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Glasindustrie - één van de vele facetten van onze nijverheid (Zie pag. 7)



GROTE LIJN
E r zijn mensen, die niet kunnen wachten. Niet omdat ze zo onge*

duldig zijn, maar omdat ze machteloos staan tegenover de
ellende. Wij ontvingen een brief van een zieken arbeider, die een*
voudig wanhopig was. Hij ligt thuis met t.b.c. en in plaats van een
laken heeft hij over zijn matras een stuk van een oud zonnescherm.
De man krijgt steun, veertien gulden zoveel per week. De enkeie
kosten van het distributierantsoen bedragen ongeveer de som, die
de steun wekelijks in huis biengt. Geld voor groenten, voor extra
melk, voor versterkende middelen is niet beschikbaar. En dat, ter*
wijl 's mans kans om te leven uitsluitend afhangt van een voldoend
krachtige voeding! Eenmaal heeft „Winterhulp" hem twee tientjes
doen toekomen. Twintig gulden, die dankbaar werden gebruikt voor
het betalen van de achterstand bij bakker en melkboer, maar die
niet bij machte waren om een wezenlijke verbetering in de toestand
te brengen. Een wezenlijke verbetering zou betekenen opneming van
den man in een sanatorium en verzorging van zijn gezin tijdens zijn
afwezigheid. Het consultatiebureau voor t.b.c.*bestrijding in de stad
van zijn inwoning doet, naar hij schrijft, wat het kan, doch staat
machteloos tegenover het gebrek aan geldmiddelen.
Dergelijke.toestanden zijn geen zeldzaamheid. In het volgend num*
mer zullen we enkele feiten vermelden van een geval in de Betuwe,
waar een zieke vrouw eenvoudig lag' te verkommeren bij gebrek
aan hulp en geld. Wanhopige toestanden bestaan in ons land en wij
moeten het vóórkomen daarvan niet onderschatten.

*

'Al zijn dit uitersten, de algemene toestand van de arbeidende bevol*
king is eveneens zorgelijk. Het aantal brieven, dat op onze redactie
binnenkomt voor onzen medischen medewerker, betreft voor'een
zeer groot percentage gevallen van mensen, die te licht wegen en
vragen of zij in aanmerking kunnen komen voor extra rantsoenen.
Tegelijk vinden we in de dagbladen tal van gevallen vermeld van
prijsopdrijving, van clandestiene handel en van wegmoffeling van
voorraden. Wie even doordenkt, zal begrijpen, dat deze beide ver*
schijnselen hand in hand gaan. Toenemende zwarte handel betekent
afneming van de voorraden, die gedistribueerd kunnen worden en
afnemende bestaanskans voor de mensen met weinig geld. Een een*
voudig beeld van dit verloop geeft de aardappelgeschiedenis van
de afgelopen zes maanden te zien. Normaal werden in de grote
verbruikcentra van het westen van het latfd hoofdzakelijk klei*
aardappelen uit Holland en Zeeland gegeten. Toen echter in de
vorige herfst de oogst werd binnengehaald, -stroopten duizenden
mensen de polders af om te trachten een eigen voorraadje te vor*
men. Later heeft de Dienst van de Voedselvoorziening deze oncon*
troleerbare beweging getracht te stuiten door voorraadvorming op
bonnen mogelijk te maken.
De verschrikkelijke winter, die wij achter de rug hebben, heeft
echter een groot deel van deze particuliere voorraden doen bevries
zen en reeds daaruit blijkt, dat de voorraden in handen van particu*
lieren minder veilig zijn dan bij de boeren. Intussen is het aardappel*
verbruik 'meer dan verdubbeld. Reeds de gewone producifie van
klei=aardappelen zou slechts terr halve voldoende zijn geweest voor
de hoeveelheid, die op het ogenblik wordt gegeten. De aardappel
vult namelijk de tekorten aan andere levensmiddelen zoveel moge*
lijk aan. Waar echter reeds zoveel klei*aardappelen aan de controle
van de overheid waren onttrokken, bleef er voor de distributie
tenslotte vrijwel niet anders meer oyer dan .zand* en veen*aardappe*
len. Dit is de verklaring van het feit, dat men op zijn bonnen alleen
maar deze laatste soorten krijgen kan.
Toch is het een wonder, dat door de gehele vorstperiode heen de
aardappelvoorziening nog redelijk goed heeft kunnen werken. In
normale winters denkt men er niet over aardappels te transporteren
wanneer het enkele dagen vriest. Deze winter heeft men echter,
ondanks ongekend felle vorst, aardappelen in wagons moeten ver*
voeren, waar ze veel gemakkelijker aan lage temperaturen ten prooi
vallen dan in de schepen, waarin men bij open weer bij voorkeur
aardappels over de grote afstanden vervoert. Alle ongemakken van
de winter in aanmerking nemende, mogen we zeker waardering
tonen voor het feit, dat er geen absoluut tekort aan de eerste levens*
middelen is ontstaan.

Trekken we hieruit de les, dan moeten we vaststellen, dat de
organisatie van de voedselvoorziening, ondanks de aardappel*

paniek van het vorige najaar, beter voor de grote massa der bevol*

king heeft kunnen zorgen, dan alle zelfstandige pogingen om zich
persoonlijk te bevoorraden door de duizenden mensen, die zich
daarvoor zo ingespannen hebben toen de aardappels juist gerooid
waren. Men moet nooit vergeten, dat iedere paniek een ramp ver*
oorzaakt. Wanneer er brand uitbreekt in een volle zaal en iedereen
alleen maar aan eigen behoud denkt, is er een girote kans, dat er
tientallen slachtoffers vallen. Blijft men daarentegen kalm en ziet
men de moeilijkheden rustig onder het oog, dan zal naar alle waar*
schijnlijkheid iedereen worden gered. Er zijn echter verschijnselen,-
die er op wijzen, dat de paniek, het onbeheerste alleen*maar*voor*
zichzelf zorgen, meer en meer toeneemt. Een typisch geval daar*
van levert het bericht uit Roermond van enkele dagen geleden,
waarin werd vermeld, dat wachtende passagiers bij de aankomst
van een autobus zo opdrongen, dat twee van de wachtenden onder
het voertuig werden geduwd, waardoor er één werd gedood en de
ander zwaar gewond. Ook op de spoorwegperrons zien we overeen*
komstige verschijnselen. Men dringt en duwt en vecht voor een
plaatsje en ook hier zijn in verschillende gevallen ternauwernood
zware ongelukken voorkomen.
De paniek ontstaat, wanneer men zijn zelfbeheersing verliest en wie
zijn zelfbeheersing kwijt is, is reeds half verloren en bovendien een
gevaar voor anderen. Want zo iemand brengt niet alleen zijn eigen
bestaan in gevaar, doch ook dat^an anderen en daarom moeten wij
juist naarmate de bestaansmoeilijkheden toenemen, als steeds klem*
mender eis naar voren brengen, dat men het hoofd koel zal houden
en de gedachte van gemeenschapszorg niet zal loslaten. Het ieder=
voor=zich is nooit gevaarlijker dan juist in tijden van nood en zorg.

Zelfbeheersing betekent, dat wij onze persoonlijkheid op de
levensomstandigheden tot de volle kracht kunnen laten inwer*

ken. En dat is een eerste vereiste om niet ten onder te gaan. Een
eerste vereiste ook om enig houvast'op de toekomst te krijgen. Een
lezer schreef ons dezer dagen naar aanleiding vfan ons artikel van
13 Maart:
„Hef lijkt mij waarschijnlijk, dat er een arbeidsgemeenschap in .
Europa tot stand komt, maar zal er dan voor ons ook nog iets
anders aan de orde komen dan soberheid, lange werktijden en noe|te
vlijt? Zullen wij niet zijn als het bijenvolk, dat honing verzamelt
voor den imker?"
Ons antwoord daarop luidt: „Dat hangt van ons zelf af. Als wij
weten wat wij willen — als we onfce plaats in Europa niet verdienen,
doch opeisen — als we zorgen onmisbaar te zijn in de Europese
samenleving, zal de hoogst mogelijke welvaart ons -toevallen, die,
gegeven de verarming van de oorlog, bereikbaar is. Of de totstand*
koming van een nieuwe welvaart ons zal voeren langs de weg van
bloed en tranen, dan wel langs de lijnen van maatschappelijke
evolutie, zoals deze lezer van ons tevens wilde weten, is iets, waar**
op niemand een antwoord kan geven. Maar wij, kunnen wel zeggen,
dat hoe krachtiger wij werken aan de totstandkoming van een
Europese volkerengemeenschap - - waarbij ons uiteraard een ge*
meenschap van gelijkberechtigde volkeren voor ogen staat - - het
risico van gewelddadigheden des te geriffger zal zijn.
Moeten wij daarbij vrezen, zoals een antlere briefschrijver doet,
dat ieder principe, ieder ideaal, pp den duur zal verstenen of ver*
splinteren? „Zo is het toch", zegt hij, „geweest met de verschillende
stromingen op religieus en sociaal*economisch gebied. Zullen wij
weer niet vastlopen in een dogma, dat zich-steeds verder van de
practijk van het leven verwijdert?"
Dat gevaar is er natuurlijk. Zolang er mensen zijn en zolang de
mensen niet volmaakter zijn, dan zij zijn, zal men met deze verstar*
ring van het geestelijk leven en versplintering van doelstellingen
rekening moeten houden. Maar ook hier s toch één lichtpunt.
Tegenover grote gevaren helpt alleen gemeenschappelijke beseher*
mint,. En daarom stappen we op het ogenblik over dogmatische
geschillen heen om het enig belaagrijke, het bestaan van het volk
algemeen, d.w.z. socialistisch te beschermen. Wie als maatstaf
neemt, dat de droevige gevallen met de beschrijving, waarvan wij
dit artikel openden, een grote schande voor een volk zijn, dat
socalistisch heten wil, en dat de paniek waarvan wij spraken iedere
socialistische ordening in de wielen rijdt, zal beseffen, dat goede
gemeenschapszorg als eerste eisen stelt arbeid^ zelfbeheersing en
nuchter, verstand, maar ook.... zelfrespect en zelfbewustzijn.
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„Gemeenschapszin", zei de hulpbestel-
ter van de posterijen tegen een collega
op het propvolle voorbalcon van een
Amsterdamse tram. waar wij allen, of
wij wilden of niet — liever wel dan
niet — naar eikaars gesprekken moes-
ten luisteren, „is, dat als jij een gul-
den in je zak hebt, je mij daarvan
de helft moet geven." „Ja", ant-
woordde de toegesprokene gewiekst,
„dat is goed en wel, maar dan krijg ik
van jou de helft van die fijne sigaar,
die je straks in die sjieke buurt ge-
lijsd hebt."
Waar het hart voi van is, loopt de
mond van oyer. Die gemeenschapszin
zullen we maar buiten beschouwing
laten, bovengeschetst gesprek is wel
een goede weerspiegeling van de nood
van het ogenblik, op het gebied van
tabak. Hoe komen wij onze huidige
rookmoeilijkneden te boven?
Mijn drogist kan er van meepraten.
Laatst kreeg hij van zijn grossier een
nieuw soort thee-surrogaat aan — u
weet wel. dat goedje, waarvan de reuk
je aan den kapper doet denken — in
een vrij grote hoeveelheid. Tot zijn
grote verbazing vloog het artikel weg.
De voorraad was nog geen dag in huis,
of was meteen al uitverkocht ook.
Mijn drogist is een scherpzinnig mens.
Bij het bepeinzen van deze vreemde
gang van zaken, begon hij te combi-
neren en te deduceren — net als wij -
len Sherlock Holmes —• en herinnerde
zich, dat zijn winkel die dag door een
stroom mannen bestormd was, die
voor het uitverkocht raken van zijn
nieuwe thee-surrogaat gezorgd had-
den. Hij had wel zoveel zelfkennis, om
zijn sexe-genoten in deze niet te be-
schouwen als opofferende huisvaders,
die hun ega's het loopje naar de win-
kel besparen wilden. Neen, hij vond
uit, dat zijn kostelijke thee-surrogaat
door zijn vreem«te klanten in de pijp
werd gedaan en in rook omgezet..
„Het smaakt niet eens zo gek", ver-
telde de drogist nog, wiens speurhoe-
danigheden zich, gezien zijn eigen
moeilijkheden, ook tot dit terrein
hadden uitgestrekt. Toch moet ik uit
sociaal oogpunt tegen
deze handelwijze
Protesteren. Denk .c^jjt
eens aan, het
thee - surro -
gaat wordt
d o o r
man-
lief
op-

Van
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hun
„leveranciers

ver-
zoen-
lijke tegen-
stellingen —
ook op het gebied
van thee-surrogaat. Er
zijn meer vreemde zaken,
waar rookgraag Nederland
zicïrop het ogenblik van mees-
ter maakt. Wel eens van Lieve
Vrouwe-bedstro gehoord? Welnu, doe
bij deze plant wat kamillen en een
vleugje lavendel en u krijgt een meng-
sel, dat de enthousiaste uitvinders als
vrij rookbaar propageren. Of deze
rook dezelfde eigenschappen heeft als
kamillenthee, wagen wij te betwijfe-
len. De „zwarte handel" de . het nog
anders. Die neemt afgewerkte hop-
bloemetjes, die door de brouwerijen bij
de bier-bereidir;g gebruikt zijn, rolt
daarom heen twee binnenbladen —
let op de vakterm — van een edele
pakpapiersoort en doet om het geheel
dan nog een vliezig blaadje, maar dan
van echte tabak. Het resultaat is een
voor het oog mooie sigaar, die voor

dertig centen op de willi-
ge markt veel aftrek

vindt. Wij zouden
kunnen zeg-

gen: He t
v\ laatste is
\ gemeen-

, schaps-
b e -

':. drog,

ge-
rookt
en de
huisvrouw
en haar ge-
zin moeten het
aan het ontbijt
z o n d e r drinken
stellen. „Het is ongezond",
wist een vindingrijke surro-
roker, „om bij je eten te drinken."
Zo heeft alles zijn voor en zijn tegen.
En zelfs het verbouwen van de thee-
Dot tot een soort Turkse waterpijp,
zou geen oplossing brengen.
Water en vuur blijven nu eenmaal on-

het
eerst-

genoem-
';•*' de zelfbe-
drog, maar

bedrog blijft
het. Gelukkig zijn

er ook, die hun rook-
moeilijkheden op meer

voor de hand liggende wijze
trachten op te lossen. Dat zijn de Ne-
derlandse planters, die hun tuintjes
— drie voet lang en vijf voet breed —
in een tabaksplantage hebben ver-
anderd. Deze tabakkers zijn geïnspi-
reerd door de schoonklinkende adver-

tenties van enige zaad-firma's, die
een tijdje geleden de advertentie-ru-
brieken van de nieuwsbladen over-
stroomden met leuzen zoals: „Oogst
nu uw eigen sigaretten."
Alsof het één ieder mogelijk zou zijn,
van een kuit-eitje een hele haring te
maken. Gelukkig hebben vele van
deze amateur'-tSibakkers zich landelijk
georganiseerd — alweer een nieuwe
organisatie! — en misschien is het op
deze wijze mogelijk, om de teleurstel-
lingen niet al te groot te doen zijn.
Zelfs een goed gegroeide tabaksplant
levert namelijk niet zonder verdere
vakkennis tn zorg rooktabafc.
Weet u het ook van die sigaretten-
peukjes? Maar mijn verhaal wordt
eentonig.
Het is niet alles tabak, wat er rookt.
Niettemin hebben wij uit de nieuws-
bladen van de hand van een deskun-
dige kunnen vernemen, dat élke ro-
kende Nederlander, indien alles zou
gaan, zoals het gaan moest, iedere
maand op regelmatige wijze in het
bezit kan komen- van ongeveer 25 si-
garen, l ons tabak en 130 sigaretten,
alles echt en niet van papier, of van
stinkende minderwaardige mengsels.
U gelooft dat niet? Laten dan de
cijfers spreken.
Per maand zijn er in ons land nog
55.000.000 sigaren beschikbaar. Wan-
neer wij het aantal rokers op 2.000.000
schatten, komen wij dus tot 25 siga-
ren per persoon.
Aan pijp-, shag- en pruimtabak is
per maand 350.000 kg. beschikbaar.
Ieder zou dus in het bezit kunnen
komen van 100 g.
Het aantal sigaretten, dat per maand
in Nederland gemaakt wordt, is
260.000.000. Met een klein rekensom-
metje komen wij tot 130 stuks per
persoon per maand.
Is het nu niet vreemd, dat wij van
deze hoeveelheden niets krijgen, ten-
zij men ƒ 2 voor een doosje sigaret-
ten, 30—40 et. voor een sigaar, of
een rijksdaalder^voor een half onsje
shag betaelt.
De Amsterdamse brievenbesteller uit
het begin van dit verhaal zou hierbij
aantekenen: „Daar is wat loos."

Bij de foto's:
Boven: Met critische blik be-
kijkt de lezer zijn sigaar Heeft
hij daar nu zijn relaties voor
af gerend? Heeft hij daar nu
dertig cent voor betaald?
In de cirkel: Anatomie bij siga
ren. Op de foto zien wij duide-
lijk, de hele sigaar Liggen. Ziet
zij er niet goed uit? Maar
o-wee, als wij haar open ma-
ken. Het resultaat ziet u Wat
hopbloemetjes, papier en einde-
tijk ook een vliesje tabak vor-
men de grondstoffen van dit
„geurige" product.

(Foto's: A.P.-Zicaaneveldt).
Onder: Hopplukkers aan de ar-
beid.

(Foto: A.P.-archief).



I n vroegere eeuwen was het volk,
ook dat der grote steden, inniger

met de natuur verbonden dan de
mensen in onze dagen. Men was over
het algemeen beter op de hoogte met
planten en bomen, 'met vogels en
zoogdieren, men had meer belang-
stelling voor het leven van al deze
wezens. Maar door de gebrekkige
hulpmiddelen, die de wetenschap ten
dienste stonden, waren er in vroe-
ger tijden talloze verschijnselen In
de natuur, die volgens de geleerden
en volgens het volk niet op normale
wijze konden worden verklaard. Nog
tot ver in de zeventiende eeuw ko-
men we in allerlei oude natuurboe-
ken verhalen tegen over wonderen
en mirakelen, waargenomen bij plan-
ten en dieren. Al deze dingen heeft
de moderne biologie met betrekke-
lijk eenvoudige middelen tot klaar-
heid weten te brengen en tegenwoor-
dig geloven we niet zo sterk meer in
bovennatuurlijke verschijnselen in
het leven van planten en dieren.
Waar de wetenschap van die dagen
geen oplossing vond, trachtte het
volk er een te vinden. Talloze oude
sagen van allerlei volkeren zijn in
de loop der eeuwen bewaard geble-
ven, die moesten dienen voor verkla-
ringen van verschijnselen in de na-
tuur waarmee de wetenschap in haar
maag zat. Zo krachtig was het ge-
loof in die oude sagen, dat in vele
afgelegen streken de plattelands-
bevolking die oude verhalen, soms
kent en er zelfs nog wel eens ge-
loof aan hecht.
Vooral de bomen hebben zich altijd
sterk in de belangstelling der men-
sen mogen verheugen. En de wilg en
de els nemen onder die bomen, waaï-
aan vele verhalen zijn verbonden, wel
een heel voorname plaats in. Nu de
tijd is aangebroken, dat de elzen en
de wilgen katjes dragen en dus ook
in het volle licht der belangstelling
van den stedeling staan, willen "wij
een paar van de sagen, die over deze
twee bomen in verschillende landen
in omloop zijn en waren, navertellen.
De wilg is een tweehuizige boom. Dat
wil zeggen, dat de ene boom man-
nelijke katjes draagt, die wij allen
kennen als die zijdeachtig glanzende
donsbailen, en de andere wilg vrou-
welijke katjes heeft, die aanmerkelijk
kleiner en donker van kleur zijn.
Nooit treft men aan dezelfde boom
beide soorten katjes aan. Dat houdt
in, dat, lang niet alle wilgen vruch-
ten dragen. Ver voordat de weten-
schap dit probleem der tweehuizig-
heid had opgelost, had het de Roe-
menen geïnspireerd tot een mooi
sprookje, dat ongeveer als volgt luidt:
„De grote held Sistn "kreeg eens in
een droom het bevel om den duivel te
gaan bestrijden, die vijf kinderen van
Melintie, de zuster van den held, in
zijn bezit had gekregen en nu ook
nog het zesde kind wilde hebben. Me-
lintie was met dat laatste kind in
een hoge toren gevlucht. Sisin gordde
zijn wapen om en reed naar de toren.
Slechts een ogenblik werd ,de poort
voor hem geopend, maar toen hij
binnenreed, ging toch de duivel mee,
want die had zich in een graankorrel
veranderd en onder een hoef van het
paard verborgen. Daarop roofde de
duivel het kind en vluchtte. Maar
Sisin ging hem na. Aan een wilg
vroeg hij: „Wilg, boom des Heren,
hebt ge den duivel gezien?" De wilg
Mfi den duivel wel gezien, maar
zweeg. Toen sprak Sisin vertoornd:
„Van nu af zult ge bloemen dragen,
doch geen vruchten." En hij joeg
door, tot hij de braamstruik ontmoet-
te. Aan die struik stelde hij dezelfde
vraag, maar ook ditmaal kreeg hij
geen antwoord. Daarop sprak de ver-
toornde held: „Van nu af zal uw
kroon daar zijn waar uw wortel is.
En wie langs u komt dien zult ge
vasthouden en daarom zult ge steeds

vervloekt worden."
Weer joeg de held Sisin door. Daar
zag hij een olijfboom, staande aan
de oever van de Zwarte Zee. Sisin
vroeg: „Boom des Heren, hebt gij den
duivel met een kind gezien?" En de
olijfboom antwoordde: „Hier heeft de
duivel zich met het kind in zee ge-
stort." Sisin sprak: „In alle kerken
zult gij de mensen tot verlossing die-
nen, door alle eeuwen zult gij geze-
gend en geheiligd zijn." Hierna wierp
de held zijn angelroede uit en ving
den duivel, die daarop het kind moest
uitspuwen.
Nu weten wij dus, waarom niet alle
wilgen vruchten dragen, waarom de
bramen langs de grond groeien en
stekels hebben en waarom de olijf-
boom heilig is.
Over de wilg doen nog -talloze ver-
halen de ronde. Is'- het niet de boom,
die Judas tot zelfmoord verleidde?
Daarom is de wilg zo* vaak hol van
binnen, want evenals Judas zijn zon-
dige ziel uitstootte, toen hij zich op-
hing, moet de wilg nog immer haar
merg uitwerpen. In Brabant en Lim-
burg heet de wilg daarom ook vaak
Judasboom. De Zweedse vrouwen
plukken op de eerste Mei wilgen-
bladeren en vlechten er kransen van.
Wanneer deze kransen aan de stal-
deuren worden opgehangen, schrikken
zij heksen en duivels af en blijft het
vee gezond.

Naast de wilg is ook de els een der
bomen, waarover zeer' vele sagen in
omloop zijn. Geen wonder, want de
els groeit vooral in moerassen en
aan poelen, dus plaatsen, die al van
ouds in een zeer slechte reuk staan.
Bovendien kan een elzenbosje er
's avonds erg spookachtig uitzien, met
die takken, die alle op naar de hemel
gespreide armen gelijken. Een oude
Markische sage vertelt ons dan ook,
dat de els door den duivel gemaakt
is. Eens schonk Jezus aan de verdre-
ven duivelen de heerschappij over een
grote kudde varkens. Maar onderling
gingen de duivels ruzie maken, zij
letten niet op hun vee en een groot
aantal varkens verdronk in een moe-
ras. De dieren, die de duivels nog kon-
den redden, werden ziek van de kou
en de opperduivel vroeg aan Jezus
verlof b'omen te mogen omhakken
voor een vuur. Het waren echter alle-
maal goede bomen, die in die buurt
stonden en dus kregen de duivels geen
toestemming. Toen verzochten de dui-
vels, uit de rugborstels van hun ver-
dronken varkens een boom te mogen
maken. Dat werd toegestaan en zo
ontstond de els. Daarom staan die
elzen altijd langs een moeras en zien
zij er zo spookachtig uit. En daarom
is ook geen storm in staat de elzen-
takken te breken; die kunnen alleen
leen maar gebogen worden.
Wanneer men elzenhout schilt, is het
sap tussen schors en hout rood ge-
kleurd. Dat was ook al zo'n verschijn-
sel, dat" niet op natuurlijke wijze
verklaard kon worden en de Slavi-
sche volkeren hebben er dan ook de
volgende verklaring voor gevonden.
„Toen de mens .was geschapen,
werd de duivel afgunstig. Ook hij
ging aan het werk om een levend we-
zen te vormen, maar hij kon het niet
verder brengen dan tot een afzichte-
lijken wolf. Toen werd de duivel boos
en beval zijn schepsel: „Bijt den
Heer". Doch, hoewel de wolf door den
duivel zelf geschapen was, verroerde
hij geen vin. Daarop sprak de Heer:

„Bijt den duivel". Onmiddellijk sprong
de wolf op en schoot zijn maker naar
de keel. Deze kon zich slechts red-
den door snel als de weerlicht in
een els te klimmen, maar toch zag de
wolf nog net kans, den duivel in het
been te bijten. Het bloed vloeide over
de els, die daarom nog tot op heden
rood sap heeft."

Solide

Voorkomt spijt
GelukMg! Voor het afsluiten van
een verzekering bij „De Centrale"
in den Haag - de maatschappij
voor werkend Nederland — is het
nooit te vroeg en zelden te laat.
Het juiste moment daarvoor is
steeds-, zoo spoedig mogel i jk!
De premie-voorwaarden van „De
Centrale" bieden tal van mogelijk-
heden. Laat onze agent spoedig
eens met U komen p ra t en ; hij
geeft U alle inliohtingen en zeker
een passend advies.

ENTPALE
Coulant
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VAN KONIJNEN

De voeding van de voedster gedurende de
zoogMjd, is in de konijnenfokkerij van
ongfwoon belang. Daarvan is afhankelijk
of de jongen krachtig en gezond worden
en de voedster in goede cond'tie blijft.
Dat gaat trouwens vrijwel alti.id samen.
Wanneer het moederdier sterk vermagert,
dan loopt het als regel ook mis met de
jongen.

Nu moet «en voedster. die jongen zoogt,
krachtig, eiwitrijk voedsel hebben. Daar-
om is enig krachtvoer onontbeerlijk. Een
Duits onderzoeker, dr. Fungauf, meent,
dat 20 gram graan • daarvoor voldoende
is. Nu zijn ook wij van mening, dat de
gift door krachtvoeder, niet overdreven
moet worden. Men kar. een konijn wel zo
voeren, dat het pond vlees levend ge-
wicht op f 1.— komt. Dat is overdreven;
maar 20 gram is o.i. te weinig en beneden
de 50 gr. graan moet een zogende voed-
ster niet worden gereikt. Het moeilijke
in deze tijd is echter, dat graanvoer voor
de konijnen niet te krijgen is. Er moet
daarom nu naar wat anders worden uit-
gezien. Een ideaal voer daarvoor zijn wat
harde broodkorsten. geweekt in onder-
melk. Wil het konijn drinken, wat meest-
al het geval is. dan kan men het ook
ondermelk t» drinken geven.. Een ander
goed voer zijn gekookn aardappelschillen
met grasmeel gestampt en een weinig
mineraalkalk of wat zout Daarnaast goed
groenvoer en een peen of knolraap er
door. en niet te vergeten, goed hooi.
Voedt men de voedster op deze wijze, dan
zal ze als regel voldoende melk van goede
hoedanigheid voor haar jongen hebben.
Lijdt een voedster aan melkar'moede, wat
men kan zien aan de vermagering- dei-
Jongen, dan heeft de fokker geen ander
middel om daarin verbetering te brengen,
dan veel en afwisselend voeder te reiken
en haar zoveel ondermelk te drinken te
geven als ze lust.
Wil een voedster de jongen niet zogen,
dan kan men haar daartoe dwingen, doch
het is een zeer tijdrovend werk. Men legt
het moederdier dan op de rug en laat de
jongen één voor één zogen. Het eist veel
tijd en geduld en het resultaat is vaak
teleurstellend.
Een pasgeboren feonijn is een volkomen
hulpeloos diertje, helemaal kaal en met

gesloten ogen; worden ze goed gevoed,
dan liggen ze dagenlang stil op een hoopje
onder de wol. Eerst als de tijd van de
voeding komt, .komt er beweging in het
nest en als de \voedster zich dan boven
de jongen plaatst, is Iwt een gespartel en
gedrang van je welste om zich een plaats
aan de moederborst te veroveren. Bij dit
zogen sneuvelt er nog wel eens een jong,
doordat er bij beëindiging van het zogen
een aan de tepel blijft hangen. Door het
aanbrengen van een nestkistje worden de
kansen daarop geringer
Nu komt de vraag, hoe lang de jongen
bij de moeder moeten blijven. Op dit ge-
bied wordt nog veel gezondigd, al is het
beter dan vroeger. In ónze jongensjaren
was het algemeen gewoonte de jongen
reeds met 4 weken van de moeder te ne-
men. Zo erg is het nu niet meer. Maar
toch is het nog vrijwel algemeen regel, de
jongen met 6 weken van de moeder te
verwijderen, en hoewel 6 weken heel wat
beter is dan 4, is het toch te jong. We
zouden aanraden de jongen alle tot 74
week bij de voedster te laten en dan te
beginnen met iedere dag één jong weg te
nemen. Jongen, die vóórdien van de moe-
der worden genomen, worden in hun groei
gestuit en blijven lange tijd minder snel
groeien dan die welke tot 8 weken van
de moedermelk genoten hebben
Zijn de jongen allemaal van de moeder
verwijderd, dan geve men de voedster een
rustpauze- van 8 a 10 dagen; 14 dagen is
nog beter. Het is natuurlijk wel mogelijk
de voedster direct weer te laten dekken

' en er zijn dan ook fokkers, die 3 en zelfs
4 worpen per jaar fokken. Dat werkt ech-
ter in hoge mate nadelig op de jongen;
hun weerstandsvermogen en groeikracht
worden zeer nadelig beïnvloed en flinke,
uitgegroeide konijnen worden het hoogst
zelden.
De jongen komen in de achtste tot de
tiende week in de eerste verharing. Zij
moeten dan krachtige kost hebben, daar
de verharing hoge eisen stelt aan het
Ijchaam en zwakke dieren sneuvelen in
die periode zeer licht. De eerste verharing
gaat dan ook vaak gepaard met grote
sterfte onder de dieren.
Nu haver niet te krijgen is geve men in
die tijd wat ondermelk te .drinken.
De jonge dieren kan men tot 3 a 3i maand
bij elkaar laten; dan moeten ze naar ge-
slachten gescheiden worden en met 4 a 4J-
maand moeten de rammen ieder een
apart hok hebben.
Men geve de jonge dieren een ruim hok,
zodat er niet meer dan 4 op een m2.
komen.



KRONIEK VAN DE ARBEID
V ooruitlopende op de verschij-

ning van de jaarlijkse statis-
tiek der collectieve arbeidsovereen-
komsten publiceert het Centraal
Bureau I%OT de Statistiek in de jong-
ste aflevering van het Maandschrift
van dit Bureau reeds enige totaal-
cijfers over de stand dezer overeen-
komsten op de 1ste Juni. d.i. de ge-
bruikelijke datum van onderzoek in
1941.
Er blijft in het afgelopen jaar een be-
langrijke uitbreiding te hebben plaats
gehad. Het aantal overeenkomsten
zelve is weliswaar als gevolg van
samensmelting van contracten en
overeenkomstige verschijnselen sedert
het voorafgaande jaar ingekrompen
van 1551 tot 1275, doch de aantallen
daarbij betrokken ondernemingen en
Werknemers stegen met resp. 13 en 28
pet.
Vergelijk^, men de cijfers, behalve met
die van 1940, ook met de resultaten
van het eerste onderzoek, dat het Cen-
traal Bureau in 1911 op dit gebied in-
stelde, dan blijkt, dat het aantal door
collectieve arbeidsovereenkomsten ge-
bonden ondernemingen steeg van
.ruim 1000 in 1911 tot rond 70.000 in
1940 en 79.000 in 1941, en het aantal
•werknemers van 23.000 in 1911 tot
352.000 in 1941 en 450.000 in 1941.

Beziet men speciaal de nijverheid,
dan was de stand in 1911: 68 overeen-
komsten met 1085 ondernemingen en
22150 werknemers, terwijl deze cijfers
op l Juni 1940 resp. 984, 28.500 en
221.350 en op l Juni 1941 resp. 784,
29.600 en 321.300 bedroegen.

De landbouwbedrijven kenden in 1911
nog geen collectieve arbeidsovereen-
komsten. Op l Januari 1920 waren er
53, met 3850 ondernemingen en 11900
werknemers. Deze aantallen waren op
l Juni 1940 gestegen tot resp. 341,
40.500 en 100.900, en op l Juni 1941 tot
resp. 281, 48.350 en 114.200.
Kleinere cijfers vertonen de han-
dels- en transportbedrijven, enz. Hier
waren in 1911: 19 contracten met 40
ondernemingen en 850 werknemers. In
1940 bedroegen de aantallen resp. 226,
700 en 29.550 en in 1941 resp. 210, 750
en 14.900. Vergeleken met 1940 is hier
dus het aantal arbeiders .met de helft
.gedaald, een gevolg van de toestand
der scheepvaart- en .havenbedrijven.
Bedroeg op l Juni 1941 derhalve het
aantal bij collectieve arbeidsovereen-
komsten betrokken werknemers, zoals
hierboven is vermeld, rond 450.000, dit
cijfer is in de loop van net jaar nog
gestegen door de totstandkoming van
diverse nieuwe contracten of door al-
gemeen verbindendverklaringen. Ook
heeft het College van Rijksbemidde-
laars nog verschillende bindende rege-
lingen vastgesteld in bedrijfstakken,
waar geen collectieve arbeidsovereen-
komsten tot stand konden komen.
Vraagt men, voor hoeveel personen in
het vrije bedrijf de arbeidsvoorwaar-
den in 1941 geregeld zijn, hetzij bi]
een vrijwillig door werkgevers of
werkgeversbonden met arbeidersbon-
den aangegane overeenkomst, hetzij
bij een door het College van Rijks-
bemiddelaars opgelegde regeling, dan
zal dit aantal naar globale schatting
600.000 bedragen.
Het Maandschrift bevat nog een op-
somming van de bedrijfstakken, waar-

Op nevenstaande
foto zien wij een
afbeelding van hyt
nieuwste affiche,
dat door de afde-
ling propaganda
van het N.V.V:
wordt verspreid.
Als steeds is de
plaat zeer sugges-
tief en spreekt vol-
komen voor zich
zelf.
Het is de bedoeling
dat de bedrijven
het aanplakbiljet
in hun werkplaat-
sen en cantines
zullen tonen en oo'c
leden van het
N.V.V. wordt ver-
zocht, om, mdisn
zij daartoe in da

gelegenheid zijn,
deze affiche achter
hun ramen op te
hangen.

Voor aanvragen
ttiene men zich te
wenden tot de af-
deling propaganda
van het N.V.V.,
P. C. Hooftstraat
ISO te Amsterdam.
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voor de belangrijkste overeenkomsten
en andere regelingen gelden, uit welke
lijst men de indruk krijgt, dat thans
reeds in een belangrijk deel van het
bedrijfsleven geregelde arbeidsvoor-
waarden bestaan.

DE BIJENKORF' KWAM BIJEENff
Een medewerker schrijft ons:
„Eén Bijenkorf, één werkgemeen-
schap", luidde een der-fraaie spreu-
ken, welke „Bellevue" versierden, toen
de Amsterdamse .Jiijenkorf" te Am-
sterdam daar op 17 Maart haar eerste
bedrij f sbij eenkomst hield.
Het ging er ditmaal vrolijk toe. En
dat mocht ook wel. Kon de heer K. T.
Granfstal namens de bedrijfsleiding
niet wijzen op een aantal sociale ver-
beteringen, die in het bedrijf waren
tot stand gebracht? Hij noemde als
eerste een herziening van de loon-
schaal en kon voorts de opening der

nieuwe personeelseetzaal en der dok-
terskamer memoreren. Voorts noemde
hij de nieuwe regeling der gratifi-
caties en der werk- en rusttijden, ter-
wijl ook het peil der pensioensuit-
kering zal worden verhoogd. Onder-
steuning bij gezinsmoeilijkheden,
gymnastiekles^en en de aanschaffing
van een volledige Röntgen-installatie,
zijn eveneens maatregelen, die ertoe
zullen bijdragen, de bedrijfsgenoten
het gevoel te geven, dat zij als zo-
danig wezenlijk „in tel" zijn. Waar-
dering voor de arbeid van ieder in het
bedrijf moet er zijn; dan kan ook van

overzicht van de bijeenkomst. (Foto A.P.-Zwaaneveldt)

ieder getrouwe plichtsvervulling wor-
den verwacht
Commissaris Woudenberg sprak enke-
le passende woorden.
Wat hier tot stanA komt — aldus de
Commissaris — berust op de wens, ja
de eis van het N.V.V., dat de arbeid
in zijn volle waarde voor mens en ge-
meenschap zal worden erkend. Meer
nog dan ooit te voren is het thans
noodzakelijk, dat dit geschiedt. Neder-
land bevindt zich in een bestaans-
crisis. De oorlog beroofde ons van vele
bronnen van bestaan; hij beroofde
ons tenslotte van Indië. Tóch moeten
we leven! We willen toch geen van
allen in armoede ten onder gaan?
Welnu, dan zullen alle Nederlanders,
zonder onderscheid, dienen aan te
pakken. We hebben alléén nog maar
de arbeidskracht van het Nederlandse
volk. Daarmee moet dan ook gewoe-
kerd uiorden! We mogen over allerlei
maatschappelijke en andere vraag-
stukken denken zoals we willen, maar
leven moeten we allemaal, en om te
kunnen leven moeten we gezamenlijk
arbeiden, hard, en in volle eendracht.
Het hangt niet in de eerste plaats af
van anderen welke plaats ons volk in
de toekomst zal innemen. Dat hangt
uitsluitend af van ons zélf. Als wij dat
erkennen en de handen ineenslaan,
zullen wij alle moeilijkheden over-
winnen. Dan dient de werkgever zich
te beschouwen als iemand, die in op-
dracht der gemeenschap zijn taak
verricht, in het belang dierzelfde ge-
meenschap. Daarbij zal hij zijn per-
soneel beschouwen als zijn medewer-
kers,~die hij op de best denkbare wijze
verzorgen moet. De bedrijfsgenoten
op hun beurt, die vanzelfsprekend op
hun rechten staan, dienen zich ook
als trouwe medewerkers der bedrijfs-
leiding te gedragen en hun volle plicht
te doen. Wordt deze geest vaardig
over het Nederlandse volk, dan zal
het z ich een waardige plaats in
Europa veroveren.

N.V.V.-vergadering
te Groningen

Te Groningen is onlangs een N.V.V.-
samenkomst van het gemeenteperso-
neel gehouden, waar de organisatie-
leider van het N.V V., de heer J. Ph.
van Kampen het woord voerde. De
burgemeester van Groningen had zijn
medewerking verleend, door het per-
soneel vrijaf te geven.
Uiteraard toonden de werkers van
het Gem. Gas- en Waterleidingbedrijf
de meeste belangstelling, omdat het
Provinciaal Bureau van het N.V.V.
in de afgelopen' weken door onder-
handelingen met de directie, enkele
sociale verbeteringen heeft weten te
bereiken, in het tot stand komen
waarvan de opnieuw ingerichte dienst-
commissie, onder leiding van den heer
J. Hammacher, een belangrijk aan-
deel had.

De provinciaal vertegenwoordiger
van het N.V.V., de heer R. Westra,
maakte aan het begin van de bijeen-
komst de behaalde resultaten bekend.
Zij zijn: A. Binnen het arbeidsgebied
van de dienstcommissie:
1. toekenning aan fitters der water-
leiding, tijdelijk belast met nacht-
werk, van een vergoeding, overeen-
komstig de in het Werkliedpnregle-
ment genoemde bedragen;
2. redelijker en deels hogere toeken-
ning van rijwielvergoeding aan nat
personeel van gas en water;
3. toekenning van vergoeding voor
het invallen van vaste reserve-con-
tinuwerkers der gasfabriek, bij ziekte
en verlof der continu werkers;
4. het invoeren van nieuwe, verbeter-
de dienstroosters voor continuwerken-
de ambtenaren en werklieden, met
daaraan verbonden voorstellen tot be-
vorderingen.
B. Buiten de dienstcommissie om:
de opheffing van de bestaande jeugd -
groep, waardoor meer volwassen leden
van het N.V.V. te -werk gesteld kun-
nen worden.
Na algemene politieke beschouwingen
van den Sozial-referent bij den Ge-
volmachtigde voor Groningen, den
heer Muller, sprak Van Kampen
over: „De werkers en de gemeen^
schap".
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s versiermgs*ornament

V oor de beoefenaars van hout-
arbeid en zaagwerk geven we dit-

maal enkele werkstukken, waarin de
kerkuil en de steenuil als sierend
motief zijn verwerkt.
Het eenvoudigste voorwerp is de
blocnote met kerkuil. De grootte van
het geheel is afhankelijk van de af-
metingen van r\et""schrijfbloc of het
notitieblocje, dat men er voor wil ge-
bruiken. Het grondplankje wordt een
paar centimeter langer gemaakt en
+ 4 cm breder dan het bloc. We ge-
bruiken -daarvoor - - zo mogelijk —
een stukje lindenhout of iepenhout,
eventueel te vervangen door multi-
plex. Het uiltje wordt gezaagd uit
4 è. 5 mm triplex en „de maan", die
aan de achterzijde tegen het uiltje
wordt vastgelijmd of gespijkerd, uit
een stukje dunner triplex. De grootte
van het achterstuk wordt bepaald
door de breedte van het grond-
plankje.
De blocnote wordt na voltooiing en
afwerking op het grondplankje vast-
gelijmd.
Voor het potlood fcan uit een stukje
leerafval. een stukje vilt of i.d. een
klein houdertje worden gemaakt op
de wijze als in een schooléfui.
Afwerking. Achterstuk met uiltje
schilderen met plakkaatverf; grond-
plankje blank laten. Het geheel
daarna vernissen met plakkaatvernis
„mat" of harde matlak Achterstuk
met schroefjes aan het grondplankje
bevestigen, of

lijnen van het uiltje inbranden (dit
kan zelfs gebeuren met een breinaald,
die in de kachel of in een vlam wordt
verhit en waaraan we een kurk
schuiven voor het vasthouden); na
het branden de tekening kleuren met
transparante waterverf in nuances
van bruin en sepia, rand van het
grondplankje zilver.

Hierna vernissen of in de was zetten.
Een veel groter werkstuk is de
courantenhanger met de beide kerk-
uiltjes.
Het "-achterstuk mét de uiltjes wordt
uit één stuk hout gezaagd. We zullen
daarvoor moeten gebruiken 6 mm
triplex of lindenhout. evenals voor
het vóórstuk. Het is natuurlijk moge-
lijk om de uiltjes afzonderlijk te
zagen en deze later op het achter-
plankje te bevestigen
Voor- en achterplank worden aan
elkaar verbonden door middel van
een vuren- of iepenlatje, dat zodanig
wordt afgeschuind, dat de voorplank
daardoor in haar juiste stand komt.
Met koperen nageltjes of schroefjes,
met ronde kop wordt de v.oorplank
aan het latje bevestigd, waarna van
de achterzijde af dit gedeelte aan de
achtsrplank wordt geschroefd. Op het
voorstuk kan een stukje triplex, een
halve kraal of zg. „traan" worden
aangebracht.
Afwerking gelijk aan het eerste
model. Hier vooral geen scherpe,
bonte kleuren gebruiken; dat mag
voor een ogenblikje wel eens aardig
schijnen, het zou ongetwijfeld spoedig
gaan vervelen.
Hetzelfde uilmotief (één of twee

uiltjes) kan o.a. worden toegepast
voor:

1. een omslagkalender op het schrijf-
bureau; te maken als de blocnote.
2. een thermometer; het stukje,
waarop de uil zit, wordt iets smaller
en naar onderen verlengd — we
geven dit gedeelte een aardige vorm
en maken er de thermometer op vast.
of we maken er een staande thermo-
meter van door op een grondplankje
een staand plankje te maken met een
thermometer en schuin daarachter
komt een uiltje, dat a.h.w. naar de
thermometer kijkt.
3. een brievenstandaardje; hiervan
zijn met de uiltjes allerlei variaties
te bedenken.

In Fig. 3 en 4 is het steenuiltje ge-
bruikt als sierend motief voor een
dassenhanger, een ruitjestekening is
ter vergemakkelijking bijgevoegd. De

uiltjes kunnen afzonderlijk v/orden
gezaagd. Zie Fig. 3. of ze kunnen met
het' achterplankje worden meege-
zaagd, zoals Fig. IV aangeeft.
Voor het ophangen van de dassen
kan men gebruiken twee sjoelschij-
ven, die gedeeltelijk worden afge-
zaagd; daarin worden gaatjes ge-
boord, waardoor een rond stokje
gaat. De schijven worden met velpon
op het plankje gelijmd.
We kunnen hiervoor ook gebruiken
twee klosjes, die verbonden wórden
door een vierkant latje, b. v. een
schoolliniaal.
Deze dassenhanger kan gekleurd wor-
den in vrolijke kleuren met plakkaat-
verf en daarna met vernis (plakkaat-
vernis of celluloselak) worden over-
gestreken.
Déze uiltjes kunnen ook verwerkt
worden in een sleutelhangertje, een
doekenrekje, een kinderkapstok je of
iets dergelijks.

Hoe wijd
de benen van

Maak de. cirkel van Uw technische
kennis groter! .
Hoe verder Uw vakkennis reikt, des-
temeer mogelijkheden om vooruit te
komen vallen daarbinnen.

Volg het degelijke schriftelijke technisch
\ \ onderwijs van P B N A; daar kunt U II
v\\ kiezen uit meer dan 200 technische / / /

leervakken, door 160 be- // ƒ/
voegde leraren onderwezen. ' * *'•

Studeer techniek thuis/



VAN B
De Vereniging van Fabrieksarbeiders,
een organisatie met zeer geschakeerd

arbeidsterrein

D e vakorganisatie is in Nederland
niet de particuliere liefhebberij

van een aantal mensen. Zij is geen
vorm van vereniging, die is ontstaan
uit willekeurige drijverijen in een be-
paalde richting, doch zij is een nood-
•zakelijk element in onze volkshuishou-
ding. Hoe waar dit is, blijkt het beste
uit het feit, dat een vakbond als de
Nederlandse Vereniging van Fabrieks-
arbeiders (sters), ondanks heftige
schokken tengevolge van de verschui-
vingen, die onze tijd meebrengt en
ondanks wisseling van de leiding, zijn
invloed op hetzelfde peil heeft kun-
nen houden als dat van Mei 1940. En-
kele duizenden leden zijn vertrokken,
maar andere duizenden hebben de
opengevallen gaten reeds weer aange-
vuld. In totaal is deze bond, met zijn
rond twintigduizend leden, nog steeds
even sterk. Een dergelijk verloop be-
wijst, dat de arbeiders hun bond niet
willen missen. Zij hebben die organi-
satie nodig voor de bescherming van
hun dagelijks bestaan en zij houden
er aan vagt, wat er ook gebeuren
moge. Dit bewijs, rechtstreeks aan de
practijk van het le\$en ontleend, toont
aan, dat de Nederlandse vakbonden
ook in deze tijd een noodzakelijke

• taak vervullen.

„Wat beschouwt u als hef natuurlijke
werkterrein van uw bond", vroegen
wij den voorzitter W. J. Ponneker.

„Wij organiseren", zo luidde zijn ant- ,
woord, „alle arbeiders in fabriekma-
tige bedrijven, voor zover zij niet val-
len onder de zeggenschap van de bon-
den van gespecialiseerde bedrijven.
De metaalbewerkers behoren dus niet
in onze bond en evenmin een deel
van de houtbewerkers. Als typisch
voorbeeld daarvan kunnen we
nemen de matrassenindustrie. Be-
treft het stalen matrassen, dan
vallen de arbeiders uit die be-
drijven onder de bond van metaal-
bewerkers, zijn het in hoofdzaak hou-
ten frames met kunstvering, dan valt
dat onder de meubelindustrie, maar
de vervaardiging van kapokmatrassen
behoort tot het werkterrein van de
Nederlaiïdse Vereniging van Fabrieks-
arbeiders

Dat lijkt een hele uitzoekerij. Levert
dat niet veel grensgeschillen op?

Natuurlijk zijn die er geweest. En
vroeger meer dan op het ogenblik,
omdat het N.V.V., geleid door de er-
varing, het arbeidsterrein van iedere
bond heeft afgepaald. Maar er blij-
ven altijd overgangsbedrij ven bestaan.
In de vlasindustrie zien wij bijvoor-
beeld iets dergelijks. Bij de oude, pri-
mitieve bewerking van vlas werd deze
arbeid verricht door de landarbeiders.
Niet alleen het repelen en roten, maar
ook het braken en zwingelen. Naar-
mate echter vlasindustrieën opkomen
met speciale rootinrichtingen, gaat
deze arbeid over van een zuiver agra-
risch bedrijf tot een agrarische in-
dustrie. Wanneer de arbeiders een
deel van het jaar werken, of beter
gezegd hun inkomsten trekken uit
de arbeid in deze industrie, dan be-
schouwen we ze als fabrieksarbei-
ders en niet langer als landarbeiders.

Heeft dat bepaalde voordelen voor
deze arbeiders?

Jawel, de lonen zijn immers in de
Industrie doorgaans vrij belangrijk
hoger dan in de landbouw. En het is
dus zeker van betekenis, wanneer deze
arbeiders als industriële werkers wor-
den beschouwd.

Komen dergelijke overgangen nog
meer voor?

\
Inderdaad, op het gebied van de zui-
velbewerking loopt ook een scheidslijn
tussen de werkzaamheid van de Bond
van Arbeiders in het Landbouw-,
Tuinbouw- en Zuiveltaedrijf en een
soortgelijke grens komen we ook te-
gen in de grasdrogerijen. Er zijn lan-
delijke drogerijen, waarvan het per-
soneel in het droogseizoen wordt ge-
leverd door d.e landarbeiders, doch er
zijn ook soortgelijke installaties, die
gecombineerd zijn met bijvoorbeeld
een maalderij en waar dus de arbei-
ders het gehele jaar'door in een in-
dustriële onderneming werken.

Welke industrieën vallen nu verder
onder uw bemoeiing?

Dat is een zo grote verscheidenheid,
dat ik er nauwelijks een opsomming
van kan geven. Maar als de voor-
naamste bedrijven kunnen we noemen
de lederindustrie, de steenovens, de
houtzagerijen, de kunstzijde-indu-
strie, de glasfabrieken, een belang-
rijk percentage van het" Philipsperso-
neel, de wasserijen, enz.

Het zal dus wel moeilijk zijn om een
algemeen beeld te geven van de ar-
beidsvoorwaarden?

Die lopen uiteraard zeer uiteen. En
ons streven is dan ook zoveel mogelijk
de bedrijven onder collectieve arbeids-
overeenkomsten te brengen, of althans
onder bindend opgelegde regelingen
van de arbeidsvoorwaarden, zodat een
grondslag voor actie over de gehele
breedte van ons arbeidsveld wordt
gelegd. Wij willen de lonen zoveel
mogelijk met elkaar in overeenstem-
milig brengen de -arbeidsvoorwaarden
over de gehele linie verbeteren en
vooral zorgen, dat er geen uitzonde-
ringen blijven bestaan, die het be-
staanspeil van de arbeiders zouden
kunnen drukken.

Kunt u een paar voorbeelden geven
van acties, die op'het ogenblik aan de
gang zijn?

Die zijn er genoeg. Wij hopen bijvoor-
beeld, dat volgende week de Rijksbe-
middelaars zullen besluiten tot een
landelijke regeling voor de vlasbewer-
kers. De bestaande C.A.O. van Vlas-
fabriek Dinteloord te Steenbergen en
de loonregeling voor de Schenkeldij k
dienen daarbij als richtsnoer. Ook
hopen we binnenkort een landelijke
regeling te krijgen in de knopenin-
dustrie. Op dat terrein bestaan enkele
goede fabrieken, maar de toestand is
vooral in Amsterdam heel slecht. De
vervaardiging van benen en kunst-
hoornen knopen geschiedt daar vaak
op' zolders en met jeugdige, onvol-
doend betaalde krachten.

Is dat een belangrijk bedrijf?

Och, er werken een duizend arbeiders
in en het bestaan van duizend arbei-
ders is zeker belangrijk. Maar veel
omvangrijker is bijvoorbeeld de actie
in de wasserijindustrie, waar om-
streeks 15.000 arbeiders werken, waar-
van 1Q"/r vrouwen en meièjes. Wij ver-
wachten voor dit bedrijf in April een
regeling, waarbij de minimumlonen
voor volwassen mannelijke arbeiders
boven de 23 jaar in de grote steden
worden bepaald op ƒ 28.70. Tot het
gebied van de grote steden worden

T>e heer W. J. PONNEKER, de ener-
gieke voorzitter van de Nederlandse

Ver. van Fabrieksarbeiders (sters).

dan gerekend de gehele provincies
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.
In alle overige plaatsen wordt het
minimumloon voor deze arbeiders
ƒ 26.10. -Overigens Volgt het contract
voornamelijk de bepalingen van de
overeenkomst, die in , Gouda reeds
bestond De Ipnen van de vrouwelijke
krachten zuïlen hierdoor ƒ3.— tot
ƒ 5.— per week stijgen. De definitieve
beslissing is er nog niet. doordat hier
ook de prijspolitiek ter sprake komt,
maar ik kan mij niet voorstellen, dat
de Rijksbemiddelaars thans nog deze
loonsverhoging zouden afwijzen. De
Goudse overeenkomst is namelijk
reeds van 1937, zodat principiële toe-
stemming eigenlijk reeds is vastgelegd.

U noemde ook de kunstzijde-industrie,
valt die dan niet onder de tettiel-

' arbeidersbond?

"Neen voor enige jaren is reeds uit-
gemaakt, dat het een chemische in-
dustrie is, die natuurlijk onder de
fabrieksarbeiders ressorteert Dit be-
drijf is overigens goed gedekt -door
collectieve contracten waarbij veor;
het moment de lonen bij de „Hol-
landse Kunstzijde" het meest verbe-
tering behoeven

EnAaat staat er verder op het lijstje?

Laat ik maar eens een opsomming
geven. Voor de houtindustrie is eèti
landelijke regeling in voorbereiding.
De baksteenindustrie is onlangs ge-
regeld: bij de kalkzandsteenindustrie
is een commissie van deskundigen
ingesteld, die op korte termijn haar
advies moet uitbrengen. Over het ge-
hele gebied van de fabrieksnijverheid
is een vrij belangrijke loonsverhoging

• noodzakelijk en, zoals ik al zei, trach-
ten wij dat zoveel mogelijk te doen
door standaardisatie van de arbeids-
voorwaarden.
Bij de glasindustrie wordt thans ge-
werkt aan een landelijk contract, dat
afgesloten zal worden tussejj de
Nederlandse Glasbond en onze ver-
eniging.

En hoe staat het met de arbeidsge-
legenheid?

Die krimpt natuurlijk in, daarover
behoeven wij ons geen illusies te
maken. Bijvoorbeeld bij de carton-,
de hout- en de lederindustrie is de
arbeidsgelegenheid vrij wat vermin-
derd. In het bijzonder tijdens de vorst-
periode hebben vele fabrieken maan-
denlang moeten sluiten. Een groep
lederfabrikanten heeft toen een rege-
ling ingevoerd, die niet bepaald van
groot sociaal gevoel getuigde. In plaats
van een wachtgeldregeling te treffen,

gaven zij uit eigen beweging in» die
weken, waarin.de fabrieken stü lagen,
een voorschot aan de arbeiders op
conditie, dat zij dit voorschot bij her-
vatting van het werk zouden inhalen
met vijf onbetaalde uren per week.
Bij nader inzien hebben enkele fabri-
kanten van dit inhalen afgezien en
onze vereniging bewerkt met succes de
overigen. Het zou toch al te dwaas
zijn, dat de arbeider de gevolgen van
deze winter persoonlijk zou moeten
dragen.

Hoe is in het algemeen de levensstan-
daard van den fabrieksarbeider?

Het ligt voor de hand, dat die niet
beter is dan van de andere 'Nederlan-
ders. De algemene levensstandaard
daalt door tekort aan -goederen en
stijgende prijzen en onze leden be-
horen in, het algemeen niet tot de
best-betaalde werkers. Doordat de
specifieke bonden vele geschoolde ar-
beiders organiseren, treft men -bij ons
een "overwegend aantal ongeschoolden
en dus de slechtst betaalden aan. Toch
is de gezondheidstoestand over het
algemeen nog goed Verbetering van
de inkomsten is echter, zoals vanzelf
spreekt, dringend noodzakelijk. On2e
actie is dus in hoofdzaak daarop ge-
richt, al zorgen wij er steeds voor, dat
vacantiebepalingen en andere sociale
voorzieningen in de regelingen wor-
den opgenomen.s
Constateert - u al een toenemende
sociale belangstelling van de zijde van
de ondernemers?

De goeden niet te na gesproken, is
dat nog maar matig. Er bestaat altijd
nog een vrij scherpe verhouding tus-
sen arbeiders en patroons. De arbei-
ders vertrouwen zelfs in vele gevallen
hun werkgevers niet, als deze laatsten
iets ten gunste van hun arbeiders doen
zonder dat er om gevochten is. Ze
leven zó in de gedachte: ,.als de vos
de passie preek, boer pas op je kip-
pen", dat zij een'ongemotiveerd wan-
trouwen betonen, ook waar een op-
rechte wil tot groter zorg voor de
arbeiders aanwezig is. Laten we eerlijk
zijn en erkennen, dat vele, fabrikan-
ten het daarnaar hebben gemaakt. In
90 procent, van de gevallen zijn het

, de werkgevers geweest, die de sociale
vooruitgang in de . bedrijven zoveel
mogelijk remden en het spreekt van-
zelf, dat deze toestand niet één, twee,
drie wordt veranderd. In het algemeen
zou ik willen -zeggen, dat de onder-
nemer naar zijn arbeiders toe zal
moeten groeien en zich dus meer" de
eerste arbeider in het .bedrijf moet
voelen dan de exploitant van arbeids-
krachten. Dat. de practijk van deze
wenselijkheid sterk" afwijkt, behoef ik
u niet te zeggen.

En de leden zelf, zijn die actief ten
aanzien van hun levensrechten?

Eigenlijk kon dat wel beter zijn. Een
vakbond kan tenslotte alleen werken,
als zijn leden werken. De vakbond
neemt het initiatief over, maar kan
nooit een actie voeren als de arbeiders
in een bepaald bedrijf zelf in gebreke
blijven voor hun belangen op te
komen. Dat laatste za^in toenemende
mate moeten geschieden en naarmate
dat gebeurt, zal de vereniging meer
en beter werk kunnen verrichten. Als
beroepsorganisatie is de vereniging in
het rijkgeschakeerde industriële leven
van Nederland intussen onmisbaar,
vooral voor de coördinatie van de

• arbeidsvoorwaarden. Bij de bepaling
daarvan mag de invloed van het
arbeiderselement zeker niet ontbreken.

Maar nogmaals, een actieve deel-
neming van de arbeiders zelf is een
levensvoorwaarde voor de vereniging.
De ervaringen van de laatste maan-
den geven ons- echter het vertrouwen,
dat ook deze voorwaarde vervuld zal
worden.



50e outtóte mtmötrte ban ons lanö
oning Willem I had in 1814 het
bewind aanvaard vol goede be-

doelingen in het bijzonder ten op-
zichte van de ontwikkeling van
handel en nijverheid.
Was hij aanvankelijk een voorstan-
der geweest van. bescherming aer
industrie op de beproefde manier
van invoerrechten op de concur-
rerende goederen — in ons geval
dus van niet minder dan 50 % in-
voerrechten op buitenlandse tex-
tielproducten --al spoedig gooide
hij het over een andere boeg.
Met credietverlening, premietoe-
frenning en dergelijke middelen
wilde hij sinds 1820 de Nederlandse
handel en industrie wederom tot
bloei brengen.
Eerste maatregel was de stichting
van de Algemene maatschappij ter
begunstiging der volksvlijt (onder
dit woord verstond men, wat wij
nu: industrie zouden noemen).
Tweede maatregel was de oprich-
ting van de Maatschappij tot Nut
van het Algemeen, thans nog oe-
staande al£ de Nederlandse Maat-
schappij van Nijverheid en Handel,
welke een meer propagandistisch
karakter kreeg.
Derde maatregel was de Neder-
landse Handel-Maatschappij. Deze
laatste moest de handel vooral op
Indië weer tot bloei brengen en
daarbij ging nu de textielindustrie
een grote rol spelen.
De Engelsen hadden immers door
hun in de laatste jaren sterk
ontwikkelde textiel-industrie een
prachtig uitvoerartike! voor de
vaart op Indië: de schepen kwa-
men uit Indië terug met de In-
dische produeten en voerden naar
Indië vooral ook de Britse textiel-
producten uit.
Zo iets wilde men hier ook!
Weer als vanouds de specerijen, de
suiker, de tabak etc., uit Indië
gaan halen, maar op de reis naar
ïndië toe moest men toch-ook lo-
nende vrachten hebben en die
moesten komen van de eigen Ne-
derlandse textiel-industrie.
Op 29 Maart 1824 werd de Neder-
landse Handel-Maatschappij op-
gericht en aldra begon de bemoeiing
met de Twentse textielnijverheid.

'Het'zou ons te ver voeren de ont-
wikkeling de'r Twentse Textielin-
dustrie uitvoerig te schetsen en wij
vo.staan dus met een enkele greep,
welke echter een goede kijk zal ge-
ven op de voorgeschiedenis der
tha.ii.; Twente zozeer beheersende
faorieKen.

» In Twente dan werd tot omstreeks
1830 vrijwel uitsluitend de linnen-
weverij beoefend: de Handel-Maat-
scnappij wilde evenwel, dat er de
bekende goedkope katoenen stof-
fen zouden worden vervaardigd,
welke dan naar -Indië zouden kun-
nen worden uitgevoerd
Dar was in concurrentie met de
Engelschen! •
Welke problemen hierbij te over-
winnen waren, blijkt aardig uit een
officieel rapport dat cte vertegen-
woordiger der Handel-Maatschap-
pij in 1832 uitbracht.
Daarin is sprake van de Almeio-
spinnerij van L A. Hofkes en Zoon,
welke eeft k wijnend bestaan leidt.
Het stoomwerktuig wordt met turf
gestookt in plaats van met steen-
kolen; daar men aanvankelijk SUK-
kelde met een tekort aan werk-
krachten, waren er lieden uit
Brabant gehaald, maar de proef
was niet bijster geslaagd, want deze
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Brabanders vertikten, het o.a. op
Maandag te werken.
De. gewone werklieden zouden wel
uit de Twentse bevolking kunnen
worden gevormd, maar het toezicht
houdend personeel zod toch wel
vreemdeling moeten zijn!
De fabrikanten te Enschede willen
de kat eens uit de öoom kijkpn,
zij vragen monsters en houden z;ch
in de ruimte wat de pri.izen betreft.

legenheid geeft, om zich door een
kleine veld- of tuinarbeid een ge-
deelte van het benodigde voedsel te
verschaffen en dit tegelijk met zijn
weefgetouw waar te nemen. Al
stond m ook het voordeel door
deze bewerking slechts gelijk met
die van ^e powerlooms, zo zal zich,
toch ZPKer de eerste voor elk, die
enig menselijk gevoel heeft verre
boven de tweede aanbevelen."

Gebouw van de Ned Handel-Mij te Amsterdam

Hde dacht men over de arbeiders?
Het rapport stelt vast, dat het aan-
tal wevers in Twente ontoereikend
is en dat hun öekwaamheid voor de
nieuwe fabricage-methoden tekort
schiet.
Zelfs wordt medegedeeld, dat een
Twentse wever tien uur nodig
heeft voor het werk, waaraan de
Engelsehe wever 'drie uur besteedt!

. Dat komt. omdat de Twentse ar-
beiders slechts handwerk gewend
zijn en n,et kunnen werken met
„powerlooms", zoals men de manni-
nes voor de textielindustrie toen
noemde.
Daarom werd het plan van zekeren
Ainsworth om over te^gaan tot de
oprichting van een speciale fabnek
voor calirotjes, waar de wevers dan
konden worden opgeleid, ten sterK-
ste aanbevolen.
„De personen die het weven ge-
leerd heoben, zouden m hun huis-
gezin teruggekeerd daar opnieuw
leermeesters kunnen worden en de
provincie zoude hierdoor bijzonder
winnen, daar de uitgestrektheid
van het onbebouwde land, dat riier
nog overig is, aan den wever de ge-

i Foto A.P.-archief)

Hier worm. dus vastgehouden aan
de huisindustrie.
De wevers moeten het weven beter
leren en kunnen, dan terug naar
hun hutten om naast landarbeid
vooral cies avonds en des winters
de katoentjes te weve.n, die de
kooplieden naar Indië gaan uitvoe-
ren.
Van den arme op de Twentse heide
naar den arme in de dessa op Java;
maar ertussen de grof geld verdie-
nende koopman!
Onze vriend Ainsworth deed zijn
best. Maar het systeem leverde niet
genoeg op.
Wel echter waren de Enschedese
fabrikanten er achter.
Zij breidden hun weverijen en
spinnerijen uit en moderniseerden
deze met toepassing van de ver-
beterde vindingen, waarover wij in
onze vorige beschouwing schreven.
Nu de invoerrechten van 30 pet.
op de textielproducten van elders
waren vervallen en nu er gecon-
curreerd moest wórden met de En-
gelse fabrikanten, ontwaakte de
echt-kapit^'istische geest in de
Twentse ondernemers.

En die kon zich ongehinderd ont-
wikkelen.
Wij hebben een klacht gevonden,
gericht door Willem de Clercq, een
der vooraanstaande leiders der
Handel-Maatschappij, maar tevens
een tier voormannen op kerkelijk
gebied bij de beweging, die tot het
bekende Réveil leidde.
Het is een br-ief aan koning Willem
II op 19 April 1841 gestuurd. ,
Daaruit nemen wij een kort, maar
overduidelijk fragment over.
Het luidt als volgt:
De toestand der F abryk-arbeider s
in ons vaderland.
De belangstelling van Uwe Majes-
teit heeft de uitbreiding gadege-
slagen, die het fabrykwezen vooral
ook in hetgeen voor onze Oost-
Indische bezittingen benoodigd is,
sedert 1832 genomen heeft. Aan
duizenden is hierdoor brood ver-
schaft en de uitvoer driemaal
grooter geworden dan de grootste
uit de Zuidelijke provinciën voor
1838 geweest is. Het ontbreekt
echter nog geheel aan wettelijke
bepalingen, om het lot der werk-
lieden te beschermen tegen de wil-
lekeur of baatzucht der fabrykan-
ten. Er bestaan geene maatregelen,
waardoor de plaatselijke besturen
langzaam inkruipende misbruiken
kunnen weren, b.v. het bezigen
van kinderen boven een aan hunn'
ouderdom "g'eëvenredigden arbeid
en tijd, het gebruik derzelven in de
fabryken,-zonder hun tijd, tot het
zoo noodige eerste onderwijs of tot
de catechesatie te geven; het in-
voeren eindelijk /an ongeëvenre-
digde verminderingen of kortingen
in de werkloonen. Hier en daar be-
staan loffelijke uitzonderingen,
doch deze zijn meer aan de
menschlievendheid van den fabry-
kant verschuldigd, en het geheel
blyft in een ongeregelden toestand
en buiten eenig bepaald toezigt. —
De livrets d'ouvriers door de Fran-
sche wet vroeger ingevoerd, de
Raad van Prud'hommes in Frank-
rijk's fabrykssteden bestaande, de
parlementswetten te dien einde in
Engeland aangenomen, en nog
meer de doelmatige bepalingen om-
trent arbeid en onderwijs in Prui-
sen, zijn zoo vele voorlichtingen,
waarop onze nauwlyks gevestigde
Nijverheid gewezen mag worden,
die. bij. eene te hopen uitbreiding
eens op een verkeerd spoor geraakt,
niet ligt weder'in de goede baan
gebragt zou k_.nnen worden en die
daardoor niet zulke bijdragen voor
het volksgeluk zou kunnen opleve-
ren, als men er anders van zou mo-
gen verwachten.
Wiljem de Clercq was een braaf
Christen en zag de kwade kanten
van het industriële kapitalisme
goed: h£t is naar zijn zin in Twente
fout gegaan.-
De arb.eiders werden in de welhaast
letterlijke zin des woords: textiel-
slaven.

" Toch is het maar goed, dat de po-
gingen, om in Twente de huisarbeid
te handhaven zijn mislukt. De mo-
derne fabriek lijkt al niet meer op
de oude lugubere gebouwen, waar-
in vroeger vrouwen- en kinder.-
arbeid al te veel voorkwam.
En de arbeidersbeweging deed het
hare.
Maar voordat de Twentse textiel-
industrie naar het -voord van De
Clercq voldoende bijdragen op-
levert tot het. volksgeluk, zal °r
toch nog wel een en ander moeten
worden veranderd.



CRONDS
der

Voorziening enverdienste

D e vraag of de mens ooit. in de
vroegste tijden van zijn bestaan,

als enkeling geheel op zich zelf in
zijn behoeften heeft voorzien, gaat
verder dan onze blik in het verleden
reikt. De geleerden •— die het hier-
over niet eens zijn — tietreden met
deze vraag het terrein van de specu-
latie, d.w.z. van de gissingen en voor-
onderstellingen.
Voorzover onze kennis van het ver-
leden reikt en voorzover wij die kun-
nen aanvullen met wat wij weten
van de in het tijdperk van onze
waarneming nog levende primitieve
volken, zien wij de mensen in groe-
pen samenleven en samen voorzien
in hun dagelijkse behoeften. Dit wil
niet zeggen, dat de gehele groep, die
samen leeft, pok noodzakelijk steeds
samen op voedsel uitgaat maar wel,
dat de mens voorzover wij die ken-
nen, nooit als individu onafhankelijk
vaq andere individuen bestaat.
Samenleving en samenwerking, die
daaruit noodzakelijk voortvloeit, be-
tekenen steeds een zekere mate van
organisatie, ook waar men zich die
niet bewust is. Als twee mensen op
jacht .gaan of zelfs maar eetbare
knollen gaan zoeken, moet er op de
één of andere wijze overeenstemming
bestaan omtrent het doel en de wijze,
waarop dit wordt benaderd.

Samenwerking en organisatie zijn
dus het noodzakelijke kenmerk van
elke samenleving. En hoe ingewikkel-
der die samenleving is, hoe meer
verschil deze vertoont tussen de ver-
schillende onderdelen, des te nood-
zakelijker is ook de organisatie. Wij
behoeven er maar even aan te den-
ken, dat het mis zou lopen met de
brood- en melkvoorziening, enz. (wij
hebben er dezer dagen een heel klein
proëTje van gehad.) om te beseffen,
wat voor ons' dé organisatie van het
economisch leven betekent
Nu wezen wij er reeds eerder op, dat
deze samenwerking en deze organi-
satie zowel bewust als onbewust
kunnen plaats vinden. Ook wij zijn
er, als wij ons dagelijks werk ver-
richten, ons meestal niet van bewust,
dat wij op dat zelfde ogenblik sa-
menwerken met een onafzienbaar
aantal andere mensen die hun dag-
taak volbrengen en wij zijn er ons
nog minder van bewust dat deze
samenwerking toch ook niet geheel'
zonder systeem en dus niet zonder
organisatie is. Bewust zijn wij óns
deze organisatie alleen binnen het
bedrijf, waarin wij werken en' mis-
schien, als wij even verder kijken,
ook nog in onmiddellijk verband
daarmede. Wij begrijpen wel, dat
de voorziening van dat bedrijf
met grondstoffen, enz. niet van
het toeval afhangt, maar geregeld is,
en dat het met de afzet van de
voortgebrachte producten ook wel zo
zal moeten zijn — al weten wij ook
maar al te goed, dat de crisis, die nog
maar kort achter ons ligt. juist ver-
oorzaak^ werd, doordat die 'afzet
haperde en dus van de organisatie
op dat punt niet veel terecht kwam.
Wij komen hier dan ook op het punt,
waarop bewuste organisatie plaats
maakt voor onbewuste, d.w.z waar
het economisch leven niet planmatig
is geregeld, maar zich voltrekt door
het in elkaar grijpen van op zich zelf
wel planmatig geregelde onderdelen."
Dat hierbij gemakkelijker storing
kan ontstaan, dan waar de zaak
planmatig is geregeld, zoals binnen
het bedrijf, spreekt vanzelf

Er is dus een tegenstelling tussen
de gang van zaken binnen het be-
drijf en in de maatschappij. In beide

' gevallen circuleren goederen (van
grondstof tot eindproduct) en worden
diensten verricht, die elkaar in de
hand moeten werken. In het eerste
geval geschiedt dit echter volgens
een bepaald plan; in het tweede ge-
val door middel van ruil, in de vorm
van handel.

Binnen het bedrijf volgen de
grondstoffen een nauwkeurig voor-
geschreven weg, tot zij als eindpro-
duct de fabriek verlaten en iedere

arbeider en ingenieur staat op zijn
plaats en heeft zijn bepaalde taak.
In de maatschappij volgen de goede-
ren en de arbeid de wet van vraag
en aanbod. Als alles goed gaat ko-
men zij ook zo op hun plaats. Het
verschil is alleen, dat' in het eerste
geval de mens bewust de leiding in
handen heeft genomen, in het tweede
geval een mechanisme — de ruil in
de vorm van handel — wordt inge-
schakeld, dat wel eens blijkt eigen
„wetten" te volgen, die de mens niet
volledig beheerst.
Het meest kenmerkende verschijnsel
van de hedendaagse wijze van' be-
hoeftenbevrediging is wel dat deze
eigenlijk plaats vindt via een omweg,
n.l. de omwegvvan het geld. Bijna al
onze handelingen, die wij in dit ver-
band verrichten zijn niet direct ge-
baseerd op de goederen, waarmede wij
onze behoeften kunnen bevredigen,
maar op het geld, waarvoor wrj ons
die goederen (of diensten) kunnen
verschaffen.
Ongetwijfeld heeft dit grote voor-
delen, omdat deze wijze van behoef -

houding, de vroonhoeve, de grote
• kloostergemeenschappen, enz. Ook

bij de primitieve volken zien wij he-
den nog, vaak zeer ontwikkelde, vor-
men van een op voorziening met de
nodige geederen binnen een ruimte-
lijk beperkte economische eenheid
(b.v. de stam) gerichte economie.
In al deze gevallen was of is de be-
hoeftenbevrediging een gemeen-
schappelijke. Het economisch hande-
len is bij de „Bedarfsrfeckungswirt-
schaft" nooit gericht op bevrediging
van de behoeften van een enkeling,
maar van eeri gemeenschap. Binnen
die gemeenschap de „gesloten
huishouding" — vindt geen ruil of
handel plaats, doch draagt ieder bij
tot de gezamenlijke behoeften, Naar
buiten worden overschotten geruild
of verhandeld met andere gemeen-
schappen of met reizende kooplie-
den, ter 'verkrijging van vreemde
producten.
Met de ontwikkeling van de steden
werd de gesloten huishouding meer
en meer opgelost en maakte, met
toenemend gebruik van geld en toe-

Groenten op de mestvaalt, een voorbeeld van een individualistisch gerichte
oeconomie uit het verleden, '(Foto A.P.-Archief.)

tenbevrediging ons vrij maakt van de
vele beperkingen, die het economisch
handelen zonder geld ons zou opleg-
gen. Wij zouden dan immers tot
directe .overeenstemming moeten ko-
men met honderden andere mensen,
wier diensten wij behoeven. Wij zou-
den het niet den bakker eens moeten
worden over de tegenprestatie, waar-
voor hij ons brood zou willen afstaan
en met den slager en met den melk-
boer en evenzo met vele ande-
ren. Kortom het leven, zoals wij
dit heden leven, op de huidige trap
van beschaving zou dan niet moge-
lijk zijn.
De dienst, die het geld ons bewijst,
is dus zeer groot, maar dit neemt
niet weg, dat deze ook gevaren in
zich bergt — nl. als wij vergeten, wel-
ke deze dienst precies is, en de
waarde van het geld als gevolg daar-
van gaan overschatten.

•Hoewel het geld dus een zeer grote
rol speelt in ons economisch leven,
is het meest kenmerkende toch niet
het bestaan en het gebruik van het
geld. doch het feit „dat al onze eco-
nomische handelingen geheel op het
verkrijgen van geld zijn gericht. Dit
handelen gaat dus niet orj de eerste
plaats uit naar de goederen, die wij
nodig hebben, maar naar de ver-
dienste De economische wetenschap
heeft daarvQor in de Duitse taal een
goed woord: onze hedendaagse be-
hoeftenbevrediging is een „Erioerbs-
wirtsèhaft" (Erwerb = verdienste),
in tegenstelling, tot een direct op de
middelen tot bevrediging van de be-
hoeften gerichte „Bedarfsdeckungs-
wirtschaft" (Bedarf = behoefte).
Deze direct op de middelen tot be-
vrediging van de behoeften gerichte
„Bedarfsdeckungswirtschaft" bestond
vroeger .daar. waar het economisch
handelen was gericht op de voorzie-
ning met de nodige goederen binnen
een bepaalde, naar buiten min of
meer afgesloten, huishouding. Onder
anderen was dit het geval bil &e
nauw samenhangende familiehuis-

nemende voortbrenging voor de ver-
koop, de direct op de middelen tot
bevrediging van de behoeften ge-
richte „Bedarfsdeckungswirtschaft"
geleidelijk plaats voor de op verdien-

ste gerichte. „Erwerbswirtschaft".
Natuurlijk is met het bovenstaande
een zeer ingewikkelde ontwikkeling
van de economische verhoudingen
sterk vereenvoudigd weergegeven.

•Wanneer wij nu de beide boven be-
schreven systemen vergelijken, dan
moeten wij ons daarbij duidelijk voor
ogen houden, dat heden een vrije"
keus tussen deze beide pnmogelijk
is Historisch is de op directe voor-
ziening gerichte ..Bedarfsdeckungs-
wirtschaft" gebonden aan een be-
trekkelijk kleine, naar buiten min of
meer afgesloten * gemeenschap en
móést deze dan ook voor een ander
systeem plaats maken toen deze ge-
meenschappen als zodanig werden
opgelost of in elk geval binnen het
grotere geheel aan betekenis ver-
loren.
Vergelijken wij nu d° op voorziening
en op verdienste gerichte behoeften-
bevrediging dan zien wij. dat de
laatste zich van dé eerste onder-
scheidt door het feit. dat deze. Indi-
vidualistisch is.

De op voorziening gerichte econo-
mie diende altijd een gemeenschap,
de op verdienste gerichte economie
dient altijd op de eerste plaats den
enkeling. Het gezin is hierbij van-
zelfsprekend inbegrepen, maar dit
vormt in de hedendaagse economie
geen gesloten eenheid, die op zich
zelf kan bestaan.
Het gehele economische handelen
wordt bij de „Erwerbswirtschaft"
geleid door -persoonlijke belangen
en deze overheersen dan ook
steeds, wanneer zij geen tegen-
wicht vinden in andere bindineen,
zooals b.v. ten tMe van de gilden,
toen de' persoonlijke 'belangen ook
binnen een ree-ls op verdienste sre-
richte econorr>'° on verschillende
punten aan gemeenschappelijke (of

gr oeps-) belangen ondergeschikt wer-
den gemaakt.
Wij hebben er al eens eerder op ge-
wezen, dat, als alles goed gaat, ook
bij sterk op de voorgrond tredende
persoonlijke belangen de gemeen-
schappelijke belangen kunnen wor-
den gediend. Wie veel goederen wil
hebben moet om te beginnen trach-
ten veel te verdienen en om veel te
verdienen, moet hij veel voortbren-
gen of veel of waardevolle diensten
bewijzen. Alleen brengt hij andere
goederen voort, dan waar zijn be-
hoeften naar uitgaan en hij weet
meestal niet voor wie hij die voort-
brengt. Hij produceert „voor de
markt", zoals de massa der onbe-
kende kopers in de economie heet,
en hij koopt als één van die massa
onbekende kopers win anderen, wat
hij nodig heeft. Voorwaarde is daar-,
bij, dat hij een gelijke waarde voort-
brengt als hij terug kan krijgen, zo-
dat een evenwicht aanwezig is.
Als „alles goed gaat" schijnt dus de
op verdienste gerichte economie
ideaal. Zij betekent een grote per-
soonlijke vrijheid, doordat zij de ecor
nomische betrekkingen voor een be-
langrijk deel vrij maakt van per-
soonlijke bindingen Geld verdienen
kan men overal en voor geld kan
men overal terecht Het is dan ook
geen toeval, dat de hoogontwikkelde
„Erwerbswirtschaft", die samenvalt
met het hoog ontwikkelde kapitalis-
me, in sterke mate economisch vader -
landsleos is.
Zoals in het klein, vallen ook in het
groot het persoonlijk belang en het
gemeenschappelijk belang een heel
eind samen, als „alles goed gaat".
Maar als het niet goed gaat, ,
ontpopt zich het egoïstische karak-
ter van het kapitalistisch indivi-
dualisme, dat persoonlijke verdienste
en persoonlijke winst als hoogste
doel heeft. Het is nog niet zo heel
lang geleden, dat in Amerika het
graan werd verbrand, terwijl zelfs de
landarbeiders hongerden en ook bij
ons is heel wat groente op de mest-
hoop terecht gekomen, waaraan in
de steden behoefte was.
Op dit punt kwam de individualis-
tische, op de verdienste gerichte
economie duidelijk in botsing met de
belangen van de gemeenschap.
Als alles niet goed gaat, valt nog een
tweede onderscheid op te merken
tussen op voorziening en op verdien-
ste gerichte economie.
Terwijl de eerste leiding veronder-
stelt, krijgen bij de tweede economi-
sche „wetten" als het ware een eigen
leven. De economische wetenschap
valt dan ook met de ontwikkeling
van de „Erwerbswirtschaft" samen,
omdat gelijk daarmede de behoefte
ontstond de- schijïjbaar onafhanke-
lijk van de mensen optredende eco-
nomische verschijnselen te doorgron-
den.
Vraag en aanbod, prijzen, de waarde
van het geld, enz. schijnen zich her-
haaldelijk aan de controle van de
mensen te onttrekken en zelfstan-
dige factoren te worden, die ons meer
beheersen, dan dat zij door ons be-
heerst worden. Zelfs de knapste
theoretici zijn het over de verschil-
lende verschijnselen niet geheel eens
en nog minder over de middelen om
deze volledig de baas te worden.
De vrijheid, die de op de verdienste
gerichte economie de mensen bood.'is
soms in zijn tegendeel omgeslagen.
Wij zijn afhankelijk geworden van
krachten, die ons niet altijd trouw
dienen.

Het socialisme zal -- hoe het overi-
gens ook is georiënteerd - - ot> dit
punt ordenend moeten optreden
Terug naar een systeem dat geba-
seerd was op de geringe-omvang van
de toenmalige economische eenheden,
kunnen wij natuurlijk niet Maar wél
zal ons economisch handelen zich in-
de toekomst méér dan voorheen moe-
ten richten op de voorziening van
het volk a}s geheel met de nodige
goederen en dienste i. ook als >>et
ongebreidelde streven naar verdien-
ste van den enkp^no; daarMi beoer-
ki'->»en zullen moeten worden opge-
legd.



E en vorige maal hebben wij een
artikel gewijd aan de gevolgen,

die de winter welke wij zojuist ach-
ter de rug hebben, heeft gehad voor
de vogels Maar de gevolgen, die zulk
een winter heeft, zijn doorgaans nog
veel omvangrijker, want een langduri-
ge vorstperiode, die bovendien pas op-
trad, toen we al een eind in de offi-
ciële winter gevorderd waren, heeft
tot gevolg, dat de natuur eerst veel
later dan anders uit.haar winterslaap
ontwaakt • en dus volgt op een late;
strenge winter altijd een laat voor-
jaar. De weken, die nu komen, bie-
den ons derhalve alle gelegenheid om
in de natuur een aantal verschijn-
selen waar te nemen, die bepaald
abnormaal zijn. Bovendien is dit de
derde strenge winter in successie; de
vorige keren is er al het -een en
ander door beroeps- en amateurbio-
logen geregistreerd over de gevolgen
en op deze wijze krijgen we zo lang-
zamerhand al een aardig archief over
de invloed, die de vorst heeft op de
planten en dieren van deze lage lan-
den, die over het algemeen door zulk
een zacht zeeklimaat worden 'be-
gunstigd.
In de herinnering van vele natuur-
liefhebbers neemt het voorjaar van
1929, wanneer we spreken over een-
abnormaal voorjaar, wel de eerste
plaats in en inderdaad, toen was de
hele natuur vele weken te laat. Maar •
ook dit jaar kunnen we thans „al
enige feiten vermelden, die erop wij-
zen, dat het ook nu niet mis-zal zijn!
Om een heel eenvoudig voorbeeld bij
de kop te pakken: de kieviten, die
sierlijke weidevogels, die anders in
de eerste dagen van Maart, bij zachte
winters zelfs reeds in het laatst van
Februari, uit hun Zuidelijke winter-
kwartieren terugkeren op onze gras-
landen, zijn dit jaar nog zo goed als
niet gezien. De eerste waarneming
van dit jaar kwam uit Utrecht; om-
streeks 4 Maart waren twee kieften
gezfen bij Jutphaas. Dat is niet zo
heel erg laat, denkt men wellicht,
maar twee kieviten, dat is toch wel
een heel klein beetje. Bovendien zijn
er Wit jaar geen kieviten in ons land
gebleven gedurende de winter, terwijl
zij andere jaren lang niet allemaal
wegtrekken.
In Friesland móet op Sinte Geertrui,
dat is op 17 Maart, het eerste kie-
vitsei gevonden worden, zo wil de
overlevering, maar wij willen het er
maar op houden, dat het dit jaar
heel wat later zal worden.
Ongeveer hetzelfde geldt voor de
andere weidevogels. Ook zij zijn aan-
zienlijk later dan anders, grutto's
hadden we op 10 Maart nog in het
geheel niet waargenomen, tureluurs
maar l een enkele, en ook van de
kemphaantjes viel nog geen spoor te
bekennen. Dat ene troepje tureluurs,
•dat we op 8 Maart waarnamen, zal
wel bestaan hebben uit trekvogels,
die het nog wat Noordelijker moesten
zoeken. Neen, we hebben op de

' Maartse weiden heel wat minder
vogelleven waargenomen dan in an-
dere jaren en het zal wel een heel
eind in April zijn, eer de kieviten
hun enthousiaste buitelingen verto-
nen en de kemphaantjes hun felle
gevechten laten zien aan den natuur-
vriend, die er een lange, voorzichti-
ge tocht door de weiden voor over
heeft gehad om zo dicht mogelijk bij
deze fiere ridders zonder vrees of
blaam te komen.
Een heel merkwaardig verschijnsel is
ook, dat er nog steeds zulke grote
troepen wintereenden uit Noordelij-
ker streken in ons land zijn blijven
hangen. Die komen ieder jaar, maar
het moet toch wel heel raar lopen,
willen ze hier in Maart nog
zitten. En dat biedt voor het ko-
mende broedseizoen weer allerlei
mogelijkheden. Want het zou niet de
eerste keer zijn, dat er na zulk een

ff!

strenge winter verscheidene paartjes
van die Noordelijke eenden in ons

.land bleven hangen en ergens in een
vergeten moeras een toom jongen
groot brengen. De kuifeend heeft in
de wateren van de Zaanstreek reeds
enige malen gebroed, in Friesland, in
de uitgestrekte natuurmonumenten
van de Lindevallei en het Prinsen-
hof, hebben de pijlstaarten het al
eens geprobeerd en wie weet, wat er
dit voorjaar nog gebeurt. Welbe-
schouwd zijn de levensvoorwaarden
voor deze vogels in ons land niet zo
veel ongunstiger dan in hun broed-
gebieden, althans, wanneer zij gebie-
den kunnen vinden waar zij volledig
met rust gelaten kunnen worden. De
vogelliefhebbers doen dus goed, van
het voorjaar eens naar dergelijke
zeldzame verschijnselen uit te kijken.
Wat de vogels zullen doen, die in Mei
plegen te broeden, is nog niet te
voorzien. Zo veel zal dat waarschijn-
lijk niet schelen. Maar wel is het niet
te gewaagd, reeds voorspellingen te
wagen ten aanzien van de vroegste
broedvogels, als daar zijn de reigers,
de roeken, de houtduiven en de aal-
scholvers. De eersten hebben hun
oude broedkolonies inmiddels weer
betrokken. Wel zijn zij enige weken
later dan anders gearriveerd, maar
zij hebben tenminste een begin ge-
maakt en met vrij grote zekerheid'
kan worden gezegd, dat de reigerjon-
gen dit jaar niet veel meer dan drie
weken na normaal het levenslicht
zullen aanschouwen. Wat de roeken
doen, weten wij nog niet precies. We
hebben inx enkele kolonies slechts
waarnemingen kunnen verrichten en

-zijn tot de conclusie gekomen, dat
zij nog maar heel weinig doen. Waar-
schijnlijk zuilen die dus wel flink,
wat later dan anders zijn. Voor de
houtduiven geldt hetzelfde. In andere
jaren waren de nesten der houtdui-
ven reeds omstreeks 5 'Maart gereed
en vaak zat het wi j f je al te broeden,
eer het officieel lente was. Daarvan
komt dit jaar helemaal niets terecht;
nog op 9 Maart namen wij zwerven-
de troepen houtduiven waar1, die er
dus blijkbaar nog niet aan dachten
om hun winters leventje vaarwel te
zeggen.
Het minst hebben ~de aalscholvers
zich van de abnormale winter aan-
getrokken. Wel iets later «Jan nor-
maal hebben zij hun grote kolonies
bij Wanneperveen en Lekkerkerk
weer betrokken, maar dat verschil is
werkelijk niet groot en hier zullen
einde Maart de eerste eieren wel zijn
gelegd.

Ingrijpender dan bij de vogels zul-
len de gevolgen van de winter zijn in
de plantenwereld.' Want reeds nu
hebben we kunruen waarnemen, dat •
onze vaste voorjaarsklanten aanzien-
lijk later dan anders zijn verschenen.
Dat begon al met de hazelaarkatjes,.
die in gewone winters omstreeks de
laatste dag van Januari hun eerste
gele stuif meel wolkjes de lucht inzen-
den. Het werd 17 Februari eer wij
het eerste stuiven konden waar-
nemen. De kiemplantjes, die ijlgroene
sprietjes .die anders ook al in het
allereerste begin' van Februari de
plaats verraden, waar vorig jaar beu-
kenootjes en kastanjes aan de aan-
dacht der zoekende kinderen, 'zijn
ontsnapt, lieten ook nog zo goed als
niets van zich zien en de eerste teer-
groene blaadjes van het speenkruid
zagen we pas. toen de dooi inviel. De
gele sterretjes van de speenkruid -
bloemetjes zullen we dus ook wel
heel wat later dan anders kunnen
bewonderen.
Het wonderlijke is, dat het zich aan-
vankelijk niet liet aanzien, dat de
plantenwereld zo'n eind achterop zou
komen. Precies op de normale tijd
begonnen zich de rog bruine en har-
de katjes van de wilgen en- elzen te

rekken, precies zoals anders zwollen
de knoppen der kastanjes, maar op
een ogenblik bleef die ontwikkeling
doodgewoon stilstaan.. Het was, alsof
de planten en bomen in de gaten
kregen, dat er dit jaar wat bijzon-
ders gaande was; zij remden hun
ontwikkeling en bleven kalmpjes het
ogenblik afwachten, waarop het getij
zou keren. En toen dat eenmaal ge-
beurd was, ging het ook wel hard.
Op het ogenblik is er in de planten-
wereld heel veel belangwekkends te
zien. Want de planten zijn b"ezig, die
vier weken die zij, in vergelijking
met andere jaren, achterop zijn, bij
wijze van spreken in vier dagen in
te halen. Een overweldigende voor-
jaarsbloei is er te zien voor hem, die
weet. te vergelijken, die dus een beeld
heeft van de verschijnselen in nor-
male jaren. Alles wil nu tegelijk uit-
lopen, de katjes slingeren zachtjes in
de lentewind, de kiemplantjes zenden
hun prille, groene blaadjes uit, de
knoppen aan de bomen beginnen al
een beetje te zwellen. We gaan de
goede kant op, al beginnen we er dit
jaar dan een paar weken later dan
anders aan.

Dam-rubriék
Uitslagen December-Januari-

wedstrijd

De prijswinnaars in de wedstrijd gedu-
rende de maanden December en Januari
zijn: '

Klasse A.
J. Bijlstra, Rasquert (Gem. Baflo);
A. v. d. Voort, Rijnlaan 62bis, Utrecht;
P. de Jong, Jan Steenstraat 32, Huizum

bij Leeuwarden;
A. K. K alter, Schoolkade 68, Mussel-

kanaal;
J. Siegerist, Krocht 12, Haarlem;
H. J. Schmidt, Weg naar Laren 150,

Zutphen;
H. M. Roos, Laagstraat 193, Eindhoven.

Klasse B. ''
J. v. d. Berge, v. d. Heijdenlaan 26, Apel-

doorn;
L. Franssen, Adm. de Ruyterstraat 46,

Amersfoort;
H. P. Bosch, Groenestraat 157, Kampen;
L. Sap, Sanatorium Zonnestraal, Hilver-

sum;
J. P la Rivière, Hendr. de Keyzerstraat

2B, Rotterdam;
P. Tj. de Jong, Torenstraat 49, W. M. Pol-

der, Middemneer;
P. W. Morra, Breukelen straat 3, Rotter-

dam.
De prijswinnaars ontvangen één lijstje,
waaruit zij een boekwerk kunnen kiezen.
De vraagstukken zijn verder juist opgelost
door de volgende inzenders:

Klasse A.
D. S. Habing, te Kantens; P. G. Dennen,
te Den Haag; A. v. Beek te Opheusden;
P. de Ruijter, te Terneuzen; J. Tillema
en H. Piek, te Musselkanaal; A. Kreuk, te
Ouderkerk a.d. IJssel; A. Corstanje, te
Goes; P. A. Berkemeier, te Haarlem; J.
v. d. DOe, te Rotterdam.

Klasse B.
E. A. Posthoorn, J. C. v. d. Starre, J.
Keiler, A. M. Vet, te Rotterdam; J. A.
Wittenberg, J. v. d. Horst, te Zaandijk;
P. Groot Wzn., te Enkhuizen;' W.
Schaafsma, te Workum; H. Brouwer, te
Nijmegen; L. J. Dieleman, te Hoek; D.
Beij. te Leiden; M. de Groot, te Alphen
a.d. Rijn; J. de Ruyter. te Terneuzen;
1. R. Braaksma, te Morra; G. Dam, te
Akkrum; W. H. H. v. d. Velden, te
Dordrecht; L. Jonkman, te Ommen; J.
Wijnbergen, te Deventer; Edg. Plas-
schaert, te Clinge.
Dit is een heel moeilijke wedstrijd ge-
weest, die voor vele geregelde oplossers te
machtig is gebleken. Zij. die niets hebben

"gemist, kunnen zeggen eeri prestatie ge-
leverd te hebben!'

Correspondentie

Vraagstukken van deze week
De problemen van deze week besluiten de
Maart-wedstrijd, die voornamelijk in Ge
A-klasse moeilijkheden bevat. Ofschoon de
no.'s 5 en 6 niet zulke struikelblokken
lijken als l en 2, zullen de meeste oplos-
sers er wel de handen mee vol hebben.
De oplossingstermijn is 14 April.

Klasse A.
No. 5.

N. Brochu, Montreal.

Zwart

i m m m m

Wit

Zwart: 5 sch. op 8. 13, 14, 18 en 19.
Dammen op 7, 12, 22 en 47.
Wit: 14 sch. op 16, 25, 27, 29 t.m. 34, 37,
38, 39, 42 en 44.

No. 6.
N. Brochu, Montreal.

Zwart

* * '

Wit

Zwart: 6 sch. op 11, 13, 16, 31, 32 en 36.
Dammen op 2, 4 en 49.
Wit: 9 soh'. op 15, 20, 23, 24, 29, 39, 43,
46 en 48. Dam op 14.

Klasse B.
No. 5.

P. C. J. v. Zonneveld Jr., Den Haag.

Zwart

Wit,
Zwart: 10 sch. op 6, 8, 9, 12, 18, 27, 30,
31, 36 en 38.
Wit: 10 sch. op 11! 16, 28, 29, 33, 40, 41,
42, 45 en '47.

No. 6.
M. Dumond, Libourne.

Zwart

A. K. te O. — Deze adressen zijn op het
ogenblik niet bekend.

I. R. B. te M. — Het ging over een per-
soonsnaam en niet over een plaatsnaam.
Deze inzender woont te Rotterdam.

Wit

Zwart: 8 sch. op 3, 5, 11, 12, 13, 21, 29
en 36.
Wit: 8 sch. op 14, 15, 23, 32, 34, 37, 38
en 44.

Voor alle problemen geldt: „Wit begint
en wint".

Adresseren: Redactie Weekblad „Arbeid",
Postbus 100, Amsterdam. Op adres duide-
lijk Damrubriek vermelden.
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rMEDISCHE VRAGEN
Vragen voor deze rubriek richt»-, men
tot tien mectischen medewerker van
het weekblad ..Arbeid Postbus 100

J. M. D. te 's-Gr. Het gewicht van uw
vrouw is bijna 12 % minder dan bij haar
leeftijd en lengte behoort. Zij kan dus
niet voor extra toewijzing in aanmerking
komen. Laat zij echter vooral als oud-
patiënte onder controle van het Consul-
tatie Bureau blijven.
Het genoemde gistpraeparaat is mij niet
bekend; misschien kunt u er mij een pros-
pectus van sturen.
C. M. C. te A. Wanneer binnen 3 maan-
den tijds een gewichtsvermindering ten
opzichte van het normale van meer dan
20 % is opgetreden, kan extra toewijzing
worden aangevraagd. Bij de leeftijd en
lengte van uw vader is dit, zoals de huis-
arts u reeds heeft medegedeeld, eerst het
geval wanneer zijn gewicht tot beneden
50 kg. is gedaald.
D. C. H. te R. Uitvallen van het hoofd-
haar kan inderdaad mede worden bevor-
derd door een te laag gehalte van het
rantsoen van in de eerste plaats melk en
groene groenten.
Wat.de invloed van de voeding op het ge-
bit betreft, moet men uitwendige en in-
•wendige factoren onderscheiden. Uitwen-
dige factoren zijn: de z.g. tandaanslag én
het gehalte aan bacteriën in de mond.
Deze bacteriën maken zuren (uit het zet-
meel en de suikers van de tandaanslag),
die het email aanvreten. In dit opzicht
schadelijke tandaanslag wordt voorname-
lijk gevormd, wanneer men wittebrood en
andere producten uit fijne bloem eet.
Bruinbrood en gebak van grol' meel geven
een tand-aanslag, waarin de bacteriën zich
moeilijk ontwikkelen en waarin het zuur
gemakkelijker door het, speeksel onschade-
lijk wordt gemaakt. Verder speelt de con-
sistentie van het voedsel een grote rol.
Weke spijzen bevorderen tandhederf en
vast voedsel, waarop stevig moet worden

^gekauwd, voorkomt tandbederf. Dit
schuurt n.l. de tanden schoon en veroor-
zaakt een ruimere afscheiding van speek-
sel.
De hoeveelheid bacteriën, die men in de
mond aantreft, blijkt merkwaardigerwijze
rechtstreeks afhankelijk, te zijn van de
hoeveelheid rietsuiker, die men per dag
tot zich neemt. Het tandbederf komt dan
ook in de regel onmiddellijk tot staan bij
lijders aan suikerziekte, die hun dieet
goed houden.
Wat de inwendige factoren betreft, moet
men bedenken, dat het melkgebit reeds
wordt gevormd, voor zover het de emaille-
laag betreft, voor de geboorte. Ook het
glazuur van de eerste blijvende tanden
is voor de geboorte al kant en klaar en
de emailvorming van het verdere blijvende
gebit heeft reeds in de eerste levensjaren
plaats. Vooral wanneer de moeder tijdens
de zwangerschap te weinig vitamine A tot
zich neemt, worden bij haar kind'tanden
gevormd, waarvan de emaillaag onvol-
doende is ontwikkeld. >Met het tandbeen
en dus met de wortelvorming is het enigs-
zins anders. Het tandbeen wordt ook bij
den volwassene nog voortdurend ver-
nieuwd en pleegt ook sterker te groeien,
wanneer een tand door tandwolt wordt
aangetast. Het tandbeen verdikt zich dan
ter plaatse en beschermt zo nog enige tijd
het binnenste van de tand tegen het in-
dringen van bacteriën. De voedingsstoffen,
waarvan meer in het bijzonder een be-
hoorlijke tandbeenvorming afhankelijk is,
zijn: vitamine C. kalk en phosphor.
J. N. te Sch. Het door U gevraagde ge-
wicht is 65 kg zonder kleren.

~ Th. H. v. d. B. te A. Uw beide kinderen
zijn nogal wat onder de gemiddelde lengte.
Hun lichaamsgewicht is echter in, over-
eenstemming met hun lengte en daarom
kan geen extra toewijzing worden ver-
strekt.
K. B. te 's-Gr. Uw lichaamsgewicht is op
dit dieet thans tot 17 % onder het normale
gedaald. Wanneer deze daling meer dan
20 % gaat bedragen, zou uw huisarts kun-
nen proberen, enige verruiming van de
toewijzingen van boter en koffieroom te
verkrijgen. Pinda's, spek en slagroom zijn
niet beschikbaar.
•B. G. D. te 's Gr. Het lichaamsgewicht van
uw moeder is thans 15 % minder dan bij
haar leeftijd en lengte behoort.
A. v. K. te R. U kunt niet voor extra toe-
wijzing in aanmerking komen, want u\v
ïichaamsgewicht is slechts 10 % beneden
het normale.
K. v. E. te R. Uw vrouw kan bij een ge-

t wicht zonder kleding beneden 52 kg voor
extra toewijzing in aanmerking komen.
P- M. te A. Het beginsel van het door u
genoemde apparaat is gezond Het licht,
dat erdoor wordt uitgezonden, komt inder-

daad méér overeen met zonlicht geduren-
de een heldere 9ag in de zomer dan het
z.g. hoogtezonlicht van een kwikdamp-
lamp. Daardoor bestaat er bij gebruik van
dit apparaat minder gevaar voor over-
dosering met ultraviolet licht. Bij bron-
chitis kan er vermoedelijk wel een gun-
stige werking mee worden bereikt. De in-
lichtingen, die in het prospectus worden
verstrekt, wat betreft de werking van de
uitgezonden stralen, zijn juist. Of de tech-
nische uitvoering van het apparaat zó is.
dat het zijn prijs waard is, ban ik niet
beoordelen. In het bijzonder weet ik niet
of men erin geslaagd is, vonkvorming van-
uit de stiften te voorkomen.
F. v. A. te 's-Gr. Aan uw eerste verzoek
kan niet worden voldaan, omdat de
Hoofdinspectie van de Volksgezondheid
van mening is, dat de regelen voor de
distributie van ziekenvoedsel niet moeten
worden gepubliceerd. Uw gewicht is onge-
veer 13 % onder het normale. Beneden
60 kg. zou u voor extra toewijzing in aan-
merking kunnen komen.
J. L. te U. De mogelijkheid bestaat, dat
uw bezwaren samenhangen met een ver-
sterkte werking van de schildklier. Door
doelmatige behandeling hiervan kunnen
ze geheel tot het verleden gaan behoren,
Vraagt u dus raad aan uw huisdokter.
G. O. te O. UW schoonvader kan voor
extra voeding in aanmerking komen; hij
weegt ruim 23 % minder dan bij zijn
leeftijd en lengte behoort
A. H. te A. U kunt nog niet voor extra
toewijzing in aanmerking komen. Uw ge-
wicht is ruim 16 % onder het normale,
P. J. A. te M. Het gewicht van uw vrouw
is ruim 19 % onder het normale gedaald.
Zij kan dus nog niet voor extra toewijzing
in aanmerking komen.
J. K. te M. Met uw veronderstelling be-
treffende de klachten van uw vrouw hebt
u het vermoedelijk wel bij het rechte eind.
Wanneer het lichaamsgewicht in het door
u genoemde geval tot beneden 57 kg. is
gedaald, bestaat er een kans op extra
toewijzing.
J. R. te H. Naar wat u in uw brief mede-
deelt, is het inderdaad mogelijk dat uw
vrouw aan otosclerose lijdt. Laat zij dus
regelmatig onder toezicht van een specia-
list blijven, want dan alleen kan zij profi-
teren van nieuwe mogelijkheden, die op
het gebied van de hardhorendheid1 mis-
schien In afzienbare tijd voor practische
toepassing geschikt zijn.
A'. J. E. te A. Inderdaad is arsenicum het
enige geneesmiddel, dat, door de mond
ingenomen, tegen psoriasis werkzaam is.
Echter werkt het slechts bij het kleinste

• gedeelte van deze lijders, en ook lukt het
in den regel niet, er recidive mee te voor-
komen. Een zorgvuldige plaatselijke be-
handeling van de huid blijft dus, ook
indien men gunstig op arsenicum reageert,
noodzakelijk.
J. K te S. Niet voluit ondertekende en
van een volledig adres ^oorziene vragen
kunnen niet in behandeling worden ge-
nomen.
A. v. K. te' D. Uw zoon komt niet voor
extra toewijzing in aanmerking; zijn ge-
wicht is ten opzichte van het normale met
10 % verminderd.
J. W. M. te R. U moet zich onverwijld tot
uw huisdokter wenden; • Uw lichaamsge-
wicht is thans 29 % onder het normale.
Mevr. B. S. te U: Het gebruik van een
warme kruik in het door u genoemde ge-
val kan geen kwaad.
G. P. te O. Uw lichaamsgewicht is thans
net 20 % onder het normale. U kunt dus
met het vragen om extra toewijzing nog
beter enige tijd wachten.
W. F. P. te 's Gr. Uw gewicht is met 24 %
ten opzichte van het normale afgenomen.
Het antwoord op uw beide eerste vragen
kan uw huisdokter u geven. Zijn de injec-
ties, die uw vrouw heeft gehad, misschien
inspuitingen met lever-extract geweest?
Hiervan ziet men bij soortgelijke toe-
standen als u beschrijft nl. nogal eens een
gunstige invloed.
J. v. d. V. te H. Bij lichte asthmatische
benauwdheden, die vooral 's nachts komen,
is het in de eerste plaats zaak om na te
gaan of er geen overgevoeligheid bestaat
voor het stof uit hoofdkussen of bed. Ver-
der kan het eenvoudig verhuizen vanuit
een kamer op het Noorden als slaapkamer
naar een kamer op het Zuiden al afdoen-
de zijn in dié gevallen, waarin ten gevolge
van het gebrek aan zon in de kamer, zich
schimmels achter het behang hebben ont-
wikkeld. Eerst als men dit alles heeft
geprobeerd, komt verhuizing naar een
minder vochtige streek in aanmerking.
Of dieetbehandeling in uw geval nut kan

hebben, kan ik niet beoordelen Uw ge-
wicht is niet minder dan 16 % boven het
normale.
A.-fl. te D. Naar wat u schrijft bestaat er
nog wel degelijk kans. dat u weer opnieuw
zwanger kunt worden. U kunt de kans
erop vergroten, door rekening te houden
met -het feit, dat midden tussen twee on-
gesteldheden in. de vatbaarheid het
grootst is.
G. W E. te A. Bij hinderlijk tranen van
de ogen in de wind moet men zich tot
een oogarts wenden. Het kan zijn dat de
traankanaaltjes verstopt zijn. b.v. door
een ooghaartje of. door wat ingedikte af-
scheiding van het oog; verder kan het
zijn. dat de traanpunten niet voldoende
tegen het oog aanstaan om het traanvocht
te kunnen wegzuigen.
M. A. S. te N. De wetenschappelijke naam
voor aambei is: haemorrhois. Er wordt
een verwijding van de aderen van de
endeldarm onder verstaan, waarbij zich ten
gevolge van de stuwing erin, nieuwe haar-
vaten vormen. Hierdoor komt het soms
tot een soort vaatgezwel. Uit dit gezwel
wil het nogal eens bloeden: bloedende
aambeien. Is er geen neiging tot bloeden,
dan spreekt men van blinde aambeien.
Voedingsgewoonten, die aanleiding geven
tot een trage, harde ontlasting en een
zittende levenswijze kunnen de stuwing
veroorzaken in de bloedvaten ter plaatse,
waaraan de ziekte haar ontstaan zou heb-
ben te danken. Er is ook nog een van
huisuit minder sterk vaatstelsel in het
spel, dat familair zou voorkomen. Aam-
beien komen zowel bij mannen als bij
vrouwen voor, en zijn niet aan een be-
paalde leeftijd gebonden
Mevr. P.—R. te G. Meldt u zich nog eens
bij het Consultatie Bureau om aan de
weet te komen, of uw gewichtsverminde-
ring in verband kan staan met uw vroe-
gere ziekte.
Uw zoontje van 7 jaar zal vermoedelijk
niet voor extra toewijzing in aanmerking
kunnen komen.
Extra voeding voor uw schoonmoeder is
misschien mogelijk na overleg met 'de
Medische Adviescommissie.
Mej. v. E. te L. Uw gewicht is 18 % onder
het normale. U kunt dus niet voor extra
toewijzing in aanmerking komen.
Tot mijn spijt kan ik zonder onderzoek
over de aandoening van uw gewrichten
niet oordelen.
J. M v. d. K. te A. Uw gewichtsafname
bedraagt bijna 25 %. U komt dus voor
extra toewijzing in aanmerking.

A. S. te A. Bij de bezwaren, die u be-
schrijft, is in de eerste plaats het ont-
spannen van het zenuwstelsel van veel
belang. U kunt daar zelf bewust naar
streven, al of niet met behulp van een
broomdrank of luminalpoeders. Verder
wordt een vermindering van de bloeddruk
uitsluitend bereikt door een streng zout-
loos dieet, waarbij in de urine niet meer
dan l gram keukenzout per dag mag voor-
komen. Wanneer men werkelijk ten einde
raad is, kan ook nog aan eeen chirurgische
behandeling worden gedacht.
Mej. J. B. te 's-Gr. Uw gewicht is ruim
13 % onder het normale. U kunt dus niet
voor extra toewijzing in aanmerking
komen.
J. H. te Sch. U komt voor extra toewijzing
in aanmerlcing; uw gewicht is met bijna
24 % verminderd.
Het melkgebit bevat in elke kaakhelft
slechts 2 kiezen. Het voltallige blijvende
gebit 5. Er worden dus maar 2 v_an de 5
kiezen gewisseld.
L. C. S. te R Tot mijn spijt k«m ik zon-
der onderzoek over de ziekte van uw
moeder niet oordelen.
Mej. M. H. te 's-Gr. Uw lichaamsgewicht
is slechts 7 % onder het normale. Zonder
onderzoek kan ik tot mijn spijt over uw
pijn aan de heup niet oordelen.
J. P. te 's-Gr. U en uw vrouw komen niet
in aanmerking voor extra toewijzing met
een gewichtsvermindering van resp. 17 en
11 %. Arend is wat groot voor zijn leeftijd,
maar zijn gewicht is niet onder het ge-
middelde; Ansje is normaal van lengte
én gewicht evenals Paul.
Over uw maagklachten kan ik zonder
onderzoek niet oordelen. Laat u zich door
uw huisdokter onderzoeken.
D. v. W. te R. Bij het toewijzen van extra
voeding wordt tevens overwogen of de ge-
wichtsdaling binnen korte tijd (3 maan-
den) tot stand is gekomen; Ook wordt het
gestel van den betrokkene in rekening ge-
bracht; zo is het dus inderdaad mogelijk,
dat bij een in verhouding gelijk gewichts-
verlies de een wél verlenging van extra
toewijzing krijgt en de anöer niet.
J. M. G. te.Sch. Tot mijn spijt kan ik over
de oorzaak van uw pijn zonder onderzoek
niet oordelen. *
D. E. te 's-Gr. Uw gewicht is thans 17 %
onder het normale gedaald. U kunt dus
geen extra toewijzing doen vragen.
J. V. te R. De gewichtsafname van uw
dochtertje bedraagt ruim 23 %. Uw huis-
dokter kan dus extra toewijzing voor
haar aanvragen. *

VerzekeringspHehligen en Statistiek
I n de Ongevallenstatistiek der Rijks-

verzekeringsbank verschijnen gere-
geld gegevens, welke behalve voor de
sociale verzekering nog voor vele an-
dere doeleinden van groot belang zijn,
Zoals het aantal ondernemingen, de
totale loonsom en het aantal arbeids-
dagen. Het is dan ook wenselijk, dat
deze gegevens zo spoedig mogelijk
beschikbaar zijn.
De samenstelling der statistiek is
echter een omvangrijk en tijdrovend
werk. Teneinde toch enige van de be-
langrijkste totaalcijfers zo spoedig
mogelijk bekend te maken, heeft de
Rijksverzekeringsbank de gewoonte
aangenomen om reeds vóór de ver-
schijning der Ongevallenstatistiek
cijfers over deze onderwerpen te ver-
strekken aan het Centraal Bureau
voor de Statistiek, dat voor de publi-
catie daarvan in het Maandschrift van
het Bureau zorg draagt.
Zo kan men in de onlangs verschenen
aflevering van bedoeld Maandschrift
lezen, dat krachtens de Ongevallen-
wet-1921 op 31 December 1940 verze-
keringsplichtig waren rond 195.000
ondernemingen, omvattende de nij-
verheid, de handel, het verkeers-,
bank- en crediet-, verzekeringswezen
enz.

De totale verzekerde loonsom dezer
ondernemingen bedroeg over 1940
ruim 1,5 milliard gulden, waarvan
bijna l milliard voor rekening van de
nijverheidsbedrijven en ruim 0,5 mil-
liard voor rekening van de overige be-
drijfstakken kwam.
Het aantal arbeidsdagen wordt door
de Rijksverzekeringsbank omgerekend
in „type-werklieden", waarbij 300
arbeidsdagen gelijk worden gesteld
aan l „type-werkman". Het aantal
type-werklieden in 1940 bedroeg 1,4
millioen, waarvan 0,9 millioen in de
nijverheid en 0,5 millioen in de ove-

rige bedrijven.
Per dag bedroeg het verzekerde loon
gemiddeld ƒ3.70, te weten in de nij-
verheid ƒ 3,61 en in de resterende
groep ƒ 3.90. In deze cijfers zijn man-
nen en vrouwen, volwassenen en jeug-
digen, hoog en laag betaald personeel,
kortom alle werknemers inclusief be-
drijfsleiders in loondienst begrepen.
Men zal zich in verband met de bij-
zondere gebeurtenissen in 1940 licht
afvragen, of deze cijfers sterk afwij-
ken van die over 1939.
Het blijkt dat het aantal ondernemin-
gen een — overigens slechts lichte —
daling vertoonde, in tegenstelling tot
een reeks voorafgaande jaren, waarin
geregeld enige toeneming plaats vond.
Ook de werkgelegenheid, uitgedrukt in
type-werklieden, was enigszins gerin-
ger dan in 1939. Het loonbedrag is
echter gestegen, en wel met 39 mil.
lioen gulden.
Zoals bekend, is de ongevallenverze-
kering in de landbouw afzonderlijk
geregeld bij de Land- en Tuinbouw-
ongevallenwet-1922. Slechts een vrij
gering deel der landbouwbedrijven is
verzekerd bij de Rijksverzekerings-
bank, het merendeel bij bedrijfsver-
enigingen. Het totale aantal verzeke-
ringsplichtige ondernemingen is ech-
ter toch • aan de bank bekend. Dit
bedroeg op 31 December 1940 ruim
112.000 tegenover 110.000 een jaar te-
voren.
Het bij de bank verzekerde loonbedrag
beliep over 1940 16N millioen gulden,
terwijl bij de bedrijfsverenigingen 137
millioen gulden aan landbouwlonen
verzekerd was.
Over" het aantal type-werkiieden

< waren wel .gegevens van de bank,
echter niet van de bedrijfsverenigin-
gen beschikbaar, zodat vermelding van
de eerste, betrekkelijk geringe, groep
weinig betekenis heeft.
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VOOR DE VROUW

Voordelige gehaktballetjes
V olgens mijn belofte ga ik u van-

daag nog een paar middeltjes
aan de hand doen om het kleine
vleeschrantsoen zó op tafel te bren-
gen, dat het toch de indruk maakt
van een behoorlijke portie. Natuurlijk
kunnen we op die manier niet de
voedingswaarde verhogen, maar
het oog wil' ook wat!
Een balletje gehakt van een half
ons. aangemaakt, en gebraden op de
gebruikelijke wijze, zal voor onze
huisgenoten een ,,.mondterging" zijn;
maar diezelfde kleine hoeveelheid ge-
hakt, aangemaakt met flink wat
andere bestanddelen, geeft ons de
portie die we vroeger gewend waren
op het bord te zien.
En de smaak? Het beetje vlees deelt
die verrassend goed mee aan de bij-
gevoegde stoffen, zodat het geheel
ons toch de indruk geeft van een
vleesgerecht.
Met welke bestanddelen kunnen we
ons gehakt nu „uitrekken"?
Brood of beschuit, die we vroeger
nogal eens voor hetzelfde doel ge-
bruikten, zullen er thans niet voor
beschikbaar zijn. Aardappelen echter
kunnen er prachtig de plaats van in-
nemen, en wel zó, dat we in staat zijrj
het gehakt te brengen tot zijn dub-
bele gewicht en zijn dubbele omvang.
Met andere woorden: we nemen even-
veel koude gekookte aardappelen als
gehakt; we wrijven de aardappelen
zorgvuldig fijn, zó, dat er werkelijk
geeri zichtbare stukjes meer in zijn,
want die zouden het gehakt doen
barsten en zelfs de balletjes uit
elkaar doen vallen, en de kans daar-
op is op het ogenblik toch al wat
groter dan vroeger, toen de meesten
gewend waren het gehakt met een ei
aan te maken.
De fijngemaakte aardappelen worden
vermengd met wat zout en wat
kruiden (peper, nootmuskaat, of
's zomers nog liever wat fijngesneden
peterselie); we werken er ' dan het
gehakt goed door. zodat alles samen
een gelijkmatig geheel vormt en we
verdelen dat in het gewenste aantal
balletjes. Eén per persoon zal bij het
ronddienen het gemakkelijkst zijn;
stel dus. dat we voor 4 'personen
300 g (3 ons) gehakt hebben ge-
nomen en dat we er ook 3 ons (3
grote of 6 kleine) aardappelen voor
hebben gebruikt, dan vormen we uit
het mengsel 4 gelijke balletjes en we
braden die op de gewone manier tot
ze rondom bruin en van binnen goed
gaar zijn (ongeveer l uur).
Mocht u bij het braden last hebben
van gebrek aan samenhang (niet alle
aardappelsoorten zijn kruimig genoeg
om 't gehakt flink te braden!), dan
doet u een volgende keer een beetje
bloem door de fijngewreven aardap-
pelen (voor 4 personen b.v. 2 'afge-
streken eetlepels bloem).
Ook zal het gehakt minder kans heb-
ben pm uit elkaar te vallen, als u er
geen balletjes maar „koekjes" van
maakt. In dat geval begint u met de
bovenbeschreven portie aangemaakt
gehakt te verdelen in 8 in plaats van
in 4 balletjes; elk balletje wordt met
de hand iets plat gedrukt en de
tamelijk dikke koekjes worden dan in
de koekenpan gaar gebakken, zó. dat
ze aan weerskanten mooi bruin zijn.
De koekjes zijn natuurlijk vlugger
gaar dan de balletjes, maar daar
tegenover staat, dat het aantal koek-
jes groter is en dat dus ai licht de
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koekenpan tweemaal zal moeten wor-
den gevuld. In vergelijking tot de
balletjes lijkt de portie koekjes met
een zelfde hoeveelheid gehakt groter.
Een goed vervangingsmiddel voor de
koude aardappelen is koude gekookte
gort, een restje b.v. dat met opzet
van de vorige maaltijd is bewaard. De
altijd enigszins lijmige gort vormt een
uitstekend^bindmiddel voor het ge-
hakt... altijd natuurlijk weer, als het
mengen van gort en gehakt met de
nodige zorgvuldigheid plaats heeft en
we ten slotte in het aangemaakte ge-
hakt het vlees en de gortkorrels ab-
soluut gelijkmatig verdeeld vinden.
Iets meer kruiden kan het gortgehakt
wel verdragen, want gort is flauwer
van smaak dan aardappelen; vooral

groene tuinkruiden (die nu toch lang-
zamerhand wel weer zullen verschij-
nen!) maken het gortgehakt lekker:
^peterselie, selderij, kervel b.v., ook
wel een stukje heel fijn gehakte ui.
Of- u dit gehakt als balletjes of als
koekjes wilt opdienen, hangt van u'
zelf af: beide vormen laten zich even
goed bereiden!
We hebben in de beide vorige aanwij-
zingen uitsluitend gesproken van ge-
hakt, zoals de slager dat verkoopt.
Maar weet u wel, dat we ook voor
hetzelfde doel heel goed leverworst
kunnen gebruiken, waarvan we het
velletje hebben verwijderd?
Ten eerste is leverworst „per rant-
soen" voordeliger, want we kunnen
er per bon 125 g. van kopen; ten
tweede is de worst al smakelijk ge-
kruid; ten derde laat de „smeuige"
worstmassa zich zeer gemakkelijk met
de aardappelen of de gort mengen •
en ten derde hebben we hier te
maken met vlees dat niet meer gaar
gemaakt behoeft te worden en dat
dus — hetzij in de vorm van balle-
tjes of van koekjes — maar juist zó
lang gebraden of gebakken behoeft te
worden als nodig is voor het bruine
korst j e en voor het behoorlijk dóór-
dringen van de warmte tot binnenin.
Om ongeveer dezelfde portie gehakt
te krijgen, die in de vorige recepten
werd beschreven (300 g. vlees voor 4
bonnen) zult u toekomen met 3 bon-
nen leverworst, waarbij u dan zelfs
nog 75 g. kunt overhouden voor
broodbelegging!

D e meeste huisvrouwen hebben
zich deze winter waarschijnlijk

voorgenomen, dit jaar eens niets aan
de schoonmaak te doen. Schaarste
aan de vele schoonmaakartikelen is
daar natuurlijk niet vreemd aan en
er komt nog bij, dat we niet zoals

' andere jaren Heel gemakkelijk eens
wat nieuws kunnen aanschaffen .
In de koude maanden, die nu geluk-
kig weer achter ons liggen, hebben
we ons echter slechts tot het hoogst-
noodzakelijke werk kunnen bepalen.
Tengevolge van de vorst konden we
wekenlang de ramen niet lappen en
in de kamers waar niet werd gestookt
konden we helemaal niets beginnen.
De eerste zonnige dagen lieten ons
daardoor maar al te duidelijk zien,
dat het hoog tijd werd, ons huis weer
eens „met bezemen te keren".
Vele huisvrouwen hebben dan ook
haar niets-aan-de-schoonmaak-doen-
plan laten varen en zijn meteen
maar tot de schoonmaak overgegaan.
De verstandige huisvrouw doet dit
echter met beleid. Zij keert het huis
niet met bezemen, maar haalt niet
meer overhoop dan zij op een dag
kan afkrijgen.
Schoonmaken is helemaal niet zo erg,
mits men maar met overleg te werk
gaat.

Allereerst beginnen we met kleine
voorbereidende werkjes; de kussen-
overtrekken worden nagezien, gewas-
sen of vernieuwd. Het zal in de meeste
gevallen nodig zijn, dat de kussens
worden bijgevuld. In plaats van ech-
ter kapok nemen we imitatiekapok.
Ook kunnen we hier uitstekend snip-
pers van oude kousen voor gebruiken.
Hebben we nieuwe gordijnen nodig,
dan maken we in de eerste plaats
(tenminste als we daarvoor in aan-
merking -komen) werk van een ver-
gunning. Kunstzijden gordijnstof is
nog zonder vergunning verkrijgbaar.
De nieuwe gordijnen worden gemaakt,
vóór we tot de schoonmaak van de
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kamer overgaan. Is de kamer schoon,
dan kunnen de nieuwe gordijnen
meteen worden gehangen.
Nu komen de kasten aan de beurt.
Eerst wordt de kast leeggeruimd, dan
gestoft en vervolgens met zeepzop
afgenomen en gedroogd.
Het glaswerk en porselein wordt in
een sopje afgewassen. Het glaswerk
wrijven we met een schone doek nog
eens na.
Ondertussen is de kast droog en kan
alles netjes worden opgeborgen.

^Ook de linnenkast krijgt een beurt.
Nadat de kast flink is schoongemaakt
en gelucht, wordt het goed soort bij
soort op nette stapeltjes gezet. De
kleren, die we niet meer gebruiken,
kijken we na. Misschien is er nog
iets voor de kinderen uit te maken.
Het goed, dat daarvoor in aanmerking
komt, leggen we op een apart stapel-
tje. Het wollen goed houden we nog
even bij de hand. Op een regenach-
tige, kille dag kunnen we nog best-
een wol vest of truitje velen.
Nu wordt de hangkast schoonge-
maakt.
De kleren worden buiten gehangen.
De kast wordt ook weer uitgezeept.
Daarna worden de kleren flink af ge-
borsteld, vooral de zomen en naden
krijgen een extra beurt. Naden van
manchetten en de opgestikte omsla-
gen van een hérenpantalon zijn ware
stofnesten.
De extra schoongemaakte kleren kun-
nen weer in de droge kast worden
gehangen.
Tussen de kleren in hangen we hier
en daar een anti-mot-blokje op.
Als we op die manier een of twee kas-
ten per dag onder handen nemen, zijn
we al een heel eind op weg met onze
schoonmaak, eer de huisgenoten er
erg in hebben. De schoonmaak duurt
dan wel iets langer, maar is ook veel
minder vermoeiend en rommelig.
Wij zullen óók niet alles in één keer
doen: een volgende keer gaan we ver-
der met onze schoonmaak.
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GOED WASSEN
Om kunstzijde te vervaardigen

heeft men de werkwijze van de
zijderups enigszins nagebootst. Het
hout, meestal van Noorse dennen,
wordt klein gehakt, gemalen en de
houtstof of cellulose door koken onder
hoge druk vrij gemaakt. Hiervan
maakt men in de papierfabrieken - in.
Noorwegen witte bladen, die aan vel-
len wit karton doen denken en die de
grondstof vormen voor de kunstzijde-
fabrieken.
De bladen houtstof worden daar in.
bakken geplaatst. Die bakken bevat-
ten natronloog. Deze natronloog wordt
dóór de. bladen gretig opgezogen.
Daarna wordt de loog er gedeeltelijk
uitgeperst, elk blad moet een bepaald
gewicht hebben na het persen.
De bladen worden tot een kruimelige
massa gemalen. Deze witte kruimels
laat men met toevoeging van een
chemische stof enige uren in gesloten
trommels staan. De kruimels hebben
daarna een oranje kleur gekregen en
zijn oplosbaar geworden. Door de
massa met natronloog te roeren, ver-
krijgt men de stroperige viscose, die
enige malen gefiltreerd wordt om alle
verontreinigingen te verwijderen.
Deze viscose spuit men onder druk
door naaldfijne openingen in een ver-
hardingsbad uit en de aldus ontstane
draad wordt op een spoel gewonden.
Van de spoel komt de draad op
strengen, die na wassen en bleken,
geschikt zijn aan de weverijen ver-
zonden te worden.
90 % van de kunstzijde in ons land
bestaat uit viscose-zijde en wordt
verwerkt in de kunstzijdefabrieken te
Rotterdam, Arnhem en Breda. Hoe
merkwaardig goed deze kunstzijde de
echte zijde nabij kan komen, bewees
de Arnhemse tentoonstelling van de
Enka in 1939, door een wedstrijd uit
te schrijven, waarbij men van 12 paar
in dezelfde kleur geverfde kousen en
12 grote stalen van echte zijde en
kunstzijde in verschillende kleuren,
de kousen en stalen van echte zijde
en die van kunstzijde moest aan-
geven. Niet één procent, waaronder
vakmensen, benaderde de juiste uit-
komst!!!

Eigenschappen van kunstzijde
a. Onsterk in vochtige toestand;
achteruitgang in sterkte tot f, het-
geen er in de practijk op neerkomt,
dat men geen grote stukken van.
kunstzijde dadelijk na het wassen op-
hangt, ook geen .japonnetjes op han-
gers; ook de kunstzijde niet op en
neer door het sop haalt, waarvan,
scheuren licht het gevolg kan zijn; de
zijde niet opspant, zoa^s men een
crêpe-japon uit kunstzijde graag zou
willen drogen, maar het kunstzijden
kledingstuk in een doek rolt en kneedt
en dan liefst dadelijk opstrijkt.
Men drage een kunstzijden kleding-
stuk niet te vuil, zodat „weken" over-
bodig wordt.
b. Niet bestand tegen stoffen met
bijtende werking als soda, borax,
ammonia, scherpe zeep, zoals de
weke gele en groene zeep, zeeppoeder
en zelfwerkende wasmiddelen; de
twee laatste wasmiddelen bestaan
voor een groot deel uit soda.
c. Niet bestand tegen chloor; men
bleke dus niet met bleekwater of
bleekpoeder, maar met waterstof-
superoxyde. De witte kunstzijden
goederen, die we als lij f goed en huis-
houdgoed gebruiken, behoeven Dijna
niet gebleekt te worden. Kunstzijde
blijft heel lang wit. U heeft van
witte fc«7is£zijden kraagjes, manchet-
jes, vest j es en zakdoekjes veel lang_er
pleizier dan wanneer voor dit doel
echte zijde gebruikt is.
d. Niet bestand tegen hoge tempe-
ratuur, dus liever niet warmer was-
sen dan bij 35° C. (elleboogswarmte).
Kunstzijden tafelgoed met vetvlekken.
is lastig schoon te krijgen, men moet
benzine of tetra aan het sop toe-
voegen. (Wordt vervolgd.)



cCORRESPONDENTIE
Mevr. Z. G. v. D.—Gr. te S. U kunt
zelf controleren, wat voor stof het is,
«Joor een draadje te verbranden. Wol krult
bij branden op en geeft een lucht van
geschroeid haar. Kunstwol brandt door.
Kunstzijde vervliegt bij branden. Zijde
vormt een knobbeltje en katoen blijft
doorgloeien.
Mevr. A. B.—K. te S. Soep behoeft in-
derdaad niet zo lang te koken als u doet.
Wij raden u óók af de soep te zeven. Er
blijven dan te veel voedingsstoffen in de
zeef achter. Beter is het de peulvruchten
in een vleesmolen te malen en het meel
dan een nacht onder water te laten
staan. De soep is dan binnen het aur
prachtig gebonden en gaar en behoeft
niet te worden gezeefd.
Mevr. v. d. B. te H. Uw groentenman
heeft gelijk. Zuurkool bevat wel degelijk
vitamine C. Wat uw eigen inmaak in het
zout betreft: gezouten groenten bevatten
weinig of geen vitamine, — wel enige
eiwitten. U kunt echter om toch een
voedzame maaltijd te hebben, peulvruch-
ten ter aanvulling geven. Snijbonen met
witte bonen is bijv. een heel bekende
combinatie. Sperciebonen kunnen even-
eens met witte, doch ook heel goed met
bruine bonen worden gegeten.
Mevr. v. G.—S. te R. Wanneer u de was
kookt, mag de temperatuur niet hoger
dan 70 a 75 graden zijn. Boven de 80
graden heeft de zeep n.l. geen reinigende
werking meer, wel een bijtende. Uw -goed
zal dus bij zo'n hoge temperatuur veel
eerder versleten zijn. Iets waai we in deze
tijd van textielschaarste dubbel voor op
moeten passen.
Mej. v. L. te K. Om uw handen weer
zacht te maken, kunt u ze iedere avond
met wat glycerine insmeren. Dit is een
goedkoop en onschuldig huismiddeltje,
dat velen met succes gebruiken.
Mevr. P.—S. te A. Kolengruis alleen zult
u heel moeilijk kunnen stoken. Heeft u

cokes of anthraciet, dan kunt u er, a!s
die goed doorbrandt, af en toe een laagje
gruis door doen. Het gruis wordt ook wel
eerst nat gemaakt om het te binden.
Men moet in dat geval echter een heel
fel vuur hebben om de kachel met de
„natte gruispap" niet te doven.
H. D. C. Tito te Dordrecht. Na juiste
opgave van uw adres zullen wij uw brief
beantwoorden. $
A. J. r. d N. te Kampen. Inderdaad
kunnen met deze Epidioscoop zeer goed
foto's van allerlei aard worden gepro-
jecteerd. Aan het projecteren van nega-
tieven hebt u natuurlijk niets. U krijgt
dan op het doek zwarte en witte vlekken,
die niets zeggen.

Kleine mensen
Het zijn de kleine mensen,
die een wandelkaartje wensen
van 's levens paên;
die willen gaan
langs gladgebaande wegen

Zij leren nooit de zegen
van strijd verstaan;
van vallen en weer voorwaarts

[gaan;
nog minder die van overwinnen.

Zij zetten al hun zinnen
op kleine mensen
kleine wensen
De strijders daarentegen
banen zelf hun wegen.
Zij zullen winnen,
die de strijd beminnen.

OOSTING

Wij maken: Van een oude grote een kleine nieuwe jas H ebbsn onze kleine jongens een
nieuwe jas nodig, dan moeten

we een geweldige bres in hun tex-
tielkaart slaan. Ook voor tteze
kleintjes toch. moeten we" 50 pun-
ten voor een jas afstaan. De prijs,
die we voor een behoorlijk jasje
moeten betalen nu maar geheel
buiten beschouwing latend., kunnen
we zeggen, dat het zeker de moeite
loont voor de kleine een vlot jasje
met capuchon te maken, zoals de
afbeelding te zien geelt.
N.iet alleen het kind, maar ook de
moeder zelf zal trots zijn op de
mooie ias, vooral wanneer het j a s j e
uit een oude jas van vader of man-
tel van moeder kan worden ver-
vaardigd
Het jasje van de afbeelding wera
uit een oude regenjas van een grote
zus gemaakt, welke mantel in de
taille, door het dragen van e&i
schooltas zó was gesleten dat daar
grote gaten inzaten. Toch kon dit
jasje er gemakkelijk uit worden
gemaakt.

Vele 7iioeders zien tegen het maken
van een j a s j e op. Wij zouden haar
lüülen zeggen, probeert het eenf, u
zult zien dat het meevalt.
Het practische van dit model is, dat
het door meisjes zowel als door jon-
gens kart worden gedragen. De ias
wordt dan alleen aan de andere
kant gesloten.
De capuchon kan vast aan de jas
worden gezet, maar zij kan ook
met knoop en knoopsgat worden
bevestigd
Naar eigen verkiezing kan men het
jasje met of zonder ceintuur laten
dragen.
Fig. l is het voorpand; Fig. 2 Het
rugpand; f i g . 3 de voormouw; lig.
4 de achtermouw; f i g . 5 kraqg; fig.
6 capuchon.

Het patroon kan tegen f 0.50 aan
postzegel.' worden besteld bil de
redactie van „Arbeid, Postbus 100-
Amsterdam (C). Op de linkerboven-
hoek van de brief vermelden:
patroon no. 54.
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VOOR DE JEUGD

van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.
Vóór ik het vergeet: ik zou jullie ver-
tellen, waarom ik reuze hekel heb aan
electrische kacheltjes — waarom ik
doodsbenauwd ben, als tante Cor,
Reg, Ron of een van de andere fami-
lieleden te dicht bij dat kacheltje ko-
men.
„Hè, je maakt weer drukte voor nie-
mendal" zegt tante Cor wel eens, als
ik haar waarschuw, niet te dicht bij
de gloeiende spiralen te komen. „Ik
sta er nog een kilometer vandaan!"
Tante Cor overdrijft soms een tikje
— dat merk je wel — maar dat doen
vrouwen wel meer. Wij - jongens en
mannen, zijn anders!
Met zo'n electrisch kacheltje heb ik
eens op heel onaangename, pijnlijke
wijze kennis gemaakt en daardoor
heb ik voor die vriendelijk gloeiende
Yerwarmingsapparaten een geweldig
respect gekregen.
Het is al weer heel wat jaartjes ge-
leden, dat ik op een avond laat van
een vergadering thuis kwam. Ik moest
nog wat werken en omdat -tante Cor
wist. dat het laat zou zijn, voor ik
thuis Kwam, was ze naar bed gegaan.
Tante Cor en de kinderen naar bed
— de kachel uit en koud in de kamer
.— nee, plezierig was het niet, nog op
te blijven. Maar er zijn wel meer din-
gen, die niet plezierig zijn en die toch
moeten worden gedaan. Oom Niek
nam daarom het electrische kachel-
tje, zette het lekker dicht bij z'n
benen en begon te werken. Hè. die
warmte deed me goed:" ze kroop lek-
ker langs m'n lange* benen omhoog
en het werk vlotte bijzonder goed.
Totdat ik plotseling een vreemde
brandlucht rook. Ik snoof eens flink,
maar op hetzelfde ogenblik voelde ik
een stekende pijn aan m'n tenen. Ik
greep naar m'n voet en brandde
m'n hand haast aan het bovenleer
van m'n schoen. Geen wonder: ik had
met m'n voet te dicht bij het kachel-
tje gezeten — het leer was eerst warm
geworden om vervolgens te schroeien.
Verdraaid, wat deden m'n tenen pijn.
Ik danste, precies als een dolgeworden
Indiaan op één been om de tafel
heen. terwijl ik met m'n pijn-doende
voet heen en weer sloeg. De koude
luchtstroom zou de schoen wel af-
koelen, .dacht ik.
Maar dat was lelijk mis!
Er sloeg gewoon een rookwolk van
m'n voet af en toen ik m'n 'schoen
uit had, zag ik, dat ook m'n sok, in
die schoen was gaan smeulen. Met
één greep had ik die „brand" ge-
blust.^/Eaar dat was toch niet zo
gauw gegaan, of ik had op elke teen
een brandblaar als een flinke bonbon
gekregen. Daar was ik lang niet mooi
mee en ik kon met die tenen niet eens
naar m'n werk. Op een blote voet
scharrelde ik zo'n beetje door het
huis. Maar het mooiste was. dat een
van m'n zoons, die toen net zo oud
was als Reg nu is, met een vriendin -

. netje boven kwam en heel lief vroeg
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of Ada — zo .heette dafc meisje —
„mijn bonbon-tenen eens mocht
zien!"
Tja, dat branden kan lelijk aanko-
men. Dat ondervond Reg deze week
ook. Hij had van tante Cor een koekje
gekregen en liet er per ongeluk een
stukje van vallen. „Nu is m'n koekje
weg", zei de kleine schelm. „Krijg ik
een ander?"
Tante Cor had evenwel gezien, dat
de ondeugd heel goed wist, waar het
stukje lag en toen Reg merkte, dat
die extra-koekje-vlieger niet opging
— we zijn zuinig op koekjes tegen-
woordig! —..zou hij vlug het stukje

.. _ ty*~V

T r o o s t p r i j z e n werden toegekend
aan: Wilhelmina en Hendrikje Schutte,
m., 13 en 12 3, P 31, Wechterholt, Wijhe,
(O.); Klaasje Spin, m. 11 j., H 275,
Nieuwebuurtweg, dorp Havelte; Dik
Viveen, j., 12 j„ Wieringerstraat 24 B,
Rotterdam Z.; Nelly de Raad, m., 11 j„
v. Vlooswijkstraat 9a, Rotterdam (Blij-
dorp); Gusta Bakker, m., 13 j., Bali-
straat 83, Amsterdam O.

Aan onze nieuwe prijsvraag

heeft de tekenaar heel wat werk gehad'.
De opgave is heel eenvoudig: hoe noem
je de op deze pagina getekende personen
en welke artikelen horen bij hen. (Ook
de artikelen fioemen).
Voor de neven en nichten, die deze
vraag het best beantwoorden, loof ik

grijpen. In zijn haast sloeg hij tegen
een kopje warme theedrank, welke
tante juist had ingeschonken. Die
drank kreeg hij over z'n kous en hoe-
wel ik die kous dadelijk uitdeed en
wij het been vlug met koud water be-
handelden, had Reg toch een paar
lelijke brandblaren opgelopen. Een
zware straf voor z'n pekelzonde! Voor
ik nu in de verleiding kom, een derde
brandverhaal te vertellen, gaan wij
aan de

Oplossing van de raadsels
Die ladders vielen niet mee — dat
heb ik wel gemerkt. Ook bij het twee-
de ladderra,adsel waren nogal wat
foutjes gemaakt. Onthoud nu, dat
grein een klein gewicht is. De mees-
ten hadden gram ingevuld. Dat zou
goed zijn geweest, als er niet een
letter tekort was. •
Hiernaast staan dan de goede oplos-

.singen:

De koofdprijzen
verwierven 1. Sipko H. J. de Roos, j. 12
j., Petr. Campersingel 161, Groningen.
2. Mimi Tap, m., 11 j., Veenderweg 58,
Eden (Geld.)
3. Liesje IJsendoorn, m., 11 j., Wernink-
hofstraat 24, Hengelo (O.)

drie hoofdprijzen
én een aantal troostprijzen uit. Méér
hoef ik niet te zeggen: aan de slag!
Inzendingen zo spoedig mogelijk, in elk
geval vóór 9 April aah Oom Niek, Post-
bus 100, Amsterdam C.
Nu gaan we weer aan de Corresponden-
tie.
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Een woordje terug
krijgen deze week:
Jan Enting, Heerlen: Het duurt altijd
twee weken, voor de oplossing in ons blad
komt. Jullie moeten er tijd voor heb-
ben, de raadsels op te lossen — ik moet
tijd hebben om ze zorgvuldig na te kij-
ken en dan moet er nog tijd voor zijn,
om de prijswinnaars in de krant te aet-
ten. De. groeten aan Dina.
Ubo van der Spoel, Groningen. Je hebt
gelijk: véél vrij is ook zo lekker niet —
vooral niet, als je je gaat vervelen. Reg
heeft ook veel vrij gehad, maar Ron is
pas drie — die gaat nog niet naar school.
Jij zou me altijd nog eens het kunstje
leren, hoe je je brieven uit Groningen
naar Amsterdam krijgt
Gerda Wagemans te Haarlem zond me
zulk een duidelijke beschrijving van een
film, die ze had gezien, dat het net was,
of ik zélf naar dé bioscoop was geweest.
Dat was goed werk van Gerda,

Nellie de Bruin te Dubbeldam schreef
me, toen ze een beetje „eng" was Nellie
had een hele dag op bed gelegen en ze
had haast niets gegeten omdat haar
maag van streek was. Oom Niek vindt
liet kranig van Nellie, dat ze, zo eng als
ze was, toch nog een brief schreef. Jam-
mer is, dat ook de moe van Nellie te bed
lag. Die was ten gevolge van de gladheid
van, de stoep gevallen Dat zijn lelijke
dingen en we kunnen er allemaal uit
leren, dat een mens heel gauw een onge-
lijk kan krijgen Ik hoop, dat alles weer
in orde is, als Nellie dit antwoord leest.
Van Tini Guldenmeester kreeg ik een aar-
dig briefje. Tini schreef over jongste
zusje, dat pas tien weken oud is, over
haar broertjes Rien en Aren, maar Tini
vergat haar adres in de brief te zetten.
Dat hoort er ook nog bij, Tini Maar
Tini is pas zes jaar en daarom neem ik
haar dat verzuim helemaal niet kwalijk.
Oom Niek heeft véél oudere neven en
nichten, die schrijven, dat de raadsels zo
gemakkelijk waren en óók hun adres
vergeten. Pijn in m'n hoofd^rijg ik van
zulke grote klanten!
Wipie Epema, .Leeuwarden: 'Als er tóch
brieven komen, is het m erg vervelend
niet. Schrijf me maar of je nog ant-
woord kreeg. Als het niet zo is, dan mag
je het verzoek herhalen. De post is zó
slim — die vist zo'n klein foutje er wel-
uit.
Hilda Syieren'ourg te Amsterdam bedank
:'j voor haar gedichtje. Had je het zelf
gemaakt? Dat stond er niet bij en daar-
om ook kan ik het niet in ons blad
zetten.
Sip en Grietje Hoekstra. "Beesterzwaag,
worden bedankt voor hun tekeningen. De
kat van Grietje zag Ronni zowaar voor
Bérus aan. Het vluchtende varken vari
Sip met dien hard-hollenden boer er
achter vonden de jongens prachtig.
Dik v. d. Meijden te Veenendaal maakt
Oom Niek bijna jaloers op«_z'n vader. Dat
moet hij hem maar eens Vertellen. Ik
vind het anders maar half goed, dat Dik
met z'n zusje om Kareltje Kraan en
het Babbeltje veoht. Denk erom, Dik —
dames gaan voor!
Kea Bouwman te Groningen heeft een
heel verstandige moeder, maar tóch heb
ik haar mededeling even onderzocht. Het
zal nu wel in orde zijn. Ook met die.
kat heeft de moeder van Kea gelijk. Het
gaat vaak zo: de jonge mensen zullen
dit en ze zulten dat, maar als het ao
ver is, dan mogen vader of moeder de
dieren onderhouden. Bedan'<c voor de be-

1 langstelling voor Bérus. We geloven
heus, dat-ie een beetje beter wordt, maar
als je hem ziet lopen 't Is géén
gezicht", zei tante Cor Laten we Bérus
het beste me z'n poten wensen.
Van Jacoba van der Schans te Vrijhoeve
Capelle kreeg ik een reisverhaal: met de
trein naar Amsterdam en met de boot
terug. Een mooie reis is dat geweest. Kent
Jacoba nu de kaart van Duitsland al?
Jan Straatman te Noófdbroek wordt tim-
merman en daarom gaat hij l April naar
de Ambachtsschool te Veendam. Doe je
best, Jan! Ik ben bang, dat ik een brief
in dialect niet „helemaol lees'n ken".
Daar heeft je moeder gelijk in.
Jeanne van Kleunen te Goes, die het zo
gewichtig vindt, in de krant te staan.
Jeanne krijgt haar zin: hier is zij dan.
Het had anders maar heel weinig ge-
scheeld, of zij had géén woordje terug
gekregen, omdat ik haar naam niet
goed kon lezen. Als haar broer Wim ook
niet had geschreven, dan had ik de ach-
ternaam van Jeanne niet kunnen ontcijfe-
ren. Daar moeten alle neven en nichten
op letten: schrijf duidelijk je naam en
adres. Zélf vind je die naam zo gewoon,
dat je er niet aan denkt, dat een ander...
er iets anders van kan lezen, als je je
naam met xzo'n kriebel- of knoeihandje
hebt neergeschreven. Ook handtekenin-
gen zijn heel vaak onleesbaar. Daar weet
ik nog een aardig voorval van, dat ik
Jeanne en ook m'n andere neven en nichr
ten eens wil vertellen. Er was een man,
die nooit lezen of schrijven had geleerd.
Dat kwam vroeger voor. Als die man nu
geld moest halen — en dat gebeurde vrij
geregeld omdat hij gepensionneerd was,
moest hij z'n, handtekening zetten om
daardoor te verklaren, dat hij het geld
had ontvangen. Omdat hij niet kon schrij-
ven, zette hij een kruisje en dan moest
een ander er weer naast zetten, dat de-
man-die-niet-schrijven-kon, dat kruisje
had gezet. Dat was natuurlijk erg lastig en
omslachtig. De man, die altijd met den
ander meemoest, vond dat vervelend —
de man die niet schrijven kon, vond het
vervelend — kortom — kortom: het was
allemaal vervelend wat er aan was. Tot-
dat op zekere dag de man-die-altijd-mee-
moest was verhinderd en de man die lezen
noch schrijven kon (een analphabeet noe-
men we zo iemand) alleen erop uitging
om het geld te halen.
„Heb je niemand meegebracht?" vroeg
de ambtenaar, die moest uitbetalen.
„Dat is niet meer nodig", antwoordde de
ander. „Geef maar hier de stukken ik
kan nu schrijven". Hij nam de pen en op
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öe plaats, waar hij vroeger altijd een
kruisje had gezet, smeerde ui] nu een
paar flinke inkthalen.. „Zo — dat is m'n
handtekening", zei hij trots „en geef me
tt'n geld maar."
„Dat is geen handtekening — dat is maar
wa", geknoei", zei de ambtenaar. „Daar is
niets van te lezen."
En toen antwoordde onze analphabeet
heel terecht: „De meeste handtekeningen
zijn niet te lezen".
Om bij Jeanne terug te komen: je mag
Willem wel bedanken, dat hij z'n achter-
naam wél duidelijk schreef. Over de Huis-
vlijt hebben jullie nu zeker al bericht ge-
had. Jeanne krijgt ook op een tweede
Punt haar zin: we gaan weer heerlijk
naar de zomer toe.
Corrie van de Brink te Amersfoort
zond me een heel verhaal tjver het ont-
staan van deze stad' (Amer: Eem en
foort: doorwaadbare plek). Ik vond het
prachtig. Als je in een bepaalde plaats
, woont, moet je belangstelling voor die
plaats hebben en al had Corrie haar op-
ster dan natuurlijk niet zelf verzonnen —
Zij had het in haar eigen. woorden heel
goed opgeschreven. Ik heb haar brief met
plezier gelezen.
Johann van Bijnen te Apeldoorn deel ik
mede, dat de raadsels bestemd zijn voor
kinderen tot en met 15 jaar. Al" je 16
bent mag je ook wel meedoen, maar dan
kom je niet meer voor een kinderprijs in
aanmerking.
Arend Jan Boerman, Rijssen. Ja, vroeger
hadden heel veel meesters een snor. Daar
hadden we niet eens erg in. Met Berus
gaat het nog steeds niet zo goed. Als Reg
— dat is m'n zoon van vijf jaar — niet
zo razend dol op onze altijd kruipende
hond was, hadden 'we hem al naar net

Asyl laten brengen We zouden het alle-
maal naar -vinden als Bèrus weg moest
Ik geloof, dat alleen ^ levertraan hem zou
kunnen redden en die hebben we niet.
Alie de Groot, Midden-Beemster. Ik vond
fle tekening van Jacob ook heel mooi. Het
was net een echte schilderij.

Van Gretha en Ria Geus te Alkmaar
een paar prettige brieven. Gretha hoeft
zich niet te schamen, als haar broertje
niet zo mooi schrijft. Misschien kan dat
broertje weer iets anders heel mooi, bij-
voorbeeld zingen, of misschien wel voet-
ballen. De een kan dit mooi en goed —
de ander blinkt weer in iets anders uit.
Ik mag van m'n vele neven en nichten
niet vergen, dat het allemaal schoon-
schrijvers zijn. Wél vind ik het leuk, als
Ik kan zien, dat m'n inzenders hun best
op hun werk hebben gedaan. Ik wil
op verzoek van de Commissie Huisvlijt-
actie, over die'actie nog iets mededelen.
De neven en nichten, die er riadere in-
lichtingen over vroegen, zullen'hun ant-
woord wel hebben ontvangen. De Com-
missie schrijft mij nu, dat de Huisvlijt-
acties georganiseerd worden in Amster-
dam, Arnhem, Assen, Eindhoven, Den
Haag, Haarlem, Hilversum, Leeuwarden
en Utrecht. De neven en . nichten, die
daar wonen hebben dus een schreefje
voor. Aan .de andere kant moeten de
neven en nichten,, die in de genoemde
plaatsen wonen, ervoor zorgen, dat de
actie zulk een succes wordt, dat volgend
jaar ook de allerkleinste plaatsen kun-
nen meedoen.

Allen neven en nichten' (natuurlijk ook
allen nieuwelingen) het beste gewenst
door OOM NIEK.

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
De wiebelende stoei • Een grappige f Urn • Beeld van Jan Lutz

Regie en tekst N. J. P. Smith

•Die nare stoel wiebelt. Ik zal die poot even gelijk zagen.

wiebelt nog! Hier nog een stukje af, en daar.

Staat-ie warempel nog scheeil

{Roelof Citroen JUWELIER
Opgericht 1850 Eigen AtelierAMSTERDAM

Kalverstraar. l Telefoon 37658
DEN HAAG
Hoogstraat 23 Telefoon Ili757 ..

. KV JAN SPIERDIJK
tSt

GROTE MARKT 20 (hoek Lutb. Burgwal)
TELEFOON 116520 DEN HAAG

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

Kent U dit
gevoel?

Per doos van 2 stuks, 10 cent*
Per doos van 13 stuks, 61 cent

Dat heb ik toch maar netjes klaar
gespeeld.

Neem'n

AKKERTJE
De Nederlandsche Pijnstiller

NaaimachinesCORRESPONDEREN
EN RUILEN

Corresponderen willen: Willy Vermeu-
len, m., 14 j., Mathenesserweg 75a en
"Renie Schoeff, m., 14 j., Pleinweg I23b,
Rotterdam (met H.B.S.-er of Mulo-
leerling uit Amsterdam); Antje Faber,
m., 15 j., Zioeins No. 55, bij Dronrijp,
Fr. (liefst uit Limburg); Dieuwertje
de Wit, m., 13 i., Fransestraat 91,
Zaandam; Cornelia Reitsma, m. 14 i..
Spanjaardsstraat 18 en Bondina Do-
renbos, m., 14 j., Houtdwarsstraat 4,
Leeuwarden (liefst omg. Rotterdam);
Grietje Hoekstra, m. 14 •}., Koevenne
318, Beetsterzwaag (liefst m. m. uit
Drente); Kea Bouwman, m., 12 j.,
Bilitonstraat 90, Groningen (liefst m.
j. uit Rotterdam ot Amsterdam); Her-
manda Wouda en Gusta J. Bakker,
m., 13 j., Balistr'aat 8 III, Amsterdam
0. (liefst met m. uit Apeldoorn, Ber-
gen of Schagen); Ank Dikker, m.,
14 j., Borneostraat 5 Wormerveer;
Harm Slagter j., 13 j., Hoendiep 66,
Hoogkerk; Annie Habing, m., 15 i..
Dorpsstraat 37, Kiel Windeweer; twee
iongens en vier irteisjes uit Leeuwar-
den, Bouke Siemonsma, j., 14 i.,
Weaze 23, Henk Smit. j., 15 j., Nieuw-
•>uren 113, Annie*vctn Vliet, m., 13 i.,
Soenddstraat 13, Grietje de Haan.
m., 13 j., Soendastraat 15, Hennie
Bohemen, m., ,13 j., Tweebaksmarkt
40, Jetje van Leer, m., 13 j., Bleeklaan
31; Mientje van Holland, m., 9 j.,
Julianastraat 133, Wageningen; Joke
Lakerveld, m., 12 j., C 122, Slie-
Urecht; Jeanne van Kleunen, m., 15
1. en Wim van Kleunen, j., 12 j., Zuid-
olietstraat 49, Goes (Wim ruilt ook
postzegels).

te koop gevraagd door bekende on-
derneming. Brieven met omschrijving
en prijs onder No. A 1405 bureau v. d.
blad.

EIGEN WERK VAN
LEZERTJES

De mere/
De lucht is grijs, de aarde wit;
'n jonge, slanke merel zit
in 't boompje voor ons huis.

Hij zit daar op 'n klein dun takje
in zijn zwart-glansend winterpakje,
kijkt zoekend om zich heen.

Hij rekt zich uit en vliegt dan weg,
verdwijnt aan d'overkant in 'n heg...
dan zie ik hem. niet meer.

Wim Jacob,' 14, jaar (j.),
Schoonveldsingel 19,
Vught.

Het vogeltje
Ik kwam thuis uit school en onder de
boom voor het huis zag ik een jong
vogeltje liggen. Toen ik het wou pakken
hipte het net weg, maar tensïotte kreeg-
üc het toch te pakken. Ik nam het mee
naar binnen en zette het in een oud kooi-
tje. Het bleef maar stilletje? in een
hoekje zitten. Maa.r ik voerde het wat
geweekt brood en daardoor kwam het
weer bij. Zo heb ik het een paar dagen
gevoerd. Toen heb ik het weg laten vlie-
gen.

C. Groenewout. (j .) 12 jaar
Westerbeekstr. 15c, Rotter-
dam (Zuid)r- .'.
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Cabaret en Klein-toneel Zondagochtendvoorstellingen
Vrolijke avond van muziek, zang, toneel,
voordracht en vrolijke schetsen door het
Klèiiikunst-Ensemble o.l.v. Hart Elfrink,
waaraan medewerken: BepBie Kila, Uiek
Berkliout. .Tohan Kohier, Bart Elfrink en
Jan Latude.
De namen van deze artisteii 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.

SCHAKEN VRIJDAG 27 MAART
N.-H. Koffiehuis, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Laurierstraat E. 25 en
aan de zaal.

I.JMUIDEN ZATERDAG 28 MAAKT
Concertzaal Thalia, aanvang 7 uur
n-m. Kaartverkoop: Tra wierkade 60:
Zeeweg 3T3, Driehuis; Nachtegaallaan
17 en 's avonds aan de zaal.

•
HOLSWARD ZONDAG 29 MAART
Hotel De Doelen, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: H. Radelaar, Emmalaan;
F. Molenaar, Parkstraat 18; H. v. d. Zee,
Franekerstraat en 's avonds* aan de zaal.

WOMMELS MAANDAG 30 MAART
Hotel Gerbens. aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: F. Schaafsma en 's avonds
aan de zaal.

WORKUM DINSDAG 31 MAART
Hotel Bonnema, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: G. Zijlstra, Stationsweg
en 's avonds eaan de zaal.

IIAVELTE * WOENSDAG l April
Hotel Buter, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: J. Willems, De Wal; L.
van Eeks, Overgingelaan en 's avonds
aan de zaal. .

IJSSELMON'DE DONDERDAG 2 APRIL
Amicïtia. aanvang 7.3O uur n.m. Kaart-
verkoop: W. de Ruyter,. Oostzeedijk 63
en 's avonds aan de zaal.

KRIMPEN A. D? I.JSSEL
VRIJDAG 3 APRIL

Verenigingsgebouw, aanvang 7.30 n.m.
Kaartverkoop: Blom, Lekkerkerk 62 en
's avonds 'aan de zaal.

VLAARDINGEN ZATERDAG l APRIL
Harmonie, aanvang 7.3O uur n.m. Kaart-
verkoop: Nic. - Beetsstraat 43 en
's avonds aan de zaal.'?

-D

Filmvoorstellingen
Vertoond wordt de Nederlands spre-
kende film

f f„Morgen gaat het beter
met Lilly Bouwmeester in de hoofdrol.
Tevens afwisselend bijprogramma.
Toegangsprijs bedraagt 25 cent voor ge-
organiseerden en hun huisgenoten; 35
cent voor ongeorganiseerden, terwijl
voorts een beperkt aantal werklozen-
kaarten van 10 • cent beschékbaar is.
De toegangsprijs voor de kindervoorstel-
ling bedraagt 15 cent voor kinderen en
25 cent voor begeleiders.

KljL'KLO- DINSDAG 31 MAART
Hotel De Keizerskroon, aanvang 7.30 uur
n.m. Kindervoorstelling aanvang 4.30 u.
n.m. Kaartverkoop: Hesselinklaan 83 en
's avonds aan de zaal. ,

.VOKDEN WOENSDAG l APRIL
Nutsgebouw, aanvang 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 4.30 u. n.m.
Kaartverkoop: Ruurloseweg D. 18 en.
aan de zaal.

ZUTPHEN DONDERDAG 2 APRIL
Ons Huis, aanvang 7.30 uur n.m. Kin-
dervoorstelling, aanvang 4.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Stationsplein 3 en aaii
de 'zaal.

GORSSEL ZATERDAG 4 APRIL
Hotel De Roskam, aanvang 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 3 uur n.m.
Kaartverkoop: Epse, 262 en aan de zaal.

BKl'MMEN ZONDAG 3 APKIL
Concordia, aanvang 7.30 uur n.m. Kin-
dervoorstelling' aanvang 3 uur- n.tn.
Kaartverkoop: Rienderen D. 67 en aan
de zaal;

Deze film wordt voorts in Dieren, Tw'ello
en Lochem vertoond. Nadere bijzonder-
heden in het volgend nummer van
„Arbeid".

DEN HAAG ZONDAG 29 MAART.
Odeon-Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Film: .Tu-.Ju met' Maria Andergast en
Albr. Sehönhals. (Toegang 14 jaar) Bi.i-
programma: Jan Overhuis' Dubhelniaii-
nenkwarte(gi,De Vagebonden". Toegangs-
prijs: 30 cent per persoon, werklozen
10 cent. Kaartverkoop: Dr. Kuiperstr. 10
en Inl.bureau a.d. Hofweg en 's rnorgens
aan de zaal.
AMSTERDAM ZONDAG 29 MAART
aanvang 10.30 uur v.m. Film: Winter-,
sport en Minnebrieven (Liebesbriefe
aus dem Engadin), met Luis Trenker.
Bi.iprogramma: Muzikaal Intermezzo v.
Pierre Driessen. Toegangsprijs: 25 cent
p. p., werklozen 10 cent.
Kaartverkoop: Prins Hendrikkade 49;
V. & A., Leidseplein en voor zover voorr
radig, 's morgens aan de zaal.
Werklozenkaarten uitsluitend via de '
vakgroepen.
Om teleurstelling te voorkomen — in
verband met de zeer grote belangstelling
voor deze Zondagocliïendbijeenkomsten
— wordt men aangeraden zich ten spoe-

• digste van kaarten te voorzien.
ROTTERDAM ZONDAG 29 MAART.
Colosseum Theater, aanvang 10.30 uur
V.m. Film: Vivere met Tito Schipa in de
hoofdrol. Bijprogramma: Pierre Boeyen
en Lia Martin met liedjes aan de piano.
Toegangsprijs: 30 cent per persoon,
werklozen 10 cent. Kaartverkoop: Heem-
raadssingel 163 en 's morgens aan de
zaal.
ARNHEM ZONDAG 29 MAART.
Luxor-Theater, aanvang 1O.3O uur v.m.
Film: Drie Wensen, een Nederlands
sprekende film met 'Annie van Duyn.
Bij programma: Hawaiian-Kwartet „De
Zuidzee-Eilanders".
Toegangsprijs: 25 cent voor georg., 35
cent voor ongeorg. en 10 et. voor werk-
lozen.
Kaartverkoop: Janstauitensinsel' 17 en
's morgens aan de zaal.

Lich. ontwikkeling/
Op Vrijdag 3 April a.s. wordt in het
Gebouw voor K. & W. te Den Haas, des
avonds om 7 uur (zaal open G uur), een

GALA-BOKSWEDSTRIJD

georganiseerd.
Jo de Groot, officieel halfzwaargewiclit-
kampioen van Nederland tegen Karel
Sys, den zwaargewicht-kampioen van
Belsië, alsmede veel interessante pa'r-
tijeu als bljprogranima.
Toegang vanaf 16 jaar. Voor de leden
van het N.V.V. is een beperkt aantal
kaarten tegen sterk gereduceerde prij-
zen verkrijgbaar bij Dr. Kuiperstraat' 10
en V. & A. Inl.bureau a.d. Hoïweg.

Rhythmische gymnastiek te
Amsterdam

Voor de op te richten cursus rhyth-*
mische gymnastiek, welke volgens het
systeem Medau .door een bevoegde lera-
res zal worden gegeven, kunnen dames
zich nog aanmelden bij de bekende.
adressen. De lessen worden Dinsdags-
avonds in de gymnastiekzaal op de Wes-
termarkt gegeven.

Jiu-jitsu-cursussen
Vooü»nadere, bijzonderheden orntrent de
op .te richten jiu-jitsu-cursussen te
Ilaarlam, Rotterdam en Den Haag. ver-
wijzen wij naar „Arbeid" van 6 Maart
j.l Ook in Utrecht is een jixi-jitsu-cur-
sus in voorbereiding. Nadere inlichtingen
omtrent tijd, plaats en deelnemersprij-
zen worden gaarne verstreljf door de
districtskantoren in de desbetreffende
plaatsen.

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

Zwemmen
GRONINGEN
Voortaan ,is de zwemregeling als Volgt:
Dinsdagsavonds van 6—7 uur meisjes
tot 18 jaar, vaii 7—8 uur heren en
jongens, van 8—9 uur dames en heren
boven 18 jaar en Woensdagsavonds \v.n
7—8 uur meisjes en dames. In verband
met de grote belangstelling wordt men
aangeraden zich Zaterdagsmiddags van
2—5 uur van kaarten te voorzien bij
het voorverkoopadres: Heymanslaan 6.

AMSTERDAM
Met ingang van l April a,s. is de rege-
ling voor het Zuiderbad als volgt: Don- -
derdagsavonds van 7—8 _uur, kinderen
t.m. 14 jaar en begeleiders', van 8—9 uur
eerste ploeg ouderen en van 9—10 uur
tweede ploeg ouderan. Dinsdagsavonds
is het bad in gebruik voor bedri.jfs-
zwémmen.

DORDRECHT
Het zwemmen op Zaterdagmorgen is ver-
vallen. Tot nader order wordt er alleen
gezwommen op Woensdagavond van 7.3O
—8.30.

Afzwemfeesten
Wederom worden in verschillende plaat-
sen afzwemfeesten georganiseerd, waar
een aantal' personen, dat bij Vreugde
en Arbeid zwemmen heeft geleerd, zal
trachten het bekende V. & A.-zwem-
kunstdiploma te behalen.
Te Leiden vindt lop Donderdag 2 April a.s.
's avonds van 7.30—1O uur in het Over-
dekte Zwembad een derg. af^wemteest
plaats, evenals op dezelfde dag van 1—--
8.30 u. in zwembad O.Z.E.B.I. te Utrecht.
Het derde afzwemfeest wordt gehouden
op_ Dinsdag 7 April as. van 6—9 uur
n.m in het Noarderbad te Groningen.
Bekende zwemmers verlenen door het
geven van zwemdemoiistraties hun
medewerking aan deze afzwemfeesteii,
waartoe belangstellenden tegea gewoon
zwemtarlef eveneens toegang hebben.

Paardrijden te Amsterdam
Naar aanleiding van de' vele aanvragen
die hiertoe bij Vreugde en Arbeid zijn
binnengekomen, is besloten ook een
cursus paardrijden te beginnen.
De lessen zullen worden gegeven op een
nader te bepalen avond in de Park-
manege a.d. Amstelveenseweg van 7—8
uur.
Alle nadere inlichtingen bij Prins Hen-
drikkade 49 en V. & A., Leidseplein.

Natuurvriendenhuizen
Nu de Winter weer bijna voorbij Is, em
de Lente In aantocht is, gaan de ge-
dachten ongetwijfeld weer naar de be^
kende Natuurvriendenhuizen. Daasoui
wordt er reeds thans de aandacht op ge-
vestigd, dat in de maand April voor een
kort of lang verblij* de onderstaande
Natuurvriendenhuizen weer voor een
ieder geopend zijn:
De Hondsrug te Nóordlaren. (corresp. W.
Vriéze, Herenstraat 33a, Groningen):
Het Himehuis te Havelte (corr.adres A.
Koristapel, Bankastraat 16, Meppel):
Ons Honk (corresp. adres Oi de Jong
Dahliastraat 19 te Hilversum).
De Brttmmel, Natuurvriendenhuis te
Bennekom (corresp. aan dit adres).
Voor logies diene men zich rechtstreeks
tot bovengenoemde adressen te wenden,
ouder insluiting van postzegel voor ant-

woord. Bovengenoemde openstelling van
deze huizen geldt uitsluitend voor de
maand April; voor Mer en de volgende
maanden gelieve men derhalve nog geen
logies aan' te vragen.
Zoals bekend bedraagt het tarief voor
overnachten 4O cent voor georganiseer--
den (p.p. per nacht) en 6O cent p. p. p.
nacht voor ongeorganiseerden, terwijl
het gebruik van een slaapzak verplicht
is. Slaapzakken wprden voor maximum
5 .dagen verhuurd a 15 cent per zak.
Voor alle verdere ' inlichtingen wende
men zich tot het Centraal Bureau van
de NatuüTvriendenhuizen, Amstel 224—
226 te"Amsterdam.'

„Ons Honk" volgeboekt
Reeds thans kan worden medegedeeld,
dat het Natuurvrienderthuis Ons Honk
te Lage Vuursche voorde Paasdageii ge-
heel volgeboekt is.

De lente komt te (Cliché A. P.-archief).

Spaarsysteem en mogelijkheden
daarvan

De afdeling Reizen en Vacantie van
'-Vreugde en Arbeid heeft een spaar-
. systeem ingevoerd, zowel voor bedrij-

ven als voor individueleii. Hiertoe wor-
den spaarzegels uitgegeven ter waarde
van 25 cent, welke geplakt dienen te-
worden op speciale spaarkaarteii, die
plaats bieden aan 1OO' zegels. In de
eerste plaats Is dit spaarsysteem be-

, doeld voor de bedrijven, die willen spa-
ren om in de zomermaanden in bedrijfs-
verband een reis te organiseren.

Dit' sparen door de bedrijven kan op
verschillende wijze geschieden. Het be-
drijf kan b.v. van V. & A. een -aantal
zegels afnemen en deze tegen gehele of
gedeeltelijke betaling aan de personeels-
leden afstaan. In het laatste geval wordt
dus een deel door hè' bedrijf gespaard. ,
Echter kunnen ook individuelen aan dit
spaarsysteem deelnemen. De gespaarde
bedragen kunnen niet tegen contanten
worden ingewisseld, doch uitsluitend
voor reis- en vacantiedoèleinden, als
treinkosten naar familieleden, particu-
lier pension, boottochten enz. enz.
In het bijzonder wordt er de aandacht
op gevestigd, dat de gespaarde bedra-
gen ook kunnen worden aangewend
voor het betalen ven pensionkosten voor
de Troelstra-Oorden te Beekbergen of e

Egmond aan Zee, alsmede ook' voor de
reiskosten daarheen.
Bedrijven .of particulieren, die de ge-
spaarde bedragen hiervoor willen gebrui-
ken, dienen zich zo vroeg mogelijk tot
de Troelstra-Oorden te wenden voor het
bespreken van logies, teneinde teleur-
stelling te voorkomen. Men geve daarbij
datum van aankomst en van vertrek
nauwkeurig op, evenals het aantal per-
sonen, waarvoor logies gewenst wordt.
Het is noodzakelijk hierbij te vermel-
den, uit hoeveel echtparen en overige

. dames en heren, alsmede kinderen met
opgave van • leef tijd, het gezelschap be-
staat.
De pensionkosten bedragen ƒ 2.50 per
dag p. persoon, derhalve ongeveer ƒ 17.50
per persoon per week, waarbij dan nog
de reiskosten-en extra uitgaven gevoegd
dienen te worden. Voor kinderen be-
staat Ben. speciaal tarief.
Bij.correspondentie''diene men. postzegel -
voor antwoord in te sluiten.
Alle verder gewenste inlichtingen om-
trent de Troelstra-Obrden, alsmede de
verdere mogelijkheden .van het spaar-
systeem worden gaarne verstrekt door
het Centraal Bureau van Vreugde en'
Arbeid te Amsterdam, Amstel 224—226. .
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