichaamsgewicht
meer dan 20 pet. kleiner is dan bij hun
leeftijd en lengte hoort, voor extra toewij-
zing in aanmerking komen. Uw gewicht is
18 pet. te laag.
J. v. S. te K. Uw huisarts • kan extra
voeding voor uw vrouw aanvragen. Haar
gewicht is ruim 26 pet. kleiner dan nor-
maal en bovendien kan zij ten gevolge
van de hogere werking van de schildklier,
toch al niet met het gewone rantsoen uit-
komen.
J. J. te A. Uw huisarts zal zeker extra
voeding voor u kunnen verkrijgen, want
uw gewicht is ruim 27 pet. kleiner dan
normaal.
P. A. S. te A. Sinds kort wordt geen ver-
schil meer gemaakt bij het toewijzen van
extra voeding tussen mannen en vrouwen.
Uw vrouw weegt J8 pet. minder dan bij
haar leeftijd en lengte "behoort en komt
flus niet voor extra toewijzing in aan-
merking.
J. A. R. te U. Opengescheurde mond-
hoeken kunnen o.m. berusten op een
lichte bloedarmoede, dié na de operatie
die uw man heeft doorgemaakt, niet ver-
wonderlijk zou zijn. Laat hij dus nog
eens naar zijn huisdokter gaan. Het
werken in gebukte houding lijkt mij niet
bezwaarlijk.
F: d. D. te G. Uw zoon heeft zich aan-
gewend, om méér te eten dan goe<f voor
hem is. Hij weegt daardoor niet minder
dan 18 pet meer dan bij zijn leeftijd en
lengte behoort. Zonder onderzoek kan ik
vanzelfsprekend niet over zijn toestand
oordelen, maar in 't algemeen is een
dergelijke toestand van óvervoeding even-
min gewenst in hét belang van aijn ge-
zondheid en zijn arbeidsvermogen als
ondervoeding.

. J. W. G. de V. te G. Het feit, dat uw
zoon tijdens de militaire dienst vrij is
geweest van zijn eczeem lijkt mij een
aanwijzing om toch nog eens in overleg
met uw huisarts te trachten genezing te
bereikei; door zijn gestel te beïnvloeden
door middel van hoogtezonbehandeling
(waarbij dus niet alleen de •zieke huid,
maar het gehele lichaam wordt be-
straald) en door bijv het gelijktijdig ge-
bruik van een thee, getrokken van ge-
lijke delen walnootbladeren (Pol. Juglan-

; dis) en gedroogde wilde viooltjes (Herb.
Violae tricolor.): twee theelepels op een
kop thee, kokend water opgieten en
twintig minuten laten trekken, 2 a 3
koppen per dag. Van beroep zou ik niet.
te spoedig veranderen, juist bij jongens'
van zijn leeftijd met een weinig asthma
is het gestel van nature nog aan veran-
dering onderhevig waarmee een geleide-
lijke verbetering van de toestand pleegt
samen te gaan
F. E M. te G. Vriendelijk dank voor uw
brief van 18 Februari.
J. V. B. te Z. Bedoelde brief werd ge-
schreven na het toepassen van mijn raad
om te trachten verdere haaruitval te
voorkomen door het extra-gebruik van
een- halve liter (tapte)-melk, beter nog

van karnemelk of yoghurt per dag en
van een zo groot mogelijke portie groen-
te, waarvan een gedeelte rauw.
B. J. v. d. Z. te 's-Gr. Wat u beschrijft
is een telkens terugkerende droom van
uw vrouw. Spijsverteringsstoornissen en
ook- wel een minder goede werking van
de -nieren kan er de oorzaak van zijn.
Wanneer deze niet bestaan blijft over om
door voldoende nachtrust, waarbij voor
frisse lucht in de slaapkamer moet wor-
den gezorgd en een dagelijkse wandeling
in de buitenlucht te trachten verbetering
te bereiken. ..
N. V. te V., P. v. d. W. té 's-Gr. en D. T.
te S. In uw geval bestaat er zeker kans
om met behulp van extra melk en groen-
te (zie het antwoord aan J. U. B. te Z.
hierboven) verbetering te bereiken. Tegen
de massage met klitwortel en brandewijn
is geen enkel bezwaar
De jodiumbehandeling van het ontstoken
tandvlees over de verstandskiezen kan
geen kwaad, maar is niet afdoende. U
kunt er beter even mee naar den 'tand-
arts gaan.
D. B. te L. Hormonen zijn stoffen, die in
bepaalde groepen van cellen (organen)
worden gevormd en vandaar in het bloed
worden gebracht. De werking van andere
cellen en groepen van cellen in het
lichaam staat onder invloed van deze
stoffen, wordt tot op zekere hoogte door
deze stoffen geregeld. Zo wordt ook de
spanning in de gladde spiercellen, die
men in de wand van de kleinste slag-
adertjes aantreft, en die ten slotte be-
paalt- hoeveel bloed tot aan de opper-
vlakte van het lichaam doordringt, langs
z.g. hormonale weg geregeld. De behan-
deling van stoornissen in deze regeling
is niet zo eenvoudig, alleen een terzake
deskundige kan na onderzoek uitmaken,
welke van de thans bekende vaatverwij-
dende stoffen (als b.v. menformon, ace-
thylcholine, kallikreïne) eventueel zouden
kunnen helpen om bij u het natuurlijk
evenwicht weer te herstellen.
J. R. te A. Uw gewiijht is 17% minder
dan bij uw leeftijd en lengte behoort. Uw
huisarts kan dus geen extra toewijzing
voor u aanvrage».
M. K. te S. Het is vailigei, dat u met
uw, klacht van -overvloedig maagzuur on-
der toezicht en behandeling van uw huis-
arts blijft en niet zelf gaat kwakzalveren.
H. J. v. d. G. te R. U kunt zich het best
tot uw huisdokter wenden.
L. d. F. te A. Wanneer het gewicht min-
stens 20% onder het normale is, behoeft
niet altijd toewijzing r.e worden verstrekt,
maar moet worden overwogen of de ge-
wichtsafnarm- binnen korte tijd (drie
maanden) is tot stand gekomen en ook
iwordij de aard van het lichaamsgestel in
overweging genomen. De specialist, die —
mede door de arsenicuminjecties - - al
zoveel verbeteringen bij u heeft bereikt,
heeft zonder twijfel de overtuiging, dat
- nu uw gewicht reeds een jaar lang

constant is' gebleven — u het, zonder - dat
dit uw gezondheid schade zal doen, eens
enige tijd zonder extra-voeding kunt
stellen.
H: C. C. J. te U. Het gewicht en de lengte
van uw jongen verschillen te weinig met
'het normale l± 32 pond en + l M.) dan
dat hij voor extra-voeding in aanmerking
kan komen. Het blijven hoesten van hen»
na zoveel maanden is een dwingende
reden om hem nog eens geheel door den
huisarts te laten onderzoeken.
K. T. te A. Wanneer uw vrouw minder
weegt dan 57 kg. kan de huisarts extra-
toewijzing -voor haar aanvragen
A. §. te L. Bij een zogen, chronische
middenoorontsteking zonder complicatie
(waarvan vele onderling verschillende
variaties voorkomen, die elk een eigen
behandeling nodig hebben), is de plaat-
selijke behandeling me' aanstippen met
ontsmettingsmiddelen zoals bij u tot nu
toe gebeurde, of het telkens weer uitspoe-
len van het middenoor door den specia-
list noodzakelijk. Bovendien blijft men op
deze wijze steeds onder deskundig toe-
zicht en de ervaring heeft geleerd, dat
dan slechts uiterst z-elden" nog bij ver-
rassing een verwikkeling tot stand komt.
Complicaties zijn echter terecht gevreesd
bij middenoorontstekingen, die verwaar-
loosd worden. Of een operatie u volledig
herstel kan brengen, kan alleen de be-
handelende specialist beoordelen. Over het
algemeen is operatie het laatste middel,
bij deze ooraandoening, dat nog met eens
altijd elke verwikkeling kan voorkomen.
Chr. d. H. te R. Tot mijn spijt kan ik
zonder onderzoek nist over de oorzaak
van uw lichaamszwakte oordelen en daar
hangt, vanaf wat u er me kans op suc-
ces tegen kunt ondernemen Kunt u uw
huisarts niet eens on een verwi.isbriefje
voor een specialist voor inwendige ziek-
ten vragen? Uw gewicht is ruim 24 %
onder het gewicht, dat Dij aw leeftijd en
lengte behoort.
T. S te H Het gewicht van uw zuster
is 14% minder dan normaal en van uzelf
15%. De ontstoken nagelwallen zai zij
door haar huisarts moeten '.aten behan-
delen.
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GOED WASSEN
Wasrecept voor

Shantung

D eze zijde kan zeer goed geweekt
worden in burnus-leeropaan-

ILVO of Week-in. (Bijenkorf en Ned.
Handelsonderneming „Trik", Paul
Krugerstraat 2, Arnhem.)
Gebruik voor alle was-week en spoel-
bewerkingen onthard water (l thee-
lepel triso, H eetlepel calgon of Newe-
fos per emmer of regenwater. Week
een half uur.
Maak een sop van harde huishoud-
zeep (J stuk) of gebruik kunstmatige
zeep als Lavol, Echfalon, Shampoing.
Gebruik de hoeveelheden, die op cle
verpakking staan aangegeven. Spoel
de geweekte zijde uit in lauw water
en breng ze in -het sop, dat niet heter
dan elleboogswarmte .mag zijn (35 gr.
C.) Eén sop is na weken in een der
genoemde middelen voldoende. Was
de zijde, door ze door het sop te knij-
pen, behandel vlekken over de vlakke
hand. Wrrjf niet om schiften te voor-
komen.
Spoel de zijde l maal in lauw water,
verder in koud water tot het water
helder blijft.
Leg de shantung op een doek uit, rol
doek» met shantung op, maak er een
bal van en kneed deze gedurende
enige minuten.
Hang het shantung-kledingstuk op
een kleerhangertje (met doek) en
droog het niet in de zon of bij de
kachel. Het strijken kan moeilijk-
heden opleveren. De meeste shantung
wordt het mooist, wanneer ze „droog",
dus niet ingevocht, aan de .verkeerde
kant met een niette warm vrij zwaar
ijzer gestreken wordt.
Nat opgestreken shantung kan pa-
pierachtig stijf worden.
Toch moet men steeds bij elk stuk
proberen hoe het beste resultaat ver-
kregen wordt.
Shantung. die dadelijk na-het wassen
opgestreken kan worden, moet vlug
behandeld worden.
Strijk in tegenstelling van andere ia-
ponnen, bij shantung eerst de rok,
daarna het lijfje en dan de onder-
delen, om uitdrogen te voorkomen.
Uitgedroogde plekken zijn moeilijk
goed te krijgen.
Shantung schroeit- licht, eerder dan
andere zijde.
Bij zware kwaliteiten en nieuwe shan-
tung ontstaan soms bij het wassen
„kringen", die door het apprêt ver-
oorzaakt worden. Door aan het spoel-
water een scheut ammonia toe te voe-
gen, verdwijnen ze; echter niet altijd
na de eerste,kppr

Jacijnweefsels van zijde en
kunstzijde.

Deze weefsels worden nooit geap-
prêteerd met gom of andere stijfmid-
delen. Half droog worden ze aan rle
Verkeerde kant opgestreken. Let op of
ge met ketting- of met inslagsatijn te
doen hebt. Bij kettingsatijn lopen de
draden, die de glans veroorzaken, in
de lengte: hier wordt dus ook in de
lengte gestreken Bij inslagsatijn
lopen d:e draden in de breedte nn
moet er dus dwars gestreken worden.
Het strijken in de verkeerde richting -
kan „schiften" veroorzaken.
Celanese is een mooi satijnweefsel
van acetaatzijde. Deze zijde kan niet
,warmer dan 75 gr. C. gestreken wor-
den. We zetten daartoe een even
warm ijzer 20 seconden op een, stuk
papier. Is geen schroeivlek ontstaan,
dan kunnen we de celanese -er rustig

. mee strijken. Dezj zijde moet dus
bvna droog zijn, wanneer we ze strij-
ken.
Müanese is geen naam voor een oe-
paaide soort kunstzijde. maar is rle
naam van een tricot-weefsei.-dat heet
„niet te iadderer": milanese kan uit
verschillende grondstoffen bestaan. -
Haarlinten z i jn - H kvii's uit acetaat-
zijde vervaardigd Bij inkoop mo°t iet

Z
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Men duidt hiermede aan, dat de zijde
alleen met ze&p, een goede soort
(thans Lavol, Echfalon of Shampoing)
gewassen mag worden en niet met
zeepvervangende wasmiddelen. Was-
sen bij 35 gr. C. (elleboogswarmte).

Tricotweefsels van kunstzijde.
Daar uit deze weefsels meest onder-
goederen vervaardigd zijn, is weken
meestal noodzakelijk. Draag vooral
kousen niet zó vuil, dat ze lang ge-
weekt moeten worden. Kousen^ zijn
nooit „indanthren" geverfd en worden
van lang weken „streperig".
Borstel alleen de katoenen voetzool;
kunstzijden kousen gaan langer mee,
wanneer ze niet krachtdadig aange-
pakt worden, dus maar kort nat blij-
ven. Wassen, spoelen, in doek uitknij-
pen en dadelijk opstrijken onder een
doek is aan te raden.
Maak een sop van J stuk distributie-
huishoudzeep per emmer of van :le
kunstmatige zepen: Lavol, Echfalon.
Denk aan ontharden van het water.
Bij deze zepen heeft met hard water
geen kalkzeepvorming plaats, toch
geeft gebruik "van onthard water of
regenwater een beter resultaat. Voeg
voor goederen die afgeven, wat azijn
aan het sop toe.
Het sop kan tevens als weeksop die-
nen. Doe geen verschillend gekleurd
tricot'-in één sop; was kousen geheel
afzonderlijk, ook geen beige, grijze en
bruine kousen tegelijk wassen en
spoelen.
Haal geen kunstzijden tricot door de
wringer! Knijp het zo goed mogelijk
uit. wring niet. Kunstzijde is in voch-
tige toestand zeer onsterk.
Hang het kunstzijden ondergoed zó
op, dat de gedeelten, die afhangen, zo
klein mogelijk zijn. Hang b.v. een
onderjurk zó op, dat het midden van
de voorbaan over de gehele lengte op
de lijn hangt. Bij .langzaam drogen is
dit ondergoed oningevocht te strijken.
Door het laatste spoelwater van kou-
sen kan een scheut j e azijn of opgelost
wijnsteenauur gedaan worden om het
ritselend "geluid van echte zijde bij
het aantrekken weer te voorschijn te
roepen. Wanneer de kousen niet dade-
lijk opgestreken worden, hang ze dan
bij de tenen met wasklemmen zó op,
dat de hielen vrij hangen, dit bespoe-
digt het drogen. Door de kousen te
strijken, perst men de mazen flink in
de vorm, waardoor ze minder gauw
ladderen.

Zijden en kunstzijden herendassen
(zelfbinders)

Bij het kopen van zelfbinders lette
men op-het volgende:
a. dassen van echte zijde zijn duur,
gaan het langst mee, zijn het best zelf
te wassen;
b. dassen van viscose kunstzijde zijn
zeer goedkoop, aardige kleuren en pa-
troontjes, kreuken heel erg, zijn lang
niet altijd wasecht; het nieuwe is er
gauw af;
c. dassen van viscosezijde met etiquet
„onkreukbaar" zijn verweven met rub-
ber, blijven langer goed. zijn niet veel
duurder dan bovengenoemde soort;
d. dassen van acetaatzijde, duurder
dan viscosezijden. goedkoper dan
echte zijden dassen. Ze zijn voorzien

Z
van het merk —
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Moeten dus uitsluitend met zeep ge-
wassen worden.
Ook deze herendassen kunnen we een
langere levensduur verzekeren door
een juist onderhoud.
Peuter een rafeldraadje los en ver-
brand dat om te weten met welke
zijde ge te doen hebt. (Een steenhard
knopje acetaatzijde, een broos knopje
echte zijde, een stokje as verzwaarde
zijde, een vlammetje viscosezijde.)
Probeer de kleurechtheid door een
puntje van de das in sop te houden,
uit te spoelen en op een witte doek
droog te strijken. Geeft de kleur af,
dan moet de das in benzine gewassen
worden.
Torn de das aan de binnenzijde les

zover dit kan, rijg een wite draad
daar waar de vouw zit. Doe de das
in een jampotje, overgiet ze met ben-
zine en laat ze een kwartiertje staan,
afgedekt; schud de das dan door de
benzine gedurende een paar minuten.
Neem de das eruit en leg ze op een
dikke doek (oude baddoek, nieuwe
dweil). Neem wat schone benzine en
een wit lapje en bewerk daarmee de
nog vuile gedeelten; wrijf niet te
hard. Knijp de das vervolgens nog
eens door schone benzine en hang ze
even buiten. Als ze droog is, strijk de
das dan onder een vochtige doek voor
zover de zijde niet dubbel ligt.
Knip van dun karton de vorm der
2 slippen van de das na; vouw de das
op de fijgdraden om, steek het karton
er tussen en strijk onder een droge
doek op dé rechte kant de das bij;
op deze wijze drukken de zoompjes
van de omgeslagen delen niet op de
das door.
Het is voordeliger enige dassen, tege-
lijk te behandelen.
Donkere dassen kunnen in een aftrek-

sel van houtzeep of klimopbladeren
(15 bladeren per liter) of in een op-
lossing ossengal -gewassen worden.
Weken kan in deze oplossingen even-
eens.
Is dat gedeelte van de das, dat de
knoop vormt, versleten, dan kan men
uit het smalste deel van de das een
paar centimeter wegknippen en de
einden weer aan elkaar naaien met
een plat naadje. Het te strikken .ge-
deelte valt dan op een andere plaats
en de das is weer enige tijd bruik-
baar.
Sommige wasechte dassen kunnen in
sop van distributie-huishoudzeep, La-
vol of Echfalon gewassen worden en
nagespoeld met water en azijn; dif
laatste om de kleur, op te frissen.
Torn een afgedankte das uit elkaar
en knip deze van stevig papier na.
Uit afgedankte japonnen en blouses
kunnen gewoonlijk meerdere exempla-
ren vervaardigd worden. Denk eraan,
dat de zijde schuin moet lopen. Zo'n
das maakt men in één uur én men
spaart punten!

WAT DE POT SCHAFT
Hoe we voordelig ons vieesrantsoen

kunnen gebruiken
/

n de pers is door het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad weer eens
een „wenk" verspreid, die op de huisvrouw uit de minder gegoede klasse een

vreemde — om*niet te zeggen belachelijke — indruk moet hebben gemaakt
, en waartegen ik dus opnieuw hier mijn bedenkingen moet uitspreken.
Het zal wel niet in de bedoeling liggen van de Voedingsraad om alleen de
huisvrouw uit de gezeten middenstand aan voorlichting te helpen, immers ook
aan de bladen, die door de arbeidersvrouw worden gelezen, geeft het bureau
zijn berichten door. Een juiste kijk op de toestanden in het arbeidersgezin
ontbreekt echter bij de aanbevolen maatregelen geheel.
Het berichtje, dat dezer dagen de aandacht trok, probeert aanwijzingen te
geven voor de beste manier waarop we ons kleine vieesrantsoen in het middag-
maal kunnen te pas brengen en er volgen dan een paar recepten, n.l. „jacht-
schotel" en „goulasch van groente".
De bedoeling is goed, maar
Zal eeri arbeidersvrouw voor haar gezin een gerecht kiezen als de hier beschre-
ven jachtschotel? Twee pannen zijn er voor nodig -f- een vuurvaste schotel,
terwijl daarbij verondersteld wordt, dat nog afzonderlijk voor aardappelen en
voor groenten wordt gezorgd. En dat nog wel in een tijd, dat gasbesparing en
zuinigheid met afwasmateriaal een gebiedende eis is!
Omdat de bedoeling goed is, maar de uitvoering in alle opzichten te wensen
overlaat, geef ik hieronder de beschrijving van een dergelijk óók karig met
vlees bedeeld gerecht, dat echter in één -pan, op één gaspit, met zeer weinig
omslag kan worden klaargemaakt en dat op zichzelf een volledig middagmaal
geeft voor 2 a 3 volwassenen.

JACHTSCHOTEL.
150 g. (H ons) in stukjes gesneden rundvlees (b.v. poulet), 1250 g. (2^ pond)
aardappelen, 500 g. (l pond) uien, i liter taptemelk, 30 g. fï|- afgestreken
eetlepel) vet of boter, wat zout, wat peper, misschien wat mosterd.
Maak het vet of de boter heet en laat er de stukjes vlees, bestrooid met wat
peper en zout, in bruinbraden, in de gesloten pan en af en toe roerende.
Snipper intussen de uien, voeg ze bij het vlees en laat ze mee bakken (geslo-
ten pan!) tot ze lichtbruin zijn. Boen de aardappelen schoon, snijd ze in vierde
of achtsteparten, doe ze ook in de pan en giet er tegelijkertijd de melk bij.
Laat in de goed gesloten pan alles samen verder gaar worden op een zacht
vuur (nog ongeveer \ uur); stamp het door elkaar en maak het op smaak af
met zout, peper en misschien eeri tikje mosterd.

\
Het tweeder recept, dat voor de meeste huisvrouwen een vreemde klank zat
hebben, is 'de „goulasch" Waarom hier niet gesproken van „hachée" — wel-
iswaar ook een term van vreemde herkomst, maar die in de Hollandse keuken
burgerrecht verkregen heeft en waaraan iedereen de gedachte vastknoopt aan
een smakelijk, pittig vleeseter echt? En waarom het gerecht niet klaargemaakt
op de manier die in het arbeidersgezin vrijwel geijkt is, n.l. met een flinke
hoeveelheid uien,- die het middagmaal meteen van groente voorziet? De 'enige
toevoeging bestaat dan in een schaal gekookte aardappelen, waarbij de hachée
de drievoudige rol vervult van vlees, groente en saus.
Als recept stel ik het volgende voor (weer voor 2 a 3 volwassenen).

HACHÉE.
150 g. (H ons) in stukjes gesneden rundvlees (b.v. poulet), 30 g. (ïj- afgestreken
eetlepel} vet of boter, 500 g. (l pond) uien, J liter water met wat zout, 2 eet-
lepels azijn, l laurierblad, een paar kruidnagelen (als 't kan!), wat peper, 20 g.
2 afgestreken eetlepels maïzena of aardappelmeel.
Laat de stukjes vlees, bestrooid met wat peper en zout, bruin braden in het
hete ret of de hete boter; voeg er de intussen gesnipperde uien bij en laat
aie mee bruin worden, af en toe roerende, zodat ze niet branden. Giet er het
water bij met de azijn, doe er de verschillende kruiden in en laat.alles m de
goed gesloten pan zaehltjes stoven tot het vlees gaar is (ongeveer % uur).
Bind ?enslotte de vloeistof met de aangemengde maïzena.
Resten vlees — waarvan in de voorlichtende recepten steeds sprake is — zullen
in het arbeidersgezin wel niet vaak beschikbaar zijn, tenzij we 's Maandags
misschien mogen rekenen op een overschotje van de Zondagsmaaltijd. In dat
geval kan natuurlijk de tijd voor het gaar maken van het rauwe vlees worden
uitgespaard. We beginnen dan met het bruinbakken van de uien en voegen
daarbij de in blokjes gesneden vleesresten, terwijl we er voor de jachtschotel
op hetzelfde ogenblik ook de aardappelen bij doen.
Nog een paar andere recepten, waarin ons vieesrantsoen op practische wijze
Ö „uitgerekt" hoop ik u binnenkort te beschrijven.



Een tweede kousenpraat j e
A an het slot van het artikel „Gooi

geen oude kousen weg", dat enige
weken geleden werd geplaatst, ver-
zochten wij onze lezeressen, als ze nog
iets anders met oude kousen weten
te doen, dan wij in ons artikel aan-
gaven, dit aan ons te schrijven, opdat
andere lezeressen ook vah hun erva-
ring kunnen profiteren.
Inderdaad bereikten ons enige brie-
ven uit Den Haag en Hoensbroek met
kousenwenken, die wij gaarne zullen
plaatsen.
Een lezeres uit Den Haag zet ons uit-
een, hoe zij van drie paar oude weer
twee paar bruikbare kousen maakte.
Zij gaat daarbij als volgt te werk:
Allereerst wordt gemeten hoeveel
zooitjes er uit het been van de kous
gaan, dit zijn er 2 a 3. De zooitjes
worden uit het dubbele been geknipt.
Dat iS'Sterker en ook zijn ze dan ge-
makkelijker te bewerken, omdat men
dan niet zoveel rafels heeït.

Het schetsje laat
zien, hoe de oude
kousen worden
afgeknipt. De bin-
nenste lijn geeft
aan hoever de
voet moet worden
afgeknipt, terwijl
ook het gedeelte
tussen de stippel-
lijn moet worden
uitgeknipt. Daar-
mede ontstaat
een nieuwe hiel,
die van onderen

. kan worden dicht-
genaaid. Tevens
komt dan de bo-
venvoet weer op
de goede lengte.
Rondom de bo-

venvoet moet een smal zoompje van
ongeveer 2 mm. worden gelegd.
Het gedeelte van de zool, dat aan de
hiel moet worden bevestigd, wordt
eerst met een inslag naar binnen af-
gewerkt. Dan kan het zooitje over-
harids aan de binnenkant worden in-
genaaid.
De teen wordt in hetzelfde model als
de bovenvoet ingeknipt en ook eerst
afgewerkt.

baar voor hun wenken en wij hopen
dat Raar goede
voorbeeld door
vele van onze
handige lezeres-
sen zal worden

gevolgd. Heeft u ergens een practi-
sche oplossing voor gevonden, dan
zullen wij uw goede raadgevingen
gaarne plaatsen.

CORRESPONDENTIE
Mevr. W. G. de H. te R. Volgens onze
administratie was het patroon op tijd ver-
zonden. Wij ontvingen het ook niet terug,
zodat wij moeten aannemen, dat de adres-
sering niet foutief is geweest. Inmiddels
hebben wij u een ander patroon doen
toekomen.
Mevr. A. T. H.—J. te B. De opmerking
was volkomen juist. Voor baby-kleertjes
moet men wel degelijk textielpunten af-
staan. Deze regeling is al een paar
maanden van kracht.
Mevr. G. B. R. te W Binnen afzienbare

. tijd hopen wij het door u gevraagde
patroon voor een meïsjesbroekje te publi-
ceren.
Mevr, F. v. R.—N. te G. In uw geval
komt u zeer waarschijnlijk voor een extra-
kolenbon in aanmerking. Het lijkt ons wel
de moeite waa-rd eens op het distributie-
kantoor uw liciw op te steken.
Mevr. G. te V. Het patroon van een over-
hemdblouse is reeds enige tijd geleden
geplaatst. Ü kunt het echter nog voor
35 cent bestellen bij de redactie van
„Arbeid", postbus 100, Amsterdam (C.).

Kent U
dit-

gevoel?

Een gevoel alsof U over het
geheele lichaam met-spelden
geprikt wordt: rheumatische
zenuwpijnen of een uiting
van overprikkelde zenuwen.

Neem een „Akkertje", dan
komen Uw zenuwen tot rust.
Dan verdwijnen Uw pijnen en
zult U zich weer echt „fit"
voelen voor Uw bezigheden.

AKKERTJE
De Nederlandsche Pijnstiller

De kous is nu zoveel korter geworden
als bij de hiel is ingeknipt. Dit is
echter geen bezwaar, daar de kousen
over het algemeen lang genoeg zijn.-
Het is aan te bevelen, teen en hiel
door te stoppen, daar deze nu enkel
zijn. Nog beter is het. er een stukje
tegen te zetten.
Met het innaaien der zoompjes moet
men er vooral op letten dat de ran-
den niet uitrekken. De zool zou dan
niet mooi glad komen te ziften en
dat zou een minder prettig gevoel bij
het dragen veroorzaken.
Een 14-jarig lezeresje uit Hoensbroek
vertelt ons hoe haar zus van 11 jaar
van een paar oude kousen en een
restje garen een paar leuke pantoft'el-
tjes maakte.
Va-n de, oude kous wordt de voet af-
geknipt en van het been knipt men
een spiraalvormige reep van ongeveer
li cm breedte.
Van deze reep worden de voetzooitjes
gef. aakt.
Voor het bovenstuk j e wordt van het
garen (wij vermoeden dat hiermede
breikatoen wordt bedoeld) * 56—76
steken opgezet. Het aantal steken
hangt van de grootte van ,de voet af.
Hierop wordt twee recht twee ave-
recht gebreid tot het lapje even groot
is als de voetzool. Nu naait men de
zijkant dicht. Het teenstukje wordt
half dicht genaaid, de twee open
stukjes, worden omgeslagen, zoals het
schetsje te zien geeft. Tenslotte wordt
de voetzool aan het lapje bevestigd.

-Wij zijn onze beide lezeressen dank-

tegenfaefafn grtye&n

SÜPERQL
DOOD1 SACURltN . VOOBKOM1 6ESMEHING

Wij maken: een overgoo/er met blouse

£ en overgooier met blouse brengt
weer eens een prettige afwisse-

ling, als we vaak een japon9 of
blouse en rok dragen. Voor dames
die er altijd last mee hebben, dat
de blouse uit de rok kruipt, is zo'n
overgooier een uitkomst.
Deze overgooier kan ook alweer
heel goed uit oude kledingstukken'
worden vervaardigd. Een oude
japon, een oude mantel enz. kun-
nen er dienst voor doen.
De blouse die onder deze overgooier
wordt gedragen, kan eventueel uit
een klein lapje worden gemaakt;
de delen die niej: zichtbaar zijn,
kunnen vervallen of door een lapje
van andere stof worden vervangen.

EEN OVERGOOIER
MET BLOUSE

Is men in het bezit van een ge-
wone rok, dan is het natuurlijk
practischer de hele blouse van de-
zelfde stof te maken omdat zij dan
ook bij de costuumrok kan worden
gebruikt.
Een overgooier met blouse kan zo-
wel door kinderen als door dame?
op leeftijd worden gedragen.
De blouse kunnen we naar verkie-
zing met korte of met lange mou-
wen maken.

Fig. 1: is het voorpand van de
blouse.
Fig. 2: is het rugpand van de
blouse.
Fig. 3:de mouw.

Fig. 4: rugstuk van de blouse*
Fig. 5: kraag.
Fig. 6:voorbaan rok.
Fig. 7: zak.
Fig. 8: achterbaan rok.
Fig. 9: ceintuur.
Fig. 10: manchet.
Fig. 11: rugpand overgooier.
Fig. 12: voorpand overgooier.
De patronen kunnen bij de redac-
tie van Arbeid, postbus 100., Am-
sterdam (C.) worden besteld. De
overgooier a f 0.45, de blouse
a f 0.40. Beide patronen samen a

'f 0.80 aan postzegels.
In de linkerbovenhoek van de
enveloppe vermelden patroon no.
52. i
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VOOR DE JEUGD

Babbeltje
van Oom Niek

Geachte familie,
Twee brievei» over het zelfde onder-
werp. „Wij woneh een honderd meter
van de Westeinderplas af. Zomers, als
de zon schijnt en er een hele boel
zeilbootjes op de Poel zijn (zo noemen
wij de Westeinderplas), dan is dat
toch zo'n mooi gezicht" zo
schreef m'n nicht Trient j e Harting
te Aalsmeer.
„Mijn vader en ik zijn eens met
mijn neef Johannes met de zeilboot
uit vissen gegaan. Toen we er heen
gingen trok mijn neef, want er was
een hele hoop wind en daar moesten
we tegenin. Ik mocht sturen. Wat
ging dat fijn. Maar terug had Johan-
nes het zeil opgezet en wij gingen
met een flinke gang. De boot ging
soms zo scheef, dat hij water schepte.
Ik was bang,- dat hij zou omslaan.
Mijn vader zat bij de rand. Zijn
broekspijpen werden kletsnat. Na die
tijd ben ik wel eens met oom en een
ander neefje mee geweest. Hoe harder
en schever de boot ging, hoe mooier
ik het'vond" Hier hebben jullie
een stukje uit de^brief, die Piet Veen-
stra te Meppel niij schreef.
Ha! Zeilen! De tijd zal weer spoedig
komen, dat we de boot in orde kun-
nen maken en al is het dan ook maar
een doodgewone tweepersoons-zeil-
kano — al moet oom Niek eerlijk be-
kennen, dat hij van zeilen niet veel
kaas heeft gegeten en dat hij het niet
veel verder heeft gebracht dan „fok-
kenist" -- hij mag er, met een van
zijn zoons dolgraag op uit ^rekken om
zo'n lekkere, zonnige zomermiddag
een paar — of meer! — .baantjes te
zeilen.
Het verhaal van neef Piet deed me
evenwel aan de allereerste keer den-
ken, dat ik in een zeilboot zat. Och,
dat is al weer heel wat jaartjes ge-
leden — dat was in de tijd, dat ik
pas op de H.B.S. was: een jog met een
korte broek • aan - - zo'n parmantig
eerste-klassertje, die zich verbeeldt,
dat hij- de wijsheid in pacht heeft
en die dadelijk, een grote mond
opzet. Stil maar — jullie zijn tegen-
woordig anders!
Hoe het zij — het schijnt, dat ik in
die dagen niet op mijn mondje was
gevallen, maar ik stond toch een
beetje verbaasd, toen ik'van een paar
jongens, die al in de derde klas
zaten, de uitnodiging kreeg, met hen
mee te gaan zeilen. Die derde-kTassers
huurden elke Zaterdagmiddag een
zeilboot en ze hadden gedacht, dat
ik het wel eens prettig zou vinden,
met hen mee te gaan.
De andere jongens uit de eerste, die
van mijn uitnodiging hoorden, dach-
ten, dat daar wel wat achter zouy zit-
ten, maar ik was van mening, dat ze
jaloers op me waren. Zo'n uitnodiging
van jongens uit de derde kwam niet
elke dag voor en het sprak dan ook
van zelf, dat ik precies op tijd bij- de
zeilboten-verhuurderij was.
Er stond een hele lap wind en de
jongens van de derde, die in mijn
ogen al héle heren waren, wreveh
zich verrukt de handen over het
prachtige weer, dat we troffen. „Hij
moet maar voorop", zeiden ze tegen
elkaar, „dan. kan-ie de fok bedienen.
Weet je, hoe je dat moet?"
Ik wist er niets van, maar ze leerden
me in een ogenblik, wat me te doen '
stond. We voeren uit. Een van de
derde-klassers zeilde — de anderen
hielpen hem, door mij toe te schreeu-
wen, wannees ik het fokkézeil moest
omhalen. Deksels, wat ging die boot
schuin. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik
dit eerst wel wat vreemd vond, maar
het duurde niet lang, of- ik was er
aan gewend en het kon me helemaal
niet schelen, dat ik, net als de vader •
van Piet, door het spattende water
kletsnat werd.
„Nog een beetje scherper, Aart", zei
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een van de passagiers. „We moeten
hem toch klein zien te krijgen."
Ik wist niet, wat die derde-klasser
bedoelde — ik had het veel te druk
met m'n fokketouwtjes. Ik keek een&
naar de anderen en zag, dat die zich
met de benen tegen de rand van de
boot afduwden en dat ze telkens op
de hoge kant gingen zitten. Het was
maar goed, dat ik dat bijtijds nadeed,
want „meneer" Aart stuurde nu zo
scherp, dat ik vast en zeker uit de
boot was getuimeld, als ik dat
„kunstje" niet had nagedaan. Zo
school ik, net als een echte zeiler,
elke keer als we overstag gingen naar
de andere kant en jk voelde me echt
in m'n sas. Toch wel aardige lui van
die derde klas, om mij mee-te nemen,
dacht ik. En • nu zeiden dé anderen
nog wel, dat ze te groots waren om
zich met jongens uit een lagere klas
te bemoeien. Maar toen...... kwam de.
aap uit de mouwr
„Ben je niet bang?" informeerde
Aart, juist op het ogenblik, dat de
boot weer razend' scheef ging.
„Bang? waarvoor?" schreeuwde ik
verwonderd terug.
„Dat we zullen omslaan!" riep Aart.
Ik haalde de schouders op. „Ik kan
toch zeker zwemmen", antwoordde ik
verontwaardigd.
Het was duidelijk te zien, dat alle
anderen in de boot het heel jammer
vonden, dat ik niet bang was. En
toen we later aan wal stapten — ik
had helemaal gratis een fijne middag
gehad — vertelde Aart me eerlijk, dat
ik voor de anderen wel een beetje
een teleurstelling was geweest. ,We
hadden verleden week ook eeij knaap
zoals jij in de boot. En daar hebben
we een plezier mee gehad Dat
jong schreeuwde huizenhoog als we
maar even schuin lagen — hij wilde
eruit en riep om z'n moesje.. Nu
hadden we gedacht,-dat jij"
Ik schoot in .een lach. „Dat ik óók
zou schreeuwen en jammeren", viel ik
Aart in de rede.. „En daarom hebben
jullie me meegenomen om me
eens lekker in de benauwdheid te zet-
ten. Je had eerst qens moeten vragen,
of ik zwemmen kon."
Als je kan zwemmen, dan hoef je niet
zeilen niet zo benauwd te zijn — dan
ben je vertrouwd met het water, al
heb je dan ook nog wel de kans, dat
er iets minder prettigs kan gebeuren.
Want wie wil spelevaren, zij wijs en
wél-bedacht Dat laatste zei Ik
toen niet — dat zeg ik nu aan Trien-
tje, die zo lekker dicht bij het wa,ter
woont — aan Piet, die vaak mst een
boot meemag —- ja, dat zeg ik aan al
mijn neven en nichten ~ voor het
komende seizoen: stap niet in een
zeilboot, in een roeiboot of in een
kano, vóór je goed kan zwemmen!
•Nu moet je ook niet doen, zoals Jan-
tje, die de eerste keer doodsbenauwd
was, toen hij te water werd gelaten.
Nauwelijks was de jongen eruit of hij

' zei bibberend: „ik ga nooit meer
zwemmen, vóór ik het goed kan!"
Het mooie van raadseloplossen is, dat
je steeds weer kunt proberen, de
goede antwoorden te krijgen. Lukt het
de ene keer niet, dan lukt het de
andere maal wél. Zie zo — wij zijn
er weer:

'De oplossingen

uit ons nummer van 20 Februari luiden
als volgt: 1. Arbeid adelt. De woordjes
waren: Dadel. Bart en ei. 2. Zandvoorfc,
Zuidbroek of Noordbroek en Monniken-
dam.

De hoofdprijzen

' werden toegekend aan: Rins de Vries, j.,
11 j., Archangelstraat 76, Zaandam (rooi-
de adelende arbeid) en aan Hendrika Nij-
kamp, m., 11 j., Maïkeloseweg 43, Rijssén
(voor de plaatsnamen).

Troostprijzen verwierven: Mary van
Buren, m., 14 j., Deurloostraat 33', Am-
sterdam-Zuid; Annie van Es, m., 14 j.,
Vijzelpad' W 45a, Hattemerbroek; Aalt je
Dantuma, m., 12 j., Waling Dijkstrastraat
35, Sneek; Jan Kleinbussink, j., 10 j., Van
Deldenstraat 7, Deventer; Ria van Son,
m., 12 j., Galjoenstraat 95, Tilburg en
Jan Boeringa, j., 11 j., Glaslaan 28,
Nieuw-Buinen, Dr.

Onze nieuwe prijsraadsels

begin ik met het zandlóperraadsel, dat
Martinus v. d. Meer te Scharsterbrug bij
Joure voor ons maakte.
Er moet een heel bouwwerk bij. Op de
eerste serie stenen moet nu een woord
worden gezet, dat er naast nader is om-
sohreven. Op elke steen komt één , letter,
van boven naar. beneden gaat er een
steen, dus ook een letter af. Met de over-
gebleven letters vormen we het volgende
woord. In het midden houden we slechts
een* letter over. Daarna wordt het aantal
stenen en dus ook het aantal letters tel-
kens een meer. We passen dan de' zelfde
manier toe. Hier komt de "zandloper met
de omschrijvingen:

KRACHTIGER GEWEST SERIE
VRUCHT GYMNASTIEKTOESTEL
MUZIEKNOOT MEDEKLINKER
GOD VAN EGYPTENAREN SOORT
METSELSPECIE BOSGOD STAR
KIJKEN , BEGINNEN (bij wedstrijd).

l... 1 . 1 , 1 . 1

L i r -1

Zijn lullie goede
detectives ?

.Ja, zo zou de titel van onze tweede prijs-
vraag kunnen, zijn. Lees eerst de onder-
staande geschiedenis.
Een tijdje geleden deed in een grote stad,
des nachts tussen 12 en 4 uur een poli-
tie-agent zijn ronde, toen hij plotseling
gerinkel van glas hoorde. De. agent ver-
snelde vzijn pas, maar nog voor hij het

jzzEininirn.

huis, waarvan een ruit was gebroken, had
bereikt, kwam hem een fietser, kalm
rijdend, tegemoet. Dadelijk hield de agent
den man aan.
„Goeie avond", zei de fietser.
„Heeft u toestemming om tussen twaalf
én vier uur op straat te zijn?" vroeg de
politieman.

„Hier is mijn bewijs", antwoordde de
man, terwijl hij een papier liet zien.
„Hum « heeft u méér nachtdienst?"
vroeg de politieman.
„Altijd", luidde het antwoord.
„Zo..., ga dan maar eens mee naar het
bureau, — dat zullen we dan wel eens
verder uitzoeken", sprak de agent. Hij
nam den fietser mee en toen bleek' al
spoedig, dat de man, die zo vriendelijk
goeden avond had gezegd, den agent
lelijk had bedrogen, — ja, dat hij 'een
vervalst panier had laten zien en dat

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
Dadelijk fêrug . . . . • f en grappige film • Beeld van Jan Lutz

Regie en tekst N. J. P. Smith

Even melk hqlen, Kareltje, maar denk
erom: dadelijk terug.

't Is weer lekker glad.

Ha fijn! Even meeglijden. Poesie nelkie!.

Leeg én volt.

s



— CORRESPONDEREN-
i

EN RUILEN
Corresponderen willen: Diny Leef-
tink, m„ 11 j., Oostburgerweg 77,
Enschede; Piet Backer. j., 12 j.,
Willem van Beierenstraat C 38,
Schagen (met j .) ; Oof v. d. Vel-
den, j., 13 j., Middelsluis West 3,
Numansdorp (Z.-H.) (ruilt ook
postzegels); Corj-ie van Efferen,
m.. 14 j1., Koninginnestraat 19rood,
Dordrecht; Kary Lagrouw, m., 15
j., Óuddorpschestraat 14B, Schie-
dam (liefst uit Deventer); Jantina-
Aartje Ponk, m.. K j., Bos ep
Vaart, Vries; Jaap Vermeer, j.,
15 j., l'ste Atjehstraat 115', Amster-
dam-Oost (ruilt ook postzegels).
Ruilen wil: Henk Ruules, j.. 11 j.,
P. J., van Kerckhofstraat 16A, Gro-
ningen (Verkade-bonnen tegen
Hag-bonnen).
Jongens en meisjes, die willen
corresponderen of die wat te ruilen
hebben, kunnen zich rechtstreeks
tot bovengenoemde neven en nich-
ten wenden. Wie zélf in deze ru-
briek wil worden opgenomen (je
verplicht je er dan toe, alle aan-
vragertjes antwoord te geven) kan
schrijven, aan

OOM - NIEK,
Postbus 100,
Amsterdam-C.

hij de ruit had ingeslagen, om in te bre-
ken. Door het lawaai, dat hij daarbij had
gemaakt, had hij het maar beter ge-
vonden, weg te gaan.
Mijn vraag is nu: waarom bracht de
agent den fietser naar het bureau, of-
schoon alles toch in orde leek te zijn?
Omdat ik niet zo heel veel vertrouwen
heb in de speurzin van mijn neven en
nichten (laat eens zien, dat ik mij ver-
gis" en stuur allemaal een goede oplos-
sing!), stel ik voor dit detectiveraadsel

•TWEE HOOFDPRIJZEN beschikbaar.
Inzendingen zo spoedig mogelijk, doch in
elk geval vóór 26 Maart aan Oom Niek,
Postbus 100, Amsterdam-C.

Een woordje terug'
Emile de Reeder te 's-Gravenhage krijgt
pianoles van z'n vader, die pianoleraar is.
Je zou zeggen: is die Emile even een
bof f erd. Ik hoop nu maar, dat de zoon
naar z'n vader aardt en dat hij* muzikaal
is. Dan kunnen beiden veel plezier van
de lessen hebben. Emile moet me eens
schrijven, hoe het gaat. Indertijd heeft
tante Cor orgelles van haar -vader gehad.
Dat ging helemaal niet. De vader van
tante was nogal driftig en als zij haar les
niet heel goed speelde, dan ...... kreeg ze
een pak voor haar broek! Toch heeft'
tante Cor later heel aardig piano leren
spelen. Reg en Ron — wij trouwens alle-
maal — hebben er nu nog plezier van,
doordat wij vaak de liedjes meezingen, als
tante Cor speelt. Ja, radio in huis is ge-
zellig, maar zélf muziek maken is veel
leuker.
Het deed me plezier, te horen, dat Dini
Heij te Hilversum zoveel genoegen van
haar legpuzzle beleeft. Dini heeft een
hele tijd in het ziekenhuis 'gelegen en

zelfs was ze er nog met Sinterklaas. Nu
niet meer ziek worden — het is thuis
altijd prettiger dan in een ziekenhuis, ook
al word je er nog zo goed verpleegd.
Rosa Bom te Den Haag denkt, dat 'ik
werkelijk een baard én een kaal hoofd
heb. Ze vraagt me, of ik heus ook nog
een bril draag. En dat allemaal, omdat
ik bij de uitslag van de tekenwedstrijd
eens had gezet, dat ik waarschijnlijk alle-
maal Sinterklaastekeningen had gekregen,
als ik had geschreven, dat ik een baard
had — dat ik allemaal meneren met bril-
len had ontvangen, als ik er bij had ge-
zegd, dat ik een bril droeg. Nee, Rosa, het
is artders. Hoe het is?... Zou je het heel
graag willen weten?
Mientje Straat te Amsterdam stuurde me
een heel kattenverhaal. De poes moest
naar het asy-1, maar gelukkig kreeg Mien-
tje er een jong katje voor in de plaats.
Ik vond het aardig van haar broer Hans,
dat hij de kosten voor het nieuwe poesje
betaalde.
Leen Verseput te Zonnemaire zond me
een raadseltje, dat ik al kende. Dat mag
niet voorkomen Als jullie raadsels stu-
Ven, moet je de oplossing erbij doen, maar
het mag nooit een raadsel zijn, dat je
niet zelf hebt verzonnen.
Tannetje van Krimpen — ik vind Tan-
netje een mooie, bijzondere naam — net
als Reg , en Ron — die te" Rotterdam
woont, stuurde me ook een raadsel, maar
ze zette erbij, dat ze het had overgeschre-
ven. Dan weet ik tenminste, dat het niet
in de krant kan.
Annie van Es te Hattemerbroek heeft nog
drie oudere broers en die. doen je niks
als plagen, schrijft Annie. Ze moet maar
denken, dat plagen ook wel prettig Kan
zijn en dat oudere broers het nooit zo
kwaad menen. De raadsels mag je ook
op een briefkaart inzenden.
Cor Vane te Wateringen heeft zes konijn-
tjes gekregen. Pas er:goed op en laat het
die lieve diertjes aan niets ontbreken. De
groeten aan je vader.
Ik geloof, dat de, halve familie van
Sjoerd Bakkema te Achtkarspelen naar
het hospitaal moet. Als Sjoerd al die
neven moet bezoeken, heeft hij wat te
doen. Hij zou er misschien _wel op tle
schaats heen kunnen — als er tenminste
nog ijs is. Laten we hopen van niet en
dat de neven weer uit het ziekenhuis zijn.
als Sjoerd dit woordje terug leest. Dan
zijn we allemaal tevreden.
Cornelis Zwijnenburg te Lekkerkerk moét
oppassen, dat hij niet te veel den bollebof
uithangt met duiken. Als er plaats voor
is, worden .de verhalen van jou en van
Aartje misschien geplaatst. Alleen — en
dat geldt ook voor andere neven en nich-
ten die mij wat sturen — jullie moe.ten
allemaal geduld hebben. Zo mag Jo Vel-
zen té Enschedé het me heus wel schrij-
ven, als ze een aardig voorvalletje heeft
meegemaakt. Maar net wat ik zei: ge-
duld — en niet boos zijn, als de geschie-
denis niet de zelfde week nog in „Arbeid"
staat. Dat kan mee- en" kan tegenvallen.
Dat zelfde zeg ik ook tegen „tante" Loek.
die zo „koeiig"_was— dat woord heeft die
tante zelf verzonnen! — geen adres in
haar brief te zetten. Nu moet tante zelf
maar eens vertellen, hoe ik daar mee
aan moet. Als ze rnij dat.adres niet geeft.
dan ben ik -er heus bang voor, dat ze het
Zonnetje niet aan haar kinds-kindskinde-
ren kan voorlezen.
Voor m'n nieuwe neven en nichten weer
een bijzonder woord van welkom. Onze
familie breidt zich steeds nog uit. Het
hindert mij niets: hoe meer zielen, hoe
meer vreugd. Dat is de mening van

OOM NIEK.

^Roelof Citroen JUWELIER

AMSTERDAM
Kalverstraat l Telefoon 37658
DEN HAAQ
Hoogstraat 23 Telefoon vl 11757

EIGEN WERK VAN LEZERTJ.ES
Hoe Annie vriendinnetjes kreeg

Annie Rovers was een stug kind. Altijd
ze even onvriendelijk en kattig,

Daardoor had zij geen vriendinnen en
moest ze vaak alleen naar en uit school.
Haar moeder zei dikwijls, dat Annie wat
liever en vriendelijker moest zijn. Maar
Annie luisterde er niet naar. Alle meis-
jes van school lieten haar links liggen.
Niemand bemoeide zich ooit met haar.
Maai toen ze kreeg vriendinnetjes
Eens op een dag stond er een grote
troep kinderen op de speelplaats. Annie
was daar niet bij, zij stond wat verderop.
Toch kon ze horen wat er werd gezegd.
„Zeg ik mag' Zondag een partijtje hou-
den, iullie mogen allemaal komen, be-
halve Annie Rovers, want dat is zo'n
kat", zei Liesje. „Ja zeker, ze is een
kat", w.erd ei geroepen. Allen keken
even in ae richting van Annie.
Nu pas dacht ze er aan, dat ze een ver-
velend kind was. En dat het geen won-
°er was, dat ieder een hekel aan haar
ha i Toen nam ze zich voor, voortaan
vriendelijker te zijn. Dat deed ze ook.
Nog voor de Zondag kwam, had niemand

meer een hekel aan haar. .Zelfs mocht
zij op het partijtje van Lies komen. Zo
werd Annie voortaan altijd lief en aar-
dig voor iedereen En nu had ze ook
vriendinnetjes.

ANNIE FRIEL1NK, m., 9 j
Dr De Visserstr. • 15, Rotterdam

DE SNEEUWMAN
Daar staat hij nu, die arme man.
Hij leeft zolang hij leven kan.
Maar als de dooi komt, wordt hij ras
Een hele grote waterplas
Het laatste wat de sneeuwman zegt,
Terwijl hij z'n stokje nederlegt,
Ie: „'t Volgend jaar zie je me weer,
De lente komt,
Ik groet u zeer."

Henny Stoutjesdijk. m. ?
Jan Steenl. 5.

Heemstede.

Opgericht 1850 Eigen Atelier

BOEKHANDEL G. i. GRAAUW — KEIZERSGRACHT 168 — AMSTERDAM C

EEN DUNDRUKEDITIE van.de

PRACHTICE TRILOGIE VAN
TRYGVE GULBRANS.SEN
HANDIG SMAAKVOL

van
formaat^

van
uitvoering

DE DRIE DELEN

TEZAMEN

IN ÉÉN BAND

GEBONDEN

3OEIEND
van

inhoud

GOEDKOOP
in

prijs

f6.95
formaat 13 x 20 c.M.

Gebonden in geheel lijmen Dand met gouden titel en rode opdruK
naar speciale ontwerpen van den bekenden kunstenaar Anton Pteck.

BETAALBAAR~MET ÉÉN EÜLOEN PER MAAND'
DE BEROEMDE TRILOGIE
„De Geschiedenis van het Geslacht „Björndal".
waarvan de titels der afzonderlijke delen
luiden:

, EN EEUWIG ZINGEN DE BOSSCHEN" .
WINDEN WAAIEN OM DE ROTSEN"

..DE WEG TOT ELKANDER"
behoeft seen aanbeveling, noch omschrijving,
daar een ieder dit werk wel eens of zelf gelezen
heeft, of het in zijn naaste omgeving heeft
horen roemen. .

Het is dan ook werkelijk iets bijzonders, dat in deze tijd een dundruk-
editie tot stand is gekomen, waarbij de 3 delen in één band zijn gebonden
NOG GEDRUKT OP PRIMA J1XUSTRATIEDRUK EN BEVATTENDE
ALLE ZWARTILLUSTRAT1ES, WELKE IN DE GROTE UITGAVE VOOR-
KOMEN.

A. BESTELBILJET
Ondergetekende wenst franco te ontvangen van

Boekhandel G J. GRAAU\V. Keizersgracht 168. Amsterdam-C.
Telefoon 44505 — Postsiro 48605 — Gein. Giro G. 2021:

l ex. BE GESCHIEDENIS V \ N HET ( JKSl .ACI IT B.IWRMIAL, cluixlruk-edit ie F C,.i>.>
keurig gebonden en wenst het .bedrag te Detalen in maandelijkse termijnen van 1...

Naam:

Volledig adres:



Zondagochtendvoorstellingen Volksontwikkeling

„Het paard van Troje"
Dit blijspel in drie bedrijven van Henk
Bakker wordt opgevoerd door De
Hehonwspelers, spelleidmg Johan Boezer.
Medespelenden zijn Jolian Boe/er. Mag-
da van Honk, Alma van Brussel. Tonny
Venvey, Helene Pint», C'illy I5ach. Gerard
Arhons, Ah v. Vegten. N'ann.v .Ir-nnings.
Toegangsprijs bedraagt 50 cent voor ge-,
organiseerden en hun huisgenoten, 80
cenl? voor ongeorganiseerden, alle rech-
ten inbegrepen, en een beperkt aantal
werklozenkaarten van 10 cent.
In verband met de beschikbare plaats-
ruimte wordt voor elke plaats slechts
één voorverkoopadres vermeld: voor de
overige adressen zie men de bekende
affiches.
APELDOORN VRIJDAG 13 MAAKT
Tivoli, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Hoofdstraat 178 en 's avonds
aan de zaal.
DEVENTER ZATERDAG 14 MAART
Help U Zelve'n, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Singel 18 en 's avonds
aan de zaal.
ALMELO ZONDAG 15 MAAKT
't Qroenendal, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Wierdensestraat 22 . en
's avonds aan de zaal,
ENSCHEDE MAANDAG 'l G M A A K T
Irene, aanvang 7.30 uur n.m. (zaal gpen
6.30 uur). Kaartverkoop: Molenstraat 46
en 's avonds aan de zaal.
HENGELO DINSDAG 17 MAART
Concertgebouw, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Reitzstraat 12 en des
avonds aan de zaal.

NIJMEGEN WOENSDAG -18 MAAKT
Kleine zaal ,.De Vereniging", aanvang
7.3O uur n.m. Kaartverkoop: Berg en
Dalseweg 38 en 's avonds aan de zaal.
Dit programma komt tevens in Amers-
foort, Goudu.*I!itssum en Katwijk aan
Zee. Nadere liij/nnderhedcn. in liet vol-
gend nummer vaii „Arbeid".

Cabaret en Klein-toneel
Vrolijke avond van muziek, zang, toneel,
voordracht en vrolijke schetsen door het.
Kleinkunst-Ensenible o.l.v. Hart Elfrink,
waaraan meSewerkeii : ISeppie Kila, Kiek'
Berkhout, Jolian Kohier, Bart EUriiik en
Jan Latude.
De namen van deze artisten staan er
borg voor, dat u naar hartelust kunt
lachen.
De toegangsprijs bedraagt 35 cent voor
georganiseerden en hun huisgenoten en
50 cent voor ongeorganiseerden, a.r. in-
begrepen, terwijl voor werklozen een
beperkt aantal kaarten van 10 cent ver-
krijgbaar is.

-DOESBURG VRIJDAG 13 MAART
Concertzaal, aanvang 7.3O uur n.m.
Kaartverkoop : Bergstr. 63 en 's avonds
aan de zaal.
LOCHUM ZATERDAG 14 MAART
Schouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: penningmeester der aan-
gesloten vakgroepen en 's avonds aan de
zaal.

BKl'MMEN ZONDAG ir, M A A K T
Hotel Coucordia, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop : Bienderen D 67 en des
avonds aan de zaal.
GOOR MAANDAG 16 MAART
Grote Sociëteit, aanvang' 8 uur u. m.
Kaartverkoop: bij de bekende adressen
en 's avonös aan de' zaal.
HOOGEVEEN DINSDAG 17 MAART
Hotel Mulder, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Kanaalweg 120 en des
avonds aan de zaal.
EMM.EN WOENSDAG 18 MAART
Concertzaal Groothuis, aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: Kerkhof laan 7 en
aan de zaal.
STADSKANAAL

DONDERDAG 19 MAAKT
Frascati, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Semsstraat H 18 en aan de
zaal.

GORREDIJK , VRIJDAG 'M .MAART
Hotel Sytsema, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop : aan de- z-aal.
VEENDAM ZATERDAG 21 MAART
Concertzaal Parkzicht, aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: Westerd'iep D 240 eii
's avonds aan de zaal:

HOOG E/AND ZONDAG 22 MAART
Hotel Faber, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Nieuweweg 61 en des
avonds aan of zaal.
Dit programma komt teven» in Appinge-
dam, Dokkum, Hartingen, Beverwijk,
Schuiten, IJnuiiden, Bolsward, Wommols
en Workiini. Nadere bijzonderheden i*
het volgend nummer van „Arbeid".

Vreugde en Arbeid-
variété

Een uitstekende variétévoorstelling, waar-
aan medewerken: de 3 Jarkson's, popu-
lair accordeon-trio: de 3 Holborns. sa-
lonacro.baten: Diana en partner, muzi-
kaal duo: Melachini, illusionist; Carla
met. haar sprekende poppen: de 2 Wil-
Imry's. hoog-rek-acrobaten; Nelly en
Alfred lliUman, solodansen; en de bal-
letsroep uit het Nederlands Ballet.
Orkest p.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 be-
perkt aantal kaarten van 10 cent ver«
krijgbaar is.
E INDHOVEN VRIJDAf i 13 MAART
Gebouw Voorwaarts., aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: Edelweisstraat 134
en 's avonds aan de zaal.
DORDRECHT /ATERDAG 14 MAART
Kunstmin. aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Singel 162 en. 'S avonds aan de
zaal.
ROTTERDAM ZONDAG 15 MAAKT
Aula Gemeentelijke H. BS. a. h. Afri-
kaander Plein, aanvang 1.30 uur n.m.
Kaarten a 60 cent voor georganiseerden
en hun huisgenoten en 90 cent voor on-
georganiseerden verkrijgbaar bij : Heeni-
raaclssingel 163: prop. winkel. Matthe-
nesserdijk 265 en 's middags -San de zaal.
MAASTRICHT MAANDAG 16 MAART
Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Kesselkade 40 en des
avonds aan de zaal.

' ARNHEM DINSDAG 17 MAART
Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Jansbuitensingel 17 en
's avonds aan de zaal.
•s-HERTOGENHOSCH

WOENSDAG 18 MAART
Casino, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Zuidwal 46 _en 's avonds aan
de zaal. Geen kaarten voor ongeorgani-
seerden.
ZWOLLE DONDERDAG 19 M A A K T
Buiten Sociëteit, aanvang 7.30 uur. n.m.

. Kaartverkoop: Eekwal 29a en 's avonds
aan de zaal.
ZUTIMIEN VRIJDAG 20 MAAKT
Buiten. Sociëteit, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Stationsplein 3 en aan de
zaal:
LEEUWARDEN ZATERDAG 21 MAART
Harmonie, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Nieuwekade 84 en 's avonds
aan de zaal. Werklozenkaarten uitslui-
tend bij Nic.. Tulpstraat 3.
ASSEN ZONDAG 22 MAAKT
Cöncerthuis, aanvang 7.30 uur n. .m'
Kaartverkoop: Brink 28 en 's avonds
aan de zaal.
Dit programma komt tevens in Gronin-
gen. Amsterdam, Hilversum en Utrecht.
Nadere bijzonderheden in het volgend
nummer van „Arbeid".

Filmvoorstellingen
Vertoond wordt de Nederlands' spreken-

. de film „Vadettje Lanitbecn" met Lilly
Bouwmeester in de hoofdrol, tevens ge-
varieerd . bijprogramma. Toegangsprijs
voor de avondvoorstelling bedraagt 25
cent voor georganiseerden en hun hiiis-
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.
MIDDKLIIARNIS VRIJDAG .13 M A A R T
Concertzaal Hotel Meyer, aanvang 8 uur
n.m. Kindervoorstelling aanvang 4 uur
n.m. Kaartverkoop.: Nieuwstraat 8b en
aan de zaal.
OUÜDORP . ZATERDAG 14 .MAART
Oude School, aanvang 8 uur n.m. Kin-
dervoorstelling aanvang 3 uur n.m.

'Kaartverkoop: Dijkstelweg 406 en aan
de zaal. - .
H E R K I N G E N MAANDAG 16 MAART
Gemeente School, aanvang 8 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 5 uur mm.
Kaartverkoop: Nieuwgtraat 111 en aan
de zaal. •

GOKDEREEDE DINSDAG 17 MAART
•Hotel Néderveld, aanvang 8 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 5 uur n.m.
Kaartverkoop: Torenstraat 224 en aan
de zaal.

. DIRKSLAND WOENSDAG 18 MAAflT
Odeon, aanvang 8 uur n.m. Kindervoor-
stelling aanvang 5 uur n.m. Kaartver-
koop: Wemerlaan 682 en aan de zaal.

AMSf ERDAM ZONDAG 15 -MAAKT
Bialto Theater, aanvang 1O.30 uur v.ia.
Vertoond wordt de film „Een hopeloos
Geval", met als bijprogramma: Herik
Voshart. tenor-zanger.
Toegangsprijs 25 cent per persoon, werk-
lozen 10 cent. Kaartverkoop: Prins Heii-
drikkade 49; V. & A., Leidscheplein en
voor zover voorradig ;s morgens aan de
zaal. Werklozenkaarten uitsluitend vla
de vakgroepen.
De volgende Zondasoclitetnlvoorstellius
\indt plaats op Zondag '-'•> Maai t a.s. in
liet Hallen-theater, met de Odeon -Terra-
f i lm „Wintersport en .Minnebrieven."
S C H I E D A M ZONDAG 15 MAART
Monopole Theater, aanvang 10.30 uur
v. m. Vertoond wordt de Odeoii-film
„Ju-Ju" met Maria Andergast en Al-
brecht Schönhals, toegang 14 jaar.
Bij programma: de 3 Jacksons, accor-
deon-virtuozen. Toegangsprijs: 30 cent
per persoon, werklozen 10 cent. Kaart-
verkoop: Archimedesstraat 16 bv. en des
morgens aan de zaal.
H I L V E R S U M . ZONDAG 15 MAART
Casino Theater, aanvang 10.30 uur v.rn.
Vertoond wordt de Nederlands' sprekende
Odeon-film „Drie Wensen" met Annie
van Duyn en Aaf Böubër! Toegangsprijs:
30 cent per persoon, werklozen 10 cent.
Kaartverkoop: Stationsstraat 8 en des
morgens aan de, zaal.
DEN HAAG ZONDAG 15 MAAKT
Odeon Theater, aanvang 10.30 uur v. m.
Vertoond .wordt de Ocleon-film „Beate
Kaiserling" met Lil Dagover, leeftijd 18
jaar. Bijprogramma : Pierre Driessen,
liedjeszanger met harmonica-begeleiding.
Toegangsprijs: 30 cent per persoon,
werklozen 10 cent. Kaartverkoop : Dr.
Kuiperstraat 10 en V. & A.-Inlichtin-
genbureau a. d. Hoi weg, alsmede 's mor-
gens» aan de iaal.
De volgende Zondagochtendvoorstelling
vindt plaats op 'iil Maart a.s. met de
Odeuii-filin „Ju-Ju".
UTRECHT' ZONDAG 15 MAART
Scala Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Vertoond wordt de Odeonrfilm „Vivere"

'met Tito- Schipa. Bijprogramma: Ha-
waiïan-Kwartet ,,De Zuidzee-Eilanders".
Toegangsprijs: 30 'cent voor georgani-
seerden en hun huisgenoten, 45 cent
voor ongeorganiseerden, alsmede een be-
perkt aantal werklozenkaarten van 10
cent.
Kaartverkoop: Oudenoord 12 en 's mor-
gens aan de zaal.
ROTTERDAM ZONDAG 22 MAAKT
Gebouw Odeon. aanvang 10.30 uur v.m.
Vertoond wordt de culturele film ..Uit
de Zuid-Amerikaanse Dierenwereld",
met als . bijprogramma het Hawaiïan-
Kwartet „De Zuidzee-Eilanders".
Toegangsprijs 30 cent per persoon; werk-
lozen 10 cent. Kaartverkoop: Hëemraads-
singel 163 en :s morgens aan de zaal.
LEIDEN ZONDAG 22 M"AART
Trianon Theater, aanvang 10 uur v m.
Vertoond wordt de Odeon-film „Vivere"
met Tito Schipa, met als bijprogramma
Pierre Driessen-, zang-intermezzo.

Huisvlijtacties

Lich. ontwikkeling
G ymnastiekcursussen

Voor nadere bijzonderheden omtrent de
bestaande en/of op te richten gymnas-
tiekcursussen te Amsterdam 'en Haarlem
verwijzen, wij naar het voorgaande num-
mer van „Arbeid"; in het bijzonder naar
hetgeen . daarin omtrent een cursus
rhythmisdie' gymnastiek voor de dames
te Amsterdam wordt vermeld. Nadere
bijzonderheden wórden gaarne door de
Districtskantoren verstrekt.

Jiu-jïtsu-cursussen
Ook voor bijzonderheden omtrent de op
te richten cursussen jiu-jitsu te Amster-
dam, Haarlem. Rotterdam en Den Haag
verwijzen wij naar het Weekblad ..Ar-
beid" van 6 Maart j.l. Nadere inlichtin-
gen jmtrent tijd, plaats en deelnemers-
prijzen worden gaarne verstrekt door de
Districtskantoren in de desbetreffende
plaatsen.

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

»
Zwemmen te Alkmaar

Nogmaals wordt de aandacht gevestigd
op de goedkope zwemavonclen in de
Overdekte Bad- en. Zweminrichting,
welke iedere Donderdagavond van 7.30 —
8.30 uur worden georganiseerd.
Zoals bekend is een zweminstructeur
aanwezig- voor het geven wan gratis
onderricht..

Bokswedstrijden te Leiden
Voor de bokswedstrijden, welke op Dins-
dag 17 Maart a.s, om 7 uur n.m. in de
.Stadsgehoórzaal te Leiden zullen worden
gehouden en waarbij twee interessante
prof. partijen op het programma staan,
is voor de leden van het N.V.V. een
aantal toegangsbewijzen tegen sterk ge-
reduceerde prijzen verkrijgbaar bij het
Bistrict Leiden, Herengracht 34.

In Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Hil-
versum. Utrecht, 'Arnhem, Eindhoven,
Assen en Leeuwarden worden thans
huisvlijtacties gevoerd. Hoewel deze voor

• iedereen openstaan, worden speciaal de
leden van het N.V.V. en' hun huis-
genoten opgewekt hieraan deel te
nemen. J {rist in deze tijd kan men een
aangename én nuttige, besteding van de
vrije tijd goed gebruiken In het voor-
jaar zullen in de genoemde plaatsen ten-
toonstellingen georganiseerd worclenr
waar de mooiste werkstukken op elk
gebied worden tentoongesteld. Een groot
aantal prachtige prijzen is uitgeloofd.
Kosi*n zijn aan de deelname niet ver-
bonden eri bij de districtsdiensten van
Vreugde en Arbeid' is een propaganda-
circulaire met alle gegevens gratis op
aanvraag verkrijgbaar.

Bedrijfsbibliotheken
De • afdeling Volksontwikkeling, propa-
geert momenteel de stichting van een
z.g. bedrijfsbibliotheek en staat daarbij
met raad en daad terzijde. Haar stau-
daard-bibliotheek bevat een keur-collec-
tie van de beste werken op alle gebieden,
en door jaarlijkse aankoop van nieuwe
delen ontstaat een bibliotheek, waar het
gehele bedrijf trots op is.
De werknemers zullen de mogelijkheid,
regelmatig de beste lectuur voor zich-
zelf en het gezin op gemakkelijke -wijzs
te kunnen verkrijgen, ten zeerste waar-
deren.
Ook de boekenkast wordt er bij geleverd.
Werknemers interesseert uw collega's
hiervoor en tracht met steun van de di-
rectie tot het stichten van een bedrijfs-
bibliotheek over te gaan
Nadere inlichtingen worden gaarne ver-
strekt door de afdeling Volksontwikke-
ling, Amstel 224-226 te Amsterdam.

Natuurvriendenhuizen
Nu de Winter weer bijna voorbij is en
de Lente in aantocht is, gaan de ge-
dachten ongetwijfeld weer naar de be-
kende Natuurvriendenhuizen.. Daarom
wordt er reeds thans de aandacht op ge-
vestigd, dat in de maand April voor een
kort of lang verblijf ^de onderstaande
Natuurvriendenhuizen weer" voor een
ieder geopend z i jn :
De Iloiulsrng te' Noordlaren (corresp. W.
Vrieze, Heerenstraat 33a, Groningen i .
Het Hunehi i is te Havelte (corr.adres A.
Konstapel, Bankastraat 16, Meppel).
Ons Honk (corresp. adres G. de Jong,
DaTiliastraat 19 te Hilversum).
.De Brtimmel, Natuurvnendenhuis te
Bennekom (corresp. aan dit adres).
Voor logies diene men zich rechtstreeks
tot bovengenoemde adressen te wenden.
onder insluiting van postzegel voor ant-
woord. Bovengenoemde openstelling van
deze huizen geldt uitsluitend voor de
maand April xvopr Mei en de volgende
maanden gelieve men derhalve nog geen
logies aan te vragen.
Zoals bekend bedraagt het tarief voor
overnachten 4O cent voor georganiseer-
den (p. p. per nacht) e-n 60 cent p. P. p.
nacht voor ongeorganiseerden, terwijl
liet gebruik van een slaapzak verplicht
i's. Slaapzakken worden voor maximum
5 dagen verhuurd a 15 cent per zak.
Voor alle verdere inlichtingen wende
men zich tot het Centraal Bureau van
de Natuurvriendenhuizen, AmsCel 224-
226 te Amsterdam.

Vrijwillige mede-
werkers gevraagd!

De werkzaamheden van „Vreugde en Ar-
beid" breiden zich dermate uit, dat in
vele plaatsen behoefte is aan enige vrij-
willige medewerkers, welke ingeschakeld
kunnen worden, op verschillend terrein.
Enkele mogelijkheden worden hierbij
vermeld: Het optreden als kaartverkoop-
adres voor. onze voorstellingen, het op-
hangen van een affiche hiervoor voor
eigen raam. alsmede het bewerken hier-
voor van vrienden en kennissen; bij de
organisatie van de on tspanningsbij een-
komsten, zwemavonderi enz., b. v. voor
het uitdelen van propagandacirculaires,
het aanwijzen van plaatsen, controle bij
de ingang enz.: het bevorderen van de
kaartverkoop in het bedrijf. ' waar men
zelf werkzaam is of het bezoeken daar-
voor van andere bedrijven; het assis-
teren van den plaatselijk vertegenwoor-
diger bij andere propaganda-aangelegen-
heden.
Kortom bij het maken van propaganda
in de ruimste zin van het woord- voor de
vele uitingen van .Vreugde en Arbeid,
zoals öe ontsparmingsbij eenkomsten, de
zwemavonclen, reizen en vacantie, licha-
melijke ontwikkeling, volksontwikkeling
en schoonheid van den arbeid.
De mogelij Wieden zijn vele en ongetwij-
feld kunt ook u daarbij een werkzaam
aandeel hebtae\i.
Aanmeldingen hiervoor bij de afdeling
Pers en Propaganda van het Centraal
Bureau van „Vreugde en Arbeid", Am-
stel 224-226 te Amsterdam.
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