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U it den aard der zaak komen middenstandsvraagstukken in het
orgaan van het N.V.V. niet-dikwijls aan de orde. De vakbewe*
ging houdt zich immers in de eerste plaats bezig met de -arbei*

dersbelangen en het gebeurt maar zelden, dat deze ons op het
terrein van de middenstand brengen. Zelfs kan dat wel eens f de
indruk wekken, alsof wij uitsluitend arbeidersbelangen zien en die
van de middenstanders niet, doch dat is niet meer dan schijn. Wij
kennen de noden van de'middenstand wel, maar zij liggen buiten
het terrein van onze werkzaamheid. Des te meer is het ons opgeval*
len, dat in de laatste maanden enkele middenstanders een beroep
hebben gedaan op het N.V.V. Zo kregen wij een brief van een
kiemen ondernemer, wiens kinderen in het N.V.V. zijn georgani*
seerd krachtens hun onderscheiden beroepen, en die ons de vraag
stelde, of er niet ook voor hem een N.V.V.*bond bestond. Die man
hebben, we moeten teleurstellen; een vakbond organiseert mensen in
dienstbetrekking, doch geen kleine zelfstandigen. Reeds in de namen
van de verschillende vakorganisaties komt dat tot uiting. Die naam
luidt .immers meestal: Bond van Arbeiders in het .'...bedrijf. Voor
de puntjes leze men dan bouw*, transport*, textiel*, spoor* en tram*,
enz. enz. Er bestaat echter geen vakbond, die alle beroepsgenoten,
ongeacht of zij bij anderen werken dan wel zelfstandig hun bedrijf
voeren, opneemt.
Deze man voelde de behoefte aan een organisatie, die voor zijn
belangen opkomt. Blijkbaar was hij niet bekend met hetgeen er op
middenstandsgebied gebeurt, want er bestaan tal van middenstands*
organisaties, die heel gae-d werk verrichten. Toch schijnt daar
het resultaat van collectieve be*
staansbescherming niet -zo ver* g1"
trouwen wekkend te zijn .als bij |
de arbeidersbonden het geval is, |
anders zou deze man eerder bij §
de middenstandscehtral& terecht
zijn gekomen dan bij het N.V.V. |
Succes immers brengt bekend*
heid met zich mee.
[Wij hebben ook andere brieven
gehad van middenstanders. Daar - |
waren enkele mensen bij, die |
meenden, dat alleen de N.V.V.*
leden konden profiteren van de
ziekenfondsregeling. Zij dachten
door aansluiting bij het N.V.V. |
zich van- de voordelen van de
sociale vöcrrzieningen te kunnen
verzekeren. Doch ook dit is on* - i
mogelijk. En wel om een andere, |.
doch soortgelijke reden als waar*
om de zelfstandige middenstan*
ders geen lid van de vakbond
kunnen zijn. De Ziektewet en f.
het Ziekenfondsbesluit zijn im* S»
mers ook alleen van kracht voor
mensen, die in dienstbetrekking werken en minder dan ƒ3000.—
's jaars verdienen. Deze sociale maatregelen hebben niets te maken
met de vraag, of iemand al of niet lid van het N.V.V. is, doch uit*
sluitend met zijn maatschappelijke positie. De kleine zelfstandige is
niet in dienstbetrekking en valt dus niet onder de Ziektewet of het
Ziekenfondsbesluit. Dat is wel jammer voor de duizenden midden*
standers, die minder dan ƒ 3000.— verdienen, 'doch de bepalingen
luidei? nu eenmaal niet anders.
Dok de middenstandsorganisaties kunnen daara"an niets veranderen,
terwijl bij de huidige grondslag van hét N.V.V. zelfstandige'middens
standers geen lid van deze organisatie kunnen zijn.

I ntussen blijkt uit deze brieven, dat er onder de middenstanders
een sterk verlangen leeft naar sociale bescherming. En dat is pok
geen wonder. Hoevele middenstanders zijn er niet, die er slechter

aan toe zijn dan de loontrekkers? Tal van kleine winkeliers,
ambachtslieden en aannemertjes halen nauwelijks de verdiensten
van een geschoolden vakarbeider en dikwijls zijn kantoormensen
met een inkomen tussen de ƒ 2000.— en ƒ 3000.— per jaar bij hen*
zelf vergeleken „hele pieten": De veel geroemde en veel nagestreefde
zelfstandigheid is dan oo.k dikwijls niet meer dan nauwelijks ver*
borgen armoede.
[Wij weten, -dat het zelfstandig zaken doen- een machtige bekoring
heeft, omdat men er de ka"ns in ziet tot groter welvaart op te
klimmen dan het gemiddelde arbeidersbestaan mogelijk maakt. Hoe*
vele van deze dromen-blij ven echter levenslang illusies met aan- het
eind een uiterst sobere levensavondl Percëntsgewijs zijn het, ook al

KERKBUÜRT
De toren van de kerk staaf hoog en trots te vonken
Verheft zich in de zon, als waar' hij goud*gewrocht;
Maar aan de voet staan, stil verknocht,
Gedrongen huisjes, aan zijn lijf ontzonken.

De naaste — aangeleund —miserabel als beschonken,
Hebben zijn stoere steun wellicht het meest gezocht;
En wijder rond: wat huisjes in de bocht
Van nauwe straatjes, tot grillig web geslonken.

Daar staat hij, massaal en onbevangen
In d' ijle ruimte zonder grens;
Een stenen god gelijk.

En schut zijn schepper: mens
-Die aan zijn voet zich voedt
Met armoe, kommer en ... gezangen.

niet veel middenstanders, die een vrij hoge graad van welstand
bereikten. Duizenden zijn er bij, die zelfs heel graag hun zelfstandig*
heid prijs zouden geven voor een redelijk betaalde vaste betrekking.
Als men enige jaren heeft zitten tobben om een bedrijf in het leven
te houden, vaak met onvoldoende middelen, dan is doorgaans de
animo voor het zelf*zaken*doen reeds aanmerkelijk bekoeld. De
grens tussen middenstanders en arbeiders is dan ook in de laatste
jaren meer en meer vervaagd en wij veronderstellen, dat dit proces
nog wel verder zal voortgaan. Vooral wanneer de sociale zorg zich
voor de loontrekkers uitbreidt, wordt het steeds minder de moeite
waard een zelfstandig bedrijf te handhaven.

W ij verwachten dan ook, dat in de naaste toekomst een be*
weging geconstateerd zal kunnen worden, die ingaat tegen de
'ontwikkeling in de crisisjaren. In die tijd zagen wij een snelle

uitbreiding van de zelfstandige middenstand; een uitbreiding, die
twee oorzaken had. In de eerste plaats hadden we de vlucht uit de
werkloosheid^ en in de tweede plaats de ruimte aan goederen, die
het vrij eenvoudig maakte een nieuwe zaak op te zetten. Beide
factoren zijn thans in h&t tegendeel verkeerd. Bij de vlucht uit de
.werkloosheid hadden wij te maken met mensen, die uit hun betrek*
king werden^gestoten ten gevolge van crisisomstandigheden, en die
dan met hun spaargeld en wat geleend kapitaal een zaak begonnen..
Zij werden middenstander en zakenman als laatste redmiddel; niet,
omdat zij een sterke neiging tot het zakendoen gevoelden. Hét ligt
voor de hand, dat het merendeel van deze mensen niet is geslaagd.

Wel hebben we mede daardoor
"'"""'"'"""""'"""""" mnnraimiiiraiiimmranHnraiHmniiii niimiiiiini,ir.imn| C6n OVCrbeZCtting V3n de Winkel*

stand verkregen. Reizigers in
winkelinstallaties en vertegen*
woordigers van fabrieken werk*
ten er maar al te gemakkelijk
aan, mede om deze mensen aan
een begin te helpen, — een begin,
dat vaak den nieuwen winkelier
tot den slaaf van zijn installa*
tèurs maakte.
Op het ogenblik is de toestand
totaal veranderd; de mogelijk*
heid om een winkel te beginnen
is nagenoeg nihil. Het tegenover*
gestelde is het geval, de moge*
lijkheid om de winkel te bevoor*
raden wordt steeds geringer. Het
ligt voor de hand, dat onder deze
omstandigheden de nood der
middenstanders meer en meer
voelbaar zal worden. Bij de be*
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drijfsorganisatie, die langzamer*
hand wordt ingevoerd, zullen
bovendien • vele winkeliers als
boventallig worden aangemerkt

en dus gedoemd om te verdwijnen. Een stad als Amsterdam telt
bijvoorbeeld honderden kleine melkslijters, wier bedrijfjes nooit een
behoorlijk bestaan kunnen opleveren. Deze" „ktuter*winkeliers"
zullen bij ordening van de kleinhandel verdwijnen.

Om al deze redenen zien wij de toekomst van vele middenstanders
zeer moeilijk in en wij begrijpen het dus, dat zij zoeken naar wegen
om ook onder de bescherming van de sociale-wetten te vallen.
Dit streven maakt het ons duidelijk, waarom men opkijkt naar
het N.V.V., dat meer en meerjhet lichaam wordt, waartoe men
zich wendt, wanneer men in sociale of economische moeilijk*'
heden verkeert.
Voor het N.V.V. is dat vleiend, doch het kan helaas aan deze roep*
stem geen gevolg geven. Wat er voor deze middenstanders wél
gedaan moet of kan worden, "wagen wij niet te beoordelen. Zoals
reeds gezegd: dat valt buiten ons arbeidsgebied. Maar aangezien de
noden van onze landgenotert*middenstanders evenzeer de algemene
belangstelling behoeven als die der arbeiders, willen wij ons niet
onttrekken aan de plicht deze moeilijke positie eens voor het voet*
licht te brengen. Het zou ons niet bevreemden, indien de midden*
standers er in de naaste toekomst moeilijker aan toe zouden zijn
dan welke andere groep van Nederlanders, ook, en wij hopen, dat
dé overheid bijtijds maatregelen zal weten te treffen tot bescher*
ming van dit deelx der bevolking tegen de ongunst der tijden. Het
feit, dat de middenstand alles wat naar socialisme zweemt, hard*
nekkig pleegt af te wijzen, zal het echter zeer moeilijk maken op
afdoende wijze in het middenstandsleven in te grijpen.
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H et heeft zijn nut er van tijd tot
tijd eens uit te vliegen om andere

streken te zien en andere mensen te
spreken. Wie altijd achter zijn schrijf-
tafel blijft zitten, loopt het grote ge-
vaar geestelijk te verstenen, omdat
men zijn eigen gedachtenkringetje
tenslotte voor het enig mogelijke
gaat houden,, hoe deze gedachtengang
ook kan al wij ken van de meningen
van anderen. Gelukkig brengt het oe-
roep van journalist toch al wat ver-
scheidenheid met zich mee. Hij komt
met zo veel verschillende mensen in
aanrak'ng, hetzij persoonlijk hetzij
door middel van brieven, dat geeste-
lijke verstening juist in dit vak niet
gemakkelijk optreedt; en zelser niet
in tijden van heftige beroering als de
tegenwoordige. Niettemin moet de
krantenschrijver erop bedacht zijn
het contact met zoveel mogelijk be-
volkingsgroepen voortdurend te on-
derhouden, ten einde zijn meningen
te' toetsen aan hetgeen andere men-
sen denken en zeggen.
Zo zijn we dan een paar dagen naar
de noordelijke provincies geweest en
hebben daar, uiteraard vluchtige, in-
drukken opgedaan. Toch indrukken,
die de moeite waard zijn om te ver-
tellen, en ze zijn de moeite waard,
niet om het verrassend nieuwe, dat
ondervonden werd, doch eerder om de
verrassende overeenstemming met
hetgeen in andere delen van het land
wordt gezegd en gedacht.
We gingen dus naar het' zogenaamde
„stugge" Noorden. En we z'ijn er ont^
vangen met een hartelijkheid en gast-
vrijheid, waarin van die stugheid niets
te bespeuren was. Als men rnaar in
een kring komt, waar wederzijds ver-
trouwen heerst, dan zijn de Noorde^-
lingen zeker niet minder gul bij hun
ontvangsten dan welke Nederlanders
uit andere streken ook. Dit niet
slechts als complimentje aan onze
gastvrouwen en gastheren, doch om
even te laten uitkomen hoe weinig
dikwijls overgeleverde meningen met
de werkelijkheid kloppen.
Eerst een verrassing. Stel u voor,
dat u in jaren niet in .een bepaalde
streek van het land bent geweest en
dat -ge al die jaren de herinnering
meegedragen hebt aan een werkzaam
en goed mensenpaar en dat ge ten-
slotte op het meest onverwachte ogen-
blik weer tegenover elkaar staat. Dan
hangt, eer woorden gesproken zijn,
even wederzijds de angst in de lucht^

„Hoe is het met je gegaan? Hoe is het
met je gesteld?" Maar dan dadelijk
daarop de genoegelijke uitwisseling
van ervaringen en meningen, die de
oude vertrouwelijkheid herstellen. En
dan te zien hoe iemand alleen uit de
kracht van zijn vakmanschap een
zelfstandig bestaan heeft opgebouwd,21Jh gezin heeft verzorgd en zijn

Plaats in de wereld heeft veroverd!

Dergelijke gevallen komen meer voor,
doch doorgaans vinden we dan een
dergelijk man terug als geborgen bur-
ger met de zelfverzekerde glimlach
van het succes op de lippen en ver-
zonken in de zoete burgerlijkheid van
„de schaapjes op het droge" Hier ech-
ter niet. Eens een felle, jonge socialist,
thans een rustig maar scherpzinnig
socialistisch mens. Zo was het weer-
zien én zo peilden wij elkaar na jaren
van afwezigheid. Zo'n weerzien
ste*4»t! Reeds deze enkele ontmoeting
maakte de reis goed, want het is oe-
langrijker te weten zich in een mens
niet vergist te hebben, dan een film
van onpersoonlijke gebeurtenissen en
toestanden langs zich heen te laten
trekken.

och dit was tenslotte slechts een
ontmoeting, die de betrokkenen

rechtstreeks aanging. Wij kv. aiiion in
hoofdzaak naar het Noorden om te
zien en te horen wat er in het alge-
meen omging. Bij de besprekingen, die
daarover liepen, kwam als belang-
rijkste practische punt aan de orde:
„Wat kunnen wij in het Noorden on-
der de gegeven omstandiEhedefc
doen?"" En het spreekt vanzelt, dat
deze vraag werd bekeken uit een jour-
nalistiek oogpunt. Nu__ is dat laatste
iets, dat in het bijzonder met den

. lezer rekening houdt, want hoe de
kranten dan ook zijn veranderd, de
taak van de krant is .nog steeds het
volksbelang, zoveel in haar vermogen
ligt, te dienen. En het ligt dus voor de
hand, dat de krantenman zoekt naar
de grondslagen van het volksleven om
daarop de journalistieke werkzaam-
heid te kunnen bouwen.
Op die wijze bekeke.n de bezoekers en
de bewoners van het Noorden de
vraagstukken van de dag.
Nu kan men die vraagstukken behan-
delen met alleen de. toestand van
vandaag als uitgangspunt, maar men
kan zich ook afvragen wat er in de
toekomst dient te gebeuren .om het
volksleven te laten bloeien. Naa( onze
opvatting moet.een goede krantenman
beide elementen weten te verenigen.
Als bijvoorbeeld iemand zegt, dat we
moeten trachten zoveel mogelijk in-
dustrieën in het noorden te krijgen,
geeft een ander daarop het volgend
antwoord: „Die industrialisatie is heel
goed, maar op hei ogenblik kunnen er
toch geen fabrieken worden gebouwd."
Volkomen juist, doch dat betekent
niet, dat men niet de vestiging van
industrieën met de grootste kracht
moet nastreven. Men moet nooit ver-
geten, dat er een belangrijke tijd ver-
loopt tussen het opwerpen van een
plan, het aanvaarden van dat plan en
tenslotte de uitvoering ervan. Dit kan
wel jaren duren en in ieder geval lan-
ger dan naar menselijke berekening
deze oorlog duren- kan. Naar onze

Echte Friese boerderij aan de viaterkant.
Boven: Martini-ioren van Groningen.

(Foto: A.P.-archief)

mening moet men dus niet slechts
zien, wat op de dag van heden voor
uitvoering vatbaar is zonder verdere
beslommeringen, doch moet men he^
gehele bedrijfsleven van een streek
bestuderen en terdege nagaan, wat er
in de eerste jaren dient te gebeuren.
De mogelijkheid van uitvoering zuilen
wij dan wel ondervinden, naar mate
de tijd voortschrijdt en wanneer zo'n
plan eenmaal uitgewerkt is, hebben
wij een veel grotere prikkel om tot
resultaten te komen dan wanneer er
nog ^slechts vage gedachten in de
lucht hangen.

nze drie noordelijke provinciën
vormen in vele opzichten een

eenheid, hoe uiteenlopend cie' karak-
ters van Groningers, Friezen en Dren-
ten ook mogen zijn. Zij- vormen een
eenheid, doordat ze min of meer afge-
sloten liggen van öe rest van Neder-
land. Deze afgeslotenheid heelt zeer
sten; zijn stempel op de ont;ftTiKkeiing
gedrukt. Daar komt bij, dat de boe-
renbevolking in eieae streken over het
algemeen zeer o a is en dit
had twee merkwaardige resultaten.
Het ene resultaat was, dat de mensen
uit het Noorden gemakkelijk werk
vonden in andere delen van het land,

' dank zij hun intellect en ontwikkeling,
en anderzijds, da.t de hoogte van de
agrarische levensstandaard een grote
arbeidsgelegenheid in QP landbouw
met zich meebracht-. Deze beide fac-
toren hebben ertoe geleid, dat er geen
overtalrijk en uite.rmate goedkoop
arbeidsoverschot aanwezig was, dat de
negentiende-eeuwse fabrikanten kon
verleiden tot het vestigen van grote
industrieën, zoals Twente en Brabant
die kennen.
Waarschijnlijk is daarop ook van
invloed geweest, dat in het protes-
tantse Noorden de gezinnen door-
gaans minder groot zijn dan in het
katholieke Zuiden. Hoe dan^ook, het
karakter van het Noorden van ons
land is agrarisch gebleven. Dat heeft
grote voordelen/ Cultuur en v.ofks-
karakter hebben daardoor een zekere
robuste zelfbewustheid ' behouden, die
men tevergeefs zoekt in streken waar
de volksellende de industrie aanlokte
en eerst in later jaren deze industrie
bij ging dragen tot verhoging van het
levenspeil.
De regelmatige toeneming van ons
volk in aantal noopt echter ook het
Noorden tot uitbreiding van de be-
staansmiddelen. In de landbouw zelf
is deze uitbreiding beperkt. Gemiddeld
zijn onze boerderijen al niet groot en
aan een voortgaande vermindering
van de oppervlakte kan niet gedacht
worden, tenzij men over kan gaan tot
de zeer intensieve tuinbouw en klein-
veehouderij, waaryan echter de voor-
uitzichten te onzeker zijn om die op
het ogenblik te,propageren.

W ij moeten de bestaansmiddelen
dus op andere wijze trachten

te vergroten. En dan kqmt dunkt ons
in de eerste plaats in aanmerking
toenemende industriële verwerking
van de landbouwproducten en toe-
nemende intensiteit^van de landbouw
zelf. Een straffe doorvoering van zui-
niger weidegebruik met behulp van
zwaardere bemesting (het omweid-
systeem) levert een vaste arbeidsge-
legenheid op voor gemiddeld één
arbeider per tien hectare. Voor de
uitgestrekte weidegebieden is deze
intensivering op zichzelf een belang-"
rijke uitkomst voor den werkzoeken-
de. Zij hangt echter af van de be-
schikbaarheid van stikstofmest en Zal
dus zolang de oorlog duurt, niet- snel
gaan. In aansluiting daarop, en met
groter kans op resultaat juist in deze
tijd, moet genoemd worden de toe-
nemende belangstelling voor het
drogen van gras in industriële droog-
installaties. Dat is een arbeidsgelegen-
heid, waarvan wij enkele jaren ge-
leden nog niet hoorden spreken en
die, als de voortekenen niet bedrie-
gen, regelmatig werk kan geven het
gehele jaar door, omdat na het drogen
van gras ook het drogen van aard-
appelen, bieten, bietenloof en knollen
aan de beurt kan komen. Technische
vervolmaking van dit procédé schept
toenemende arbeidsgelegenheid,
ledere industriële uitbreiding staat en
valt echter met goedkoop transport,
zowel voor de aanvoer van grondstof-
fen als voor de verzending van het
afgewerkte product. Nu is in het
bijzonder Friesland voorheen stief-
moederlijk bedeeld met verbindings-

wegen. Eerst de laatste jaren werd het
Noorden meer en meer ontsloten. Deze
ontsluiting zal met kracht dienen te
worden bevorderd, zowel door middel
van land- als van waterwegen. De
Afsluitdijk en de inpoldering van het
IJsselmeer brengen Friesland zoveel
nader tot het economische zwaarte-
punt van Nederland, dat in Holland
ligt, dat straks de belangstelling voor
industriële vestigingen in het noor-
den' waarschijnlijk zal toenemen,
naarmate deze verbindingen meer en

.«meer in gebruik zullen worden ge-
nomen.
Al deze economische vooruitgang
vraagt echter mensen met een be-
hoorlijke'ontwikkeling en opleiding In
het bijzonder de landbouw wordt een
beroep, dat scholing vraagt en dat,
naar wij hopen, in staat,zal zijn ge-
schoolde arbeidskrachten dan ook een
loon te betalen evenredig aan hetgeen
in andere beroepen, die aan hun be-
oefenaren hoge eisen stellen, kunnen
betalen. Intensivering en rationalisa-
tie van de productie zijn nog steeds de
beste middelen om tot een hogere be-
loning per uur te kunnen geraken.
Omdat deze eis van scholing zo drin-
gend zal worden, is een algemene uit-
breiding van de onderwij sgelegenheid
daarom noodzakelijk. In het bijzonder
landbouw- en ambachtsonderwljs
moeten meer en meer toegankelijk
worden gemaakt voor onze platte-
landsjeugd'in het Noorden. Zij heeft
er de capaciteiten voor en zal zeker
niet teleurstellen.

Dat waren zo de hoofdpunten, waar-
toe wij bij de discussie over de toe-
komst van onze noordelijke provin-
ciën kwamen. Men moet nooit ver-
sagen, doch vertrouwen in de toe-
komst hebben. Men moet niet zeggen:
„Wat biedt de toekomst mij'", doch
„Wat maak ik van de toekomst?" En
wij geloven, dat onze noordelijke
landgenoten zeker^wel in staat zullen
zijn 'om een dergelijke zelfbewuste
houding met kracht en succes aan te
nemen, zodat zij, naar wij vertrouwen,
zichzelf een welvarender toekomst
zullen afdwingen.



[ S O C I A L E K R O N I E K ]
Het onderscheid tussen

ziekte en invaliditeit
Onlangs is door de Centrale Raad van
Beroep in een twistgeding tussen een
Bedrijfsvereniging en een verzekerde
met betrekking tot de uitvoering van
de Ziektewet een uitspraak gegeven,
waarvan de betekenis niet onderschat
mag worden.
In 't kort was de toedracht van dat
geval als volgt. Een arbeider werd ziek
en vroeg dientengevolge ziekengeld
aan. welk ziekengeld hem dan ook
door de risicodragende Bedrijfsvereni-
ging werd toegekend.

Na verloop van enige tijd ontving
de arbeider echter van de zijde van
de Bedrijfsvereniging een mededeling,
dat geen verdere uitbetaling zou
plaats vinden. ;

De beëindiging van de betaling nu
werd door deze Bedrijfsvereniging als
volgt gemotiveerd.
Aangenomen werd dat op een bepaald
moment —, de datum van de beëindir
ging van de uitkering n.l. — geen ver-
betering meer kon worden verwacht,
weshalve de arbeid niet meer volledig
zou kunnen worden hervat.
Begrijpelijkerwijs werd door den pa-
tiënt tegen deze uitspraak beroep aan-
getekend bij het Sc,heidsgerecht, welk
Scheidsgerecht hem in 't gelijk stelde
en alsnog ziekengeld toekende.
Tegen deze uitspraak kwam de Be-
drijfsvereniging in ruiger beroep, zodat
de Centrale Raad van Beroep tenslotte

eindoordeel moest geven, waar-
mee in dit geval het ziekengeld defini-
tief werd toegekend.

Wat is nu het opmerkelijke in dit ge-
val?
Dat de Bedrijfsvereniging blijkens de
gedingstukken kennelijk onderscheid
maakte tussen ziekte, en invaliditeit,
en aan dit verschil het recht meende'
te kunnen ontlenen»de betaling van
ziekengeld te doen ophouden zodra
een toestand was ingetreden die een
arbeidsongeschiktheid van blijvende
aard ten gevolge had.
Ter nadere motivering meende de Be-
drijfsvereniging een beroep te kunnen
doen o.a. op de toelichtingen welke
destijds door minister Talma op de
ziektewet waren gegeven.
Noch het Scheidsgerecht noch de Cen-
trale Raad was het echter met de mo-
tivering van de Bedrijfsvereniging1

eens, dat de ziekte geweke^ja zou zijn
indien van die ziekte de onherstelbare
gevolgen slechts zouden zijn gebleven,
met andere woorden wanneer de pa-
tiënt invalide was te achten. Naar de
mening van de Centrale Raad bestond
„ziekte" in de betekenis die de Ziekte-
wet da'araan geeft ongetwijfeld ook
daar waar de toestand van den zieke
stationnair geworden was. Ook al was
er geen hoop op zodanige verbetering
te wachten dat het werk zou kunnen
worden hervat.

Aan de uitspraak van de Centrale
Raad van Beroep zijn twee conclusies
te. verbinden.
Ten eerste dat blijkens het voorgaan-
de het recht op ziekengeld gehand-
haafd blijft ongeach^ of er vooruit-
zicht op verbetering bestaat of niet.
Doch v iieruit. dat wan-

':e is van blijven-
'it de patiënt onai'hanke-
raag of hij ziekengeld ge-

nie i vrsgen
en deze rente dan ook bij zijn ziekeri-

lieten zonder dat daarin
'.• den risicodrager die

betaalt een motief gelegen is om
die betaling te beëindiger
Ofschoon zeker niet overal in de prsc-
tijk het standpunt van de bedoelde
Bedrij f svereniging werd gedeeld, is het
goed dat het thans door de uitspraak

de Centrale Raad definitief is
verworpen.

Verzekeringsplichtig
of niet

Het terrein van de Sociale Verzeke-
ring is voor velen een terrein met
voetangels en klemmen. Een terrein
dus, waarop zij zich liefst niet .al te
veel zouden wagen, indien het niet
door het feit dat zij als werkgever
hetzij als werknemer zich er op u^oe-
ten bewegen nodig ware.
Waar dat dus echter voor beide groe-
pen onvermijdelijk is, is het duide-
lijk, dateer wel eens een werknemer
of werkgever in één van die vele
„klemmen" raakt, of in zo'n „voet-
angel" trapt.
Een van de vele ..voetangels" nu. die
over het gehele terrein van de Sociale
Verzekering ruimschoots ^ verspreid
liggen, vinden we steeds weer in de
vraag, verzekeringsplichtig of niet
verzekeringsplichtig.
Deze vraag nu, is zoals onze lezers
zullen weten, in vele gevallen mede
afhankelijk van de loongrens. En wat'
waarschijnlijk de meeste lezers even-
eens bekend zal zijn, die iopngrens-
ligt voor wat de Ziektewet betreft
in het loonbedrag van f 3000 per jaar.
Lonen, die hierboven uitgaan, zijn
niet verzekeringsplichtig.
Op zichzelf biedt dit geen moeilijk-
heden. Doch bij nadere beschouwing
schuilt er in artikel l van de Ziekte-

. wet echter tcfch zo'n „voet^ïrigel". die
we hier willen signaleren, opdat
niemand te ongelegenertrjd .er het
slachtoffer van wordt. Temeer waar
de bedoelde bepaling nu een dubbele
betekenis heeft gekregen door het
vastkoppelen van de thans in werking
getreden ziekenfondsverzekering aan
de Ziektewet.

In artikel l van de Ziektewet nu,
lezen we onder andere het volgende:
„Onder arbeider wordt verstaan de
arbeider in dienst van een onder-
neming, uitgezonderd degene: wiens
overeengekomen vast loon in geld,
verdiend in loondienst van een of
meer ondernemingen, meer bedraagt
dan ƒ 3000 per jaar."
Uit deze bepaling valt dus te lezen,
dat eerst wanneer er sprake is van
een vast loon in geld van meer dan
ƒ 3000 per jaar, de verzekering op-
houdt te bestaan. Blijkens de practijk
zit de voetangel nu juist in dat vast
loon. Er zijn namelijk veel arbeiders
die menen, dat de verzekering ook
dan beëindigd wordt, wanneer b.v.
loon met inbegrip van provisie, of
loon met tantième boven deze grens
komen, terwijl ook sommige werk-
gevers — ovetigens geheel te goeder
trouw — in die gevallen hun arbei-
ders nigt op de loonlijst vermelden.
Omgekeerd brengt deze bepaling van
artikel l van de Ziektewet nu ook
mee. dat iemand, .die voor twee of
meer werkgevers werkzaam is en bij
ieder van die werkgevers een vast loon
geniet, dat gezamenlijk boven de
f 3000 komt. niet verzekerd is.
'•
Waar de werkgever uiteraard niet
altijd het loon kent, dat de arbeider
in zijn andere functie verdient, zal hij
dus wellicht premie afhouden voor
Ziektewet, en Ziekenfondsverzekering.
Dit kan. daar toch geen recht op. uit-
kering bestaat, moeilijkheden geven.
Omgekeerd moet er rekening mee
gehouden worden, dat de wet spreekt
van loon. en niet van inkomen. Wie
dus b.v. / 2700 loon geniet, en f 500
provisie, of tantième of een andere
inkomste buiten zijn in een onder-

•ing verdiend loon. valt wel onder
de verzekering. Wie aan loon en dan
aan vast loon hetzelfde geniet, dus
f 3200 valt daarentegen niet onder
de Ziekte- en Ziekenfondsverzekering.

RECHT WORDT

Onze moestuin
Indien men een volkstuin heeft,
wordt deze veelal gespit of gescheurd
opgeleverd, hetgeen voor de meeste
mensen, die nooit getuind hebben, al
een groot voordeel is. Indien men
nooit gespit heeft, kan men dat werk,
als K"* tenminste vee.1 is, beter aai},
een v . ; <man overlaten, dan weten we
tenminste dat het goed gedaan wordt.
Indien men een tuintje heeft op een
braakliggend stukje bouwterrein, dan
is hiervan de ondergrond meestal zo
vast gelopen, dat diep loswerken
absoluut noodzakelijk is. Zulke gron-
den moeten we -zeker wel tot op een
diepte van zestig a zeventig centi-
meter los maken. Krijgt men een
stukje grond, waar altijd groenten
verbouwd zijn. dan is het in het ge-
heel niet nodig zo diep te spitten, dan
is één steek wel voldoende, dat ,is zo
ongeveer dertig centimeter. Ge-
scheurd grasland behoeven we na-
tuurlijk niets aan te spitten, dat is
voor vele volkstuinders een gemak.
Onze groenten groeien het best op
een h urn visrijke, goed vochtopgevende,
donkere zandgrond, doch da-t sluit
natuurlijk ,iri het geheel niet uit. dat
er op andere gronden niets zou zijn te
bereiken Alleen moet men'er rnet^'de
bemesting een beetje rel mee
hou'clen Ja. die.bem.; voor de
meeste liefhebbers een ge*1 r ren t
vooral indien _ men over kunstmest
begint te praten Hoewel m£n zowel
kunst- ais natuurmest kan gebruiken,
blijf ik de voorkeur aan stalmest

.geven; vooral, indien de'grond niet
voldoende humus bevat, is natuur-
mest be
ook in -a ;heid om stalmest te
bemachtigen. kruiken •
mest. H 2 precies nodig heb-
ben niet zo gen;
op te geven, daar dit zeer aihank.
is van de grondsoort, doch zo over het

meen moeten we toch op twee
kruiwagens per roe rekenen; een roe
rekenen we maar op veertien meter.
We mogen de mest niet te diep onder
spitten, dan hebben de planten er
niets aan: bovendien verturft de mest,

indien men ze te diep in de grond
wegstopt. Moeten we dieper, spitten

dertig of veertig centimeter, dan
verdient het aanbeveling, eerst de
grondbewerking in orde te maken,
daarna kan men dan de mest door de
bovengrond spitten. We mogen de
mest in geen geval te lang aan een
hoop op het land laten liggen, doen
we dat toch. don heeft men veel ver-
lies van voedingsstoffen, vooral in-
dien men dan veel regen krijgt.

Bevat de grond voldoende humus,
dan kan men ook heel goed kunst-
mest aanwendenv doch men moet er
wel rekening mee houden, dat er niet
raak gestrooid kan worden. Heel veel
mensen zijn een beetje huiverig voor
het gebruik van kunstmest voor
groenten. Zij menen, dat ze deze crp
kunstmest gekweekte groenten" niet
kunnen wecken Dat is niet juist;
zeker, indien men de planten te veel
van het goede geeft, kan' men wel
eens last bij de weck hebben, doch
met mate toegepast kan het in het
geheel geen kwaad Sommige kwekers
strooien er wel eens een beetje veel
b'1 alleen maar" om hun gewps zo
vlug mogelük aan de markt te kun-
nen brengen, zulke groenten zijn don
inderdaad niet geschikt voor de-v. '
vooral, indien men er veel jaeende
meststoffen bij gebruikt heeft Plan-
ten hphben vele voedingsstoffen
nndlg Gelukkig bevinden de meeste
zich in voldoende, hoeve de
grond, zodat we die n i
aan te wenden. Andere zijn er er i

'A lan'g niet aenceg. en f
dan voornamelijk s for,

•loeft men echter
af toe te dienen

de. drie of vier jaar -'
is dat meestal wel
moet dan ongeveer «dertig tot ver

:;ram kalkme
geen men voor de grondbewerking
ovej de grond moet uitstrooi'
Men moet er wel op rekenen, dat kalk
niet gelijk met stalmest ondergespit
mag worden, doet men -dat toch, dan
gaan veel van de waardevolle stoffen
van de stalmest verloren. Daarom kan
met kalk beter in de herfst uit-
strooien Op vele gronden zal een

[WAAR 'T RECHT

•S oms moeten we op groter voet
leven dan we kunnen ondanks

onszelf en dat is helemaa! geen
•plezierige situatie. Zo iets was Jacob
Garenband overkomen, die zijn Huis'
had verloren door oorlogsomstandig-
heden en toen bij gebrek aan woning-
ruimte een pand had moeten huren,
dal veel groter was dan hij nodig had.
Dat leek wel gewichtig en het kiuam
Jacob Garenband wel te pas, want hij
was vertegenwoordiger van een fabri-
kant, zoals een naambordje op de
deur vermeldde, en onder die om-
standigheden is 't wel goed als je een
royaal huis bewoont. Maar de aardig-
heid gaat er af, wanneer de inkom-^
sten van tzo'n vertegenwoordiging mei'
voldoende zijn om de huur van een
groot huis te betalen en de huurder
was dan ook erg in zijn schik, toen
hij een ander vond, die het gedeelte
van het huis in onderhuur zoude
nemen. De eigenaar maakte geen be-
zwaar, zodat alles naar het beste ge-,
regeld scheen. Doch de schone dat/en
van pais en vree duurden niet eeuwig.
Zonder dat de huurder zich bewust was
aanleiding te hebben gegeven tot mis-
noegen, lüerd hem plotseling de ver-
gunning tot onderverhuring ont-
nomen, terwijl bovendien geëist werd,
dat het reclamebordje van Jacob
Garenband's vertegemooordigmg van
de deur verwijderd zou worden.

Jacob kon daar moeilijk gehoor aan
geven. Een ande? huis kon hij met
vinden en de huur alleen te dragen
werd hem te zwaar. Ook zag hij niet

'.'ca~om het naambordje van zijn
•ïoVnen sou moeten wor-

.
De , a-ar bleek niet t<> vermur-
loen. Hij hield vast aan zijn eisen en
als Jacob Garenband daaraan niet
voldeed, moest hij maar vertrekken;
de huur iverd hem, opgezegd. Misschien
was de gehele vertoning alleen opge-
zet om een motief tot huur opzegging
te vinden, maar Jacob liet zich niet
van zijn stuk brengen. Waar moest hij
in deze tijd een ander betaalbaar huis •
vinden? Gelukkig was hij lid van het
N.V.V. en hij nam dus het Bureau
voor Rechtsbescherming in de arm.
Het bureau nam zijn verdediging over
en richtte een verzoek tot den Kan-
tonrechter om te bepalen, dat ont-
ruiming van de woning op de door
den eigenaar aangevoerde gronden
niet kon worden gevorderd.
De bepalingen van het huuropzeg-
ffingsbeslu.it zijn niet voor tweeërlei
uitleg vatbaar en het verzoek werd
dan ook toegewezen. Jacob Garen-
band bleef de onderhuurder
bleef en het naambordje bleef
Maar Jacob was dan ook lid van
het N.V.V.!

kalktaemesting om de drie jaar niet
nodig zijn. doch op een zure veen-
grond is dat zeker nodig. Kleigronden
kan men ook een kalkbemestihg
geven, daardoor verbetert men de
structuur- van de grond, deze is dan '
veel beter te bewerken.
Tenslotte zijn er dan nog de stikstof,
phosfor ejj de kali. Nu kan men van
.elk van deze. voedingsstoffen een
aparte mestsoort krijgen, doch dat is
voor liefhebbers niet zo gemakkelijk,
daar sommige mestsoorten ook \\
niet ^gestrooid mogen worden,
daarom kunnen liefhebbers veel beter
gebruik maken van een samengestelde

-tmesi;, zoals bijvoorbeeld de be-
kende A.S.F,-korrels In elk zo'n kor-
rel : zich de hierboven ge-
noemde drie voedingsstoffen, z.
men met éénmaal strooien kan vol-,

;i. Ik noem hier toevallig A.S.F.-
korrels, f'.och er zijn ook genoeg

:re hsel goed samengestelde
kunstmestsoorteri zodat u zich niet
alleen aan de hier genoemde behoeft
te houden. Het moeilijkste zal echter
zijn dit jaar kunstmest machtig te
Worden, want er is' niet veel beschik-

• baar. Leden van het' Verbond van
Volkstuinverenigingen, maken nog de
beste 'kans.



KRONIEK VAN DE ARBEID
De afdeling „Schoonheid van de
Arbeid" van het N.V.V., schrijft ons:

Kaïnpen, het stadje aan enze voor-
maïige Zuiderzee; Kampen, de stad
met cfe brug waar iedere Kanipenaar
trots op was, zoals trouwens nog
iedereen trots is op de talloze voor-
beelden van Gothische en Ren ais-
sance-bouwwerken. die men nog zeer
veel in dit zo weinig bekende, maar
toch zo schone stadje aantreft; Kam-
pen, ongetwijfeld de naam van een
stad... die vooral in deze tijd talloze
rookliefhebbers met weemoed zal doen
terugdenken aan het geurige kruid,
dat zij eens in onbeperkte hoeveel-
heid konden genieten, want Kampen
is de tabaksstad.
Behalve de belangwekkende archi-
tectuur treffen wij in deze stad erfige
g-3te sigarenfabrieken en talloze
kleinere sigarenfabriekjes aan. Het is
enige dagen geleden, dat de afdeling
„Schoonheid van de Arbeid" weder-
om een van haar vele bedrijfsbezoe-
ken in ons land bracht en wel deze
keer op uitnodiging van een vooruit-

- strevenden directeur van een der
grootste Kamper Sigarenfabrieken.
Hebben wij in de aanvang reeds ge-
zegd, dat de architectuur van Kam-
pen een oude Is. van de bovenetage
dezer fabriek af wordt dit nog beves-
tigd wanneer wi.i een blik laten gaan
over de talloze rood^gedekte Zadel-
daken, die in bonte warreling, door-,
een staan, door smalle straatjes ge-
scheiden, waar soms een luchtboog de.
scïw>(?fgpzakte gevels voor instorten
moet behoeden en het was in deze ge-
touwtjes, dat men het grootste ge-

de fabriek ondergebracht
hi d Zij was dus ;•• kt door
kleine ruimten, dikke muren, onvol-
doende raampjes, enz.

Het was de taak van de afdeling
„Schoonheid van de Arbeid", om on-
danks de slechte materiaalposïtie, een
werkplan en een fabrieksindeling te
ontwerpen, waarbij een betere fabriek
tot stand kwam. In hoofdzaak zal
dit bereikt worden door het wegbre-
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ten van talloze overbodige muren, het
vergroten van de ramen, het schilde-
ren in frisse kleuren, het aanbrengen
van een technisch juiste kunstver-
lichting, terwijl bovendien het schaft-
lokaal, de kleedgelégenheden, was-
ruimten en de toiletten behoorlijk
voorzien wórden.
Was het te verwonderen, dat wij bij
dezen aijci taak ten opzichte van zijn
medewerkers zo juist aan voelen den
directeur even de allerslechtste toe-
standen ter sprake brachten, die wij
in Alkmaar, eveneens een centrum
van sigarenindustrie, d.w.z. van de
kleinindustrie, konden aantreffen.
Dat' bracht onzen bedrijfsleider eerst
recht óp zijn praatstoe1 en hij ver-
telde ons hoe b.v. juist voor., deze
mensej^ de Tabakswet en de Arbeids-
wet vaak zo.tegenstrijdig luiden, dat
dé belangen van de arbeiders wel zeer
bijzonder in het gedrang komen.
Nemen wij b.v. de ramen en de venti-
latie. De Arbeidsinspectie zal. ^oor-
zover zij dit volgens de wettelijke be-
palingen doen kan,v steeds een af-
doende luchtverversing eisen, in het
bijzonder zal zij dit in de sigaren-
industrie doen. Er zïjn echter talloze
gevallen, waar de Tabakswet voor-
schrijft, dat de ramen zodanig moe-
ten zijn, dat zij niet geopend kunhen
worden. En wat zegt- onze afdeling
„Schoonheid van de Arbeid" wel. die
overal helder glas in de ramen vraagt,
terwijl de Tabakswet soms ondoor-
zichtig glas voorschrijft. <
Met de Tabakswet in de hand, zo ver-
telde onze sympathieke bedrijfsleider,
ontduikt men ook allerwegen de acht-
urige werkdag. Personeel mag men

niet langer dan 48 uur per week laten
werken. Degene, wlen een tabaksver-
gunning verleend is, mag zich volgens
de Tabakswet ongehinderd van 6 uur
's morgens tot 8 uur 's avonds in zijn
fabriek ophouden. Vooral in Kampen
is het bekend, da/ verschillende bazen

. :;unningeh ten name van
hun personeel kochten, dat hierdoor
dus op papier mede-directeur gewor-

' den was, waardoor het dus ongeke-ide
lange werktijden maakte en abnor-
maal lage lonen verdiende. Een aller-
typerendst staaltje van de stroefheid
der wetgeving is het echter, dat, en
dit hebben wij in de practijk meer-
malen gezien, voor ruimten, die als
werkplaats totaal ongeschikt zijn,
tabaksvergunningen verleend worden,
ook al stelt de Arbeidsinspectie dan
nog zoveel eisen. De -Tabakswet keurt
het gebruik van deze ruimten goed,
dus ook al weer. ten koste van de
mensen, die er werken moeten.

Nu zal men het ongetwijfeld^en tijde
van het maken van deze wetsbepalin-
gen niet zo heel érg nauw genomen
hebben- met de Arbeiders. Juist is dit
echter in geen geval, maar evenmin is
het juist, dat het deze zelfde arbei-
ders zijn, die zich schuldig maken
aan een verregaande bevuiling van
werkplaatsen. Zo zagen wij b.v. tussen
de verschillende werkbanken dikke,
bruine korsten op de vloer. Toen wij
-vroegen wat dit voor korsten waren,
zei men ons: dat is aangekoekt speek-
sel. Hieraan kon dan bovendien nog
toegevoegd worden, -dat het vroeger

V erschillende lezers hebben ons
verzocht om bijzonderheden over

zrjdeteelt. Wij hebben ons toen ge-
wend tot de Zijdeteeltvereniging, die
een onderafdeling is van de Neder-
landse Heidemaatschappij en de in-
lichtingen, die wij van die'zij de ont-
vingen, laten wij hier in verkorte
vorm volgen.

Het kweken van zijderupsen is een
zeer eenvoudig bedrijf. Alles wat men
nodig heeft is een stuk. grond van
enkele honderden vierkante meters
groot en voldoende ruimte binnens-
huis om een aantal rupsen te hou-
den. Men rekent, dat een teelt van
15.000 rupsen kan worden verzorgd
door één volwassene met hulp van
een paar kinderen. Voor het groot
brengen van 20.000 tot 30.000 rupsen
is een vertrek nodig, dat vier meter
lang, vier meter breed en drie meter
hoog is. Deze ruimte behoeft geen
kamer te zijn, maar kan ook worden
gevonden in een kas, een serre, een
schuur of een zolder: De hoeveelheid
moerbelblad, die men nodig heeft,
wordt berekend naar 'de maatstaf,
dat voor tienduizend rupsen hon-
derdvijftig tot tweehonderd vier-
kante meters grond nodig zijn. Op
een dergelijke oppervlakte staan on-
geveer 180 struiken, die hun volle
productie geven op zesjarige leeftijd.
De tem.pera.tuur waarbij de rupsen
het best opgekweekt kunnen worden,
is 65 .tot 70 gr. Pahrenheit. Een teelt
duurt ongeveer zes weken. Ze kan
worden uitgevoerd tussen l Juni en
eind September en daardoor kunnen
als inen maar voldoende blad heeft,
met gemak twee teelten In één sei-
zoen verzorgd worden.
De zijderups leeft op blad van de
witte moerbei, een struik, die in na-
genoeg elke grond groeit, mits de
bodem niet te schraal, te droog of
drassig Is. De plant is zeer gevoelig
voor behoorlijke grondbewerking en
bemesting.
Het is moeilijk op te geven hoeveel
men met zo een teelt kan verdienen.
Dit hangt geheel af van de prijs, die
voor de cocon wordt betaald en van
het succes, dat men met zijn teelt

heeft. Men rekent, dat duizend tot
vijftienhonderd goedgekweekte co-
cons van normale grootte, lueht-
droog, l kilogram wegen. Wanneer
men in ë&n ruimte, zoals wij zoeven
beschreven twintigduizend tot der-
tigduizend rupsen kweekt en dat
tweemaal achtereen, krijgen wij «dus
een jaarproductie van twee maal
twintig kilogram dus veertig kilo-
gram. Een prijs van ƒ6.— is wellicht
te bereiken, zodat de bruto-opbrengst
ƒ 240.— per jaar is. Zoals men ziet is
er met de zijdeteelt geen kapitaal te
verdienen, doch daar staat tegen-
over, aat men deze opbrengst kan
krijgen van een hoekje -grond van
omstreeks vierhonderd vierkante
meter. Natuurlijk heeft men deze
opbrengst niet onmiddellijk, aan-
gezien de struiken eerst de vollp
wasdom moeten bereiken. Bovendien
moet men er zeker van zijn. dat
men in het teeltseizoen — en dat Eijn
de vier zomermaanden —- over vol-
doende arbeidskracht kan beschik-
ken. Het plukk«n van de bladeren is
een heel werk, waarover vaak te licht
wordt gedacht. Het spreekt vanzelf,
dat van de bruto-opbrengst van ƒ 240
alle onkosten moeten worden afge-
trokken. In het bijzonder de bemes-
tingskosten komen op deze kant van
de rekening en natuurlijk de aan-
schaffing van de struiken, de huur
van het land., aanschaffing van rup-
seneitjes, enz. Verdere inlichtingen
kan men krijgen bij de Nederlandse
Zij deteeltvereniging secretariaat:
Ernst Casimirlaan 66 te Arnhem. Het
lidmaatschap van de vereniging be-
draagt \ minstens f 1.— per jaar.
handleidingen voor de teelt van
zijderups en voor de aanplanting
van witte, moerbei kunnen bij het
secretariaat worden betrokken. De
ko.sten daarvan zijn voor ^den ƒ0.25
en voor niet-leden ƒ0.50.-
Het is zeer goed mogelijk, dat de
behoefte aan zijde in de eerstvol-
gende jaren zo groot zal zijn, dat
voor de binnenlandse productie een
behoorlijke prijs kan worden gega-
randeerd. Het spreekt echter van-
zelf, dat leder volkomen voor eigen
risico dit bedrijf opzet.

veel erger was, want toen kon men
van tijd lot tijd de korsten wegsteken.
De werkers in alle bedrijven, zullen
zich toch allen bewust dienen te wor-
den, dat het bij den mens van 1942 niet
lar.ger past zich 'over te geven aan
verouderde en onhygiënische gewoon-
ten. Zij zullen zich échter eveneens
bewust dienen te worden, dat een
mens van 1942 niet meer kan leven
in een omgeving, die, wat haar inrich-
ting betreft, vele jaren ten achter is.
Nemen wij de wordings- en cultuur-
geschiedenis als voorbeeld, dan zien
wij dat iedere cultuuruiting van een
bepaalde periode, dit noemt men
„stijl", steeds de weergave is van het
karakter en de levenshouding van een
bepaald volk gedurende die stijl-
periode. Waar wij .in het jaar 1942 in
de regel beschikken over lichte
woningen met grote ramen, waar de
sanitaire aanleg en Jiet hygiënisch
gebruik hiervan . verzekerd^ is, waar
wij z.g. moderne opvattingen hebben,
is het toch een onmogelijkheid dat
wij deze moderne opvattingen verlie-
zen, zodra wij de fabriekspoort bin-
nengaan. De begrippen van hygiëne
en orde, die in elk huisgezin vanzelf-
sprekend zijn, worden bij het betre-
den van de werkplaats als overbodig
beschouwd. Dit nu is de eigenaardige
wisselwerking. Enerzijds zijn wij in
talloze fabrieken ten' gevolge van
minder juist geformuleerde wetge-
vingen nog niet meegegaan met onze
tijd, anderzijds zetten wij als individu
de klok terug zodra er over fabriek of
werkplaats gesproken wordt.

Is er hier sprake van twee fouten, dan
zal er ook sprake dienen te zijn van
twee verbeteringen. Dat er hygiëni-
sche, schone en ruime lichte fabrie-
ken ontstaan is een taak voor de af-
deling „Schoonheid van de Arbeid".,
Dat de levenshouding van den gebrui-
ker van deze fabriek, dus den werker,
een andere wordt, is uw eigen zaak en
wij zouden dan ook willen zeggen:
Werker, let op uw zaak en besef, dat
al hetgeen gij thuis als vies, onzinde-
lijk of onhygiënisch zoudt betitelen in
de fabriek, dus in de gemeenschap,
nog veel viezer en onhygiënischer is.
U zult zich bewust dienen te worden,
dat de mens van 1942 niet alleen deze
mens in de dubbele zin van het woord
is wanneer hij in huiselijke kring ver-
keert, doch ook wanneer hij zijn
dagelijks werk in het belang van dit
gezin en. ten behoeve van de gehele
Nederlandse volksgemeenschap ver-
richt.
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8E1IGEHANDEN
LEDIGEURE*

oor de I.V.I.O. Leermiddelen-
dienst werden door me j. Hil Bot-

tema een vijftal werkplaten vervaar-
digd voor huisvlijtmodellen onder het
motto: „Van het oude naar het
nieuwe". Het versierende element in
haar werkstukken wordt door haar
ontleend aan motieven van oude

-volkskunst.
De ontwerpster zegt daarover in haar
toelichting "het volgende:
„De handenarbeid in deze reeks
•weskplaten Is in vorm, werkwijze of
versiering afgeleid van of geïnspi-
reerd op onze eigen Nederlandse
volkskunst.

Waarom volkskunst? Omdat de on-
dervinding leert, dat handenarbeid
met volkskunst als hulp en voorbeeld
oneindig veel mooier Kan worden,
dan zonder deze bron van inspiratie.
En dat is. begrijpelijk, want wij
maken dan 'gebruik van de mooiste
der eeuwenlang vervolmaakte, vor-
men van eenvoudige sierkunst.
Natuurlijk willen wij ze niet klakke-
loos namaken, gesteld, dat we zulks
kunnen, want dan zou het resultaat

van ons werk zijn: namaak-antiqui-
teiten.
Maar wel kunnen wij de goede
oude traditie, -welke .In deze vormen
en versieringen besloten ligt. al wer-
kend weer doen herleven én in
nieuwe banen ontwikkelen.
Waarom nu juist Nederlandse volks-
kunst? Omdat wij, door deze nog te
weinig bekende kunst ook zélf te
gaan ontdekken, en deze in eigen
omgeving te gaan invoeren en toe-'

" passen, op practische wijze een goed
volksbelang dienen. Naast de vreugde
om het goede werkstuk, dat u maakt,
zal daar ook zijn één warme voldoe-
ning, omdat dit in kern en wezen
Nederlands is geworden".
Als model op de eerste plaat van het
vijftal geeft de ontwerpster een twee-
tal ideeën voor een droogdoekenrekje
voor de keuken jjf de kinderkamer.
Het. hertenmotief werd ontleend aan
een gesneden motief, voorkomend op
een kistje, dat zij ontdekte in het
Museum „Princessehof" te. Leeuwar-
den op een tentoonstelling van
Friese Volkskunst. . (Verzameling
N. Ottema). De vormen werden zo-

danig gewijzigd, dat het geheel kan
worden gemaakt uit f duims ge-
schaafd vurenhout. Zij zelf schrijft
daarover op de plaat nog:
„Wanneer we oude, Nederlandse
Volkskunst als voorbeeld kiezen voor
onze huidige handenarbeid, dan
houdt dit niet in, dat we zo maar
klakkeloos antiquiteiten willen gaan
namaken. Neen, we willen er ons
alleen min of meer op „inspireren"
en we zoeken eigen volkskunst, om-
dat we deze beter begrijpen kunnen,
dan die van andere landen."
Over de werkwijze schrijft ze:

„Bij het uitzagen van zulk dik hout
(met de figuurzaag) is het noodzake-
lijk, dat de beugel tussen bovenarm
en lichaam ingeklemd wordt. Men
zaagt dan in gewone zit-hoiMing; het
is de enige manier om loodrecht te
zagen. Mijn rekje liet ik,blank (het
werd later bestreken met cellulose-
vernis)
Maar natuurlijk kan het ook gebeitst
of met plakkaatverf gekleurd worden,
vóór de vernis er op komt."
Onze huisvlijtbeoefenaars, die zoeken
naar ander werk, naar echte- „huis"-
arbeid, die iets meer geeft, dan de
veelal gangbare, kunnen we ten
zeerste aanraden zich deze platen

^aan te schaffen; zij zijn thans overal
'in het land verkrijgbaar tegen 20
cent per stuk.
We geloven, dat velen zich aan de
ve-rvaardiging van de gegeven model-

. len zullen zetten. De platen kunnen
er tevens toe bijdragen orn meer
waardering te wekken voor onze
mooie, oude volkskunst.
En misschien kan er op deze
wijze ook weer een eigen Nederlandse
volkskunst opbloeien.

ff" en onzer lezers vroeg om een zaag-
ü. model, dat in 't groot kon worden
uitgevoerd (.+ 40 cm.), uit zwaarder
hout en. dat- tevens kon' dienen als
verlichtingsornament aan de wand
van de kamer of in de gang — liefst
uit te voeren in kleuren.
Daarvoor kan dienen het bijgaande
ontwerp van een monnik, gewapend
met een blaker, die hij heeft nodig
gehad bij zijn bezoek aan de kelder
Het geheel wordt uit één stuk hout
gezaagd uit multiplex of uit vurenhout
vai» 8 a 10 mm. dikte. Na het schuren
wordt het geheel in natuurlijke kleu-
ren geschilderd. De kaars wordt zoda-
nig gemaakt, dat aan de- achterzijde
op een klosje een mignon-fitting wordt
bevestigd. Het kaarslampje steekt juist
boven de kaars uit. We kunnen ook
gebruik maken van een kartonnen
kaars, die in iedere lampenwinkel is
te kopen. Deze wordt over de uitge-
zaagde kaars geschoven, eventueel wat
bijgewerkt met plastiek en daarin
wordt het lampje gemonteerd.
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VAN
Bij de arbeiders, die voor onze

woninginricktLrig zorgen
N og een bond met een lange naam:

..Algemene Nederlandse Bond van
Meubelmakers, Behangers, Houtbe-
werkers en aanverwante vakgenoten.
Lang genoeg en toch heeft men zich
al enige beperking opgelegd, door de
samenvatting van die „aanverwante"
beroepen Daaronder vallen bijvoor-
beeld de klompenmakers en de man-
denmakers en de arbeiders in het
rietmeubelbedrijf. Maar het zwaarte-
punt van de .bond ligt toch bij de
meubelmakers en behangers, zoals de
voorzitter. K Wentink, vertelde.

Hoe gaat het met de bond? zo vroe-
gen wij hem.

Dat marcheert goed. Natuurlijk heb-
ben we ook de druk van de tijden on- '

" dervonden, maar de laatste maanden
gaan we regelmatig vooruit en winnen
we zowel aan leden als aan invloed.
De -tijd is' niet meer ver af. dat we
Weer op de zevenduizend staan en ik
mag zeggen, dat de bond zich niet
alleen uitstekend houdt, maar zelfs
kans heeft gezien om tegelijkertijd
goed werk te leveren-,

is er dan voor belangrijks ge-
beurd?

Een resultaat dat er zijn mag: er is
voor het eerst in de geschiedenis van
het meubelmakers- en behangersbe-
drij f een collectieve arbeidsovereen-
komst verbindend verklaard voor het
gehele land en die is~op 9 Maart van
kracht geworden.
Dat is goed werk En hiermee is dus
een nieuwe periode voor de vakgeno-
ten begonnen?

Ja, en in het bijzonder voor de men-
sen op het platteland. Daar waren de
lonen namelijk bedroevend laag en
eerst door de thans van kracht wor-
dende tarieven komt daarin verbete-
ring.

Hoe was die verhouding eigenlijk tus-
sen plattelahdsbedrijven en stedelijke
bedrijven?

Daarin lag een, heel merkwaardig
onderscheid. In 'de grote steden Am*
sterdam, Den Haag, Rotterdam be-
stonden van ouds de meubelfabrieken,
die uit het handwerk waren voortge-
komen en die zich vooral toelegden op
kwaliteitsproductie Op het platte-
land was echter in de laatste 25' jaar
inri geheel andere vorm van meubel-
jnaustrie opgekomen, die zich in' het
ouzorider bezighield met de vervaar-

=mg van het goedkope massa-
artikel.

Waardoor kwamen die 'juist op het
"Platteland op?

Dat zat, dunkt mij, alleen in de om-
standigheid, dat op het platteland de
arbeiders goedkoper te krijgen waren.
De productiekosten waren dus lager
en de goedkope meubels konden daar-
door gemakkelijker in kleine plaatsen
worden vervaardigd dan in de grote
De invloed van die plattelandsindu-
strie werd zelfs zo groot, dat bedrijven
met soortgelijke massa-artikelen zich
in de grote steden niet konden hand-
haven. Het werd een moordende con-
currentie

r zullen de arbeiders in die plat-
•elandsplaatsen ook wel de gevolgen
van hebben gevoeld?'

Wees daar maar zeker van! De con-
currentie tussen de fabrikanten werd
na tuur lij k zovesi mogelijk verhaald
9P de arbeiders en het gevolg hiervan
|s geweest, dat er schandelijk lage
ionen werden 'betaald. Lonen van
' M — , ƒ 15. — , f 16. — .waren geen uit-
•ondering. In een plaatsje als Gennep

werd bijvoorbeeld e.en kwartje per uur
betaald. Ook de toestanden in Wad-
dinxveen en zelfs in Gouda waren al-
lesbehalve fraai. Dergelijke indu-
strieën vinden we ook in Culemborg
eP Uselstein en zelfs in zulke nego-
rvjen als Leeuwen-Boven en Leeuwen-
Beneden in de buurt 'van Tiel. '

In de' eerste plaats natuurlijk een be-
langrijke verhoging van de lonen. Die
zijn voor geschoolden, geoefenden en
ongeschoolden op het platteland thans
bepaald op onderscheidenlijk 54, 49
en 43 cent per uur. Vergelijk dat met
het kwartje van Gennep en men. ziet,
welk een grote stap vooruit wij heb-
ben gedaan Over de gehele lijn ge-
nomen variëren de loonsverhogingen
op het platteland van 10 tot 50 %, en
zelfs nog meer

En in de grote steden?

Daar is nog geen verbetering van de
lonen verkregen. En men moet dan
zeker de vakgenoten in de" grote ste-
den dankbaar zijn, dat zij dit con-
tract hebben aanvaard, hoewel er
geen rechtstreekse verbetering van
hun positie in zat. Maar het brengt
wel een verbetering in ander op-
zicht mee. Er is nu tenminste een
vaste verhouding geschapen tussen de

den vele vervangingsgrondstoffen ge-
bruikt De'vraag naar goederen bluft
echter zo groot, zowel uit het binnen-
land als het buitenland, dat de arbei-
ders nog geen groot gevaar van werk-
loosheid lopen

Bevat de nieuwe overeenkomst ook
vacantieregelingen?
* ^

Dat spreekt vanzelf. Een vacantie van
een week per jaar Is vastgelegd, ter-
wijl' ook een goede verzuimregeling is
gemaakt Tot nu -toe hadden we een
vacantie- en een feestdagenfonds Dit
fonds kon echter in verband met de
wettelijke bepalingen niet worden op-
genomen in het contract en wordt met

•l Juli s-.s. opgeheven. In overleg met
de Rijksbemiddelaars zijn we thans
bezig een nieuwe instelling daarvoor
te maken.
Ons contract heeft, naar mijn oor-
deel, .maar één 'zwak punt en dat is,
dat beroep bij niet-naleving van de
bepalingen, alleen mogelijk is bij de
Rijksbemiddelaars. De bond kan niet
als controlerend orgaan optreden. Dat
is wel jammer, omdat de christelijke
en katholieke. patroons voor het me-
rendeel weigeren om overeenkomsten
te tekenen; met de niet-confessioneel
georganiseerde werkgevers hebben we

.

Zo worden onze 7neuoeltjes geviuu.it*.
'Foio A.P.-Arc/iier./

groot is de thans verkregen ver-
betering?

lonen in de steden en de lonen op het
platteland, waardoor er een eind komt
aan de dolzinnige concurrentie. De
toestand,, zoals die nu algemeen ver-
bindend is geworden, geeft een grond-
slag, waarop bedrij f sordening en be-
drijfsvrede kunnen worden gebouwd.
Hoe staan de patroons er tegenover?
Die gaan daar graag mee accoord.
Ook voor hen was de oude* chaotische
toestand een bedreiging van hun be-
staan. Zij moesten concurreren, ook al
ging die concurrentie zo ver, dat de
bedrijven niet meer gezond konden
worden genoemd. Daaraan komt nu
automatisch een einde door de unifor-
me loontarieven

Maar kunnen de arbeiders in de ste-
den met hun tegenwoordig inkomen
toe?

Neen, dat is niet het geval, doch eerst
moest de verhouding stad-platteland
op billijke wijze worden geregeld en
nu kan met inachtneming van deze
verhouding een algemene loonsver-
hoging worden bepleit. Wij ,zijn daar-
mee reeds bezig en hopen op een ver-
hoging met een redelijk percentage.
In de steden bedraagt het loon 65 cent
voor de geschoolden en als we daar-
mee vergelijken, dat electriciens in

'"Rotterdam bijvoorbeeld 74 cent ver«
dienen, is een actie voor loonsver-
hoging zeker niet ongemotiveerd,
waar van onze mensen vakbekwaam-
heid wordt geëist.

Hoe^staat het nu met de werkgelegen-
heid?

• Daarover hebben we tot nu toe geen
klachten. Werkloosheid is er niet, on-
danks het tekort aan degelijk mate-
riaal. Wel wordt, hier en daar met.be-
perkte arbeidstijd gewerkt en ook wor-

geen last. Wij zouden dus juist heeJ
graag defeenen. die het contract niet
getekend hebben, op de vingers kij-
ken. Dat is nu eenmaal een van de
belangrijkste talten van de vakbond.
Een taak ook, die in de Komende tijd
van het allergrootste belang wordt,
omdat we moeten voorkomen, dat- er

,ondernemers zijn. 'die bepalingen van .
de overeenkomsten ontduiken. Lieten
wij dat toe. dan zou immers de oude
concurrentie weer herleven en dat
moet vermeden worden.

V beschouwt dus wel de vakbond als
ordenende instantie van arbeiders-
zigde in het bedrijfsleven onmisbaar?

Dat is hij zeei zeker. De vakbond is
het in Nederland, die de grootste
drijfkracht levert bij het vaststellen
van de lonen en arbeidsvoorwaarden
en, zoals-ik u zoeven vertelde, brengt
dat tegelijk de mogelijkheid van een
bedrij f sorderxing-met , zich mee. die
noodzakelijk, is voor een' gezonde
productie.

En wat is de toestand in de „aanver-
wante" bedrijven?

Ja, daarovei valt ook nog wel iets te
vertellen wat de moeite waard is. In '
de mandenindustrie hopen we deze
maand te komen tot een bindend opi-
gelegde regeling van de arbeidsvoor-
waarden. En dat zal iets zijn, dat met
een streepje aan de balk mag worden
aangetekend, want in dit" vak hebben
altijd ergerlijke toestanden geheerst
en is het nooit gelukt tot loonover-
eenkomsten te komen. We vinden de
mandenindustrieën vooral langs de
rivieren, waar wilgentenén worden
gekweekt. In het mandenvak kwa-i
men veel te lange arbeidstijden voor,
vooral omdat er veel huisarbeid aan
verbonden was. 'Werkweken van €0—

De heer K. WENTINK,
voorzitter van de besproken bond.

70 uren waren geen zeldzaamheid en
daarmee werd dan /14,— of f 15,—
verdiend. Nu wordt dat loon minsfens
ƒ20.—, bij 48 uur werken Ook voor
deze mensen willen wij bovendien
vacantierecht veroveren, maar de
ondernemers, die nog erg ouder-
wets denken, vinden dat „bela-
chelijke onzin" Ze begrijpen niet
waarom een arbeider op het land
vaqantie nodig heeft. We hebben ech- •
ter goed vertrouwen, dat de Rijksbe-
middelaars een beter sociaal inzicht
zullen hebben

Er is zeker wel veel te doen in het
rnandenbedrijf?
O ja, werk is er volop. Er is eerder te-
kort aan wilgentenen dan aan op-
drachten. Zelfs begint men al wilgen-
-tenen te verwerken in de meubelin-
dustrie.

Dat netmeubëlbedrijt, kan dat nog
doorgaan?
Dat gaat nog wel Het normale pit-
riet is er niet meer, maar men werljt
zo goed en zo kwaad als het gaat met
ander materiaal Dit bedrijf vinden
we hoofdzakelijk in de Friese plaats
Noordwolde en er is, thans een col-
lectieve overeenkomst tot stand geko-
men die de vier noordelijke provin-
cies omvat
Dat is dus ock in orde. En nu ten-
slotte de klompenindustrie.
Nu, dat is een zorgenkindje. De klom-
penmakerijen zijn ook zuiver platte-
landsbedrijven, net als de manden-
industrie en de arbeiders, die er in
werken, zijn heel moeilijk.tot organi-
satie te brengen. Zij werken-daar wel,
maar onze invloed zal nog belangrijk •
moeten toenemen eer we ook daar
voor den arbeider een behoorlijke"
positie kunnen verwerven.
In de andere bedreven is dus de In-
vloed van de bond groter?
Ja, daarover hebben we niet te klagen.
In alle bedrijven van betekenis heb-
ben we een organisatie-percentage,
dat invloed waarborgt en er zijn zelfs
enkele bedrijven, waar alle -arbeider^
tot den laatsten man lid van onze
bond zijn. " .
Laten we dan hopen, dat dit voorbeeld

' door tal van andere gevolgd zal
worden.

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



Be ouböte mïmötrie ban onö lanb
D e overgang van eenvoudig spin-

newiel en weefgetouw tot de
grote machinale installaties, welke
•wij thans kennen, ging met grote
schokken gepaard.
Allerlei invloeden hebben zich daar-
bij doen gelden.
Daar was vooreerst de stroom van
producten der Indische textiel-in-
dustrie naar Europa. Geleidelijk aan
had ,men steeds groter hoeveelheden
Indische textielproducten naar Euro-
pa verscheept en de dames stelden
groot behagen in de ongetwijfeld
fraaie katoenen stoffen, welke in
menig opzicht voor vrouwenkleding
heel wat geschikter waren dan de
ouderwetse „saaien" en linnen
stoffen.
De mousseline werd een concurrente
van de zijde. Maar ook andere be-
drukte stoffen, de z.g. calicots von-
den zo gretig aftrek, dat de Europese
textiel-industrie in het gedrang
kwam en verschillende landen gin-
gen de invoer van deze Indische
calicotjes en mousselientjes verbie-
den. Wel werd invoer toegestaan
van onbedrukte en grove katoenen
stoffen; deze werden dan in de ka-
toendrukkerijen „veredeld" en be^-
drukt en zo kwam een nieuw pro-
duct op de markt en was de textiel-
industrie uitgebreid met de katoen-
drukkerijen, waarin talrijke arbeiders
werk vonden.
Dat was geen huisarbeid, maar werk
in de manufactuur, d.w.z. in grote
ruimten, waar de arbeiders weliswaar
alle arbeid nog met de hand verrich-
ten, maar waar toch reeds-een aan-
zienlijke mate van arbeidsdeling werd
toegepast. Verschillende onderdelen
der bewerking werden door afzonder-
lijke arbeiders verzorgd.
De eerste stap:
Een zekere Engelsman, John Kay
genaamd, vond een methode uit, om
de weefgetouwen sneller te laten lo-
pen; hij nam op zijn uitvinding in
1733 patent. Tot dan toe moest de
weefspoel met de hand worden be-
wogen, maar Kay's uitvinding maakte
het mogelijk de handbeweging te
vervangen door een veel snellere
trekbeweging aan een touw, dat de
•weefspoel in beweging bracht en
•waardoor sneller kon worden ge-
werkt en een breder weefstoel in ge-
bruik genomen.
Het we,ven ging dus veel en veel
sneller.
.Maar toen ging" het spinnen niet
snel genoeg en kwam er gebrek aan
draden.
De ene uitvinding noopte tot de
andere.
Daar in die tijden Engeland het land
der textielindustrie was geworden en
vooral de kapitalistische opvattingen
hier snel baan braken, speelde de
verstoorde verhouding tussen spinnen
en weven hier het ergst.
Geen wonder dan ook, dat hier om-
streeks 1760 een drietal uitvindingen
werden gedaan, welke een ware re-
volutie in de spinnerij veroorzaakten.
Vooreerst de z.g. spinnende Jenny.
Eenvoudig als het ei van Columbus.
James Hargraeves -vond uit om het
spinnewiel niet afzonderlijk te doen
bewegen, maar om een reeks spinne-
wielen tegelijkertijd als het ware door
een centraal wiel, weliswaar met de
hand, te doen bewegen.
Bij de eerste spinnende jenny.waren
reeds acht spillen op het centrale
wiel bevestigd.
Het voorspinsel was opgetast in een
wagen, waaruit de acht spillen wer-
den bediend en de spinner moest
met zijn ene hand de spillen laten
draaien en met zijn andere hand de
wagen met het voorspinsel heen en
weer bewegen. *
Beide uitvinders, Kay, zowel als .Har-
graeves, hebb"en weinig plezier beleefd
van hun uitvinderij: zij zijn in ar-
moede gestorven en anderen hebben
hun virfding verbeterd en ervan ge-
profiteerd.
Doch nu kwam men voor een nieuw
probleem.
De draden, tot nu toe gebruikt in de
betrekkelijk eenvoudige en langzaam
lopende weefgetouwen, voldeden niet
meer voor de nieuwe en snel lopen-
de weefgetouwen: ieder ogenblik
braken de draden.
Nu was het Richard Arkwright, wiens
uitvinding uitkomst bracht: hij liet
de voorspinsels lopen tussen rollen,
die in draaiende beweging werden
gebracht, eerst door paarden en
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later door een waterrad. Men noem-
de de machine dan ook het „water
frame" en met behulp van die ma-
chine werd een voldoende sterke
schering verkregen, hetgeen vooral
van betekenis was voor de ontwikke-
ling der katoenbewerking.
Was hier een grote vooruitgang ver-
kregen, toch was men er nog niet'.
Dat kwam pas na de uitvinding van
Crompton's molen, welke eigenlijk
een .samenvoeging' is van de spin-
nende jenny en het waterrad van
Arkwright.
.In de nieuwe machine werden de
katoenen vezels eerst als het ware
uitgerekt en dan weer in elkaar ge-
draaid, waardoor een steviger mate-
riaal verkregen werd; bovendien wer-
den nu de draaiende spoelen ook nog
heen en weer bewogen, zodat het
versterkte voorspinsel rustig afgewik-
keld kon worden.
En ten slotte kwam er de toepassing
van de stoom bij te pas /en was de
eerste werkelijk machinale spinnerij
ontstaan.
Tegen de machine is een hardnek-
kige strijd gevoerd.
De wevers verlieten hun huizen en
sloegen de machines stuk, maar hun
strijd was bij voorbaat nutteloos.

Bij de Foto: „Symphonie in
draad"
(Foto: A.P.-archief) -

Men kon een machine vernietigen;
een gebouw afbranden, een uitvin-
der verjagen en zelfs dood slaan; het
ontwikkelingsproces was niet tegen
te houden.
'Waarom niet?
Het gebruiken van een machine heeft
twee kanten.
De ene kant is, dat er eerst arbei-
ders werkloos door worden. De an-
dere kant is, dat de productie enorm
toeneemt, daardoor dé welvaart toe-
neemt en ten slotte ook de werkge-
legenheid.
Bij dat alles gaat ook het bestaans-
peil van de arbeiders met sprongen
omhoog.
Dat heeft de ervaring geleerd, maar
dat ligt ook in de rede der dingen.
Productie met beljulp van machines,
d.w.z. productie langs een omweg, is
steeds voor den' mens voordeliger.
De „wilde" uit de oertijd wil vissen
vangen; hij heeft geen, enkel hulp-
middel en hij moet de vis trachten te

vangen met de hand of met een
steen trachten te raken.
Dat voldoet hem niet en hij maakt
een visnet.
Hij vist langs een omweg: eerst het
net en dan vissen.
Een ieder beseft, dat hem dat voor-
deliger is en dat de dag, die besteed
wordt aan het maken van een visnet
niet verloren is, al kan onze ,,wilde"
die dag geen vis vangen.
Diezelfde redenering slaat op het
toepassen van machines.
Men kan dan ook inderdaad aan-
nemen, dat het invoeren van de spin-
nende jenny, het waterrad 'en de
spinmolen, dat het invoeren van de
stoommachine bij de voortbeweging
dezer machines, moet worden be-
schouwd als het inslaan van even zo
vele productie-omwegen en het berei-
ken van evenzo vele bijdragen tot ver-
groting der volkswelvaart.
Waar het evenwel om gaat is het
volgende:
Vooreerst moet worden gezorgd, dat
de arbeider, wiens arbeidskracht
voorlopig overbodig wordt door de
machine, daarvan niet slachtoffer
wordt.
Maar nog veel belangrijker is, dat de
Vermeerdering der volkswelvaart,
welke "door het invoeren van steeds
meer en steeds beter machines wordt
bereikt, ook inderdaad aan „het"
volk en niet aan enkelen toevalt.
Wat deze beide zaken nu betreft zijn
de spinners en de wevers, die het
toch al niet royaal hadden, in alle
landen ter wereld het slachtoffer ge-
worden van de invoering der machi-
nes. Of men nu een werkloos gewor-
den spinner of wever neemt in West-
Europa, dan wel een nauwelijks ge-
klede werkkracht in de Bengaalse
katoenindustrie, overal werden de
arbeidskrachten tot speelbal gemaakt
van de enorme veranderingen in de
textielindustrie, welke het gevolg wa-
ren van de uitvindingen van mannen
als Kay, Hargraeves en Arwright.
Wie machines invoert, heeft daartoe
kapitaal nodig.
Wie kapitaal nodig heeft, moet daar-
voor rente betalen.
Wie spaart, vormt kapitaal.
Dat alles is in het wezen der zaak
heel normaal.
Maar de werkelijkheid is nog wat
anders geworden;
Steeds meer machines werden inge-
voerd, steeds meer kapitaal was er
nodig en in steeds toenemende mate
kwam de industrie onder de macht
van hen, die de kapitalen ter be-
schikking stelden en die steeds meer
de beschikking kregen, niet alleen
over de industrie met haar machi-
nes, maar ook over haar leiders en
haar duizenden arbeiders.
In ons land kwam deze industriële
revolutie echter heel wat later, want
in de jaren voorafgaand a'an de
Franse, tijd was het in vrijwel alle
opzichten de dood. in de pot en het
zou daarna nog wel weer een reeks
jaren duren, voordat in Nederland
van sterke industriële ontwikkeling
sprake was in de textielindustrie.
Hoe dat proces zich in Twente vol-
trok, zullen wij nu gaan bezien

ZEGSWIJZEN EN SPREUKEN
Hef onderspit delven

Het is opmerkeltjkr hoe vaak wij uit-
drukkingen bezigen, zonder dat wij
ons de moeite geven, eejis na te
gaan, hoe zij eigenlijk wel ontstaan
kunnen zijn. In sommige zegswijzen,
welke wij reeds behandeld hebben,
was het aan bepaalde woorden reeds
vrij duidelijk, waar de herkomst ge-
zocht moet worden, doch met de uit-
drukking „het onderspit delven", is
dat zeker niet het • geval. Want wie
zou, zonder een taaivorser te zijn,
voor de vuist weg kunnen zeggen,
wat de betekenis is van het woord
onderspit? Want zodra men daarom-
trent is ingelicht, is de zaak een-
voudig genoeg.

Volgens prof. Verdam betekent een
onderspit de onderlaag in een mijn.
Als men dus in het onderspit raakt,
loopt men gewaar, er onder te komen..

Hét onderspit delven betekent der-
halve het uitgraven van een onder-
laag, waardoor de bovenlaag instort
en al het verrichte werk vruchteloos
wordt. Maar al wordt hierdoor de be-
tekenis van de zegswijze voldoende
verklaard en wordt ook de herkomst
ons duidelijk, zijn- toch niet alle taai-
geleerden even beslist in hun om-
schrijving van het woord „onderspit",
als prof. Verdam. Zo zegt b.v. dr.
Kluyver: „Het onderspit moet van
oud*s betekend hebben het onderste,
het diepste gedeelte van een ruimte,
die gegraven wordt; wie daar in de
diepte aan het delven is, loopt ge-
vaar van door 'een aardstorting be-
dolven te worden; vandaar verschil-
lende zegswijzen, waarin het werken
of het zich bevinden in het onderspit,
de figuurlijke uitdrukking is voor: in
benarde, moeilijke omstandigheden
verkeren. In latere tijden is er ook de
betekenis aan gehecht, van een
mededinger, die gelukkiger is ge-

weest, dus met andere woorden het
tegen iemand te moeten afleggen."
Tot zover uit de vorenbedoelde taai-
geleerde ziclv wel positief, mater . . .
dan laat hij er verder op volgen: dat
het ontstaan van het woord „onder-
spit" nog niet volledig opgehelderd is.

Wij kunnen er nog aan toevoegen,
dat de hier behandelde uitdrukking
reeds in het Middel-Nederlands be-
kend was. In Hooft's „Warenar" (vers
640) wordt gezegd: „Je zelt voorzeker
in 't onderspit raeken". Maar ook
yeel later vinden we bij • andere
schrijvers deze uitdrukking gebruikt.
Schimmel schreef b.v.: „Maar onder-
stel, dat zij het onderspit delven, wat
hebben zij dan nog verloren?"
Het onderspit wordt ook gebezigd
in verband met de werkwoorden zijn,
liggen of raken. Men denke aan
Heemskerk: „De Hoeksen raakten
in 't onderspit." En Van Effen in de
„Spectator" zei b.v.: „Men kan zeg-
gen zonder onzen held te kort te
doen dat hij op een vrij gevoelige
wijze in 't onderspit is geweest."



HERINNERINGEN VAN EEN
BELGISCHEN STAATSMAN HENDRIK DE MAN
S inds enige maanden ligt een boek

op een bespreking te wachten,
dat toch geenszins tekort schiet in
belangwekkendheid. Het is „Herinne-
ringen" van Hendrik de Man, dat uit-

' gekomen is in 1941 bij de Sikkel te
Antwerpen en Van Loghum Slaterus'
'te Arnhem. Toch is er een zeer ver-
klaarbare' reden waarom wij zo lang
geaarzeld hebben met de bespreking
van dit boek. De figuur van Hendrik
de Man is verbonden aan de gedachte
van de plan-politiek, die in de laatste
jaren vóór de oorlog de Nederlandse
en Belgische socialisten sterk heeft
beroerd. Bij het uitbreken van de
oorlog was Hendrik de Man voorzitter
van de Belgische Werkliedenpartij e^i'
hij heeft het land niet verlaten, doch
hij heeft zijn lot vereenzelvigd met
dat van het Belgische koningshuis en
het Belgische volk. Wij zien Hendrik
de Man als een onbaatzuchtige
figuur. Maar tegelijk als iemand, die
geenszins vrij was van ijdelheid en
eerzucht, zij het, dat deze laatste
zich niet uitte iri de zucht naar roem
en schitterende versierselen, dan wel
in het verlangen erkend te worden
als een fijnzinnige wijsgeer, die te-
gelijkertijd volksleider wilde zijn. Aan
deze laatste eisen schijnt Hendrik de
Man tegenover de ontzaggelijke
krachten der historie niet te hebben
kunnen voldoen. Hij is een belangrijk
man geweest, maar voor zover wij
daar thans over kunnen oordelen,
geen groot man.
De bescheidenheid verbiedt om over
een dergelijke figuur kleinerend, laat-
dunkend of schoolmeesterachtig te
denken of te schrijven. Wij zouden
niet graag iemand, die voorshands
van het wereldtoneel is weggeschoven,
een trap achterna geven. Wanneer wij
zijn tekortkomingen schetsen, schet-x
sen wij die van ons allen'. Waar hij
niet opgewassen was tegen het
tempo van de gebeurtenissen in
West-Europa, waren wij het evenmin.
En als ik hier zeg wij,, bedoel ik daar-
mee de bevolking van geheel West-
Europa.
Juist daarom echter is het noodzake-
lijk dit boek toch te bespreken. Men
zou kunnen zeggen wanneer er zo-
veel aarzelingen bestaan, waarom er
öan niet het zwijgen toe gedaan?
Neen, dat zou niet goed zijn, want in
Hendrik de Man's levensloop zien wij
het spiegelbeeld van de gebeurtenis-
sen der laatste dertig of veertig jaar,
die tot de catastrofe van, 1940 hebben
geleid. Geheel het beeld van de poli-
tieke ontwikkeling van • West-Europa
sinds de eeuwwisseling rolt voor onze
ogen af, wanneer wij De Man's boek
lezen. En zo wordt het een werk, dat
ons brengt tot .bezinning, tot zelf-
critiek en dus tot een ontleding van
de omstandigheden, waarmee wij
rekening te houden hebben bij de'
opbouw voor de toekomst. Daarom,
ondanks alle aarzelingen 'en bezwa-
ren, een bespreking.
De Man opent zijn boek met de vraag
<?l men op 55-jarige leeftijd nog te
3ong is om zijn herinneringen te
schrijven. Hij zegt, dat naar zijn
mening de gedwongen vrije tijd ge-
durende de bezetting voor hem het
ogenblik heeft gebracht om terug te
blikken. Maar dat geschiedt toch met
een zekere terughoudendheid. Hij
schrijft:

„Een dergelijk, tijdstip (het tijdperk
van militaire bezetting van het land)
geeft niet alleen de materiële moge-
lijkheid tot schrijven, het is ook ge-
schikt voor een terugblik en een ge-
wetensonderzoek. Daarentegen biedt
het het nadeel van een noodzakelijke
bijzondere reserve tegenover gebeur-
tenissen, die nog tot een te nabije ver-
teden behoren of die verband houden
Wet ontwikkelingen, die nog in gang
zijn. Ik heb er mij bij neergelegd en
uit mijn in volle oorlog geschreven
verhaal zekere episoden weggelaten, die
hetzij op een grotere historische af-
stand, hetzij op een minder gestoorde
en ondoorzichtige atmosfeer moeten
wachten.

Bij de lezing van dit boek moeten wij
öeze beperking, die De Man zich
heeft opgelegd, vooral niet uit het
°og verliezen.
Het eerste hoofdstuk behandelt De
Man's kinderjasen. Hij beschrijft, hoe
hij opgegroeid is in een gezin van
ontwikkelde, kunstzinnige en welge-
stelde Belgische burgers. Deze fami-
liekring was vrij van kleinburgerlijke
benauwdheid. De familie had het
Soed genoeg om niet bezwaard te

worden door sociale afgunst; alle
onderwijsmogelijkheden stonden voor
den jongen De Man open; hij was
gezond en zijn sportieve nelgingen
behoefde hij geen beperkingen op te
leggen. „In één woord", zo zegt hij,
„als ik socialist geworden ben, is het
niet ondanks, maar veeleer juist dóór
een bijzonder gelukkige jeugd". Heï"
gezin De Man bestond, behalve Hen-
drik, uit vader, moeder, broer en
zuster. Hendrik was het .oudste kind.
Van grote invloed op het familieleven
waren ook de drie zusters van zijn»
moeder. Zijn moeder en de tantes
waren dochters van den Vlaamsen
dichten Jan van Beers en hun vier
gezinnen vormden -een intellectueel
en kunstzinnig centrum, dat vooral
de eerste levensjaren van Hendrik
sterk heeft beïnvloed. Zijn vader was
afdelingschef van een zeevaartmaat-
schappij en dus zakenman. Hij zou
echter liever officier zijn geworden,
als een verminking hem dat niet had
belet. De vader hoopte, dat zijn oud-
ste zoon thans de officiersloopbaan
zou kiezen, waarmee hij in de lijn
van de familie zou blijven, want de
De Mans behoorden sinds lange jaren
tot de kleine ambts- en officiersadel.
Heel uitvoerig geeft de schrijver deze
beschrijving van zijn wederzijdse
familie en niet zonder dat men de
indruk krijgt< dat hij in niet geringe
mate familieziek is. Bij alle pogingen
tot objectiviteit proeft men toch uit
iedere zin een prikkelende neiging om
te laten zien, welk een bijzonder
mens hij is en uit welk een bijzonder
milieu hij stamt.
Typerend voor deze wijze van schrij-
ven is een passage over de noodzaak
van sportiviteit' en lichaamsbeweging
voor volksleiders. Hij zegt:

„dat de arbeidersbeweging meer dan
men weet geleden heeft door het feit,
dat een groot aantal van haar leiders,
die van werklieden bestuurders wer-
den, zonder overgang van handen-
arbeid tot een zittend leven kwamen.
Geen enkele traditie of gewoonte stel-
de hen in staat lichamelijke nadelen
van deze verandering door sportbeoefe-
ning te compenseren."

Wat was daarvan het gevolg, vraagt
Hendrik de Man, en hij antwoordt:

„Een overvloed van vette buiken, dik-
ke rode nekken, opgezwollen gezich-
ten; een gezondheid, die in de verpeste
en berookte atmosfeer van de vergade-
ring vernield werd; met in talrijke ge-
vallen sexuele ongebondenheid als
noodklep en in ieder geval vroegtijdi-
ge slijtage."

Het is best mogelijk, dat deze karak-

fCliché A.P.-archief)

terschets voor de Belgische arbeiders-
beweging opgaat. In Nederland, waar
de geheelonthouding een sterke steun
vond in de arbeidersbeweging, hebben
wij dergelijke verschijnselen niet in
die krasse vorm waargenomen.
Men zou echter met zo'n scherpe cri-
tiek gemakkelijker genoegen nemen,
indien de-schrijver er niet onmiddel-
lijk op liet volgen:

„Wat mij betreft, ik heb mij 'altijd of
bijna altijd het onmisbare minimum
van gelegenheden weten te verschaf-
fen om aan dit lot te ontsnappen; ik
werd er tot nu toe voor beloond door
een gestel, dat behoorlijk weerstand
heeft geboden aan nochtans harde
beproevingen, vooral door het op peil
blijven van mijn geestelijke belang-
stelling en veerkracht en ten gevolge
daarvan door een niet in het minst
verzwakte levenslust."

Dit zwart en wit staan te scherp
tegenover elkaar. Het bewustzijn van
een bijzonder knap mens te zijn
springt uit bijna iedere bladzijde naar
voren en dat maakt het lezen van
dit boek tot een niet önvermengd ge-
noegen, ook al zijn de feiten, die
worden medegedeeld, juist en ook al
worden ze in hun juiste verhouding
naverteld. Het „ik", „ik", „ik" in dit
boek stempelt het meer tot een solli-
citatie voor martelaar, dan als een
sobere en bescheiden registratie van
herinneringen.
Dit streven naar het martelaars-aure-
ool spreekt vooral uit de volgende
zin:

„VSfonneer het er op aan kwam zich'te
verstaan met de „bonzen", die ik te
minder hoog achtte, naarmate zij zich
meer van hun eenvoudige en nederige
omgeving hadden losgemaakt, was het
een andere zaak (even te voren heeft
de schrijver gezegd, dat hij steeds een
uitstekende verstandhouding kon vast-
stellen tussen zichzelf en de meest-
onontwikkelden). Dan bezorgde mijn
onoverwinlijke afkeer van de u-oor-
denrijke ontboezemingen en de gemak-
kelijke sentimentele of rituele mani-
festaties mij de reputatie van een ho-
vaardig en trots, ja droog en hard
„zwijger." In de Belgische werklieden-
beweging, die tenslotte verrotte .door
een goedkope sentimentaliteit, dienst-
baar aan de beroepsuitbuiters van de
gebreken der massa, belette deze repu-
tatie, zorgvuldig onderhouden door de
politici en de aan hem verknochte
journalisten, mij in hoge mate de mas-
sa te bereiken, telkens als ik daarvoor
de tussenkomst van de leiders nodig
had, die schijnbaar broederlijk, ma»r
in wezen haatdragend waren."

Uit deze woorden vernemen wij reeds,
dat Hendrik de Man de onvoldoende
greep, die hij tenslotte op de volks-

massa bleek te hebben, toeschrijft
aan intriges van samenzwerende
„bonzen". • <
Hij is de omhoogstrevende, de eer-
lijke en de ongerepte, maar de ver-
dorven ' beweging heeft hem belet
zijn vlucht te nemen. Het is heel •
goed mogelijk dat dit juist is.. Doch
met des te meer klem dringt zich
dan de vraag aan ons op: waarom
bleef De Man dan toch in deze be-
weging werken?
Met de kwalificatie, dat hij „voor-
bestemd was om een „rebel" te wor-
den tegen de sociale orde en jager
op leugens, een rechter over mis-
bruiken, een vernieler van de con-
ventionele vooroordelen; om kort
te gaan een van die ongelukkigen,
die volgens de uitdrukking van den
Engelsen dichter Shelley bezield
worden met de passie de wereld te
willen hervormen", besluit hij het
hoofdstuk over zijn kinderjaren. En'
deze kwalificatie is net iets te over-
dreven om Hendrik de Man verder
in zijn levensloop te kunnen volgen
zonder de bijgedachte van: „wat doet
die man aanstellerig", zonder dat we
ontkomen aan de indruk van tegelijk
met een diepe en rijke geest te doen
te hebben.
Het. tweede hoofdstuk behandelt de
jongelingsjaren. Hij komt, doordat
zijn oom drukkerspatroon was,"in die
tijd voor het eerst met een werksta-
king in aanraking. Zijn oom was een
ouderwetse "Patroon, die liever zijn
zaak liet vervallen, dan zich de wet
te laten voorschrijven door zijn ar-
beiders. Dan voelt de jonge De Man
het als een schande, wanneer hij een
arbeider door zijn oom zag overtui-
gen en overhalen om het kamp van
de tegenpartij te verlaten. Hendrik
de Man was dus bezield door een
eerlijk en onbevooroordeeld oordeel
over de waardigheid van den mens.
En deze voortreffelijke geestelijke
gesteldheid brengt hem tot het socia-
lisme; wij zouden willen zeggen tot
een aristocratische opvatting van de
socialistische theorie. Hij bestudeerde
de socialistische leerstellingen en
werd wat men destijds noemde „we-
tenschappelijk socialist". Op l Mei
1902 werd hij lid van de Socialisti-
sche Jonge Wacht van Antwerpen en
deze toetreding betekende tevens het
einde van de plannen voor de offi-
ciersopleiding. Hij besloot naar de
universiteit te gaan in plaats van de
militaire school tot grote teleurstel-
ling van zijn ouders.
Hendrik de Man ging natuurweten-
schappen studeren eventueel aange-
vuld door een studie van de genees-
kunde. Hij werkte echter meer voor
de socialistische beweging dan voor
de universiteit en zakte voor zijn
eerste examen. Daarop ging hij naar
Gent om over te zwaaien naar de
studie van civiel-ingenieur, maar ook
dat wordt een mislukking. Eerst toen
hij in 1905 naar Duitsland ging en
daar als journalist werkzaam werd,
begon de studie serieus te worden.
Hendrik de Man was toen nog maar
twintig jaar, zodat hij werkelijk nog
niet veel tijd verzuimd had. Al deze
sahommelingen in zijn jeugdjaren
moeten wij dan ook beschouwen .als
de normale wervelingen van de
„Sturm und Drangperiode". De ta-
melijk onbelangrijke anecdotes van
zijn Belgische studentenjaren krij-
gen in dit hoofdstuk meer aandacht
dan zij waard zijn. Weer een aan-
wijzing van zelfoverschatting.
Deze indruk wordt nog versterkt
door de foto's, die in het boek zijn
opgenomen. We zien De Man op ski's,
te paard, op de forellenvangst, in de
bergen, gekleed in een overall, kort-
om in een groot aantal „rollen".
Zodat men tenslotte het gevoel
krijgt: deze man speelt altijd toneel.
Zijn eigenlijke levensloop begint
als hij in 1905 naar Leipzig gaat en
daar de kost verdient met vertaal-
werk en taallessen. Spoedig werkt
hij als journalist aan de „Deutsche
Algemeine Zeitung". Aan de Leipzi-
ger universiteit hervat hij zijn stu-
dies en tenslotte promoveert hij op
een dissertatie over de lakennijver-
heid van Gent in de Middeleeuwen.
Dit zijn jaren geweest van ontzag-
gelijk hard werken en alleen iemand
van grote wilskracht, scherp intel-
lect en een krachtig gestel kan vol-
bracht hebben wat De Man toen be-
reikte. Te meer omdat hij ondertus-

(Vervolg op pag. 10)
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Enige tijd geleden
bespraken wij tiet
werk van een
knutselaar, die in
zijn vrije tijd een
ketting uit hout
had gesneden. Als
gevolg van de bij-
gevoegde opwek-
king ontvingen wij
inzendingen van
een tweetal knut-
selaars, welke wij
hier laten volgen.
Op de foto rechts
zien wij werk van
'den heer Assen-
berg uitVlaardin-
gen. Van vuren-
hout heeft hij
met een mcsie
kettingen gesne-
den. Daar zat m-
geveer 450 ,uren
werk aan vast. Op

Dam-mbnek

(Foto: v d. Hoeven)

de foto zien wij
tevens nog twee
vuurtorens, even-
eens uit één stuk
gesneden.
Qp de onderste

. foto zien wij het
werk van den
heer Bongers uit.
Amsterdam. Uit
een mergpijp zijn
twee ringen që-
zaagd, die zonder
las toch aan el-
kaar vastzitten.

(Foto: A.P.-archief)

Klasse B.
De zetten van wit. zijn:
No'. 1. 29—23. 44—40. 7—1 en op zwart
34_39 wit 1—34 en 35x2.
Met 7—l als tweede zet wint wit niet
(n.l. zwart 19—23. 45—50).'
No. 2. 27—21. 21x14. 29—24 en 25x43
met winst op tempo.
No. 3. 47—42, 33—28. (zw. 23x32). 42
—38 steeds met winst.
No. 4. 49—43, 39—33. 33x13. (zw. 24 x
33) 13x24 en 15x24.
No. 5. 24—20, 48x39. 31—27. 27x49,
(zw 40—45) 49x40 (zw. 45x34) 35—
3"& en 50—44.
No 6. 42—38. 45—40. 38—33, 33x2,
2x30, 49x7. '
No 7. 42—38, 44x11. 27x36, 47—41
met winst, want op zwart 37—42 volgt
wit 41—37 en 46—41. Op zwart 27—32
/volgt wit 36—31 er, 41—37.
No. 8: 33—28, 28x30. 43—39, 49x47.
(zw. 27—32) 47—41.
No. 9. 50—44, 34—30, 44—40, 23—19.
32—28. 48xlT.
No. 10. 44—40. 15—10, 46—41, 39—
33. 34x3.
No 11. 32—27. 27x9, .23—19. 37—32,
33x2
No. 13. 27—21, 38—33, 50—44, (23x46)
44x31. 47—41, (zw. 37—42) 43,—38.
No 14. 37^31. 47—41, 50—45, 33x<44,
45 x 5.

De vraagstukken van deze week

In klasse A. heeft men deze week
twee moeilijke slagproblemen uit de
oude Franse school, waar menigeen
over zal struikelen. In de B-klasse is
het den auteur van no. 3 gelukt een
aardig motief te bereiken uit een
stelling, die in een partij zou kunnen
voorkomen.

'Vervolg van pag. 9>
sen nog een levendig aandeel nam
In de internationale socialistische
beweging,
In 1910 .verhuist hij naar Londen,
waar hij trouwde met een arbeiders-
meisje. Dit huwelijk schijnt een mis-
lukking te zijn geworden, maar Hen-
drik de "Man gaat er verder niet op in.
Reeds aan het einde van 1910 komt
hij naar België terug en krijgt daar
de leiding van de Centrale voor Arbei-
dersontwikkeling. Hij heeft deze func-
tie vervuld als wetenschappelijk
marxist en is dat gebleven, totdat hij
in veel later jaren'het marxisme af-
zwoer Bijna dadelijk, komt het reeds"
tot wrijvingen met het conservatieve
partijbestuur, maar de wereldoorlog
overstemt alle geschillen. Hij zegt:,
„Mijn marxistisch, internationalistisch
en anti-militaristisch geloof werd door
de feiten bespot. De tweede Augustus
1914 werkte ik nog voor de Socialisti-
sche Internationale, de derde nam ik
het geweer op als vrijwilliger in het
Belgische leger." Bij 'zijn houding
tegenover de oorlog vecht hij voort-
durend, tegen de. gedachte.' dat hij
moet strijden tegen mensen die hem
sympathiek zijn Hij schrijft: „De be-
hoefte om mij jegens mijzelf te recht-
vaardigen verried zich tot in mijn
dromen." Als" men dit boek "leest, krijgt
men de indruk, dat dit niet alleen
gedurende de oorlog het geval was.
Het gehele werk is een poging om
zichzelf te rechtvaardigen.
Merkwaardig is, dat hij in 1939—1940
bij de tweede oorlog, opnieuw ir. dienst
getreden, "alle fouten terugvindt, die
in de eerste wereldoorlog ook gemaakt
zijn
Als de Russische revolutie uitbreekt
krijgt hij een missie naar Rusland.
Dat -was in de periode toen Kerensky
aan het bewind was. Na de Russische
reis kwam hij weer aan het front, om
kort daarna vnaar Amerika te ver-
trekken'met een opdracht om de in-
dustriële organisatie te bestuderen. Hij
hield in dé Verenigde Staten talrijke
lezingen, maar werd "vrij spoedig uit
het land gezet, omdat hij te: pro-
Duits was Ook een tweede be'zoek aan
Amerika had een al bijna even on-
prettig einde. Hij trok toen aanvan-
kelijk voor exploratie naar New-

.Foundland. maar deze -onderneming
had een heel slechte basis en liep vast.
Vervolgens ging hij naar het andere
uiterste van Canada, waar hem een
leerstoel werd aangeboden in Seattle.
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Hij zou daar economisch-sociologi-
sche colleges geven. Hier geraakte' hij
echter in een conflict tussen kapitaal
en arbeid, waardoor zijn colleges van
het programma werden afgevoerd.
Deze laatste slag was aanleiding voor
De Man om naar België terug te ke-
ren, waar hij zijn oude werk weer kon
opvatten.
In October 1920 kreeg hij de leiding
van de Arbeidershogeschool, die zich
tot Mei 1940 heeft gehandhaafd. Tege-
lijk echter ontstonden er conflicten
met de partijleiding, hoofdzakelijk

, omdat men hem verweet, dat hij niet
vijandig stond 'tegenover1 Duitsland.
In 1922 vertrok hij daarop naar Darra-
stadt. .Dit laatste vertrek uit België
viel samen met de ontbinding van zijn
huwelijk. Een tweede_ huwelijk volgde,
maar ook dit liep in 1929 met één-
scheiding af.
Tijdens zijn verblijf in Duitsland be-
gint De Man met het schrijven van
zijn bekende boeken. Soms woonde hij
in Duitsland, soms in Zwitserland.
Tegelijk reisde hij door heel Europa

, rond en hield overal lezingen. In Oc-
tober 1922 kreeg'hij een professoraat
in de sociale psychologie aan. de uni-
versiteit te Frankfort. In 1932 -werd
hem een soortgelijk college aan de
universiteit te Brussel aangeboden,
dat in het volgend jaar zou beginnen.
Tegelijk zou hij dan de leiding op zich
nemen van een studiebureau van de
Belgische arbeiderspartij.
In deze jaren van zijn Duitse studie
kwam hij tot een breuk met het
marxisme." Hij schreef „De psycholo-
gie van het socialisme" en „De socia-
listische idee", 'waarin hij- betoogde,
dat het socialisme het marxisme
moet loslaten. .
Terug in België vindt hij het land
midden in een diepe economische
crisis. Hendrik de Man krijgt de lei-
ding van het Bureau voor Sociaal
Onderzoek en begint met de werk-
zaamheden, waaruit het Plan van de
Arbeid is voortgekomen. De partijlei-
ders hadden er echter weinig ver-
trouwen in en na een .zeer enthou-
siaste ontvangst van het plan is de
gehele planpolitiek doodgelopen. De
arbeidersbeweging in België bezat
noch de. leiding noch de overtuiging,
die voor de krachtige voering van
een dergelijke politiek nodig was 'ge-
weest.
In Nederland hebben we niet an-
ders beleefd dan een zwakke nagalm
van dit Belgische initiatief.

Daarop volgt de deelneming van De
Man aan de regering. Over het alge-
meen een geschiedenis die een aan-
eenschakeling is van mislukkingen.

- Van Zeeland, de minister-president,
moest, doordat hij in een schandaal
werd betrokken, aftreden en Hendrik
de Man heeft blijkbaar niet de kracht
gehad om zelfstandig de leiding van
het volk over te nemen.
De laatste hoofdstukken van De
Man's boek, die over zijn minister-
schap handelen, getuigen van een
grote bitterheid. Hij wordt teleurge-
steld in Van Zeeland, teleurgesteld jn
zijn partijgenoten, teleurgesteld in
het volk^ Resultaten van betekenis
werden niet bereikt. De Man voelt
zich gehinderd door allerlei partij-
stokpaardjes en- gekneveld door ge-
heime -tegenwerking.
Hij schrijft de gedeeltelijke misluk-
king van de planpolitiek daaraan toe,"
dat men de staatshervorming als iets
bijkomstigs heeft beschouwd. Inder-
daad, met enkele economische maat-
regelen brengt men geen afgeleefde
staat tot nieuwe bloei.
Spoedig daarna volgde de oorlog en
moest De Man geheel op de (achter-
grond verdwijnen, „maar", schrijft
hij, ..misschien zrvi ik twee dingen nog
zien gebeuren: de totstandkoming
van de Europese 'eenheid en van dé
socialistische orde". „Er blijft mij",
zo schrijft hij, „een niet al te onge-
rust geweten over. dat vele fouten
erkent maar mij niet te veel daden
verwijt, waarover ik schaamte zou
gevoelen."
•Samenvattend zien wij in de le-
vensloop van Hendrik de Man de ont-
wikkeling van de socialistische ar-
beidersbeweging in onze 'anden: bes-
zield met goede gedachten, gedach-
ten die op den duur zelfs onvermijde-
lijk werkelijkheid ' moeten worden,
maar tegelijk een onvoldoende bereid-
heid om diep te graven, angst voor het
revolutiónnaire, en te slaafse disci-
pline" tegenover een afgeleefde partij-
leiding. ,
Zo zijn de laatste veertig ..aar ge-
weest een aaneenschakeling van
kleine successen en grote mislukkin-
gen, die de staatscrisis van onze tijd
hebben ingeleid. Hendrik de Man is
daarbij de verpersoonlijking van de
goedwillende, doch onvoldoend krach-
tige geest, de te zachte heelmeester,
die door zijn zachtheid mislukt.
Wij oordelen niet, wij veroordelen
niet, maar trekken de lessen. C. F. R.

Voor alle vraagstukken geldt: ..Wit
begint en wint'
Oplossingen voor cie wedstrijd worden
ingewacht tot uiterlijk 14 April.
Adresseren: Redactie Weekblad „Ar-
beid" Postbus 100. Amsterdam.
Op adres duidelijk Damrubriek ver-r
melden.

, No. 3.

L. BARTELING.

Zwart

Wit
Zwart: 14 scn op *, 6. 10, 11. 12 13,
14, 19, 21, 22. 23, 26. 28 en 31.
Wit: 14 sch. op 15, 24, 30, 33,- 37. 38,
39, 40. 42. 43, 47, 48. 49 en 50.

No. 4.

L. BARTELING

Zwart

'
Wit

Zwart: 10 sch. op 4, 't, 8. 9, 11, 14, 16,
18, 23 en 28. Dammen op 33 en 45.
Wit: 14 sch. op 21. 25, 27, 30. 31, 35,
36, 37, 39, 41, 43. 44, 46 en 48.

No. 3.
H. LAROS. Umuiden.

Zwart

Wit ^

Zwart: 10 sch. op 7, 8, 9, 13, 19, 20,
21, 23. 26 °n 35.

Wit:'10 sch. op 28, 31, 32, 33, 37. 38.
39, 40, 47. en 50.

No. 4.
H. M ROOS. Eindhoven

Zwart

Wit

Zwart: 8 sch. op 9, 11, 13, 17, 18, 27,
36 en 39.

Wit: 8 sch. op 24, 37, 38, 40, 41, 46,
47 en 48.



SCHE VRAGEN
Vragen voor deze rubriek ricntf- men
tot den medisctien medewerker van
Het weekblad ..Arbeid1 Postbus 100

N. d. B. te A Uw moeder weegt bijna
15% mmder dan bij haar leeftijd en
lengte hoort én uzelf bent 8% te licht.
U komt, dus geen van beiden in aanmer-
king voor extra toewijzing
J. W. S te G. De z.g. geeuwhonger <bu-
limie) komt het meeste voor bij nerveuze
mensen, die tevens bloedarmoede hebben.
OnderzoeK naar het al of niet bestaan
van bloedarmoede (men kan bij een rode
gelaatskleur tóch bloedarm zijn!) en de
behandeling daarvan en verder behande-
ling van het overgevoelige zenuwstelsel
Zijn dus de wegen, waarlangs u uw klach-

"ten kuni kwijtraken
A. M. K. te R. Volgens de Invaliditeits-
wet is hij invalide, die ten gevolge van
aiekte of gebreken buiten staat is om
met arbeid, die voor zijn krachten en be-
kwaamheid is berekend en die met het
oog op zijn opleiding en vroegei beroep
hem in billijkheid kan worden opgedra-
gen ter plaatse waar hij arbeid verricht
of het laatst verricht heeft oJ op een
naburige soortgelijke plaats een derde te
verdienen van hetgeen lichamelijk en
geestelijk gezonde personen, van dezelfde
soort en van soortgelijke opleiding, op
zodanige plaats mei. arbeid gewoonlijk
verdienen.
Bij de ziekte van Parkinson lijden de
geestelijke functies in het gehee1 niet.
Wanneer, zoals bij u misschien, een be-
langrijk gedeelte van uw werk uit hoofd-
werk bestaat, kan het dus heel goed zijn
dat in de zin der Wet geen invaliditeit
bestaat.
C. S. te P. Uw gewicht is 10% onder nor-
maal. De huisarts kan dus geen extra
rantsoen voor u aanvragen.
A. d. V. te 's-Gr. Bij één gewicht bene-
nden 50,6 kg. kan de huisarts voor. uw ver-
loofde extra toewijzing aanvragen. Bij de
tweede druk van de Regeling van Distri-
butie van Ziekeiivoedsel, die December
1941 is. gedateerd en in Februari ,1.1. is
Uitgekomen, wordt bij de vaststelling van
ondervoeding alleen met lengte, leeftijd
en gewicht en met meer- met het geslacht
rekening gehouden. Na interpolatie met
Üe bestaajide tabel kan worden aangeno-
men, dat u beneden een gewicht ongeveer
Van 76 kg. voor extra toewijzing -in aan-
merking kunt komen.
H. G te H. Uw huisarts kan extra toe-
wijzing voor u aanvragen wanneer uw ge-
•wicht minder is geworden dan 59 kg.
B. A, ch. te 's-Gr. Het gewicht van uw
dochter is ruim 24% onder het normale
gedaald; uw huisarts kan dus extra-toe-
wijzing voor haar aanvragen.
R- d j. H. te A. Het op- een stukje bloem-
kool gelijkende z.g. yoghurt-plantje is geen
plantje, maar bestaat uit kefirkorrels. die
uit een mengsel van gistcellen met melk-
suurbacillen zijn samengesteld, Ook al
zouden met de zure melk enkele kefir-
korrels worden doorgeslikt, dan zijn daar-
van in geen enkel opzicht nadelige gevol-
gen te duchten. Een bereidingsmethodeT
waarbij u meer nut van uw ,.plantje"
kunt hebben, heb ik uitvoerig uiteengezet
in mijn antwoord aan A. K te H. in het
nummer van 13 Febr j.l.
J- t. A. te U. Uw vrouw komt bij een
gewicht, dat 22 % onder het normale is
gedaald in aanmerking voor extra toewij-
zing; uzelf met een gewicht dat 14 % te
laag is, niet
J H. te Z Verse bakkersgist kan men
goed innemen, aangeroerd met een wei-
nig suiker. Als bron van vitamine B kan
men biertnst gebruiken en dan liefst ge-
droogd opgeroerd in melk. Het gehalte
van verse bakkersgist is voor dit doel
wat laag izie mijn antwoord aan S. L.
s-Gr. hierboven).
f- M. te -v Het is niet het gebruik van
öe koffie als zodanig, die aanleiding geeft
tot een vermeerderde melkproductie maar
Wel het meerdere vocht, dar men op deze
wijze tot zich neemt. Men kan een ge-
deelte van de koffie zelfs met voordeel
vervangen door karnemelk en yoghurt.
W~ H. te A. 70,6 kg. is het gewicht, dat
bij de leeftijd en lengte van uw vrouw
behoort.
S. L. te 's-Gr Uitgedrukt in duizendste
leien van milligrammen is het gehalte

aan aneurine per 100 gram van gedroogde
wergist: 6000. gedroogde bakkersgist: 2000,
gedroogde groene erwten: 900. havermout
en Varkensvlees: 6CO. runderlever: 500,
magere melkpoeder 500, gedroogde bruine
bonen480, tarwe (ongebüild) en gerst: ieder
*50, maïs: 400. rogge: 350, eieren 300,
ongesiepen (rode) rijst: 250, bloem (re-

geringsmelange): 250, oorlogsbruinbrood:
150, roggebrood 150, oorlogswittebrood:
110, tuinbonen 100, aardappelen: 80,
gTiesmeel en vermicelli: 100, bladgroen-
ten 20 a 60, melk (ook taptemelk en
karnemelk): 50, kaas: 50, vruchten on-
geveer 20
Omtrent de verspreiding van de overige
delen van het vitamine B-complex over
de verschillende voedingsmiddelen is
men nog niet zo nauwkeurig op de
hoogte.
De dagelijkse behoefte voor een volwas-
sene aan vitamine A per dag wordt op
ongeveer 3000 Internationale Eenheden
geschat is 990 duizendste milligram van
het gekristalliseerde vitamibe De behoef-
te aan vitamine D van een volwassene
bedraagt 400 I.E.. is 10 duizendste milli-
gram De groeiende zuiveling, de a.s. en
de zogende moeder hebber, een behoefte,
die ongeveer driemaal zo groot' is.
Het voorkomen van de vitamines in onze
voedingsmiddelen is zo belangrijk, omdat
elk vitarrfïne op zich zelf een voedings-
stof vormt, die hoewel in'de regel slechts
in uiterst kleine hoeveelheden benodigd,
onmisbaar is en door geen enkele andere
verbinding kan worden vervangen. Hier
geldt de wet van het minimum. De vol-,
komen afwezigheid van "één enkel vita-
mine is voldoende om de aanwezigheid
van élle andere voedingsstoffen niet al- •
leen waardeloos, maar zelfs gevaarlijk
voor het leven te maken Proefdieren
sterven bij het . f?ebrek aan welke be-
paalde voedingsstof ook onder het toe-
dienen van voedsel. \al bevat dit meer
dan voldoendf- verbrandingswaarde, vlug-
ger dan wanneer men ze laat hongeren ,
Wat uw laatste vraag betreft, voor zover
mij bekend, was het vetgehalte van het
vooroorlogse bruinbrood eveneens gemid-
deld 1,3 gram per 100 gram en van het
vooroorlogse wittebrood 1.8 gram .per
100 gram.
F. H. V. te M. Er zijn pas nieuwe
ejstra-rantsoenen voor zwangéXn en jonge
moeders vastgesteld. Bij overlegging vai)
een attest van- arts of vroedvrouw komen
zij in aanmerking voor een extra ver-
strekking gedurende 20 weken voor de
vermoedelijke datum van de bevalling en
gedurende f> weken na de geboorte, van
SA liter mèTk per week. benevens voor een
der voleenöe artikelen naar keuze: 1000
Gram havermout of 1000 gram gort of
1000 gram brood, of 750 gram brood plus

" 125 gram boter, alles oer week. Ook be-
, paalde combinaties van de genoemde

artikelen zijn mogelijk. U valt dus buiten
deze nieuwe Tegel in [i.
Men neemt het gemiddeld, gewicht van
een jongen van 9 jaar aan op 2.7 kg.:
vanaf een gewicht dat minder dan 43
pond bedraagt, zou uw -zoon dus voor
extra voeding in aanmerking komen.
J G. te A. Vraagt u uw dokter een ver-
wijsbriefle voor 'een polikliniek voor in-
wendige ziekten. Bij een dergelijke hard-
nekkige verstopping is een grondig on-
derzoek naar de oorzaak ervan nood-
zakelijk.
S. B. te B. Tot mijn spijt kan ik zonder
onderzoek over de oorzaak van uw pijn
niet oordelen. Kunt u zich niet eens in
Rotterdam door een specialist laten on-
derzoeken?
H. C. te N. Uw vrouw is nog geen 10 %
te licht en kan dus niet voor extra toe-
wijzing in aanmerking komen.
F. W. B. te R. Uw moeder weegt 12 %
minder dan bij haar leeftijd en lengte
hoort; de huisarts kan dus geen extra
toewijzing voor haar aanvragen.
J. K. te F. Wanneer het gewicht van uw
moeder tot minder dan 52,5 kg. zou zijn
gedaald, kan zij in aanmerking komen
voor extra rantsoen.

D. E. G. tf 's-Gr Uw gewicht is gedaald
tot 21 % onder het normale; uw huisarts
kan dus extra toewijzing voor u aan-
vragen.

J. A. v. H. te A Uw gewicht is ten op-
zichte van het normale met. ruim 22 %
gedaald; uw huisarts kan dus extra voe-
ding voor u aanvragen.
A. K. te 's-Gr. Uw gewicht is nog met
geen 16 % verminderd. U kunt dlis niet
voor °xtra toewijzing in aanmerking
komen.

D. S, te 's-Gr. Naar wat u schrijft, ts' het
moenijb om de weigering van uw huis-
arts te begrijpen. Leest u ook nog eens
mijn antwoord' anr L. d P te A in deze
rubriek. Het gewicht van uw moeder is
reeds mner dan 25 % 'onder het normale
gedaald.
N. B. te L. • Uw gewicht is gedaald tot
16% rof'-r-r het fiOEmale; u komi dvs niet
voor extra toewijzing in aanmerking.

A. C. V. te S. De klachten van uw vrouw
maken het nodig, dat ze eens grondig

-onderzoent wordt De kans op een zweer-
tje in de maag of in de twaalfvingerige
darm is hierbij nl. niet denkbeeldig.
G. R. te D. Uw gewicht is 17% minder
dan bij uv leeftijd en lengte behoort; u
komt dus niet voor extra toewijzing in
aanmerking:

H. 1. L. B te 's-Gr. Het gewicht van uw
moeder is niet minder dan 29 % onder
het normale gedaald. Zij moet zich dus
tot haar huisarts wenden om extra toe-
wijzing te verkrijgen.
Ook u heiSt met een gewicht, dat even
20 % onder het normale is, kans op extra
toewijzing

' J . v. W. te 's-Gr. Niet volledig onderte-
kende vragen kunnen niet in behande-
ling worden genomen.
M. J. de H te A. Uw gewicht is 14 %
onder het normale.
G. M. te A. Het gewicht van uw doch-
tertje is K % minder dan gemiddeld. Uw
huisdokter kan dus extra toewijzing voor
haar aanvragen.

.Naar wat u schrijft, is het. mogelijk dat
uw klachten zullen verdwijnen onder het
gebruik van l a 3 pharmaneurine-tablet-
ten per dat-.
Wat de schoenenkwestie betreft, vraagt -
u uw huisdokter of hij voor u oen schoe-
nenbon nr. l op het formulier MD 29 wil
aanvragen. U kunt daarop een paar con-
fectieschpenen met ingebouwde steunzool
bij voorrang krijgen.
W. W. J. G. te S. Uw lichaamsgewicht is
nog geen 17 % onder het normale; u
kunt dus niet voor extra toewijzing in
aanmerking komen.
B. N. W. te A. Ten gevolge van hét ,.in-
enten1' tegen diphtherie. treedt maar zel-
den koorts of andere onaangename
reactie op. Vooral nu de vader vroeger
diphtherie heeft -gehad, is het verstandig,
om deze maatregel te nemen!
Uw gewicht is 13 % beneden het gemid-
delde; u kunt dus' niet voor extra voe-
ding in aanmerking komen.
A. Th. L. te 's-Gr. Vooral dé weerstand,
die het bloed bij zijn gang door de vaten
ondervindt, bepaalt de spanning, waar-
onder het hart het bloed brengt, de bloed-
druk. Wanneer onder, invloed van zenuw-
achtigheid tal, van kleine bloedvaten wor-
den ' vernauwd, wordt hierdoor net .bloed
tegengehouden en stijgt dus de bloeddruk.
Hetzelfde kan gebeuren door de aanwezig-
heid in het lichaam van giftige stoffen, die
in normale omstandigheden langs de nier

_ het lichaarn plegen te verlaten. Ten slotte
kunnen ook stoornissen in de afscheiding
van de klieren met een z.g inwendige
secretie tot een verhoogde bloeddruk aan-
leiding geven. De gevaren van een ver-
hoogde bloeddruk vallen in de regel erg
mee. Het gaat meer om het feit, dat er
dan met de nieren of de klieren of het
zenuwstelsel iets niet in orde is, dan om
gevaren van de druk op zichzelf. Wat men
ertegen moet doen. hangt dus van de
oorzaak af. Indien de nieren hun werk
niet behoorlijk verrichten, is inderdaad
het weglaten van extra keukenzout uit de
voeding een belangrijk ding. Aardappelen
zonder zout smaken uitstekend, als men
ze in de schil gebruikt.
C. K. te 's-Gr. Het is mij niet bekend, dat
het roken van tabaksurrogaten bijzon-
dere gevaren met zich brengt, maar even-
min kan ik voor de onschadelijkheid er-
van instaan.
S. R. te O. uw gewicht is slechts 7 %
onder het normale. De huisdokter kan dus
geen extra voeding voor u aanvragen.
M. C., v. Lrte A. Bij dergelijk hardnekkig
bed wateren ~~a.ls in uw gezin bij vier van
de zes kinderen voorkomt, Komt u met de.
gebruikelijke huismiddeltjes niet uit en nu
de huisdokter ook geen raad meer blijkt
te weten, is een specialistische behande-
ling noodzakelijk. Vraagt u dus een ver-
wijsbriefje. De specialist heeft vooi de
behandeling van deze toestand vele pijlen
op zijn boog.
M. v. L. te L. Het gewicht van uw wouw
Is ruim 23 % minder dan bij haar leeftijd
en lengte behoort. Indien de vermagering
in korte tijd (binnen ± 3 maanden) tot
stand'is gekomen, wordt een aanvraag' van
den huiodokter om extra toewijzing zon-
der twijfel toegewezen.
J. V. te Sch. Voor zover mij bekend, plegen
uitgetrokken haren vanzelf weei' aan te
groeien. Bijzondere maatregelen zou ik
niet nemen.
K. C. B. te 's-Gr. Wanneer u 54 kg. zoudt
wegen, bent u even 20 % onder het nor-
male.
J. v. d. S. te D. 81 kg. is het normale ge-
wicht. Bij een gewichtsvermindering bin-
nen 3 maanden -tot op 64 kg. en minder
kan de huisdokter extra toewijzing aan-
vragen.
G. F. S. te R. Uw vader weegt 10 % min-
der dan normaal, uw oudste zuster 13 %,
de jongste 18 % en uzelf 15 %. U komt <jus

nog geen van allen voor extra toewijzing
in aanmerking.
J. N. te O. Voor een aantal lijders aan
toevallen zijn de diphantoine-tabletten
van de Chemische Fabriek „Katwijk" in-
derdaad een geneesmiddel, dat veel ver-
betering kan brengen. Er is echter geen
sprake van, dat men deze tabletten op
eigen houtje kan innemen. Ze worden dan
ook alleen op voorschrift van den arts
verstrekt en mogen slechts i onder toezicht
van een arts worden ingenomen.

G. L. v. S. v. d. V. te Z. Een uitvoerig ant-
woord op uw eerste v-raag vindt u in net
nummer van 13 Febr. j.l. onder letters

' A. K. te H.
Zéér vet hoofdhaar en vetp.uistjes in net
gezicht kunnen door een aantal oorzaken
ontstaan, die u nog eens opgesomd vindt

. in mijn antwoord aan H. L. té L. in het
nummer van 27 Febr. j.l.

M. F. d. Z. te A. De haaruitval, zoals u be- .
schrijft, is in d> regel een erfelijke kwes-
tie. Het behoeft u daarbij niet te verwon-
deren, dat de grootvaders aan beide san-
ten deze haaruitval met hebben vertoond.
Dit zijn maar enkelen uit de lange rij van
voorouders, die u heeft gehad.

C. D. te A. Wanneer in de loop van pixie
maanden uw gewicht tot beneden 51 -kg.
is gedaald, kan uw huisdokter extra toe-
wijzing voor u aanvragen.
G. v. P. te S. Niet volledig onder-
tekende brieven kunnen met ui behande-
ling worden genomen. Het is ook 'nood-
zakelijk om het adi'es van den afzender
nauwkeurig te vermelden.

' G. B. te R. De aiwijkmg. waarover u
schrijft, kan eenvoudig ontstaan zijn doof
het indringen van gewone ontstekmgïkie-
rnen in een kloof je aan de anus. Wanneer
intussen nog geen genezing vanzelt is op-
getreden, is het tqch heus beter om nulp
van den huisdokter te vragen.

J. B. B. te H. Het gewicht van uw man
is bijna 18 % minder dan bij zijn leeftijd
en lengte behoort. De huisdoktei kan dus
nog geen extra toewijzing voor hem aan-
vragen.

M. J. O. te H. Uw gewicnt is bijna 1U %
minder dan het gemiddelde,, dat bij uw
leeftijd eri lengte behoort.

A. K. te 's-Gr. Of u wai tegen net
dromen kan doen, hangt van de oorzaak
ervan af. Leest u nog eens .mijn antwoor-
den aan H. R. te M. m het nummer van
20 Febr. j.l. en aan J. L. v. T. te M. ci.d.
6 Maart

J. H. D. ie A. Tot, mijn spijt san ik zon-
der onderzoek* over uw huidaandoening
niet oordelen.
C? II. te V. Uw gewicht is bijna 18 'm min-
der dan normaal. Indien dit ter plaatse
verki-ijgbaar is, Kunt u veel bereiken, door
een naive liter karnemelk per dag extra te
gebruiken.
De maden moet u wei oestrutlen. 'dus
naar uw huistidkter. gaan) De gewicnts-
afiiame zuilen zij wel met veroorzaken,
maar'wel zijn het echte dieven van vita-

" mine C, dat toch in onze voeding in deze
tijd van het jaar al schaars voorkomt.
L. P. B. te A. Iviadeu laten ziel; SGIUÖ ver-
jagen met behulp van knoflook Men kookt
daartoe ± 6 giam fijngesneden knoflook-
bolletjes gedurende 10 mmulen in ruim
i liter melk oi water. Nu word', een reim-
guigsiüvemeiit gegeven en daarna het af-
gekoelde knofiooKkooksei in ie tiaim ge-
bracnt. Dit wordt na 3 dagen herhaald en
verder nog eenmaal per wee'; -_;(: «uren.de
3 weüeii.
Het blijvenci wegblijven van ae maden
wordt echter alleen bereikt, wanneer met

"zorg voor besmetting wordt gewaakt. De
parasieten leggen m. eieren op de huid ter
plaatse waar' net jeukt. Bij het krabben
komen de. mei het blote oog met zicntbare
eitjes aan de vingers en vooral onder cte
nagels. De weg naar de mond wordt dan
gemakkelijk gevonden! Voorzorgsmaat-.
regelen zijn dus: jjageis kort houcien, ook
de boterham met een vork eten en voor ,
elke maaltijd de handen wassen.
J. V. te R. Wanneer witte paraffine
tezamen niet voedingsmiddelen sterk
worcit veruit, ontslaan giftige stollen.
Parajiüie mag'dun ook met gebruikt wor-
deu voor het. oakken van vis, parmekoeüen
en dergelijke.
V. S. te Z. Nfc het aanbrengen van een
corrsctis voor cle kleding is uw gewicht

.:ider het normale..
Blijft u voüiai onder geregeide controle
van het Coïi:;i- au. Men zal van
deze kant ong. . ;eer dat voor
u wemüüjk of nodig mocht zi.in, waar-
schuwca \van iKe i ' de hiüSJtts extra voe-
ding en levert!'-. " moet aanvragen.
Hel gcuruiic van Do t;vlraï A-i.a'.jlctten ver-
dient voor u ;:. .-velinë,.
M. v. W. S. te T. Én het overslaan van het

^hart én de overgrote behoelte aan slaap
wijzen erop, dut U u heeft,
waar.:- l u niet met ziciizelf in net
reine bent.
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GEEF KINDEREN VITAMINE-TABLETTEN
„De stad" verstandiger

dan het platteland?

W ij zitten in de heldere huis-
kamer in een klein dorpje op

het platteland. Onze gastvrouw is
een gezellige nraatster en terwijl zij
voor een „warm bakje drinken "zorgt,
staat haar mond geen ogenblik stil.
Zij vraagt maar — zonder antwoord •
af te wachten.

Plotseling komt er beweging in liet
ledikant j e dat in een hoek der kamer
staat. Een kleuter van ruim één jaar
trekt zich aan de spijlen omhoog <?n
maakt allerlei lieve geluidjes tegen
de bezoeksters.
Hij staat' een beetje krom op zijn
beentjes en als vanzelf is dit aanlei-
ding tot het volgende gesprek.

gebruik is gemaakt. Terwijl daaren-
tegen in de grote steden, de mensen
in lange rijen op hun beurt moesten
wachten.

/
Wij vragen ons af, hoe het toch komt
dat de plattelandsmensen over het al-
gemeen vitamineschuw zijn. Zodra er
over vitaminen wordt gesproken,
komen zij met een of ander vooroor-
deel voor de dag. De plattelandsvoor-
lichting werkt zeker zo actief als die
in de grote steden. Ook de platte-
landsvrouw kan dus weten van hoe
groot belang de vitaminen in ons
voedsel voor het behoud van een
goede gezondheid zijn.

Een stedeling schijnt zich echter
beter aan te passen. Voor hen komt

„Heeft u de vitamine-tabletjes ge-
haald?"
„Ik niet", is het verontwaardigde ant-
woord. „Mij krijgen ze zo gek niet.
M'n schoonzuster heeft ze wél ge-
h&ald, moet je de dingen zien: Tien
kleine tabletjes, nog kleiner dan sui-
kerpepermunt j es! Maken ze daar
nou zo'ri drukte van? Eén per week'
mag een kind maar hebben. Nou z^
maken mij niet wijs, dat zo'n klein
dingsigheidje wat helpen zal... al zou
je ze d'r iedere dag een geven.

M'n andere kinderen zijn groot ge-
worden zonder die dingen en zo zal
hét met Klaasje ook wel gaan..."
„Hij heeft toch een beetje kromme
beentjes", aldus onderbreken we
voorzichtig de woordenstroom.
„Och, het is een jongen, hij zal tóch'
wel getrouwd komen", is het lakonie-
ke ar. .woord.
„Hebben de andere kinderen vroeger
geen levertraan gehad?"
„Ja, dat zou ^k Klaasje ook wel wil-
len geven. Dat is toch heel wat beter
spul dan zo'n tabletje".

Wij leggen onze gastvrouw uit, dat in
levertraan vitamine D zit en nu deze
zo "moeilijk te krijgen is, de Overheid
juist de tabletjes beschikbaar heeft
gesteld om daar de kleinen zo min
mogelijk schade van te laten onder-
vinden. Wij vertellen haar dat melk
en boter in de winter ook een veel
kleiner vitaminegehalte D hebben
dan in de zomer als de beesten weer
in de wei staan. Wij wijzen er haar
voorts op dat, waar de Overheid zien
zorg over de kinderen maakt, er van
een moeder toch in de eerste plaats
mag worden verwacht, dat zij die uit-
gestoken hand grijpt.

Als wij weggaan is de moeder zover
dat zij ons belooft, zodra nieuwe
tabletjes beschikbaar worden gesteld
deze te halen en den kleine te geven.
„Baat het niet, dan schaadt hetniet"s

voegt zij ons nog toe.
Een eigenaardig verschijnsel is dat
op het n • • • ót-elan.3 van de gelegenheid
tableijes te haien, maar zo'n matig
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het er trouwens ook nóg meer op aan,
zich met het vitamine-vraagstuk oe-
zig te houden, doordat bijv. de'groen-
ten in een stad nooit- vers van het
land worden gegeten en er dus al een
groot gedeelte van de waardevolle
bestanddelen verloren zijn gegaan
voor de huisvrouw ae koopt.
Toch is het in het belang van haar
gezin, dat ook de plattelandsvrouw
haar vitamine-onverschilllgheid ver-
liest en wat meer belang gaat stel-
len in hetgeen haar hieromtrent door
deskundigen wordt medegedeeld.
Binnenkort zullen er wederom vita-
mine-tabletjes beschikbaar worden
gesteld. Te hopen is, dat dan de moe-
ders over het gehele land die deze
tabletje» krijgen toegewezen, ze af-
halen en... de kinderen geven.
Laat een ieder toch in het belang van
het kind eigen conservatisme op zij
weten te zetten.

kfffyilfn </otge&n me/

DOOD' BACtesIÈN 8FVORDER1 GENtZING

<Schrijft duidelijk!
Een enkele maal ontvangen wij verzonden
patronen terug omdat de adresseimg aiet
in orde was. Wij verzoeken onze lezeres-
sen bij het aanvragen van patronen voor-
al duidelijk te schrijven en haar volledig
adres op te geven.
Als onbestelbaar ontvingen wij retour de
zending bestemd voor: mevr. J. Dijman;
De Wereld a 225, NieuwerhoeJs (Zeeland);
mevr. Hilverda 3Q7 Oenhuizen; mevr. S.
Hinssen, Straelseweg 65 Almelo: mej.
Joh. Vermeulen, Altvirst Meppel; mevr
G. Zwager van Streuper, Leeuwaxderweg
78, Groningen.
Indien deze lezeressen ons verduidelijkte
naam en/of adres opgeven, zullen wij het
haar toekomende patroon zenden. Adres-
sen zijn het duidelijkst als men bloklr-t-
ters gebruikt, d.w.z. iedere letter in de
vorm van een flrukletter afzonder tekent.

Wij maken: een vest en een broek voor-onze

D e lentetijd is aangebroken
en,,, al is het nog lang geen

zomer, nauwelijks hebben we
een lekkere gonnige voor j aars-'
dag of het gezeur van onze lieve
jeugd begint: „Moeder mag ik
zonder jas? Het is zo wurm!"
Het is dan een uitkomst wan-
neer we onze jongens een vest
aan kunnen geven, dut lekker
warm zit en toch bij het spelen
niet zo hinderlijk is als een
lange jas.
Ook 's zomers zijn er dikwijls
genoeg koele dagen en avonden
waarop we een dergelijk vest

' eigenlijk niet kunnen missen.
We-kunnen dit vest van blazer-
stof, maar ook heel goed van

dikkere stof maken.
Het vest neemt niet veel $tof en
kan dus uitstekend uit oude kle-
dingstukken worden vervaar-
digd. Hebben we nog een oud
klettervest van een der grotere
jongens, dan kan daar prachtig
een vestje voor kleinen broer uit
worden gemaakt
Is er stof te kort, dan maken we
het vestje zonder mouwen. Het
kan dan echter niet zo gemak-
kelijk in de plaats van een jas
worden gedragen.
Heeft men zoveel stof dat er ook
een broek uit kan, dan verkrijgt
men een keurig geheel. Het staat
echter ook heel goed als voor
broek en vest stoffen van ver-

schillende kleuren worden ge-*
bruikt zoals bijv. grijs en blauw,
grijs en groen of bruin en b<>iye.
Fig. l is het voorpand; fig. 2 het
rugpand; fig. 3 ondermouw; fig.
4 bovenmouw; fig. 5 voorpand
broek. Fig. 6 achterpand broek.
Het patroon is berekend vóór
een jongen van ongeveer 6 jaar.

Patronen kunnen worden besteld
bij de redactie van Arbeid, post-
bus 100. Amsterdam (C).
Het vestje tegen f O 40 en de
broek tegen ƒ 9.35 aan postze-
gels. De twee patronen samen
kosten f 0 6 0 . Op de linkerboven-
hoek van de enveloppe patroon
53 vermelden.



il"kheden met een CORRESPONDENTIE

Mevr J. P.—H. te-M. schrijft ons o.a. het
volgende:
1. Voor enige tijd moest bon 169 alge-
meen worden ingeleverd voor peuiirrvch-
ten. Dat hel) ik gedaan. Daarna werd ^on
195 voor -peulvruchten bekend gemankt,
doch toen ik bij mijn tainkeher kwam, deel-
de hij mij mede, dat hij geen peulvruchten
had en ze ook niet meer sou krijgen. Ik
moest dus naar een anderen unnkeljer en .
bil'' hem kreeg ik te horen, dat er geen peul-
vruchten op bon 195 werden gegeven om-
dat bon 169 niet was ingeleverd. Daar ik
bon 169 niet meer terug kon krijgen en
de termijn voor inlevering was verstre-
ken, ben ik de bonnen 169 en 195 kwijt,
tenminste volgens de winkeliers Mijn ge-
xin bestaat uit zeven personen, dus u be-
grijpt wel dat ik dat. niet kan missen Ben
ik die bonnen nu kwijt, of kan ik nog
peulrnicJiten daarop bekomen? Zo 70. bij
wii-n-^moet ik mij vervoegen indien de

liet wil geven?
2. Ik heb deze week op de bloembonnen
mrcl gehaald. Nu moest ik 8 bonnen
geven voor 500 gram. Daar ik 11 kg. ge-

_kocht heb. moest ik 24 bonnen geven. Dat
is volgens mij niet in orde, daar er toch
70 ara m per bon gegeven wordt. Ik kocht
1500 gram. Daarvoor moest ik toch
1500:70 = 22 bonnen geven, waardoor de
winkelier dus nog 40 gram voordeel had.

Wij hebben deze vragen aan een expert
voorgelegd, die ons als volgt antwoordde:
Op de ingeleverde bon 169 ton' uw winke-
lier peulvruchten in voorraad krijgen die
later op bon 195 door het publiek konden
worden gekocht.
De winkelier waar bon 169 was ingeleverd,

dus verplicht u op bon 195 peul-
i te leveren. Dat een andere win-

kelier op deze bon geen peulvrnohten gaf
is l k. Hij kon maar zoveel
Pen; >.! 169
had ing; 'lijk heeft uw

: verkocht die
alleen bon 135 inleverde en kwam hij voor
u peulvruchten te kort.
Een .mogelijkheid is dat uw win-
kelier om de een of andere reden geen
peulvruchten kreeg toegewezen Dan had
fcij .u echter moeten «waarschuwen en er
voor moeten zorgen dat u toch de peul-
vruchten kun krijgen, door zich met een
zijner collega's te verstaan.
Wat, vraag 2 betreft: l bloembon geeft
inderdaad: recht o{j 70 gram..voor 8 bon-
nen kïi.igt u dus 560 gram meel. U ont-
ving op 24 bonnen li kg. dus 180 gram te
Weinig. ,
.Onder andere omstandigheden zouden wij
u aanraden van winkelier te veranderen.
Het 'is nu echter verstandiger eens rustig
met den man te gaan praten en .hem voor
te houden dat hij zich vergiste. Heeft dat
geen succes dan moet u zich tot de plaat-
selijke distributiedienst wenden en riem
het geval voorleggen.
T.z.t. zullen wij gaarne iets naders omf-
trent deze zaak vernemen.

Nog voorradige patronen
Het komt nogal eens voor dat

•isen vragen o1 een of ander
patroon nog voorradig is. .'
Daarom laten wij hier een lijstje
"volgen van de patronen waar nog
een beperkte voorraad van aanwe-
zig is:
Damesvest met lange mou-
wen . ƒ0.30 .
Bolero zonder mouwen „0.25

ir 14 jaar „0.40
0.35

ron „0.25-
•aansrok „0.30

Kind
,0.25

,'ioeci ... „0.50
Heren • „0.40

,0.3.5
..': 0.60

,0.40
••l

„0.20
its) „0.40

mse „0.40
Klokrok :

".se
i „0.35

,'•
• strik .of kracf!

„0.25
„0.30

i 'i stof ... „0.50
., 0.55

•je ' met lange
.. 0.35

' kunnen zolri.
factie

van Arbeid worden besteld

Mej. A. S. te Dr, Een witte gummiregen-
jas, die vuil is geworden, kunt u heel
goed met lauw zeepsop schoonmaken.
Mevr. G. F. te N. De deken, waarop u
petroleum hebt gemorst, moet u zo vaak <
u kunt. buiten hangen. Door de buiten-
lucht zal de. onaangename reuk spoedig
verdwijnen. Mocht de vlek er niet geheel
Uitgaan, dan doet u het beste de deken
te laten stomen of een wasbeurt i,e
geven.

Mevr. A. v. d. B. te A. Zo onbillijk als
vi veronderstelt, is de extra kolenbon
voor gezinnen waar een baby beneden
het half j aai. is. toch niet. Wij geven toe,
dat kinderen die een hele dag over de
grond Kitten, méér van de koude hebben
te lijden dan een baby. die een hele dag
in z'n bedje ligt. O.i. had de leeftijds-
grens voor die extra kolentoewijziag zeker
tot 4 laar moeten zijn U vergeet echter,
dat zo'n kleine baby. iedere dag helemaal
moet worden gewassen en dat de kleine
bovendien nog enige malen per -dag moet
worden verdroogd. Vooral als de moeder
het landje zelf voedt, -is het toch wel
hoogst gewenst, dat dit in een verwarmd
vertrek kan. gebeuren.

Mevr. I. v. M.—G te L. U bent waar-
schijnlijk in de war met het ontploffings-
geval. waarbij een stofzuiger werd ge-
bruikt om de gaspijp ctoor te blazen. U
kunt gerust .het vuur in uw kojenkachel,
wanneer deze niet goed wil trekken, met
de stofzuiger aanwakkeren. Deze methode
heeft echter - het nadeel, dat de hele
katoer in een ornmezien onder het
stof zit!

Mevr R. W" T. te L. Wanneer u, als u
dit nummer van ,>Arbeid" onder de ogen
krijgt, het patroon voor een meisjes-
mantel nog niet heeft ontvangen, kunt u
dit spoedig tegemoet zien.

Mevr C. D.—d. J tg W Inderd'aad kan
men ook een gewone baksteen verwarmen
om er de bedkruik mee te vervangen Een
dergelijke steen koelt, echter vccj sterker
af dan 'de „Finse bedsteen" en is, wanneer
hij te heet is gemaakt, niet zonder brand-
gevaar.

Mevr W. A. K.—V. te Z. Etensvlekken
op het vloerkleed laten zich doorgaans
het beste 'met warm water verwijderen.
Dit eenvoudige middel heeft bovendien
het voordeel, dat het niets kost en ook
geen voor het kleed schadelijke bestand-
delen bevat. Wij willen niet beweren, dat
het door u genoemde vlekkenwater die
wél bevat, maar een feit, is dat men er
over het algemeen weinig resultaat mee
bereikt.

Een. lezeres aan. het
woord:

Geachte Redactie.
Nadat ik uw artikel „Geef kinderen
geen fopspeen" in „Arbeid" tio. 6 had
gelezen, liet het mij niet meer los. Het
is mij, vooral de laatste tijd. dikwijls
opgevallen, dat verscheidene baby's in
de kinderwagen liggen (en dus na-
tuurlijk ook thuis) met zo'n onhygië-
nisch instrument in het kleine snoetje.
Als ik in een winkel stond en er stond

• een kinderwagen met baby en fop-
speen compleet heb ik dikwijls de bij-
behorende moeder op de nadelen ervan
gewezen; Het resultaat zal wel nul-
ksmma-nul geweest zijn. want stee-
vast werd mij op het grote gemak van
het vieze geval gewezen en dit gemak
gaat blijkbaar boven alles.
Als ik bij den drogist om #en speen
vroeg (voor de fles van onzen kleinen

• jcnjren) vroeg hij altijd: „Een fop-
speen of een flessespee.n?"'En na-pro-
test mijnerzijds vertelde hij, dat hij
heel riïi verkocht!
Het ..fopspeenfrwaad" is blijkbaar die-
per'ingeworteld, dan men zo opper.-.
vlakVier wel zou denken.
V,o\ a-mening is er slechts één
middel om het uit te roeien en dit
middel is: <:; .--tvan te ver-
bieden! Is 20 iets niet mogeni*? Er
worden in de t; r'ige til d wel
m t - z'enomen
en per slot var
om het belang van het kihd in het al-
gemeen. Waarschijnlijk -ligt een

verbod niét < weg
van het N V V., maar wellicht weet dit
verbond wel tot. welke instantie het
zich moet wenden.

Hoogachtend,
Mevr. W. B. Opbroek—Franken

- Bestevaerstr. 11', Amsterdam-W.

^Roelof Citroen JUWE! !

AMSTERDAM
Kalyerstraat l
DEN HAAG
Hoogstraat ,23

Telefoon 37658

Telefoon 11x757

Opgericht 1850 Eigen Atelier

Grijp dadelijk in. Bedenk, .dat het ver-
waarloozen van een hoest ernstige ge-
volgen kan hebben. Begin daarom van-
daag nog Uw kind Abdijsiroop te geven.
Abdijsiroop zal de vastzittende slijm
dadelijk doen loskomen, de ontstoken
slijmvliezen verzachten en weldra zal
de hoest van Uw kind verdwenen zijn!

'S

ABDIJSIROOP
Hebt
NIEUWE

noodiq?
Ons da^elykscli
werk is die
verschaften

l

Overbodig mug worüen geaent nog veel te zeggen van de beroemde „iJALMEIJEB'S
METHODEN", die reeds zoo vele duizenden nebbon gevormd tot Wilskracb'ige
Menschen. wier arbeid steeds als meesterstuk Kan worden aangemerKt. die in den
omgang gexocnt zi.m en innerli.iK rust en bevrediging vonden, als succesrijk spre-
ser Kunnen optreden en als practische ménsehen fortuinlijk zijn in hun leven eh
werKen Waar Het op aankomt zijn de resultaten, en die resultaten zijn alom als
schitterend erkend

,,Dal»rseiieren" is noodzakelijk, thans meer dan ooit!
SUnt U aan Dij' net steeds wassende leger van mannen en
vrouwen, die rum üenKen en doen hebben ingesteld OP
Daln ie i ie rs Psychologiscne Metliutien. waardooi ?ij WOI-OMJ
aangewezen als SUPERIEURE KRACHTEN. Niemand In

n Europa neott mlK een ondervinding m de hoog(-re-
opleidïng van OUD wiMii-urh! (Imir/rllincHvernHiKrii.

. .
ter en verstane nl5= u. u Niemand Kan op /u lKe s ^ J i t t i c .
•nirc-i- en en :n /o* korten t.ijü. als d<>'
van cle/.en Cur:--uf- /,nn bereist De ouderwi ; it
DE SCHOOL DR.S LEVENS R u wu- do
rijke mate vooru i t <sonu. ü" '':en vooi net einde

levens !J :e L>e m.;
loopt vla ^f1! zeet onderr icht van l J.

. •• i bestaiu;

i-a c' h> en en ei;
i'rd. dat. v.; h".

een vae lever,
middelli.il'-

. d .T i :

v

•

De/e - BUN oe/.orgt U
invol

'ah tires. die een
i t ' S H I J /U i l

Sewfest en ilil ooi» voui
« ij /uilen *l.iii

Bl.ivnegma. van 16 et m
ie purr.o

wordt op c r i ;
;en dooi

liiiuler.i ; t i- ' .a 'Pn
il

2-i.in alleen bestfuic
ü; belang'

•uten

Afd A r b .3li

Na l u v i u l u i g . netst met 15 et post-
18ü,

Amsterdain-Z
.mi acb-
•ereenvcilgens te ont-
vangen de leerdame
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NA»M, VOl.l.tól.UU adres m tJ
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Se-'t-Uh-ileii iils l flii H'.iil
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VOOR DE JEUGü ONZE KLEURWEDSTRIJD

van Oom Niek

M'n beste neven en nichten.

Laat -ik jullie nu vertellen, dat we
dezer dagen. bijna" in de kou zaten.
Dat vind ik helemaal niet zo erg —
het' is een kwaal, die bij de beste
families kan voorkomen en ik ha<f.
dan ook de mededeling van tante Coi
voor kennisgeving aangenomen, ais
zij er niet bij had gezegd: „voor óns
is dat zo vreselijk niet — ik werk rne
overdag wel warm en 's avonds krui-
pen we maar onder de wol,, maar voor
Reg en Ron is het heel wat erger. Die
stakkerds weten zich niet te bergen
met die kou-
Ja. voor onze twee kleintjes was het
een lelijk nummer en ik keek al heel
bedenkelijk, toen tante Cor voort-
ging: „We hebben altijd nog bon 8
voor de turf — ik heb gehoord, dat er
iemand in het dorp turf1 verkoopt —
als jij er nu eens op uit ging, om turf
te kopen".

.Ik keek nóg bedenkelijker, maar tante
Cor. die precies weet, hoe ze oom Niek
moet aanpakken — daarvoor zijn we
dan ook al heel veel jaren getrouwd —
verzekerde nog eens, dat we die klein-
tjes het niet konden aandoen, dat ze
kou moesten lijden. „Je huurt dood-
gewoon een bakfiets — je laadt de
turven en j e* komt er mee thuis".
Toen ik even nadacht, vervolgde
tante: „Meneer geneert zich er toch
niet voor met een bakfiets te rijden?"
Verontwaardigd wees ik die veronder-
stelling van de hand. Ik ben van
mening, dat alles wat je met ere doet,
geen schande is en als ik om twee
kleine kinderen in de warmte te zet-
ten, op een bakfiets moet rijden, dan
zal ik op een bakfiets rijden en dan •
heb ik er gladweg maling aan, wat
andere mensen er van zeggen.
Ik trok dus naar het turf-dorp om
daar te' proberen met m'n 8-bon de zo
zeer begeerde brandstof op de kop te
tikkerr en nauwelijks was ik het dorp
irt of daar zag. ik al, waar ik zijn
móest: een grote auto met turven was
juist gelost en de hele berg lag er op
de straat. Een meneer met glacé-
handschoenen aan — je kon dadelijk
zien, dat die de baas van de turven
was — hielp zijn knecht met het tel-
len en er stonden zeker wel een hon-
derd mensen om en op de turvenhoop.
En bijna al die mensen hadden een
bakfiets of een handkar bij zich.
Ik wachtte even tot het handkarretje
was volgeteld en vroeg toen den
meneer of ik hier ook turven kon
krijgen. „Heeft u bonnen?"_
„Een bon."'-'
„Goed zo. Heeft u een karretje of een
driewieler?"
„Nog niet."
JDan moet u eerst een dr-iewieler of
zo huren. Ik kan die turven moeilijk
in uw hoecl meegeven."
Nu zó wijs was ik ook wel. Ik ging dus

' dadelijk op zoek naar een rijwielhan-
delaar om een driewieler te huren. Er
vjaren turven genoeg — alle mensen
die stonden te wachten, zouden kun-
nen worden geholpen. Wat zou tante
Cor opkijken, als ze mij met de turven
op m'n driewieler zou zien aankomen!
Maar zó ver was ik riog niet.
„Mag ik een driewieler van u huren?"
vroeg ik aan den eersten den besten
rijwielhandelaar, 'dien ik op mijn
terugweg tegenkwam.
„Niet één meer, meneer het spijt
me wel."
Driewielers die er niet zijn, kan je niet
huren — dat is logisch en opgewekt
stapte ik naar rijwielhandelaar num-
mer twee. „Niet één thuis u bent
te laat — er wordt turf gereden van-
daag en dan zijn er in het hele dorp
geen driewielers of handkarren meer
te bakenn?n."
Daar stond oom Niek daar ging de
triomfale intocht op de driewieler
met turven *
Ik wil jullie eerlijk zeggen, dat ik een
beetje mismoedig thuis kwain.
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Zelf gekleurd door: , Jongen/Meisje

Adres:

Leeftijd:

„Weren er geen turven?" vroeg tante
Cor.
„Turven wél, maar geen driewieler",
was mijn antwoord. Ik legde tante Cor
het geval uit, maar die zei alleen
maar, dat ik het niet handig had in-
gepikt — ik had moeten vragen of een
van degenen, die al een driewieler-
hadden, mrjn kant uit moest. „Dan
had je met zo iemand samen de drie^
wieier kunnen huren."
Het mooie was, dat tante Cor in de
tijd dat ik weg was, het warmtevraag-
stuk al had opgelost. Ze Had een hele
verhuizing binnenshuis op touw gezet
— ze had met stoelen en tafels ge-
sleept, zodat we toen met elkaar in
een klein kamertje konden huizen.
„We hebben nog wat kilowatts", zei
tante Cor triomfantelijk, „en _daarom
stoken we nu electrisch. In dié kleine
kamer kan dat bestr"
Reg en Ron vonden het een pracht
van een verandering. Ze lagen plat op
de buik bij het geleende electrische
kacheltje en keken naar de stroom-
draad, die zo prachtig gloeide. Die
twee waren net een paar poesjes. Die
kunnen o.ok zo in het vuw zitten
kijken. Toch was ik een beetje bang
voor dat kacheltje — misschien Vertel
ik volgende week wel, waaróm. M'n
babbeltje zou te- lang worden als ik
dat nu nog deed — te meer, omdat ik
op de kalender heb gezien, dat we
deze week aan de lente toekomen. We
denken dus niet meer aan turven of
aan electrische kacheltjes!
De Lente komt!
En daarom heb ik den tekenaar een
pracht van een plaat laten maken, die
jullie mogen kleuren of verven. De

lente komt en...... boven staat de
plaat voor deze kleurwedstrijd.

De' voorwaarden
voor mijn grote Lente-kleurwedstrijd z;jn
heel eenvoudig: iedere jongen en ieder
meisje mag meedoen. Je mag kleuren met
potlood of met krijt; je mag verven — in
het kort: je mag van die Lenteplaat een
heel schilderij maken. Alleen: doe het
zelf' en laat je niet helpen. AÉ je plaat
mooi genoeg is, dan vul je eronder naam,
adres enz. zorgvuldig en duidelijk in en
dan zend je de plaat zo spoedig mogelijk,
doch in elk geval vóór 2 April aan Oom
Niek, Postbus 100, Amsterdam-C.

De toekenning der prijzen
zal volgens de leeftijd der inzendingen «ge-
schieden, omdat ik heel goed weet, dat
een neef van veertien jaar heel wat beter
kan kleuren, dan een nicht van zes jaar.
Het is Saarom van belang, dat je niet
vergeet, je leeftijd in te vullen. Voor deze
Lente-prijsyraag stel ik niet minder%

Hermina G. Corper, m., 10 j., Albert
Cuypstraat 135II, Amsterdam (voor het
o-raadsel) en aan Piet Otto, j., 10 j., Kie-
vitsweg 76, Ridderkerk (voor de bon-ge-
schiedenis).

Troostprijzen werden toegekend aan:
Evert Kersten, j., 11 j., Makassarstraat
9 III, Amsterdam-O.; Rie Conf urius, 'm.,
11 j., Hilsestraat A 246, Klundert, N.B.;
Beppie Slavenburg, m., 13 j., Stations-
straat 37 b, Schiedam; Geziena Antiiia
Lamain, m., 9 j., Vennerstraat, Paters-
wplde, Dr.; Kees N. v. Kervinck, j., 7 j.,
Dorpsstraat B 217, Wemeldinge; Joke
Lakerveld, m., 12 j., C 122, Sliedrecht en
Grietje Ruiter, m., 12 j., Budde—Bakhui-
zen no. 157, Gaasterland (Fr.).

Zes hoofdprijzen
en nog een aantal troostprijzen beschik-
baar. Jongens en meisjes! Aan de slag. Ik
reken op een geweldig aantal inzendingen.
Door de kleurplaat zou ik warempel de
oplossing van de raadsels uit ons num-
mer van 27 Februari vergeten — de op-
lossing en, wat misschien nog erger ts' de
prijzen. Laat ik er maar bij vertellen, dat
dit laatste me niet zou lukken. Reg en
Ron vinden het veel te leuk, 'de prij's- en
troostprijswinnertjes uit de goede oplos-
singenberg te halen.
Het o-raadsel moest ingevuld worden, als
hiernaast staat afgebeeld:
Het antwoord van het tweede raadsel was:
broodbon. Vleesbon of aardappelbon was
ook goed. f

Thans de prijswinnaars
De hoofdprijzen kregen:
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DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
Kareltje zoekt dekking • Een grappige ftlm • Beeld van Jan Lutz

Regie en tekst' N J. P Smith

e put is verstopt — in die plas kan Hy gaat reuze!
'n bootje prachtig varen.

»Pas pp jó, een auto." Geef hem de ruimte!

"Hou gedekt, Kareltje. Dat dat is- haast niet leuk meer!

CORRESPONDEREN EN RUILEN
Corresponderen willen: Jotianna
Bosboom, m., 13 j., Pretoriusstraat
W Ui, Amsterdam-O.; Jofian de -
Visser, j . , 13 j. en Marietje de
Visser, m., 14 j., Witte de With-
straat 142 II, Amsterdam,
Rullen wil: Jan Zevenbergen, j.,
11 j., Rijksstraatweg 216, Numans-
dorp.
Jongens en meisjes, die willen cor.

responderen of ruilen, kunnen zich
nu tot bovenstaande neven o/ nich-
ten wenden. Wie selt in deze
rubriek wil worden opgenomen (je
ver-plicht je er dan toe, alle aan-
vragertjes antwoord te zenden)
kan schrijven-aan

OOM NJEK, „
Postbus WO, Amsterdam-C.

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

*
*

Deviezenbank

R e k e n i n g bij de
Nedertandsche Bank

P o s t r e k e n i n g
No . 4 1 4 7 0 0

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

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

ALLE BANKZAKEN
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Daar is de Lente Nieuw
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voor
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Nederla
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advies zal geven.

Fabriek van

electfiscke apparaten, stofzuiger s,
t

rijwiellantaarns en kteinmotoren

ABSTEDERDIJK 131, TELEFOON 16565 (2 LIJNEN)

ENSAED helpt U rijd, geld
jn punten besparen f

speciale machtiging
Deze zegels worden aan ons
uitbetaald. Totaal dus 35 cent.
En geen bon Inzenden, docü
vermeldt ..265".

Dames en meisjes

maakt nu thuis zelf uw kleding
Zendt onderstaande bon en 30 cent nostz.
(4 x 7Ï cent of 10 X 3 cents postzegels)
aah Ensald-instituut, Tolsteegsingel 54,
Utrecht en wij zenden ü een mooi boek, met
100 maten en modellen en 'n gratis apparaat
om ü te laten zien hoe gemakkelijk U
THUIS ZELF alle kleding kunt maken en
vermaken. •
Doet de zegels in een envelop met deze bon
of plakt ze OP een briefkaart zoals hier-
naast voorbeeld.

BON 265
Naam:
Straatnaam:
te :....

...._• (str. no.)
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Toneelvoorstelling
„Het paard van Troje"

Dit blijspel In drie bedrijven van Henk
Bakker wordt opgevoerd door De

^Schouwspelen), spelleiding Johan Boezer.
Medespelenden zijn Johan Boe/er, Mag-
da van Donk, Alma van Brussel, Tonriy
Verwey. lléli-ne Plato. Cilly Baeb. Gèrard
Arbous, Ab. v. Vesten, Nqnny Jenninjjs.
Toegangsprijs bedraagt 50 cent voor ge-
organiseerden en hun huisgenoten. 80
cent 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
afficnes.

VLISSINGEN DONDERDAG 19 MAAKT
Britannia. aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Walstraat 61 en 's avonds aan
de zaal.

M I D D E L B U R G VRIJDAG 20 MAAKT
Schuttershof, aanvang 7.30 uur n.m.

»Kaartverkoop: Dam 13 en 's avonds aan
de zaal.

GOES ZONDAG 22 M A A R T
Schuttershot, aanvang 7.30 uur n.rn.
Kaartverkoop: Wijngaardstraat 7 en
's avonds aan de zaal.

AMEKSEOORT MAANDAG 23 MAART
De 'Valk. aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Seringstraat 8 en 's avonds
aan de zaal.

GOUDA DINSDAG 24 M A A K T
Nieuwe Schouwburg, aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: Westhaven 46 en
's avonds aan de zaal.

BUSSUM WOENSDAG 25 M A A R T -
Concordia, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Bijlstraat 86: F. A. J. Stell-
man. Landstraat 44 en 's avonds 'aan
de zaal.

KATWIJK a. ZEE DONDERD. 26 MAART
Zaal Gesink, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Louwestraat 16D en
's 'avonds aan de zaal.

Cabaret en Klein-toneel
Vrolijke avond van muziek, zang, loneel,
voordracht en vrolijke schetsen door'het-
KU-mkïiiist-Ensemble o.l.v Dart El i ' r ink ,
waaraan medewerken: Beppie. Ki l i t , Riek
Berkhout, Jolian Kiihler, Bart E l l r i i i k en
Jan Latiulf.
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.

GORREDIJK VRIJDAG 20 M A \ K T
, Hotel Sytsema. aanvang 7.30 uur n.m..
Kaartverkoop: aan de zaal.

VEENDAM ZATERDAG 21 MAART
Concertzaal Parkzicht, aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: Westerdiep D '240 en
's avonds aan de zaal.

UOOGEZANU ZONDAG 22 MAAKT
Hotel Paber, aanvang 7.30 uur n.nt
Kaartverkoop: Nieuweweg 61 en des
avonds aan de zaal."

APl'INGEDAM MAANDAG 23 MAYKT
Hotel Kraaima, aanvang 7.30 uur n.m,
Kaartverkoop: Broerstraat 15 - en
's avonds aan de zaal.

DOKKÜM DINSDAG 'M MAART
Noorderkwartier, aanvang 6.30 uur n.m.
Kaartverkoop: G. Postma, Nqorder-

. kwartier en 's avonds aan. de zaal. .

IIAKLINGËN WOENSDAG 25 MAAKT
Schouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Kerkpoortstraat 65: Mid-
luinerweg 44a alleen voor ongeorgani-
seerden en aan de zaal.

BEVERWIJK DONDERDAG 26 MAAKT
Kennerner Theater, aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: Munnikehweg 1'9
's avonds aan de zaal. r
SCHAGEN ' VRIJDAG 27 MA \KT
N.-H. Koffiehuis, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Laurierstraat E. 25 en
aan de zaal. ,

IJMUIDEN ZATERDAG 28 M A A K T
Concertzaal Thalia. aanvang 7.30 uur
n.m Kaartverkoop: Trawlerkade 60;
Zeeweg 373. Driehuls; Nachtegaallaan
17 en 's avonds aan de zaal.-*
DIT PROGRAMMA KOMT TEVENS IN
UOLSWARD, WÖMMELS EN WOKKUM.

Nadere bijzonderheden in het volgend
iii i ininer van „Arbeid".

Vreugde en Arbeid-
variété

Een uitstekende variétévoorstelling, waar-
aan medewerken: de :i Jackson's. popu-

.laiir accordeon-trio: de 3 llolborns, sa-
lonacrobaten: Diana en partner, muzi-
kaal diio: Melaehini, illusionist; Oarla
met haar sprekende poppen: de 2 Wil-
bury's, hoog-rek-acrobateii; Nelly on
Alfred I l i l tmaii . solodansen; en de bal-
let jjroep uit hel Nederlands Ballet.
Orkest o.l.v. Karel Reys.
Toegangsprijs bedraagt 50 cent .voor ge-
organiseerden en huil huisgenoten en
80 cent voor ongeorganiseerden. avr in-
begrepen, terwijl voor werklozen een be-
perkt aantal kaarten van 10 cent ver-
krijgbaar is.

Z U T I M I E N 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 eri 's avonds
aan de zaal. Werklozenkaarten uitslui-
tend bij Nic. Tulpstraat 3.

ASSEN ZONDAG 22 MAAKT
Concerthuis, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Brink 28 en 's, avonds
aan de zaal.

G R O N I N G E N M A A N D A G 23 MAART
Concerthuis, aanvang 7.30 uur n.m. .
Kaartverkoop: Turf singel 75 en 's avonds
aan de zaal.

AMSTERDAM . DINSDAG 24 MAART
Krasnapolsky, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Prins HendriKkade 49 —
51; Vreugde; en Arbeid, Leidseplein; de
aangesloten ' vakgroepen en 's avonds
aan de zaal.

HILVERSUM WOENSDAG 25 MAAKT
Gooiland, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart-
verkoop: Stationsstraat 8 en 's avonds
aan de zaal.

UTRECHT DONDERDAG 26 MAART

Filmvoorstelling
Op Vrijdag 20 Maart a.s. worcit te
Diiileloord om 7.30 uur ri.m. in De
Beurs een filmvoorstelling gporgani-
seercl met de Nederlands sprekende film

VADERTJE LANGBEEN
inet Lily Bouwmeester in de hoofdrol,
tevens gevarieerd bij programma,
kaarten van de voorstelling van 10
Maart J.l. zijn voor deze voorstelling
gelch'g: voor zoover voorradig is nog een
beperkt aantal kaarten a 25 cent voor
georg. en hun huisgenoten en' 35 cent
voor ongeorganiseerden verkrijgbaar.
Tevens om 5 uur n.m. uitstekende kin-
dervoorstelling; 15 cent voor kinderen
en 25 cent voor begeleiders. Kaartver-
koop: Westachterstraat B. 201 en aan
de zaal.

Zondagochtendvoorstellingen
ROTTERDAM ZONDAG. '2:2 MA MM'
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-Eïlanders".
Toegangsprijs 30 cent-per persoon: werk-
lozen 10 cent. Kaartverkoop-Heemraads-
singel lossen 's-morgens »an de zaal.

LEIDEN 7ONDAG VI M A A R T
Trianon Theater, aan van a 10 uur ",m.
Vertoond wordt de Odeon-film „Vivere"
met Tito Schipa, met als bij programma
Pierre Driessen. zang-intermezzo.
Toegangsprijs 30 cent per -persoon;
werklozeii 10 -cent. Kaartverkoop: Hee-
rengracht 34 en 's morgens aan de ?aal.

Op ZONDAG 2!) MAART wordt even-
eens een aantal' filmvoorstellingen ge-
organiseerd en wel' "
te Den Haag in het Odeon Theater;
te Amsterdam in het Hallen Tn-»ater;
te Rotterdam in het. Colosseujn Theater;
te Arnhem in het Luxor Theater.
Nadere blj/onderheden hieromtrent in
het volgend nummer van „Arbeid".

Lich. ontwikkeling
Gymnastiekcürsussen teAmstervIntn
De aandacht wordt nogmaals gevestiaxl
op de nieuwe gymriastiekcursus voor
heren, wefke iedere Zondagochtend
gehouden wordt, alsmede op de cursus
rhythmische gymnastiek voor dames,
welke Dinsdagsav.onds tri de gymnastiek-

' zaal op de Westermarkt gehouden
wordt.
Nadere bijzonderheden en inlichtingen
bij het \N.V.V.-District Amsterdam. Prins
Hendrikkade 49 en Vreugde en \rbeid,
Leidseplein-.

Jiu-jitsu-cursussen
Voor nadere bijzonderheden omtrent de
op te richten jiu-jitsu-cursussen ''te
Amsterdam, Haarlem. Rotterdam en
Den Haag verwij/en wij naar het week-
blad „Arbeid" van 6 Maart. j.l.
Nadere inlichtingen omtrent tijd. plaats
en deelriemerspiiijzen worden ga;irne
verstrekt door--de districtskantoren in
de desbetreffende plaatsen.

Schaatsenrijden te Amsterdam
Zoals bekend hebben de leden van het
N.V V. tegen sterk gereduceerde pri.r/eii
toegang tot de overdekte kunstijsbaan
In . de Apollohal. •
Inlichtingen omtrent tijd enz. uij de
bekende adressen.

Bokswedstrijd te Leiden
De bokswedstrijd, welke oorspronkelijk
op Dinsdag .17 Maart j.l. zou worden
gehouden, is thans uitgesteld tot 24
Maart a.s. Zoals bekend, vindt deze
bokswedstrijd plaats in de Stadsge-
hoorzaal te Leiden om 7 uur n.m.
Op het programma staan twee interes-
sante proJ partijen en voor de leden
van het N.V V. is een aantal toegangs-
bewijzen tegen sterk gereduceerde pri j -
zen verkrijgbaar bij het District Leiden.
Herengracht 34.

Volksontwikkeling WANEER VACAMTIE?

N.V. Huis, aanvang 7.30 uur n.m. Kaart
verkoop: Oudenoord '12 en 's avonds
aan de zaal.

Huisvüjtacties
In Amsterdam. Haarlem. Den Haas. Hil-
versum. Utrecht. Arnhem. Eindhoven,
Assen en Leeuwarden worden thans
huisvlijtacti.es gevoerd. Hoewel deza voor
iedereen openstaan, worden speciaal de
leden van het N.V.V. en hun huis-
genoten opgewekt hieraan deel te
nemen. Juist in de/e tijd kan men -een
aangename en nuttige basteding van de
vrije tijd goed gebruiken. In het "Oor-
Jaat zullen in de genoemde plaatsen ten-
toonstellingen georganiseerd worden,
waar de mooiste werkstukken op pik
gebied worden tentoongesteld. Een groot
aantal prachtige prijzen is uitgeloofd.
Kosten zijn aan de deelname niet ver-
'bonden en bij de districtsdiensten van
Vreugde en Arbeid is een propaganda-
crculaire met alle gegevens gratis op
aanvraag verkrijgbaar.

Bedrijfsbibliotheken
De afdeling Volksontwikkeling propa-

- geert momente«l de - stichting van een
z.g. bedrijfsbibliotheek en staat daarbij,
met raad en daad terzijde. Haar stan-
daard-bibliotheek bevat c-en 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 óp is.
De werknemers ztullen de mogelijkheid,
regelmatig de beste lectuur voor '/ich-
zelf en het gezin op gemakkelijke wijze
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'liet stichten van een bedrijfs-

bibliotheek over te ga'an.
Nadere inlichtingen worden gaarne ver-
strekt door de afdeling Volksontwikke-
ling, Amstel 224-226 te Amsterdam.

Ofschoon de temperatuur nog niet zo is,
dat men' aan vacantie denkt, is hè*
toch wel wenselijk seeds thans aandacht
te besteden aan bovengenoemde vraag.
Verondersteld wordt, dat men inderdaad
over enige vrije dagen kan beschikken
en dat het ook financieel mogelijk is
zijn vacantie buiten — in bos of aan
de zee — door te brengen. ^
Wat liet financiële gedeelte betreft,
zouden wij de aandacht willen vestigen
op het Vreugde en Arbeid-spaarsysteem.
hetwelk een ieder mogelijk ' maakt ge-
regeld voor zijn vacantie te sparen.
Wat dei tijd betreft, waarin men va-
cantie kri jgt , zouden wij het volgende
willen opmerken.
Wanneer men zelf de juiste vacantietijd
kan bepalen, dan. zouden wij adviseren
daarvoor de maanden Mei, Juni of Sep-
tember te kiezen en wel omdat in de
maanden Mei en Juni de natuur op
haar mooist is, de dagen lang en de
nachten kort zijn. Bovendien zijn de
vacantie-oorden. de treinen, boten enz.
in deze maanden niet overvol met va-
cantiegaiigers. zoals vaak in de andere
zomermaanden het geval is.- Velen mee-
nen, dat het weer in de maanden Jurf
en Augustus het beste is, doch de erva-
ring heeft geleerd, dat de maand Augus-
tus de meeste regenval heeft. -
Bij het bespreken van vacantieplannen
houde men met bovengenoemd advies
rekening l

Het natuurvriendénhuis „Ons Honk" A.P.-arcMef)

Natuurvriendenhuizen
Nu de Winter weer bijna voorbij is en
de Lente in aantocht is, gaan de ge-
dachten ongetwijfeld weer naar ae 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 zijn:
De Hondsrus te Noordlaren (corresp. W.
Vrieze, Heerenstraat 33a, Groningen).
Het l l u n c l i i i i s te Havelte (corr.adres A.
Konstapel, Bankastraat 16, Meppel)
Ons Honk (corresp.adres G.- de Jong,
Dahliastraat 19 te Hilversum).
De Bruinmel, Natuurvriendénhuis 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; voor Mei en de volgende
maanden gelieve men derhalve nog geen
logies aan te vragen.
Zoals bekend bedraagt het tarief voor
overnachten 40 cent voor georganiseer-
den (p. p. per nacht) en 60 cent p. p. p.
nacht vóór ongeorganiseerden, terwijl
het gebruik van een slaapzak verplicht
Is Slaapzakken worden voor maximum
5 dagen verhuurd & 15 cent per zak.
Voor alle -verdere inlichtingen wende
men zich tot het Centraal Bureau van
de Natuurvriendenhuizen, Amstel 224-
226 te Amsterdam.
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