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DE GROTE LIJN
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H adden we vorige week een geval van straffe discipline in de
Katholieke kerk te bespreken, thans ligf er een geval voor ons

uit het Protestante deel van onze bevolking. Een geval, dat even*
min tot verheugenis stemt. Het is geen vakbondsbelang, dat hier
ter sprake komt. Toch lijkt het ons goed de zaak op deze plaats
te behandelen. ,
Het is gebeurd op een der Zuidhollandse eilanden. Van de kansel
der Hervormde kerk af werden daar pleegouders opgeroepen voor
Rotterdamse bleekneusjes .om deze kinderen een paar weken op
het gezonde platteland te laten bijkomen. Op het land is immers
het leven nog altijd heel wat beter, dan in de stad. Niet alleen is
de lucht daar zuiverder en gezonder, maar ook de voeding is beter.
Bijna iedere inwoner heeft er goede aardappelen en groenten uit
eigen tuin, velen hebben zelf een varken geslacht en toompjes
kippen van..vijf tot tien stuks zijn niet zeldzaam. Een extra eitje
kan er dan voor zo'n stadskindje ook nog wel op overschieten.
Het plan op zichzelf was dus alleszins toe te juichen en zo ge*
schiedde het, dat een niet*kerkse inwoner, die van de oproep had
gehoord, de volgende dag naar den predikant stapte en zich bereid
verklaarde ook in zijn gezin een Rotterdammertje op te nemen.
Dominee nam verheugd het aan*
bod aan.
Maar. i . . enkele uren later
kwam de dienstbode van domi*
nee een briefje brengen, waarin
de predikant er op terugkwam,
dat hij het aanbod aanvaard
had. De gastvrije dorpeling was
gee» vaste kerkganger, zo heette
het in het briefje, en daarom
kon hij niet voor een stadskind
in aanmerking komen, omdat die
kindereif uitsluitend in hervorm*
de huisgezinnen mochten worden
ondergebracht..
Wij moeten hier onmiddellijk
aan toevoegen, dat de man,
wiens gulle aanbod zo grof werd
afgeslagen, een keurig mens is
en dat op zijn gezin ook niet het
minste valt aan te merken. Het
enige, dat, men vali de her*
vormde zijde tegen hem kan
aanvoeren, is dat hij niet kerks is.

, Wanneer wij onder onze lezers
een onderzoek zouden instellen
over de vraag, of de predikant
hier juist of onjuist heeft gehan*
deld, dan twijfelen wij er niet
aan, of niet een verpletterende
meerderheid zou een dergelijk
bekrompen standpunt worden
veroordeeld. Welk een zielige
hokjesgeest blijkt er uit! En men
vraagt zich zelfs af: hoe is het
mogelijk, dat een predikant, die
toch het verhaal van den Barmhartigen Samaritaan moet kennen,
zo benepen kan optreden. Het gaat hier om de gezondheid van een
stadskirid en deze gezondheid laat hij liever in de grote stad ver*
kwijnen, dan dat hij het kind toevertrouwt aan een gezin, dat niet
in de kerk komt. Hoe kleingeestig!
Wij zijn nog wel een heel eind van een gezamenlijk dragen van de
moeilijkheden af, wanneer men zo hardnekkig en ongemotiveerd
zich afzondert van het gehele volk. Ieder keert in tot zijn eigen
kringetje. Ieder verguist en verkettert wat daarbuitenN ligt; ieder
wenst de wijsheid in pacht te hebben en allen gezamenlijk falen om
de geest van saamhorigheid over hét gehele Nederlandse volk
waardig te doen worden.
ZuidsBeyerland, zo heet de gemeente waar zich dit voorval heeft
afgespeeld, heeft de Hollandse geest tegelijkertijd van zijn slechtste
en van zijn beste kant laten zien. De slechtste kant werd vertoond
door den predikant en de beste door den goedhartigen arbeider, die
gè"en ogenblik aarzelde toen hij hoorde, dat onderdak voor stadse
bleekneusjes werd gezocht en die er zich zijn hoofd niet over brak
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of het kind, waaraan hij herstel van krachten aanbood, uit een gezin
kwam van zijn eigen „richting" of niet.

En nu een ander geval, ook uit Zuid=Holland, maar niet van de
eilanden. Een arbeidersvrouw schrijft ons, dat zij haar oudste

dochtertje graag naar de huishoudschool zou laten gaan. Als ^o'n
meisje goed kan leren koken, naaien, stoppen enz., staat zij immers
heel wat beter voorbereid tegenover het leven, dan wanneer zij bij
moeder thuis blijft. Maar als het platteland al beter voorzien is
dan de stad van .voedsel, het staat bij de stad ten achter in het
opzicht van onderwijsgelegenheid. De naastbijzijnde school was in
Alphen a. d. Rijn en de afstand daarheen is te ver om te lopen
voor het meisje in kwestie. Een fiets heeft zij niet, het enige middel
om naar de school te komen is dus de autobus.
De moeder, blijkbaar eejn flinke vrouw, stapte naar de directrice
van de school en vernam tot haar opluchting, dat het schoolgeld
berekend werd naar het inkomen, zodat zij zich daarover geen zorg
behoefde te maken.
Maar het vervoer van en naar school werd een moeilijker kwestie. .
Het meisje zou drie dagen per week naar school moeten gaan.

De autobuskosten bleken per
maand ƒ 6,12 te bedragen.
„Wat schrok ik!", schrijft ons
deze moeder. „Al mijn hoop voor
mijn dochtertje was natuurlijk
verdwenen, want zoiets kan een
arm mens toch niet betalen!" En
zij vraagt ons, of het niet moge*
lijk is, dat deze kosten op de een
of andere manier worden ver*
minderd.
Ziedaar een andere moeilijkheid.
Voor leerplichtige kinderen moet
het gemeentebestuur vervoer van
en naar school betalen, indien
vervoer per autobus noodzake*
lijk is. Maar dit meisje is boven
de, leerplichtige leeftijd; de wil
om te leren is er, de school is er
ook, het schoolgeld is niet on*
overkomelijk, doch dit kind kan
niet naar school gaan wegens de
kosten van vervoer.
Zijn zulke mensen trouwe kerk*
gangers, dan wil een diaconie*
bestuur of de parochiekas nog
wel eens bijspringen, maar welke
hulp hebben mensen te verwach*
ten, die niet tot een kerkgenoot*
schap behoren? De gemeente*
besturen hebben er doorgaans
geen geld vopr beschikbaar,
want zij zijn tot dergelijke hulp
niet verplicht en zo blijft een
kind verstoken van het onder*
wijs, waarop het recht heeft.

Misschien zal men willen beweren, dat het meisje er juist géén
recht op heeft, omdat het geen verplicht onderwijs is, maar die
redenering gaat niet op. De onderwijsgelegenheid is er juist voor
kinderen van deze leeftijd en als de vraag naar onderwijs er is,
moet de mogelijkheid om dat onderwijs te volgen, geschapen wor*
den. Het is een wantoestand, dat zo'n meisje verstoken blijft van
het voor haar bestemde onderwijs, alleen omdat haar ouders de
autobus niet kunnen betalen.

Zowel het eerste geval als dit tweede toont aan, dat er in ons land
nog weinig begrip van nationale solidariteit bestaat. Men voelt

zich geen eenheid en men voelt de noden van den enkeling nog niet
als de zorg van de gemeenschap en men beschouwt het nog njet
als een natuurlijk recht van iederen burger dat zijn kinderen gebruik
mogen maken en gebruik kunnen maken van iedere onderwijs*
inrichting, die voor die kinderen in aanmerking komt.
Er moet in Nederland nog heel wat gebeuren eer de socialistische
gedachte het volksleven gaat beheersen.

Hoog steken de schoorstenen boven de stomme
fabrieken uit, mastend ver in het rond.
Uit hun ranke lijven, steil van de grond,
Wellen vet en zwellend rookkolommen.
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't 7s een doolhof van daken en van muren,
Waartussen de mier^mens klein verdwijnt...
Achter ramen, waar geen zon door schijnt,
Doorzwoegen de werkers hun aangemeten uren.

In de straten hangt roet en stof van kolen, -—
Lawaaien de bedrijven dag en nacht.
Niemand kent rust; zelfs in haven en gracht
Ligt stilte slechts in rottende riolen.

De straten, waar d' arbeiders in wonen,
Beschemeren beschaamd hun schamele staat
Zij zijn hier bijzaak; - - waar het om gaat,
Is hogere productie en lager lonen.

I
Na de stoomgil voor de schaft zitten groepen
Werkers bij elkaar — de beklemming ontvlucht—, j
Om in roef-versluierd „frisse lucht"
Ruimte en brood te genieten op de stoepen.

l

Fabrieksstad, — kun je dan niets anders geven,
Dan mens en machine als molenwieken jagen
Rond en rond, — doof voor het vragen:
Mag de werker niet in vreugde leven? C. D. i
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Waar de sterken de zwakken, helpen
en de zwakken weer sterk worden

N a een mooie fietstocht dwars door
de hei en langs prachtige dennen-

lanen, waar de warme lentezon in
haar dartelheid over het voorjaar
dansende lichtjes tovert, komen wij
aan een bouwsel, dat door ingewijden
bestempeld wordt met de naam van
„pantserkruiser". En terecht, het
eigenaardig bekoepelde gebouw met
zijn langgerekte vorm en zijn twee
verdiepingen -- boven- en beneden-
dek — doet wel zeer sterk aan zulk
een vernietigings-vaartuig denken.
Niet alleen in uiterlijk, maar ook
in wezen komt zij daarmee overeen/
Er wordt hier ook een slag gestreden;
n.l. een verbitterde oorlog tegen den
geniepigen volksmoordenaar: de tu-
berkel-bacil.
Hier zetelt de hoofdmacht van „Zon-
nestraal", het sanatorium in ons
mooie Gooi, waar t.b.c.-patiënten
worden verpleegd.
Wij worden ontvangen door ir. A. C.
de Frenne, den bedrijfsdirecteur van
„Zonnestraal", die ons het een en
ander zal vertellen van de strategie
tegen de kleinste, maar toch meest
gevreesde vijandelijke macht ter
wereld. ,,Op het ogenblik worden er in
ons sanatorium ongeveer 260 patiën-
ten verpleegd, met inbegrip van de
uitwonendeii. De laatsten zijn de zo-
genaamde nazorgpatiënten, die voor
een deel op ons terrein en vsrder in
Hilversum wonen. Zonnestraal wordt
bezocht door normale long-tubercu-
lose-patiënten, allen mannelijk. Door
chirurgisch ingrijpen wordt getracht
de verwoestende ziekte tot stilstand
te brengen. Als dat gelukt, moeten
rust, "zonlicht en lucht het verdere
doen.
Daarna kan geleidelijk aan arbeids-
therapie toegepast worden. Arbeids-
therapie is het inschakelen van
arbeid als geneesmiddel.
De herstellende patiënt begint weer
te werken. Eerst een uur of nog kor-
ter, maar geleidelijk aan — dat alles

onder streng medisch toezicht — lan-
ger, tot ten laatste een normale
arbeids-dag bereikt is.
Patiënten, die — zoals dat met een
vakterm uitgedrukt wordt — genoeg-
zaam hersteld zijn gaan weer in de
maatschappij terug. Anderen blijven
op Zonnestraal werken onder voort-
durende bescherming en gaan dan-
wonen op het terrein van het sana-
torium of in Hilversum. Dat zijn de

- nazorg-patiënten, die hun arbeids-
prestaties op Zonnestraal betaald

x krijgen, waar zij en hun gezinnen
van kunnen leven."
Dan komen wij tot een punt van be-
spreking, waarvoor wij eigenlijk hier
gekomen zijn. Wij ontvingen nameliik
enige tijd geleden een brief van een
enthousiasten Hilversummer, die ons
het idee • aan de hand deed. om tot
een inzameling van postzegels
te komen, waarvan de opbrengst
een niet onbeduidende aanvul-
ling voor de financiële positie van
..Zonnestraal" zou kunnen betekenen.
Wegens begrijpelijke redenen - - de
jaarlijkse collecten kunnen niet meer
worden gehouden, de oorlogsjaren
eisten grote financiële offers voor eva-
cuatie- en beschermingsmaatregelen
en het houden van de bekende Zonne-
straal-loterijen was tot voor kort niet
toegestaan -- staat de kas van het
sanatorium er nu nle| al te gunstig
voor.
„Ja", zegt de heer De Frenne. ,,in
principe zijn wij daar natuurlijk direct
voor. maar de praktijk — wij on vin-
gen namelijk al gedurende enige jaren
postzegels - - heeft uitgewezen, dat
het zeer moeilijk is, om daarmee het
financiële succes te bereikep, dat men
er in theorie van zou verwachten.
De zegels worden zoals men weet per
kilo door verschillen/ie postzegel-
handelaren oDf?ekocht, die ze gebrui-
ken voor de goedkope collecties, welke
men per enveloppe in de postzegel-
zaken kan kopen.

De voornaamste geneesmiddelen: licht en lucht (Fotg A.P-Breijer)

Arbeids-therapie is de bevestiging van de stelregel, dat arbeid levert en
leven arbeid is. (Foto: A.P.-Breijer)

Het inzamelen van oude gebruikte
postzegels kan alleen nut voor onss af-
werpen, indien dit bij zeer grote hoe-
veelheden geschiedt. Het komt nogal
eens voor, dat de een of andere land-
genoot ons te goeder trouw een zakje
postzegels stuurt, die alle bij elkaar
misschien een waarde hebben van vijf
centen. Voor het verzenden moet hij
zelf misschien nog wel een dubbeltje
betalen, zodat die bedragen in gener-
lei verhouding tot elkaar staan.
Voor7dat zakje postzegels van vijf
cent, wat ons gestuurd is, moeten wij
nog heel wat administratief werk ver-
richten. Neen. het inzamelen van ge-
bruikte postzegels als bron van in-
komsten kan alleen een goede kans
van slagen hebben, indien daarvoor
een grote organisatie in het leven zou
worden geroepen, die natuurlijk weer
uit vrijwilligers zou moeten bestaan.
De postzegels zouden dan centraal
kunnen worden ingenomen en alleen
op deze wijze zou er inderdaad een
goed financieel resultaat voor onze
stichting uit voort kunnen vloeien."
Wij maken van de gelegenheid ge-
bruik, om meteen eens rond te
kijken op het uitgestrekte sanato-
rium-terrein, een prachtig landgoed,
dat met zijn gebouwencomplexen
ruim 100 H.A. groot is d.i. ongeveer
driemaal het Vondelpark. Het uit-
zicht op deze zonnige voorjaarsdag
vanaf het balcon op de tweede ver-
dieping is onvergelijkelijk schoon.
Majestueus wisselen de donkere
dennebossen elkaar af in het
glooiende heidelandschap. En later,
als wij meer van nabij de verschil-
lende inrichtingen bezichtigen, ko-
men wij andermaal onder de indruk,
maar nu van het prachtige werk, dat
daar voor ons volk verricht wordt.

Vooreerst de lichte, frisse lighallen,
waar de ernstige patiënten op ge- -
makkelijke rustbedden ver van het
rumoer en stof van de grote stad
onder de heilzame zonnestralen de
eerste schreden op de weg tot gene-
zing zoeken. Ziet de tevreden gezich-
ten. Het vakkundige personeel weet
het hun naar de zin te maken. De
ledige uren worden oenut om het een
en ander te knutselen of om de geest

te verfrissen door lezen en leren.
Dan de gezellige huisjes, verspreid
onder blader- en naaldendak. Daar,
wonen de nazorg-patiënten, die hun
dagelijkse arbeid verrichten in- de
werkplaats van „Zonnestraal". En
die werkplaatsen zelf.
Meer dan ooit leren wij hier, dat
arbeid het schoonste goed is, dat den
mens geschonken is geworden. Hier
voelen de mensen zich niet ziek
meer, hier voelen zij zich opgenomen
in de gemeenschap door de volksver-
bindende arbeid.
En wie nu denkt, dat de werkstuk-
ken, jlie vervaardigd worden, niet zo-
veel om het lijf hebben vergist zich.
In de ene werkplaats groeien aan de
lopende band, onder de handen van
de tientallen, vaak zeer vakkundige
arbeiders, adresseermachines, die de
toets der vergelijking met de produc-
ten van de „echte" bedrijven met
succes kunnen weerstaan. In een.
ander gebouw worden meubelen ver-
vaardigd. En de specialiteit van de
werkplaatsen in het sanatorium is
het bouwen van zeilboten, zoals
B.M.'s en vergrote B.M.'s.
Arbeid is leven en leven is arbeid.
Dit devies wordt; door „Zonnestraal"

TJÜ de arbeidstherapie bevestigd.

Er valt over „Zonnestraal" nog veel
te vertellen. Niet iii de laatste plaats
over den Amsterdamsen arbeiders-
jongen van Kattenburg Jan van
Zutphen, die in zijn jonge jaren een
open oog heeft gehad voor de ver-
woestingen, die de tuberculose onder
de volksmassa aanrichtte, en aan
wiens energie en geestdrift het _tg
danken is, dat dit „Zonnestraal" tot
stand gekomen is.
Beperktheid aan suimte noopt ons
echter dit artikel te beëindigen. Wij
willen nog even terugkomen op het
idee van den schrijvenden Hilver-
summer, n.l. om postzegels te verza-
melen voor de tnb.c.-bestrijding.
Het moet mogelijk zijn om een grote
organisatie in te schakelen voor deze
sluimerende kapitaals-mogelijkheid.
Wij leggen dit probleem gaarne aan
de openbare mening voor en hopen
hierop later nog eens terug te kun-
nen komen.



IN PLAATS VAN STEUN . . . . Loonbelasting

Gedwongen om
schuld te maken
E en brief van een lid van de

Landarbeidersbond bracht ons
dezer dagen naar een gehueht op de
Fries-Groningse grens, een veenkolo-
niaal dorp, ontstaan in de tijd, toen
turf goud was en overal in Friesland
het hoogveen werd afgegraven.
Toen het hoogveen was afgegraven,
•waren de veenbazen rijk. de arbeiders
arm en de grond een dorre woestenij,
een complex heide, niets meer
Op die heide woonden de arbeiders in
hokken en hutten. Ze waren de groot-
ste helft van het jaar werkloos. In de
maanden, dat ze wel werk konden
vinden, was het tegen een hongerloon.
Maar die arbeiders waren van een
taai soort en er zat.pit in. Zij hebben
de heide ontgonnen en er toch nog
vruchtbare grond van gemaakt. De
hokken en hutten werden keuterboer-
derijtjes.- En daarop vonden zij voor,
tijdens en na de grote wereldoorlog
inderdaad een bestaan. Toen was var-
kensvlees, waren eieren en zuivelpro-
ducten duur en voermiddelen goed-
koop. Door hard te zwoegen en het
gehele gezin mee te laten werken wis-
ten ze zich te handhaven en velen
gingen zelfs zienderogen vooruit.
De crisis van 1929 drukte ze evenwel
weer in het moeras terug. En onze
christelijke regeringen hebben door
star vasthouden aan de „hoofdsom"
der schulden en door onvoldoende be-
grip vari het kleine boerenbedrijf,
honderden van hen weer tot armlas-
tigen gemaakt.
Een enkele heeft zich weten te hand-
haven; men vrage echter niet ten
koste van hoeveel opofferingen en
ontberingen en over een der gelijken
arbeider gaat dit artikel.
In de negentiger jaren van de vorige
eeuw kocht een arbeider, toen in de
kracht van zijn jaren, een lap grond
van anderhalve hectare. Daarop werd
een klein boerderijtje gebouwd. Alles
werd met een zware hypotheek belast,
maar de arbeider en zijn vrouw waren
jong, ze waren sterk en ze hadden
vertrouwen in de ftoekomst. Ze werk-
ten samen van de vroege morgen tot
de late avond. In de stal kwam een
koe, later twee; in het varkenshok
liepen een aantal biggen, tientallen
kippen scharrelden om het boerde-
rijtje hun kostje op. De vrouw ver-
zorgde het boerderijtje, de man
werkte hier en ginds, overal, waar
maar werk te vinden was. Er kwamen
kinderen en het huwelijk was daar-
mee rijk gezegend
Zo werkten ze samen en ze gingen
vooruit. De koeien werden eigendom,
de hypotheek op land en huis werd
langzamerhand afgelost. De kinderen
vlogen het ene na het andere uit het
ouderlijk nest en toen de crisis kwam,
was er nog alleen maar een jongen
van toen zo ongeveer 16 jaar.
Dat is alles doodgewoon, nietwaar
lezer? Zo zijn er tientallen, honder-
den arbeidersgezinnen geweest. En
het zou zelfs normaal geweest zijn,
als we hierna moesten schrijven, dat
toen de crisis doorwerkte de arbeider
langzamerhand zijn eigen bezit moest
afbreken tot hij niets meer had en in
de werkverschaffing terecht kwam.
Maar hier is een uitzondering. Dit-
kleine boertje handhaafde zich. dank
zij de steun van zijn jongen, die even
hard zwoegde als de oud geworden
vader, die elders ging werken en dan
trouw het loon thuisbracht. Zo met
zijn drietjes wisten ze het kleine be-
drijfje te hoeden.
Toen hij 22 geworden was, knoopte
de jongeman verkering aan inet een
meisje uit de omgeving. Die verke-
ring duurde twee. drie, vier, vijf jaren.
Trouwen was niet mogelijk, want de
jongen was kostwinner voor het ge-
zin. Toen kwam de oorlog en daarmee
de kans. Want de prijzen van de
zuivelproducten gingen omhoog en
eindelijk leverde het kleine boerde-

rijtje net zoveel, dat de jongeman,
als hij zelf elders ging werken, nog
net een eigen gezin en dat'van vader
en moeder kon onderhouden.
Op die smalle 'basis Werd het huwelijk
opgezet. Er werd een kamer bijge-
bouwd aan het kleine boerderijtje en
daarin gingen de jongelui wonen. De
jonge vrouw werkte met den ouden
vader op het kleine bedrijfje, de jon-
geman werkte elders, 's Avonds en
Zondags hielp hij mee. wat hij kon.
En al was het bestaan.niet breed, ze
kwamen er zonder dat steun van
maatschappelijk hulpbetoon behoefde
te worden gevraagd.
Maar de winter kwam! Onze man
werd werkloos. Eerst kreeg hij tien
weken steun uit de werklozenkas van
zijn vakbond, daarna vroeg hij opge-
nomen te worden in de steunregeling.
Verwacht u. le'zer. dat in deze chris-
telijke gemeente, waar predikant en
trouw-de-kerk-bezoekende-boeren er
prat op gaan, dat hun arbeiders niet
lid zijn geworden van het N.V.V., dat
in deze christelijke gemeente deze
arbeider onmiddellijk In de steun-
regeling is opgenomen? Al§ beloning
voor zijn ouderliefde, als uitdrukking
van de waardering voor alles wat deze
jonge man heeft gedaan?
Verre van dat. Hij kreeg bezoek van
een controlerende!» ambtenaar, die
veel vroeg en veel opschreef. Toen
verliep een hele poos. Maar eindelijk
toch ontving de man bericht.
Hij kreeg geen steun. Waarom niet?
Hij woonde bij zijn ouders in. die een
huis bezaten ter waarde van vier
duizend gulden (!). Dat was niet
slechts vijftienhonderd gulden hypo-
theek belast en omdat vijftienhon-
derd niet de helft van vier duizend is,
kon hij niet eerder in de steunrege-
ling worden opgenomen, voor die vijf-

honderd gulden waren opgeteerd.
Want de voorschriften eisen, dat
minstens 50 % van de waarde met
hypotheek moet zijn belast, eer steun
kan worden gegeven, fiet huis is wel
eigendom van zijn vader, maar in ge-
val van samenwoning maakt dat geen
verschil. De man heeft tegen deze
dwang om schulden te maken gepro-
testeerd. Het gaf niets. Toen schreef
hij naar „Arbeid". Ons blad ging er
op uit en ried den man aan naar het
districtskantoor van het N.V.V. te
gaan. En daar is men onmiddellijk
voor hem in de bres gesprongen. Het
resultaat is geweest, dat hem alsnog
de steun is uitgekeerd. Gelukkig had
hij inmiddels, toen de winter geëin-
digd was, weer werk gevonden.
Op het Districtskantoor van het
N.V.V. vertelde men ons van vele ge-
vallen, waarin men de rechten der
arbeiders had moeten verdedigen. En
de meeste hadden betrekking op vroe-
gere leden der confessionele bonden,
die door hun trouw-de-kerk-bezoe-
kende-werkgevers in hun rechten te-
kort waren gedaan. Vergeefs zochten
zij dan hun recht, tot zij. het ver-
maan van den predikant niet
achtend, naar" het N.V.V.-kantoor
stapten.
Er zijn in ons lieve landje nog heel
wat ambtenaren, die een sociale taak
te verrichten hebben, die nog niet
weten, welke die taak is. Die nog
menen, dat ze de voorschriften uit
het Colijniaanse tijdperk star moeten
toepassen. Gelukkig is er dan nog al-
tijd, zoals ook in dit geval, de vak-
organisatie, die kan ingrijpen. Maar
waar moeten de niet-georganiseerden
heen? Moge dat een gewetensvraag
zijn voor hen, die de christelijke ar-
beiders van het N.V.V. proberen af te
houden.

rHOUDEN EN TELEN,

VAN KONIJNEN

H et voorjaar Is aangebroken; nog
enkele dagen en het jonge groen

bot alom uit en daarmee de gouden
tijd voor onze konijnen Nu zij men met
het voeren van het jonge groen voor-
zichtig. In ons volgend artikel zullen
we over de groenvoedering een en
ander vertellen. Nu willen we het
hebben over het aanschaffen van
jonge dieren. In April en Mei wor-
den de meeste jongen gekocht; het
groenvoer is dan ruim voorhanden en
het varkentje voor den kleinen man
kan dan goedkoop gehouden worden.
Maar wil dat met voordeel geschie-
den, dan is het niet onverschillig
welk konijn men koopt. -Vooral zij die
vroeger nooit konijnen hielden, me-
nen vaak, dat het volkomen onver-
schillig is welk konijn men neemt als
het niet voor de sport, doch om de
bout wordt gehouden. Dat is echter
geenszins het geval; men zoeke zich
een raskonijn? Die mag fouten heb-
ben, maar geen grove. Een scheve
staart, een witte nagel, een onzuivere
kleur e.d. kleine fouten, maken een
konijn voor de sport ongeschikt, ter-
wijl het als vleeskonijn evenveel waard
is als een dier dat een sieraad is van
zijn ras. "
Een rasloos konijn is echter altijd
mis En deze worden, helaas, nog het
meest gefokt. Voor een deel .is dat de
schuld ban de konijnenfokkers zelf,
die aan het nut van één konijn bijna
steeds onvoldoende gewicht hebben
gehecht. Daardoor zijn 'er in ons land
veel te veel rassen die niet als nut-
konim mogen worden beschouwd. Na-
tuurlijk geven ook zij wel een sma-
kettike bout doch zij eten veel te
veel in verhouding tot het vleee dat
ze opleveren. Dat hebben ze gemeen
met de rasloze dieren, die eveneens
meestal onproductieve voedselverslin-
ders zijn.
Zij zijn de moeite en de kosten niet
waard. Door de hoge prijs die de ko-
nijnen op het ogenblik opbrengen,
wordt er maar raak gefokt. Alles wat
voedster is wordt voor de fok ge-
bruikt met het gevolg, dat we nu.
reeds op markten allerlei rommel
zien De jongen- worden veel te vroeg
van de moeder genomen de voedsters
veel te snel weer bij den ram gebracht,

zodat het tweede nest vrijwel uitslui-
tend zwakke dieren geeft.
Wij hebben de laatste weken tal van
nesten konijnen gezien bij voedsters^
die nooit voor de fok hadden mogen
worden gebruikt. Deze voedsters wor-
den zoveel mogelijk uitgebuit en de
kopers der jongen worden opge-
scheept met rommel waar ze niets
dan displeizier en nadeel van onder-
vinden. Een ander kwaad woekert ook
welig; n.l. de veel te grote nesten.
We zagen nesten van 10 tot 13 jon-
gen, namen zelfs waar, dat twee nes-
ten bij één voedster waren gebracht
om de andere voedster weer spoedig
te kunnen laten dekken. Dat is alles
zwendelpraktijk. waarvan Jan Publiek
de dupe wordt. We raden onze lezers
dan ook aan liever geen konijnen aan
te schaffen dan deze rommel te
kopen.
Jongen die goed zijn, kunnen alleen
komen uit nesten van niet meer dan
8 stuks en moeten dan rasdieren zijn.
Maar'het is niet, voldoende dat het
een rasdier is, het moeten ook dieren
zijn -van nutrdssen. Als nutrassen
beschouwen we die rassen die met 6
maanden een behoorlijke bout leve-
ren. In de normale tijd hebben we in
onze fokkerij eens nagegaan hoe duur
het vlees levend gewicht komt in de
eerste B maanden en in de maanden
daarna en dat gaf het verrassende
resultaat, dat een pond konijn levend
gewicht, de eerste 6 maanden 14 et.
kosten en daarna ongeveer 33 cent.
Met 6 maanden moet een konijn dan
ook slachtrijp zijn. Stellen we deze
eis, dan komen als nutra^ in aanmer-
king: Franse hangoor, de Weners, de
Groot-Chinchilla en het Groot-Zü-
ver-konijn.
Ook de Vlaamse reus en de Lotharin-
ger komen nog als nutkonijn in aan-
merking. Zij .zetten echter de eerste
6 maanden onvoldoende vlees en
moeten tot 8 maanden worden ge-
houden Wie echter een groot gezin
heeft, kan ook deze rassen nemen, al
geven wij aan de Franse hangoor ook
dan de voorkeur.
Kent men een betrouwbaar fokker,
dan kan men voor dé slacht ook een
kruising nemen van Franse hangoor
en Vlaamse reus of Lotharinger. Maar
men moet dan zeker weten met deze
kruising te doen te hebben
Wij geven onze lezers dan ook de raad
te pogen, een dezer soorten machtig
te wórden. Als het kan late men zich
bij het aanschaffen voorlichten door
iemand met kennis en ervaring.

en

Vacantiebons

T erwijl na een jaar practrjk in het
algemeen kan worden vastgesteld,

dat de loonbelasting gunstig werkt,
blijkt het systeem van heffing toch
een paar onbillijkheden in te houden,
die een nadere regeling vereisen.
De onmiddellijke relatie tussen de
belasting en de over korte tijdvakken
genoten inkomsten en de in het
tarief vervatte progressie hebben een
onrechtvaardige benadeling tenge-
volge van bepaalde groepen belasting-
plichtigen. Allen, die een in verhou-
ding hoog dag-, week- of maandloon
ontvangen in minder dagen, resp.
weken of maanden dan in een jaar
voorkomen, betalen veelal aanmerke-
lijk meer loonbelasting, dan bij het-
zelfde inkomen regelmatig verdeeld
over een vol jaar aan loonbelasting
of bij hetzelfde jaarinkomen aan in-
komstenbelasting verschuldigd is.
Weliswaar is bij de 9dè Uitvoerings-
beschikking van het Besluit op de
Loonbelasting 1940 voor een bepaalde
categorie, die het bovengenoemde na-
deel in sterke mate ondervindt, n.l.
de losse arbeiders, een afzonderlijk
lager, tarief op de grondslag van dag-
loon vastgesteld, dat echter het
nadeel wel enigszins vermindert, doch
het niet opheft.
Tegenover de bovengenoemde be-
zwaren is binnen het systeem van de
loon- en inkomstenbelasting de
mogelijkheid tot correctie volledig
gegeven. De mogelijkheid" is n.l. open-
gehouden naast de loonbelasting een
aanslag op te leggen in de inkomsten-
belasting en de .reeds ingehouden
loonbelasting daarmede te verrekenen.
Overtreffen de te verrekenen bedra-
gen van de loonbelasting de aanslag
in de inkomstenbelasting, dan wordt
het verschil teruggegeven.
Behalve in een reeks van gevallen,
waarin de staat door uitsluitende
heffing van de loonbelasting zou
worden benadeeld, heeft een a*nslag
in de inkomstenbelasting volgens de
7de Uitvoeringsbeschikking van het
Besluit op de Loonbelasting 1940
steeds plaats ten opzichte van artis-
ten, enz. in verband met hun meestal
zeer ongeregeld inkomsten.

De mogelijkheid om tegemoet te
komen aan de uit het systeem van >
heffing van de loonbelasting voort-
vloeiende bezwaren, zonder te ver-
vallen in een oneindig aantal uit-
zonderingsbepalingen is echter voor
alle benadeelden gegeven^ door ver-
evening,, van het teveel betaalde door
een aanslag in de inkomstenbelasting.
In dit verband heeft het N.V.V. aan
den waarnemend Secretaris-Generaal
van het Departement van Financiën
verzocht:
a. ambtshalve steeds een aanslag in
de inkomstenbelasting op te leggen
aan de houders van een loonbelasting-
boekje (de losse arbeiders volgens de
9de Uitvoeringsbeschikking) en daar-
mede de volgens dit boekje afgehou-
den loonbelasting te verrekenen;
b. op verzoek van den belastingplich-
tige steeds een aanslag in de in-
komstenbelasting op te leggen, met
verrekening van de ingehouden loon-
belasting.
Ingeval van niet ambtshalve gecorri-
geerde te hoge loonbelasting kan dan
van de regeling volgens b gebruik
worden gemaakt. De hierdoor ver-
kregen correctie kan gaan tot 100 pet.
van het oorspronkelijk betaalde
bedrag.
Tevens heeft het N.V.V. verzocht een
andere regeling toe te passen ten
opzichte van de berekening van
vacantiebons, daar de tot nu toe toe-
gepaste optelling van de waarde dezer
bons bij het weekloon, eveneens als
gevolg van de progressie, tot een
hogere belasting van het jaar-inkomen
leidt, dan wanneer de waarde van de
bons bij uitbetaling als loon zou
worden aangemerkt.



KRONIEK VAN DE ARBEID
Huispersoneel

en ziektewet
De Sociale Verzekering kent ten aan-
zien van de verzekeringsplicht ver-
scheidene „grensgevallen" Gevallen
dus, waarbij de vraag of een arbeider
Ingeval van ziekte of ongeval voor uit-
kering in aanmerking komt, niet zon -
der meer toestemmend beantwoord
kan worden, omdat het twijfelachtig
is of de arbeider wel onder de oetref-
fende wet valt.
Hoe minder van dergelijke grensgeval-
len er zijn, hoe beter het uiteraard
voor de verzekerden is.
Het valt dan ook steeds toe te juichen,
wanneer hetzij door wetswijziging,
hetzij door een uitspraak van den be-
roepsrechter in hoogste instantie een
uitspraak gegeven wordt, die er toe
bijdraagt het aantal grensgevallen te
verminderen. Temeer wanneer dit ge-
beurt op een wijze, die de belangheb-
bende groep van arbeiders ten gunste
komt.

Een dergelijke uitspraak nu, heeft de
Centrale Raad van Beroep korte tijd
geleden gegeven.
Zoals bekend, is de verzekeringsplicht
voor ziektewet en ongevallenwet af-
hankelijk van het werkzaam zijn in
een onderneming, en is huispersoneel
uitdrukkelijk van deze verzekering
uitgesloten.

Dertig jaar N.V.V-lid

D at iemand 25 jaar lid van een vak-
d is, Is tot op zekere hQOgte s-een

zeldzaamheid. In verschillende vak-
bonden worden jaarlijks vrij wat leden
bij hun 25-jarig lidmaatschap gehul-
digd. Toch blijkt uit het feit van de
huldiging reeds, dat op het totaal van
het aantal leden de zilveren jubilaris-
sen gering in aantal zijn. Belangrijk
zeldzamer is echter een 30-jarig. jubi-
leum. En met genoegen maken wij er
dafi ook melding van, dat het N V.V.-
lid J. van Kuyk te Rotterdam sinas
enkele dagen 30 jaar lid van het N.V.V.
is. Aanvankelijk schaarde hij zich
onder de destijds bestaande glasbe-
werkersorganisatie. waarvan hij zes
jaar lid was. In 1918 ging hij over naar
de Algemene Nederlandse Meübel-
makersbond en van deze bond maakt
hij nog steeds deel uit. Van Kuys, die
thans 48 jaar is, trad dus reeds op
18-jarige leeftijd toe tot de vakbewe-
ging en bleef haar tot de huidige
trouw.
Bij leven en welzijn zal hij
twijfel komend jaar zijn zilveren jubi-
leum bij de Meubelmakersbond «eren.
Wij stellen hem hier als voorbeeld \an
trouw aan de organisatie — een voor-
beeld, dat in :'
zonder twijfel dubbele waarde h

Commissaris Woudenberg reist de laatste weken weer onafgebroken het
land af om in bedrijfssamenkomsten te spreken over de bedrijfsgemeen-
schap. Het is een moeilijke taak, die de commissaris daarmee op zijn
schouders heeft genomen, doch onvermoeid trekt hij van het ene bedrijf
naar het andere om er de toekomstige ontwikkeling te schetsen, zoals hij
die ziet. De ervaring leert, dat waar de spontane belangstelling ontbreekt,
djn woorden toch belangstellend worden gehoord en zorgvuldig worden
gewogen. Het zijn geheel nieuwe begrippen voor de Nederlandse arbei-
ders, die ter sprake komen, "en de toekomst zal moeten leren, of het
inderdaad mogelijk zal zijn ondernemers en arbeiders tot elkaar te brengen
in een geest van samenwerking. (Foto A.P.)

Nu komt het in de practijk uiteraard
voor, dat er krachten zijn, die gedeel-
telijk in de huishouding, en overigens
in de onderneming van hun werkgever
werkzaam zijn. Ten aanzien van deze
arbeiders rijst de vraag: zijn zij nu
verzekeringsplichtig of niet, een vraag,
die zowel voor den werkgever met het
oog op het plaatsen op de loonlijst, als
voor den werknemer met het oog op
eventueel ziekengeld van belang is.
Totnogtoe werd aangenomen door de
risicodragende organen, dat verzeke-
ringsplicht ingevolge de ziektewet
alleen dan bestond, wanneer tenmin-
ste 50 pet. van de werkzaamheden in

-de onderneming, kantoor, winkel, ate-
lier, pension e.d. werd verricht, tn ge-
vallen, waar het percentage lager lag,
werd geen verzekermgsplieht aange-
nomen.

De bovenbedoelde uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep heelt hieriu
wijziging gebracht, want ofschoon
door een Raad van Arbeid ten aanzien
van een dienstbode, die gedeeltelijk en
wel voor 60 pet. in de huishouding van
haar werkgeefster, en voor 40 pet. in
het pensionbedrij f van deze werkgeef-
ster werkzaam was werd aangenomen,
dat zij geen recht op ziekengeld had,
heeft de Centrale Raad het tegendeel
beslist. Met betrekking tot het uit te
keren ziekengeld werd bepaald, dat
dit 80 pet. zou bedragen van datgene
wat de arbeidster verdiende met haar
werk in het pensionbedrijf. Dat wil
dus zeggen, dat het loon gesplitst
werd in een verzekeringsplichtig en
een niet verzekeringsplichtig deel,
welk laatste voor de uitkering dus
buiten beschouwing blijft.

Voor de belanghebbenden betekent
de uitspraak in twee opzichten een
verbetering.
Ten eerste ziekengeld, ook al wordt er
voor minder dan 50 gct. in de „zaak"
gewerkt, maar ten tweede betekent
het ook, dat daar verzekeringspiicht
voorde ziektewet vaststaat, er tevens
verzekeringspiicht voor de zieken-
fondsverzekering, die aan de ziektewet
gekoppeld is. bijkomt, en aansprauk
gemaakt kan worden op ziekenfonds -
coupons en dientengevolge op alle ver-
strekkingen, die het verplichte zieken-

fonds voorx de aangeslotenen mee-
brengt.

Verkeersongevallen
Nog altijd bestaat het probleem van
de verkeersongevallen, geschied op
weg van het werk naar huis en omge-
keerd. Bestaat er in die gevallen recht
op uitkering of niet? In het algemeen
kan gezegd worden, dat recht op uit-
kering bestaat, wanneer de arbeider
zich langs de normale weg — dus zon-
der bijzondere omwegen — naar de
plaats van bestemming begeven heeft
en alles heeft gedaan om bijzonder ge-
vaar te vermijden.
Uitspraken, die de Centrale Raad van
Beroep op dit punt de laatste tijd ge^
geven heeft, verduidelijken, wat hier-
onder moet worden verstaan. Zo werd
bijvoorbeeld ongevalsuitkering „oege-
kend — ofschoon deze in eerste aanleg
door de Rijksverzekeringsban* was ge-
weigerd — aan een arbeider, die op
weg van zijn werk naar huis door een
anderen wielrijder was aangereden.
Van dezen laatsten wielrijder kwam
vast te staan, dat hij het ongeval had
veroorzaakt door zich niet te houden
aan de regels van het verkeer.
In een andere beroepszaak werd de
arbeider echter in het ongelijk gesteld.
Hem was onderweg naar huis een
verkeersongeval overkomen met de
vrachtwagen, die hem en zijn maats
meenam. Onderweg was de tocht on-
derbroken om in een^café iets te ge-
bruiken. Dit oponthoud, dat ongeveer
een uur duurde, was volgens de opvat-
ting van de Centrale Raad een onder-
breking van de reis, die tevens het
verband met de dienstbetrekking had
verbroken en daarmee het recht op
schadeloosstelling had doen vervallen.
Evenmin werd uitkering toegekend
aan de nabestaanden van een arbei-
der.,-die op een onbewaakte spoorweg-
overgang, gelegen op de weg van het
werk naar huis door een dodelijk on-
geval was getroffen.
Het ongeval, dat waarschijnlijk mede
te wijten was aan de doofheid van den
arbeider, en verder aan de weersom-
standigheden op het moment, dat het
ongeval gebeurde, .bleef 'volgens de
Centrale Raad niettemin toe 'te schrij -
ven aan persoonlijke onvoorzichtige

Vogelbescherming
Naar aanleiding van onze artikelen
over de vogelbescherming in Arbeid
no. 3 en 4 ontvingen wij een brief
van onzen ubonné W. Michel te Haar-
lem, die op dit gebied een deskundige
is. In grote trekken is hij het met
onjj eens; hij geeft zelfs een voor-
beeld van de grote ondeskundigheid,
die sommige ambtenaren die met de
naleving van de Vogelwet 1936 belast
zijn, soms aan de dag leggen. Wij
veroorloven ons, zijn voorbeeld aan
te halen:

„Op zekere dag komt er, in een
vogelwinkel een heer die vertelt, dat
hij komt toor de uitvoering Vogel-
wet 1936. De winkelier is afwezig, een
broer staat zolang in de zaak. De
ambtenaar verlangt de vergunning te
zien, deze wordt getoond In de zaak
zitten in een kooi een paar goud-
vinken, notabene verboden te hou-
den, te vervoeren, te verkopen of in
voorraad te hebben

De ambtenaar vraagt: „Wat zijn
dat voor vogels?" De broer van den
winkelier, wetende dat het verboden
is deze vogels te houden, antwoord-
de: Bloedvmken-" £e zijn mooi,"
sprak de ambtenaar, „wat kosten
ze?" De broer van den winkelier,
bang, dat de ambtenaa^ ze zou kopen,
noemde toen een tweemaal zo hoge^
prijs, waarna, de ambtenaar, nadat
hij nog eens, naar de goudvinken ge-
keken had, vertrok."

Deze geschiedenis spreekt voor zich-
zelf. Zij bewijst nog eens, dat er aan
de uitvoering van de Vogelwet heel
wat hapert!

gedragingen, daar de arbeider — die
door zijn dagelijkse, gang de overweg
zeker kende — ook dubbel waalaeaara
had moeten zijn, zowel met het oog op
zijn eigen doofheid, als met het oog
op de weersgesteldheid van het ogen-
blik.

Tenslotte werd een arbeider, aan wien
door de Rijksverzekeringsbank een
schadeloosstelling was toegekend —
tegen welke toekenning door de Cen-
trale Werkgevers Risicobank als be-
langhebbende beroep was aangetekend
— door de Centrale Raad definitief in
het bezit van de schadeloosstelling ge-
steld.
Bij dit ongeval, waarbij de arbeider
door een auto was aangereden, was de
eerste aanleiding n.l. te zoeken In het
plotseling remmen van een anderen
wielrijder, waardoor de door het onge-
val getroffen arbeider was komen ta
vallen.

De Centrale Raad overwoog o.a. „dat
het ongeval niet té wijteri was aan on-
voorzichtigheid of onoplettendheid
van getroffene, maar aan omstandig-
heden,. welke hem niet kunnen woraen
toegerekend."'

l „W//" van deze week l
Nederland kreeg een opera. Aan
dit onderwerp wijdt Hendrik
Lindt in het nummer van „WIJ"
van deze week een interessante
beschouwing, verlucht met tal-
rijke foto's.
Voorts bevat „WIJ" o.a. fato-re-

-portages over de reis van com-
missaris Woudenberg naar het
zuiden van het land. over de ko-
mende bollentijd, over Brits-ln-
dië, dat thans in hét centrum
van de belangstelling staat, de
bescherming van kinderen tegen
ziekten door vitaminen enz.
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A ls dit nummer van „Arbeid" in de
huiskamer van onze leden komt, dan

is Pasen 1942 al weer voorbij en het leven
heeft z'n normale loop hernomen Doch
velen van de jongere huisgenoten zul-
len dan nog wel kunnen profiteren van
hun vacantie. Als het "ïentezonnetje lokt.
zullen zij er ongetwijfeld op uittrekken
om in de vrije natuur met voile teugen
te genieten van de verkwikkende en ge-
zondheid brengende voorjaarslucht en,
na zulk een barre en langdurige winter,
is dat zeker geen overbodige luxe
Maai\ „Aprilletje-zoet" • neeft ook . nog
wel zijn gure dagen en wanneer je dan
niet naar buiten kunt gaan om mot
vrienden of vriendinnen te wandelen, te
stoeien en te ravotten, dan is er alle
reden om nog eens ever te denken aan
de Huisvlijtactie, die in de steden Am-
sterdam. Haarlem, Den Haag, Hilver-
sum, Utrecht, Arnhem, Eindhoven, Assen
en Leeuwarden wordt gevoerd en die
haar bekroning zal vinden in 'de Huis-
vlijttentoonstellingen. die in Mei in de
genoemde plaatsen zullen worden geor-
ganiseerd. Reeds nu kunnen" wij vast--
stellen, dat deze tentoonstellingen in de
meeste plaatsen een groot succes zullen
worden.
Het aantal inzendingen .ervoor groeit met
de dag en het aantal prijzen, dat be-.
schikbaar wordt gesteld, 'neemt voort-
durend toe
Zeer velen van onze leden — óf hun

.huisgenoten — zullen daar tonen, wat ze
in hun vrije uren hebben kunnen 'ver-
vaardigen.

In het bijzonder waarderen we het. dat
•we onder de inzenders(-sters) personen
aantreffen van iedere' leeftijd en toch...
•w» hadden over het algemeen van de
jongens en meisjes, die nog op school
gaan. dus van de groepen 6 tot 9 jaar én
10 tot 13 jaar nog- vééi meer inzendin-
gen verwacht, vooral ook, omdat zij in
de wintermaanden, die nu gelukkig al
weer voorbij^ zijn, zoveel extra-vacantie
hebben gehad en er voor hen dus alle
gelegenheid is geweest, om wat; te ver-
vaardigen Bovendien ontvangen toch
duizenden van hen op de school les in
handenarbeid. „Hun handen staan dus
niet verkeerd"; zij kunnen bovendien om
hulp en voorlichting vragen aan hun on-
derwijzers of onderwijzeressen en we mo-

gen dus verwachten, dat zij in 't bij-
zonder zullen medewerken om van de
tentoonstellingen iets bijzonders te ma-
ken.
Jongens en meisjes, die deze artikelen
over Huisvlijt trouw lezen — en wij we-
ten, dat het ontelbaar velen zijp! — jul-
lie zijn toch zeker óók van plan om je
werk m te zenden?
Heb je nog geen formulier afgehaald en
ingevuld? Doe dat dan toch zo spoedig
mogelijk, want anders zou je wel eens
te laat kunnen komen en daardoor te-
vens de kans verspelen om een van de
vele en waardevolle prijzen te verdie-
nen, die zullen worden toegekend aan de
beste inzendingen. Denk vooral niet, dat
je werk minder is dan dat van anderen
en dus niet vooi inzendingen en bekro-
ning in aanmerking komt Zo moet en
zo mag ie niet redeneren. Of., kom je
soms óók met het sprookje, dat je geen
materiaal hebt, om iets te vervaardigen?
Nee... dat verhaaltje moet je toch heus
niet meer vertellen. Wie iets maken wil,
vindt er altijd het materiaal voor! In
„Arbeid" hebben herhaaldelijk afbeel-
dingen gestaan van voorwerpen, waarbij
het materiaal-vraagstuk zeker geen rol
speelt. En dan je behoeft toch niet
altijd nieuw materiaal te gebruiken om
iets moois te maken! Ook van waarde-
loze dingen, of van afval kunnen zulke
aardige voorwerpen worden gemaakt.
Wat bereiken sommige kinderen niet met
lege lucifersdoosjes, conservenblikjes, si-
garenkistjes kartonnen hulzen, dennen-
appels, ijzerdraad, wolrestjes, oude lapjes
enz. enz
Met opzet hebben we in dit nummer
nog eens een paar tekeningen geplaatst
van voorwerpen, die met een beetje goede
wil door zéér velen van jullie kunnen
worden vervaardigd
Ben je. zoals vele jongens, — óók meis-
jes! '-- een liefhebbei van figuurzagen?-
Welnu. een reepje triplex van 7 c.m.
breed is altijd nog we) te vinden; aan
zulk een reepje of afvalstukje kan iedere
timmerman .ie nog wel helpen. Maak
daarvan eens de afgebeelde lucifer-
hanger. ,-Deze bestaat uit slechts drie
stukjes, n.l een achterplankje en twse
smalle dooshouders Deze passen in de
gleuven aan de bovenzijde van het ach-
terplankje en worden verder met een

weinig velpon vast>
i gelijmd.

Als de lijrn^ goed
\droog is. zitten de
houdertjes „muur-
vast" op het ach-
terstuk
Het oakje, waar-
van de uitslag is
getekend, is te ma-
ken uit een stukje
dun blik of uit
een oude. blikken
sigarendoos; een
stukjp zink is
daarvoor ook bruik-
baar Als je de uit-
slag zuiver uit-
knipt en ombuigt,
behoei je in het
geheel niet te sol-
deren De zijkan-
ten worden om
het achterplankje
gebogen. Het bakje
olijft van binnen

"blank, de buiten-
<ani wordt met
lakverf in een pas-
sende kleur ge-
schilderd. De zaag-
^tukjes worden fijn
geschuurd — ook
de zijkanten!
si daarna gebeitst
of met plakkaat-
verf . gekleurd, b.v.
achterplankje ver-
miljoenrood en
dooshouders zwart
óf bruin met zwart
óf grijs met rood.
Als de verschil
tende delen nog
gelakt en goed

zijn, wordt

eerst het bakje be-
vestigd en daarna
de dooshouders.
Heo je helemaal
«een hout, of doe
je niet aan figuur-
zagen, nou, maak
dan een voorwerp
van karton b.v.
één van de -afge-
beelde brievenhan-
gers. Uit een oude
schoenendoos kan
je deze voorwerp-
jes zelfs maken
Teken de uitslag
zo zuiver mogelijk
op dun karton,
snijd deze met een

>scherp mes uit en
..rits" de vouwlij-
nen: „ritsen" wil
zeggen; „half-door-
snijden" zodat het
karton op die lij-
nen gemakkelijk
kan worden omge-
vomven
Je behoeft bij deze
modellen maar één
randje met velpon
of houtlijm vast te
plakken!
Als Ie dun gekleurd
karton, z.g. „op-
zetkarton", hebt ge-
bruikt kan je met
plakkaatverf do
lettevs en de ver-
siering aanbrengen.
Rechte lijnen kun-
nen dan ook met
de trekpen gevuld
met iets dunnere
verf. worden ge-
trokken Indien on-
gekleurd bord of
bruin strokarton
is gebruikt, kan
1il. vóór het vou-
wen, worden be-
plakt met sierpa-
pier in een effen
tint of met lampe-
kappenpapier en
daarop kan weer
de versiering wor-
den aangebracht.
We kunnen ook
twee harmonië-
rende papierkleu-
ren toepassen n.l.
voor het schild en
voor het bakje
Het „bakje" moet |
natuurlijk aan de l . .. _. _
achterzijde van de
uitslag worden beplakt. Voor ervaren
Huisvlijtbeoefenaars zijn nog weer aller-
lei variaties mogelijk.
Zo kunnen we b.v. eerst de randen om-
plakken we kunnen langs de randen
imitatie-leerband rijgen, de contour Van
het voorwerp kan op velerlei wijzen wor-
den veranderd etc
Voor moeilijker kartonarbeid geven we
nog de modellen' van een paar brieven-
bakjes in dikker borö of strokarton.
Het vervaardigen van dergelijke voor-
werpen is vrij eenvoudig als we gebruik
maken vari dunnen, ijzeren verbindings-
plaatjes, die in het cartonnage-vak thans
vrij algemeen worden gebruikt Aan zulke
ijzertjes zitten kleine pennetjes. De ver-
schillende delen van de' bakjes worden
uit dik karton gesneden, op dezelfd'e wijze
dus alsof we het bakje van triplex wil-
derr maken.
Een ijzertje slaan we met een hamer
vooj de helft in het karton vast: op de
hoek van de tafel ol de werkbank bui-
gen we het ijzertje haaks om en slaan
het dan in het aangrenzende stuk kar-
ton. Op deze wijze krijgen we een ge-
makkelijke en solide verbinding zonder
lijmen en zonder mislakKingen. Als het
voorwerp in elkaar gezet is volgt om-

boording van de ranüen en beplakken
met sierpapier De versiering op de gege-
ven voorbeelden is gedacht in z.g. spat-
werk. Met behulp van een stukje fijn
horretjesgaas en een oude. harde tan-
denborstel, waaraan we wat dunne verf
of kleurinkt doen, kunnen we deze ver-
sieringen aanbrengen.
Het stukje gaas houden we even boven
het papier en met de tandenborstel wrij-
ven we er over. Kleine verfspatjes sprin-
gen dan op het papier. Hoe langer we
over het gaas wrijven, hoe donkerder de
kleur wordt. De gedeelten v,an het par
pier waarop geen spatjes mogen komen,
moeten bij-deze bewerking telkens worden
afgedekt. Deze versieringstechniek eist
enige routine, maar kan leiden tot zéér
artistieke verlevendiging van het vlak
en tot zéér persoonlijke versieringen. Het
is een imitatie van verfspuiten of wel
een verfijning van het schabloneren.
Ziezo jong'ens en meisjes, probeert nu
óók eens één van de gegeven voorbeelden
te maken... verzint vooral weer geen
„maren", stelt ook niet uit... pakt aan!
Veel plezier bij je arbeid en veel succes!

Wij ontvingen •
De eerste nummers van het nieuwe
maandblad „Vreugde en Arbeid",
uitgegeven door het district Amster-

dam van het N.V.V. De redactionele lei-
ding is in handen var, den heer H. C.
Ebelmg, leider van de atd Propaganda
van het district

Dit maandblad welks inhoud er in de
eerste plaats op gericht is. ziin lezers op
dt iiooatf te stellen van wat „Vreugde
en Arbeid' voor Amsterdam te bieden
heen neen tevens de lunctie om de V.
en A.-ers van onze hoofdstad meer tot
eikr-r te brengen.
Teneinde dit doel te bereiken is een V.
en A-i-vriendenkring opgericht waarvan
een ieder lid kan worden tegen de iaar-
contributie tart f Q.5U
De leden kriiaen dan leflerf maand het
lezenswaardige blaadje toegezonden.



H et wordt lente! Het voorjaar zit
in de lucht én in de vogels én

menige eierzoeker bestudeert thans
met belangstelling de paartjes kie-
viten, welke zich in zijn polder be-
vinden.
Voor dag en dauw staat hij op, om
bij het eerste ochtendgloren te trach-'
,ten het kostbare eitje te bemaeh-
'tigen van het paartje, dat hij reeds
op het oog heeft.
Deze eieren brengen altijd nogal veel
geld op en in verhouding tot andere
jaren zal er nog veel groter vraag
zijn naar deze eieren „zonder bon",
zodat de prijs wel eens behoorlijk
hoog kon blijven!
Dit betekent dan voor den eierzoeker
niet alleen een aardige bijverdienste,
maar ook, als later tevens de z.g.
,,bonte" eieren er zijn, een welkome
aanvulling van zijn voedsel-rantsoen,
wat in deze tijd natuurlijk niet te
versmaden is en waarmee terdege
rekening dient te worden gehouden,
ook wat betreft de duur van de
raaptijd. Maar daarover later meer.
Wellicht zullen er daarom velen zijn,
die het thans ook eens willen pro-
beren en menen, dat het niet zo
moeilijk is om de eieren, welke toch
zo maar open en bloot in het veld
liggen, te vinden.

Dit is echter niet het geval! Ook al
denkt u de eieren dan wel te zullen
vinden door het gehele stuk land af
te zoeken, tien tegen één, dat het u
precies zo vergaat als een kennis van
mij, die dat ook wel .even. zou op-
knappen.
Hij zocht letterlijk met z'n neus. op
de grond'het bewuste stuk land af,
maar volgens hem lagen ze er niet,
terwijl de dooiers van de stukgetrapte
eieren hem op de schoenen zaten!
Neen, een goede eierzoeker loopt niet
met zijn neus op de grond, maar ziet
hoofdzakelijk aan de gedragingen van
de vogels zélf, waar de eieren ten
naaste bij moeten liggen.
Om zó de eieren te kunnen vinden
is het nodig, een zekere studie te
maken van het vogelleven.
Ze lopen maar rechtuit-rechtaan over
het land, zien even naar de opvlie-
gende vogel, en... de eieren verdwij-
nen onder de pet!
Maar hoe ze dat zien, daar laten ze
zich meestal liever niet over uit, wat
trouwens in enkele gevallen ook moei-
lijk is te beschrijven.
Ik zal echter trachten u in het kort
enige bijzonderheden te vertellen uit
het leven van enige onzer meest
voorkomende weidevogels, in het bij-
zonder uit dat van de kievit.

Voordat wij gaan eierzoeken is het
allereerst nodig van de hei (het
mannetje) en het wijfje —- van leder
afzonderlijk — de voornaamste ken-
merken -en uitroepen te weten.
De hei: vliegt, bij het opkomen, met
langzame vleugelslag, daarna enigs-
zins wiebelend op linker en rechter
zij, om dan later gewoon met uitge--
spreide vleugels neer te strijken.
Het wijfje: vliegt met een snellere
vleugelslag en is vooral te herkennen
aan de wijze van neerkomen. Even
voordat zij de grond raakt, maakt zij
n.l. een lichte trilling met de vleu-
gels. Tevens is het wijfje iets kleiner
en, naarmate de broedtijd nadert,
bruiner en valer van kleur.
Verder buitelt en draait alléén de
hei; het wijfje vliegt steeds gewoon.

Uitroepen van de hei: gewoon: kié-
wiet; bij gevaar: kié-kié-kié; bij
het buitelen: kioewiét-wietwiet-kieoe-
wiét; bij het nestmaken (lokroep):
pech-peeh-pecti. .
Uitroepen van het wijfje: voor de
broedtijd: kie-wiét; tijdens de broed-
tijd: kiéwiet (of zegt niets); lokroep:
kiéwiet (zéér kort).

^ Wij. gaan eierzoeken

De beste tijd voor het zoeken is
's morgens vroeg. Dus stappen wij,-op
een mooie morgen, op de fiets en
rijden in schemering naar de dichtst-
bijzijnde, polder.
Enige dagen van tevoren hebben wij
•natuurlijk hier de toestand al eens
opgenomen en weten, waar de paar-
tjes zich zo ongeveer bevinden.
Wij wachten nu tot het behoorlijk
zicht is om een vogel op minstens
300 meter te zien opkomen.
Er heerst nqg diepe rust. zelfs de
leeuwerik is nog niet opgestegen.
Maar spoedig begint het in het Oos-
ten te dagen en als de eerste zonne-
stralen door de lucht schieten, stap-
pen wij het veld in om ons geluk te
beproeven. .
Nu is het opletten en steeds vooruit
zien! De morgen is koud en het land
is nat van -dauw, zodat de dikke jas
en laarzen goed van pas komen.
Plotseling klinkt vóór ons een lang-
gerekt: „kie-wiét, kie-wiét".
Even later zien wij'het wijfje aan
de slootkant staan en als wij dich-
terbij komen, gaat deze met een luid:
„kié-kie-wiét" de lucht in, begeleid
door de intussen ook wakker gewor-
den hei, die nu op alle mogelijke
manieren het wijfje probeert te be-
wegen naar haar nest terug te keren.
Hier behoeven we echter niet te zoe-
ken, want die heeft nog geen eieren.
Dus gaan we met goede moed verder
en nemen intussen een paar sloten,
waar we gelukkig zonder natte voeten
over komen.
Een- watersnip jaagt ons even de
stuipen op het lijf, door vlak voor
onze voeten, met een luid: „schrèik".
uit de slootkant te' schieten.
Als een vliegtuig, dat beschoten wordt
door luchtafweer, wentelt en draait
hij zich de lucht in, om zich dan naar
beneden te laten afglijden, wat een
eigenaardig blatend geluid veroor-
zaakt.
Het is net, of dit „weérlampke" ons
niet heeft horen aankomen; vandaar
de uitdrukking: „zo doof als een
snip".
We gaan weer verder. De snip heeft
echter onze aandacht teveel afgeleid
en hebben wij daarom niet goed op-
gelet.
Een hei is n.l. al druk in de weer en
ook het wijfje hebben we niet zien
opvliegen en zit reeds op een stukje
land, waar zij niet thuis hoort.
Het beste is straks maar eens terug
te komen, want intussen vraagt reeds
een andere vogel onze volle aandacht.
Een waakzame hei" komt traag op de
wieken, we horen alleen het zwiepend
geluid van zijn vleugels, wat ai vol-
doende is om het wijfje te waar-
schuwen. - ' * '
Hij beschrijft hierbij tevens een
flauwe bocht naar links, zodat wij
direct ons oog richten naar rechts,
want altijd bevindt zich het wijfje
aan de buitenkant van deze bocht.
En ja, daar loopt ze reeds (zo vlug
als een kievit!) ongeveer 50 meter

van ons af, nu en dan onzichtbaar
zich verbergend in een greppel.
Wij houden de plek goed in het oog,
door ons te oriënteren op een donkere
vlek of pol gras, of door de akkers te
lellen. Dit is n.l. een belangrijk punt
bij het eierzoeken, want in sommige
gevallen bedraagt de afstand wel eens
een paar honderd meter.
Intussen vliegt het wijfje op, zonder
een geluid te laten horen, om even
verder in een slootwal te verdwijnen.
We beginnen' nu de akker en naaste
omgeving, waar wij het wijfje het
eerst hebben gezien, af te zoeken, en
het duurt niet lang of daar ligt ons
eerste kievitsei in een mooi gedraaid
kuiltje in de grond.
Voorzichtig nemen wij het groen met
•zwart gespikkelde eitje er uit en leg-
gen er een „kooi" (een kriel-aard-
appeltje) voor jn de plaats.>De kievit merkt het verschil meestal
niet en vele vogels deponeren met
plezier hun eieren bij een kluitje
aarde of een steentje.
Dit vindt waarschijnlijk zijn oorzaak
in het feit, dat de vogels de wereld
anders zien, dan wij Zij onderschei-
den wél kleuren, maar deze zijn'voor
hen grauwer en fletser.
Wij bepalen nu evenwel goed de
plaatis, waar het nest zich bevindt,
opdat wij dit de volgende middag
weer gemakkelijk terug kunnen vin-
den, want bij goed weer legt de kievit
met tussenpozen van ongeveer IJ dag.
Binnen een week zijn dus de eerste
vier eieren gelegd, waarna met 7 a 10
dagen met het tweede legsel wordt
begonnen.
Zo zoeken wij verder, met wisselend
succes.
Het gehele veld is echter door de op-
gejaagde vogels min of meer gewaar-
schuwd en het wordt nu moeilijker
ze bij het nest te treffen.
Yooral de scholeksters, die elk jaar
steeds in aantal toenemen, hebben
hier het meest de schuld aan.
We besluiten om maar wat uit te rus-
ten en een beschut plekje op te zoe-
ken achter e,ên hek, vanwaar wij een
goed uitzicht hebben over het veld.
De vogels kunnen nu wat tot rust
komen en wij kunnen den inwendigen
mens wat versterken.

Er komt leven- in de weide
De zon'stijgt hoger en wij krijgen heft
al warmpjes in onze dikke jassen.
In de sloot naast ons koesteren de
zonnestralen de grote trossen kikker-
rit en trachten het nieuwe leven
daafrin te wekken.
De stekelbaarsjes spelen krijgertje
tussen de waterplanten, waarin het
al wemelt van torren, wantsen, boots-
maiinetjes en watervlooien.
Ook de weide begint zich'te kleuren
met madeliefjes, speenkruid en de
prachtige gele dotterbloemen.
Wij zitten zo even heerlijk te genie-
ten van al dat mooie, jonge leven en
de ontwakende natuur om ons heen.
Maar onze rust is van korte duur.
Een kievit komt geruisloos aanvliegen
en strijkt dicht bij ons neer.
De hei is intussen reeds opgestegen,
om het wijfje te begroeten. Op on<-.
dubbelzinnige wijze betuigt hij zijn
vreugde, door na iedere buiteling naar
haar toe te draaien.
Dan komt- hij tot rust en uit de ge-
dragingen van het wijfje maken wij
op, dat zij in legnood verkeert.
Ook de hei heeft dit reeds opgemerkt
eh is druk bezig met zijn poten en
op en neer gaande beweging van zijn
staart het nest nog wat te ver-
beteren.
Met een „spech-spech" lokt hij het
wijfje naar zich toe en deze neemt
spoedig de taak van hem over-en
gaat dan rustig op het nest zitten.
Niet lang daarna begint ze strootjes
over de kop te smijten, als teken dat
het ei gelegd is.
Misschien is dit laatste wel een over-
blijfsel van een vroegere gewoonte
om de eieren te bedekken, evenals dit
thans nog gedaan wordt door de
eend, de fuut, eriz.
Met dit ei hebben wij nu niet veel
moeite meer en het verdwijnt spoe-
dig bij de andere onder de pet.
Wij gaan nog even de polder door en
hebben het geluk, dat een roek of
kraai de gehele vogelwereld in rep en
roer brengt.

Hij wordt echter spoedig verjaagd en
nu letten wij even op, waar de vogels
zich neerzetten, want dit is meestal
niet ver van het nest af. Ook gebeurt
het vaak, dat het wijfje in zoln geval
direct op de eieren gaat zittend
Zo bemachtigen wij er nog enige,
waaronder twee van één wijfje, wier
hei zich aan bigamie had schuldig
gemaakt.
Enigszins moe en hongerig, maar vol-
daan keren wij huiswaarts'.

De „bonte" eieren
Wat betreft het zoeken der „bonte"
eieren, dus die van de overige weide-
vogels, hierover kunnen wij kort zijn.
Dit is bij lange na niet zo moeilijk
als 'bij de kievit, daar zij meestal
dichtbij ,en in de omgeving van hun
nest blijven.
Onze grutto, met zijn lange snavel en
poten, legt zijn grote dof groen ge-
spikkelde eieren meestal in een hoge
pol, gras. s
Zij vertoeven vaak bij de eieren, maar
zodra er onraad is. zien we even een
korte trilling van de vleugels en een
tien meter verder beginnen ze dood-
kalm rond te kuieren en naar voedsel
te zoeken.
Ook hier is het, zoals feitelijk het
gehele eierzoeken is, terdege opletten
en steeds vooruit zien!
Jaagt de grutto met een gevaarlijk
„Grrriii- Grriii" achter een roofvogel
aan of zweeft daarbij boven uw hoofd,
dan hebt u kans op meer dan één ei.
De tureluur zoekt meestal bescher-
ming bij, zijn , grotere en sterkere
broers, daar hij zijn eigen eieren
moeilijk zelf kan verdedigen. \
Zijn nest vindt u dan ook heel dicht
bij dat van de kievit of de grutto,
soms maar enkele meters er vanaf eA-
evenals de grutto in een pol gras.
Zelfs komt het voor, dat hij, gelijk
de koekoek, zijn eieren bij die van
de kievit en de grutto deponeert.
De eieren zijn iets kleiner, maar vrij-
wel gelijk van kleur als de kievits-
eieren, doch dan roodbruin gevlekt
of gespikkeld.

Tenslotte de welbekende scholekster,
strandkievit of ook wel „bonte piet"
genoemd.
Deze minst schuwe vogel, met zijn
zwart-wit pakje en heirode poten: en
snavel, is met de kievit een der-
eerste, die hier uit het Zuiden aan-
komen, doch helaas een der laatste,
die aan de leg komt.
Aan zijn nest besteedt ,hrj niet veel
zorg, een ondiep kuiltje is reeds vol-
doende, waarin dan einde April of in
Mei de drie of vier grote eieren wor-
den gelegd.
De eieren hebben dezelfde kleur als
die van de kievit en het wijfje is daar
meestal bij aan te treffen. /
Ook over de plaats van het nest ma-
ken ze zich niet al te druk, dat kan
zijn in het land, op een polderdijk, pp
bouwgrond, in het grint, zelfs tussen
spoorrails.
Maar als de einddatum van de raap-
tijd ook dit jaar blijft vastgesteld
op 19 April, wat vermoedelijk wel het
geval zal zijn, zullen hun eieren en
die van andere vogels ons voedsel-
rantsoen wel niet kunnen aanvullen.
Tengevolge van deze strenge en late
winter komen alle vogels veel later
aan de leg dan vorige jaren. Tien-
duizenden eieren, welke wij juist nu,
in deze tijd van voedselschaarste, zo
dubbel nodig hebben, gaan dan voor
ons verloren.
Naar mijn mening zou de raaptijd
zonder bezwaar tot 28 April kunnen
worden verlengd, daar alles in de
natuur later is dit jaar.
Ik wil er verder nog even op wijzen,
dat iedere zoeker e venals'vorig jaar,
vergunning van den betrokken eige-
naar of diens rechtverkrijgende moet
hebben, om op zijn land te mogen
eierzoeken".
Hiervoor is nodig een gezegeld papier
van ƒ 0.30, waarop de diverse hand-
tekeningen dienen te worden ge-
plaatst, en welk stuk gedurende drie
jaren geldig blijft.

Ga échter nooit in land, dat door
nachtvorst berijpt is! De vogels zijn
dan niet alleen moeilijker te vinden,
maar ook het jonge gras wordt dan
bij elke stap beschadigd.

P. A. Batstra.



M en vraagt zich wel eens af, hoe
het toch mogelijk Is, dat die

dunne, niet met de hand te grijpen
lucht zoveel kracht kan uitoefenen, als
bij zo'n alles verwoestende orsaan.
cycloon of tornado ontketend wordt.
Om dat goed te begrijpen, zullen wij
eerst .eens aan een allereenvoudtfest
verschijnsel zien, hoe wind. bewegende
lucht dus, ontstaat Zie fig. 1.
Wanneer we tussen twee kampers
waarvan 'de een verwarmd en de an-
dere koud is, de tussendeur open
zetten, dan voelen we direct een
luchtstroom. Zetten we een brandende
kaars op de grond, dan zien we uit de
richting van de vlam, dat daar bene-
den de koude lucht naar de verwarm-
de kamer stroomt Houden we de Kaars
in de hoogte, dan zien we boven de
stroom juist andersom. Hoe komt dat?
De warme lucht is dunner en dao.rom
lichter, dan de koude, -en stroomt duft
van boven weg; de zwaardere koude

Fig. l

lucht neemt beneden haar plaats in.
We zien daaruit hoe verschillende ver-
warming verschillend gewicht of druk
van de lucht geeft; daardoor ontstaat
onderlinge verplaatsing van lucht-
massa.'s en dat nenien wij. waar als
wind. In de kamer in het Klein, in de
dampkring in het groot. Nu moet men
wel in het oog houden, dat de verwar-
ming der lucht niet direct door de son
geschiedt. De zon verwarmt de bodem
en deze verwarmt op zijn beurt de
bovenliggende lucht. Nu geeft die bo-
dem, het aardoppervlak dus, de warm-
te op zeer ongelijke wijze aan de mcht
af. De zee b.v houdt 's zomers .!eel
meer van de zoqnewarmte vast dan
het vaste land, vandaar dat het bi.i ds
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Fig. 3 In. het centrum van depressie
stijgt de lucht recht omhoog.

zee 's zomers koeler is dan op het vaste
land. 's Winters geeft de zee die warm-
te langzaam weer af, en zo komt het,
dat het 's winters bij de zee zachter is
dan verder het land in. Verder ver-
schilt dat afgeven van warmte of v. e
met droge of vochtige grond te maken
hebben, met zand- of bosgrond, met
bergen of vlak land. of de heme1 be-
wolkt is of helder, in één woord
overal is een andere toestand. Daar de
verwarming dus óók overal verschilt,
verschilt ook overal het gewicht rier
lucht, dat is dus de luchtdruk en daar
die drukverschillen zich steeds trach-
ten uit te wisselen ontstaat er steeds
stroming, dus wind

Wanneer we op een kaartje de plaat-
sen, die dezelfde luchtdruk, hebben,
door een lijn verbinden dan vormen
dat gewoonlijk gekromde lijnen, die
een groter of kleiner deel der aarde
insluiten. Die lijnen noemt men iso-
baren: plaatsen van gelijke druk. De
daarbij geplaatste cijfers geven de
barometerstand aan, dus de luchtdruk.
U ziet in fig. 2 de kring van de piaat-
sen van hoogste druk buiten, daarop
volgt een kring van lager druk, terwijl
in het centrum de laagste druk heerst,
dat noemt men het centrum van

Fig. 2

Fig. 4 De lucht stroomt spiraalvormig
naar het centrum van depressie.

depressie. Daar staat de barometer
het laagst, daar is dus de lucht het
lichtót, stijgt op en uit de umtrek
vloeit de Tucht naar dat punt toe i fig.
3), het waait naar dat punt. Maar niet
recht er op aan, het cirkelt er spi-
raalvormig naar toe (fig 4). Hoe la-
ger nu de barometer in het centrum
staat, hoe sneller de lucht daar op-
stijgt, met hoe meer vaart de omrin-
gende lucht daar dus naar dat mid-
delpunt stroomt, m.a.w hoe harder
het waait.

De normale druk wordt door de baro-
meter aangegeven op 760 m.m.. maar
soms daalt die wel eens tot 700 en
nog lager. Dan is het drukverscha (de

gradiënt) met andere streken dus ab-
normaal groot, de lucht stroomt snel
en krachtig naar het centrum van
depressie; dan heerst er storm, die
tot orkaan kan aangroeien. Maa^ iil
sommige streken kan die snelheid door
de bijzondere ligging nog sterk ver-
meerderd worden, dat zijn de cycloon-
streken (fig. 5).
Heerst in M door grote verhitting een
zeer geringe druk, waardoor de om-
ringende lucht met grote kracht toe-

, cirkelt, dan kunnen daardoor twee
andere tegengestelde luchtstromen,
links en rechts, zodanig worden aan-
getrokken, dat ze punt M raken. Die
plek heeft al de hevige wind in de
dichting van de pijltjes, maar nu wordt
die links nog versterkt door die noor-
denwind, links en rechts nog eens
door die zuidenwind, zoiets ils een
stok, die men tussen de handen draait.
Er ontstaat dus een woeste ronddraai-
ing van M:, de cycloon is losgebroken.
Voor een echte tropische cycloon zijn
twee dingen nodig: sterke verhitting
van de grond, dus kan die alleen
's zomers optreden en ontmoeting \an
twee luchtstromen. Dat laatste kan
alleen op enige vaste punten op aarde
voorkomen en aan die streken zijn de
echte cyclonen dan ook gebonden, zo-
als de Antillen, waar Grote en Atlan-
tische Oceaan elkaar dicht naderen en
in de Chinese Zee: typhöon.'De wind
bereikt daar snelheden van 50—60
meter per seconde en meer.
In figuur 6 hebben we een schemati-
sche doorsnede van een cycloon. We
moeten ons voorstellen, dat het hele
geval met matige snelheid zich naar
links verplaatst, daarbij echter met
woeste vaart om zijn as draait in de
richting van de pijltjes. Wann-er we
ons nu op een plaats links bevinden,
dan trekt de cycloon van Oost naar
West over ons heen. We zien dan eerst
de barometer snel dalen, want de
depressie, de lage druk van het cen-
trum (binnenste cirkel), nadert ons en
de orkaan woedt nu uit het Noorden
(zie de pijltjes). Heeft het centrum
ons bereikt, dan hebben we het ver-
rassende' feit, dat er op eens windstilte
is, want daar gaat de lucht recht om-
hoog en de barometer staat nu op zijn

breekt dan ook weer met volle kracht
los, maar nu uit de tegenovergestelde
richting, dus uit het Zuiden. De baro-
meter rijst snel (fig 7), want de lage
druk verwijdert zich naar West tn ha
enige tijd is de orkaan ons gepasseerd.
Dat centrum is, zoals men cp fig. 6
ziet, betrekkelijk klein, maar de mid-
dellijn van het gehele cycloon gebied is
wel een paar honderd K M. De hoogte
is echter meestal gering, niet n-eer
dan 3 a 4 K.M., zodat een vliegtuig het
altijd kan vermijden door te stijgen.
Het hele verschijnsel verplaatst zich
met een snelheid van niet meer dan

Forfpf/anzunjs -
richfung

Fig. 6 Schematische doorsnede van
een cycloongebied.

20 a 30 K.M. per uur naar West. Is de
doorsnede dus 300 K.M., dan heeft de
cycloon zowat 10 uur om over een be-
paalde plaats te trekken en daar alles
te verwoesten. Er zijn er echter, die
veel uitgebreider zijn en ook die dasen
lang heen en weer trekken. De daarbij
ontketende kracht is enorm. Zo heeft
men kunnen berekenen, dat bij een
orkaan, die eens drie dstgen lang op
Cuba woedde 25 milliard KWU aan
kracht werd ontwikkeld. Deze energie

Fig. 7

is groot genoeg om een stad als Berlijn
voor alle verlichting, huisgebruiK, bo-
ven- en ondergrondse treintn enz.
zeventien jaar lang van aiectrische
stroom te kunnen voorzien.
De daling en daaropvolgende piotse-

Fig. 5

laagst. Die plotselinge stilte in de
lucht heeft iets angstwekkends en on-
heilspellerids en niet zodra is liet een-'
trum ons gepasseerd, of de storm

linge rijzing van de barometer bij een
cycloon. Deze grafische voorstelling is
afkomstig van de barometer van een
Frans schip, in 1923 in een cyaoon bij

i
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Verdienste en

voorziening
D e vorige maal hebben wij in het

raam van onze beschouwing van
de grondslagen der welvaart één en
ander gezegd over de mogelijke te-
genstellingen, die kunnen ontstaan
tussen geheel op de verdienste gericht
economisch handelen der enkelingen
en de voorziening van het -volk als
zodanig met de voor zijn bestaan en
voor zijn welvaart noodzakelijke goe-
deren en diensten.
Ditmaal willen wij nog eens nader
op deze vraagstukken ingaan, aan de
hand van de practijk, zoals die zich
juist in deze tijd aan ons voordoet.
Een paar voorbeelden kunnen daarbij
het inzicht in de theoretische zowel
als in de practische zijde van deze
vraagstukken sterk verhelderen.
Wanneer wij spraken — en veelal ook
wanneer wij heden spreken — over
de vraag hoeveel mensen in een be-
paalde ruimte, d.w.z. op een bepaalde
oppervlakte, kunnen bestaan, dan is
het uitgangspunt daarbij meestal,
zonder dat daarover verder wordt
nagedacht, de verdienste. Bedoeld
wordt dan hoeveel mensen, hetzij
binnen bepaalde grenzen* hetzij op
een bepaalde oppervlakte grond, zo-
veel kunnen verdienen, dat zij daar-
van kunnen bestaan.
Vanzelfsprekend wordt daarbij dan
voorondersteld, dat de nodige ruil-
mogelijkheden aanwezig zijn, m.a.w.
dat de arbeid of het product van de
arbeid zich laat omzetten in geld en
dat \joor dat geld te koop is, wat no-
dig is om tot een zekere welvaart te
geraken.

Nu behoeven wij alweer niet ver In
de geschiedenis terug te blikken, om
te zien dat deze redenering alleen op-
gaat zolang alles goed gaat. Wanneer
wij slechts terug kijken tot 1914, zien
wij dat dit systeem niet minder dan
drie maal is verstoord, en wel op
twee verschillende wijzen door twee
verschillende oorzaken.
Twee maal is dit systeem verstoord
door de oorlog, één maal door de
crisis.
Beide oorzaken brengen de storing
teweeg op hun eigen wijze. Door de
oorlog wordt het functionnereii van
een op de verdienste gerichte be-
hoeftenbevrediging („Erwerbswirt-
schaft") verstoord doordat de daar-
voor onontbeerlijke internationale
ruil technisch wordt belemmerd. De
blokkade enerzijds en de op de oor-
logvoering toegespitste economie in
de verschillende landen anderzijds
verstoren de normale transportmoge-
lijkheden en de normale ruilverhou-
dingen, waarbij de blokkade stellig
de meest ojagunstige invloed uit-
oefent, omdat ook ondanks de nood-
zakelijke oorlo^seconomïe en zelfs in
verband daarmede, tussen de verbon-
den landen en de neutralen toch al--
tijd nog een beperkt ruilverkeer "te
stand wordt gehouden.
De crisis verstoort economisch de
noodzakelijke ruilverhoudingen. Wij
konden in de crisis na 1930 vrij va-
ren, waarheen wij wilden en zelfs vrij
kopen, wat wij , wilden, maar onze
producten brachten niet het daar-
voor nodige geld op.
In beide gevallen blijkt, dat ons ant-
woord op de vraag, hoe wij in onze
behoeften konden voorzien, eenzijdig
was geweest. Wij hadden teveel al-
leen maar naar het geld gekeken,
met verwaarlozing van de goederen.
Nu moet de lezer hieruit niet opma-
ken, dat wij zonder meer pleiten voor
algehele zelfvoorziening (autarkie).

Hongkong vergaan, toen het naar het
centrum werd meegesleept. Men sict
daarop die snelle val Ii7iks; de laagste
stand'geeft het ogenblik aan, dat. het
schip in het centrum was in daarop
volgt de even snelle* rijzing.
In het centrum heerst, zoals we za-
gen, dus de laagste druk en windstilte,
want daar stijgt de lucht recht om-
hoog. Maar voor een schip is hst juist
de gevaarlijkste plek, eerstens omdat
daar de golven in alle richtingen door
elkaar worden geworpen en daardoor
enorme hoogte kunnen bereiken en
tweedens, doordat het schip plotseling
door de linkse of rechtse arm van de
ronddraaiende luchtstroom kan wor-

den gegrepen. De zeeman heeft er dan
ook een heilige afkeer van en sp.mt
alle krachten in om dat centrum te
ontwijken.
Een ander verschijnsel, de tornado,
die ook in ons*land kan voorko-
men, bespreken we nog in een volgend
artikel.

P. G. GEERUNG.

Reproducties naar illustraties
in „L'air et sa conquête" en
„Wetter und Wetterentwick-
lung"

Gevaarlijke golven uit alle richtingen in het centrum van een cycloon.

Deze is gedeeltelijk onmogelijk, ge-
deeltelijk zeer kostbaar, omdat autar-
kie ons zou dwingen goederen voort
te brengen onder' minder gunstige
omstandigheden, dan elders kunnen
worden voortgebracht. Wij kunnen
ons die goederen voordeliger ver-
schaffen uit het buitenland in ruil
voor wat wij zelf zonder buitengewone
kosten voortbrengen.
Alleen moeten wij .ong méér dan
voorheen rekenschap geven van de
eis, dat de daarmede noodzakelijk
verbonden uitwisseling van produc-
ten onder alle omstandigheden ver-
zekerd zal moeten zijn. Zolang dit
niet het geval is, zal het nu eenmaal
noodzakelijk zijn b.v. onze arbeids-
kracht meer te richten op de cultuur
van graan, inplaats van op de vee-
teeltproduoten voor de uitvoer, eelfs
al zou deze uitvoer nog mogelijk zijn,
maar de noodzakelijke invoer niet.
Het kan zijn, dat op deze wijze het
totale resultaat in geld uitgedrukt
geringer is, doch dat wij er wat be-
treft het voedsel toch beter mee uit-
komen.
In Nederland is b.v. de agrarische
productie steeds sterk gericht geweest
op de verdienste. Tussen 1833 en 1932
heeft een uitbreiding plaats gevon-
den van de voor tuin- en ooftbouw
in gebruik genomen gronden van
45.884 tot 118.708 ha., tegenover een
uitbreiding van het bouwland van
756.949 tot 864.8» ha. en van blijvend
grasland (veeteelt) van 1.093.148 tot
1.325.304 ha. Ondanks het feit, dat
méér mensen op deze gronden een
bestaan vinden, is onze voedselbasis
hierdoor relatief (in verhouding tot
de in gebruik genomen grond) ver-
smald.
Op dit punt kan de verdienste in te-
genspraak komen met de voorziening
en zal deze laatste onder bepaalde
omstandigheden moeten voorgaan.
Het feit, dat de ruilverhoudingen
niet slechts door de oorlog, maar ook
in volle vredestijd door de crisis ver-
stoord werden, wijst er op, dat wij
met te geloven, dat de.ze oorlog de
laatst^ zal zijn, niet van het vraag-
stuk af zijn. Bovendien hebben wij
ons daarmede na 1919 reeds al te
zeer tot ons nadeel in slaap gesust.
Onze graanvoorziening berustte In
sterke mate op aanvoer uit de over-
wegende landbouwstaten in Amerika.
Dit graan werd betaald met goede-
ren, die men, daar behoefde, hetzij
met de rente van „kapitaal" dat men
daar geleend had om met behulp
daarvan (d.w.z. met de voor dit geld
gekochte productiemiddelen, enz.)
het land verder te onsluiten.
De vorige oorlog heeft echter een zo
geweldige ontwikkeling van de indu-
striële productie in Amerika tenge-
volge gehad, dat de behoefte aan
Europese producten, zowel als aan
Europees kapitaal, daardoor sterk is
verminderd.
Ook wanneer de zeeën wederom vrij
zullen zijn, blijft dus nog altijd de
vraag of de ruilverhoudingen met
Amerika in hun oude omvang zullen
kunnen worden hersteld,
Nu het stellen van het probleem van
de voorziening en de verdienste ons
op het gebied van de internationale
handel heeft gebracht, komen wij
daarmede ook bij het vraagstuk van
de koloniën, dat op het ogenblik
voor ons Nederlanders wel een zeer
pijnlijke actualiteit heeft.
Voor het ogenblik staat één ding vast
en dat is dat wij Indië „kwijt" zijn.
Dé consequenties daarvan laten zich
niet ten volle overzien, omdat wij niet
weten wat de toekomst in dit opzicht
brengen zal. Om maar één vraag in
dit verband te stellen: wij weten niet
in hoeverre Japan ons in de toekomst
een mogelijkheid zal bieden aan de
verdere ontwikkeling van deze gebie-
den mede te werken
Meer houvast dan de toekomst geeft
in dit verband het verleden, d.w.z. de
vraag, wat het koloniale bezit voor
ons betekende.
Als wij ons deze vraag stellen, zien
wij in de eerste plaats, dat het gehele
koloniale stelsel zich heeft ontwik-
keld binnen het raam van een op
verdienste gerichte economie. Van

oudsher zijn de koloniën meer een
bron van winst geweest, dan van
noodzakelijke goederen Dit wil niet
zeggen, dat er geen noodzakelijke goe-
deren vandaan komen. Integendeel.
Maar zij, die .deze goederen haalden,
deden het om de winst en zij waren
ten allen tijde bereid deze goederen
naar elders te verkopen., ongeacht de
behoeften van het eigen volk
Belangrijker dan de goederen was
eigenlijk het feit, dat zij voor een
groot deel hier werden aangevoerd
en verhandeld. Zij brachten op deze
wijze geld in het land. Zij brachten
dat geld weliswaar allereerst en aller-
meest in de handen van de grote
kooplieden van vroeger en van de
bezitters van koloniale fondsen van
heden, maar er werd toch ook aan
verdiend in het scheepvaart- en ha-
venbedrijf en in de industrie, die
voor de koloniën werkte, zoals de
weverijen en katoendrukkerijen, die
hier de sarongs produceerden voor de
inlandse bevolking, de machinefa-
brieken, de scheepswerven en vele
anderen.
Deze zelfde fabrieken leverden echter
ook naar andere landen, die wij niet -
„bezaten" en Nederlands Indië .voer-
de ook in uit andere landen dan Ne-
derland.
Wij behoeven het verlies van Indië
dus niet te onderschatten, om ons
toch rekenschap te geven van het
feit, dat wij ook zonder het bezit van
Indië zullen, kunnen werken
En naar alle waarschijnlijkheid zal
dit werken in de toekomst meer dan
voorheen komen te staan in het kader
van meer geordende en meer onder
alle omstandighedeft verzekerde ruil-
verhoudingen, waarbinnen het meer
dan voorheen gericht zal zijn Op de
behoeften van het gehele volk.
Tegenover het streven naar koloniaal
bezit, dat zich ontwikkelde op de
grondslag van het streven naar ver-
dienste (winst) heeft zich een mach-
tige stroming ontwikkeld in de rich-
ting van economisch nauw samen-
hangende levensruimten, die in zich
althans een grondslag vormen voor
de voorziening met wat voor .het be-
staan van de betreffende volken on-
misbaar is. En die op deze zelfde
grondslag nieuwe uitgangspunten
kunnen zijn voor de ook dan nood-
zakelijke verdere internationale uit-
wisseling van verschillende voort-
brengselen.
Wij weten niet hoe deze oorlog pre-
cies zal eindigen, maar wel weten
wij, althans kunnen wij voorzien, dat
deze ingrijpende veranderingen zal
teweeg brengen.
Voor ons als volk kunnen wij slechts
hopen, dat wij in de veranderde
wereld van morgen een eerlijke en
eervolle taak zullen kunnen vinden.
Het meest waardevolle „kapitaal",
dat wij daarbij, zullen kunnen inzet-
ten, wordt gevormd door onze arbeids-
kracht van hoofd en handen, waar-
aan de wereld na deze oorlog meer
dan ooit behoefte zal hebben en die,
voorzover wij reeds thans kunnen
zien, dan ook inderdaad als zodanig
zal worden erkend en gewaardeerd.
Deze arbeidskracht te organiseren en
deze een goede sociale grondslag te
geven, is in deze moeilijke tijden de
voornaamste taak in ons eigen be-
lang en in het belang van ons volk.
Want wij bouwen daarmede direct
aan onze toekomst.

Correspondentie, de algemene
redactionele leiding van Het
'weekblad ..Arbeid': betredende
richte men aan 'den Hoofd-
redacteur van net ' weekblaa
„Arbeid" Postbus 100 Amster-
dam Geen persoonsnaam ver-
melden
Bij brieven, oestema voor ae
verzorgers der onderscheidene
rubrieken, vermelde men de
naam van de rubriek duidelijk
op de omslag Voorts^adressere^
aan Reaactie Weekblaa ..Arbeid"
Postbus 100. Amsterdam



W e hebben al heel wat vragen
over het kweken van aardappe-

len gehad en we stellen ons dan ook
voor, al deze vragen hier in het kort
In één stukje te beantwoorden.
In de eerste plaats moeten we er wel
om denken, dat al is de aardappel een
gemakkelijk te kweken product, hrj
toch zekere eisen aan de bodem stelt.
Daarnaast moeten we er rekening mee
houden, dat een aardapel niet in
de schaduw groeit; indien uw tuintje
bij het huis dus in de schaduw is ge-
gelegen, begin dan niet met het plan-
ten van aardappelen, want er komt
mets van terecht. Volle zon, dat is
een eerste vereiste.
Aardappelen groeien op alle gronden,
mits ze maar voldoende vochtig zijn
en niet te zuur; op de meeste gronden
zal men dus wel succes hebben. De
beste resultaten bereikt men op een
goed losgemaakte grond, daar de
aardappelen nogal diep Wortelen.
Maakt men de grond slechts opper-
vlakkig los, dan sterft het gewas veel
vroeger af en krijgt men een veel
mindere opbrengst. Gescheurd wei-
land wordt dit jaar veel uitgegeven
Voor volkstuintjes, daarop groeien de
aardappelen heel goed, over het alge-
meen het best op grond, waar voor-
dien geen aardappelen gestaan heb-
ben, dus ook op nieuwe tuingronden.
Natuurlijk is ook de bemesting van
veel belang. Op stalmest doen de
aardappelen het heel goed, ook op
verse stalmest krijgt men een welig
gewas, doch geen lekkere aardappe-
len, terwijl ze heel vatbaar voor ziek-
ten zijn. Daarom liever geen verse
stalmest gebruikefc; oude stalmest is
natuurlijk heel goed en compost is

'" ook heel goed bruikbaar.
Met kunstmest zijn ook heel goede
resultaten te bereiken. Aardappelen
hebben veel .fosforzuur en kali nodig,
vooral kali is van veel belang. Ver-
geet men de kali, dan sterft het ge-
was vroeger af en heeft men ook last
van blauw in de bewaaraardappelen.
Nu is er lang niet altijd aan kali, fos-
forzuur of stikstof te komen, doch
men kan wellicht A.S.F.-korrels krij-
gen. We nemen dan „10-12-18". In-
dien men lid is van een Volkstuinver-
eniging, zal men daar wel zorgen, dat
u de benodigde kunstmest krijgt. In-
dien we van deze A.S.F.-korrels acht
,a tien kilogram per honderd vier-
kante meter gebruiken, dus per Are,
is dat ruim voldoende. Op gescheurd
land kan men ook gemakkelijk met
de helft volstaan. Deze . kunstmest
moet vóór het planten, doch na het
•pitten worden uitgestrooid

U moet poters bij een' goede firma
kopen, dat is van veel belang. Voor
leden van een volkstuinvereniging .
wordt gezorgd, dat is voor hen een
gróót voordeel. Ü moet goedgekeurde
poters bestellen. Wil men vroege
aardappelen kweken, dan moeten nu
te spruiten gelegde poters gekocht
worden, die kunnen n« op een be-
schut hoekje in de tuin geplant wor-
den. Heeft men niet zo'n besehut
hoekje, wacht dan tot de laatste week
van April, dat is nog vroeg genoeg.
Voor vroege soort moet u de Eerste-
ling hebben. Voor middensoort kan de
Eigenheimer gebruikt worden, die kan
ook nog heel 'laat gegeten worden.
Voor late soort, dus de aardappelen,
die we gedurende de winter willen be-
waren, nemen we de Bevelander,
Robijn of Koopmans Blauwe Dat zijn
soorten, die over het algemeen heel
weinig last van ziekten hebeen. Voor
het planten van late aardappelen is
het nog te vroeg dat kan nop heel
goed m de laatste week van April,
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doch ook nog heel goed in de eerste
week van Mei; haast u maar niet te
veel; als ze afvriezen, is men nog veel
later.
Plant de aardappelen acht tot tien
centimeter diep en zet de vroege soor-
ten op een onderlinge afstand van
veertig centimeter in het vierkant. De
late soorten komen op de rij vijf en
veertig centimeter uit elkaar en de
rijen op een onderlinge afstand van
zestig centimeter. Op l os land ver-
dient het aanbeveling, de aardappe-
len later aan te aarden. Men voor-
komt daardoor, dat ze groen worden,
vooral indien ze wat te hoog geplant
worden. Verder heeft men niets
anders te doen, dan het land schoon
te houden do'pr schoffelen en de on-
kruiden vlak bij de planten weg te
trekken. Plant men vroege aardappe-
len, dan heeft men het voordeel, dat
de vrij gekomen plaats weer beteeld
kan worden met een ander gewas. Ik
noem slechts andijvie, prei, sla, wor-
telen en late blogmkool, ook boeren-
kool.
Voor poters heeft men ongeveer vijf-
tierxkilo per honderd vierkante meter
nodig, hetgeen ook wel afhangt van
de grootte der poters. Mocht de zaak
nog niet geheel duidelijk zijn, of
mocht men andere vragen op het ge-
bied van groenten, bloemen en aard-
appelen hebben, schrijf maar een
briefje aan de Redactie, wij zullen u
gaarne helpen. Het zou zonde zijn,
indien er zaad of poters verloren
gingen door een geheel verkeerde ber
handeling.

ZEGSWIJZEN EN SPREUKEN
D e uitdrukking „aan de kaak stel-

len" behoort tot de Nederlandse
spreekwijzen, welke in de loop der
eeuwen niets van hare betekenis
hebben ingeboet. Eertijds, zowel als
thans, werd onder „aan de kaak
stellen" verstaan: iemand, die iets op
zijn kerfstok heeft, in het openbaar
te schande maken. Evenwel is er in
de loop der tijden een zeer belang-
rijke wijziging gekomen in de manier,
waarop dat aan de kaak stellen ge-
schiedde.
Eerst dient men echter te weten, welke
betekenis gehecht moest worden aan
het woord „kaak". Onder een kaak
werd verstaan een vierkante stenen
pilaar, waarop de te straffen per-
soon te kijk werd gezet. Dat hij of
zij zich van die plaats niet kon ver-
wijderen, werd veroorzaakt door een
ijzeren .halsband en dito kettingen.
•Die kaken zijn geleidelijk alle ver-
dwenen. Niettemin werd in de 2e
helft der- vorige eeuw er nog een
aangetroffen vóór het stadhuis te
Woerden.
Het getuigt zeker niet van een bij-
zondere mate van kiesheid of mede-
gevoel met hen, die in het een of
ander opzicht gezondigd hadden, dat
men bij het te kijk stellen op de
kaak, aan het bedreven euvel' zo
duidelijk mogelijk wilde herinneren.
Zo kreeg een vrouw, die in het open-
baar beschonken was geweest en dat
wel van gestolen drank, een krans
van wijngaardbladererr 'om de hals;
een jongen, die laken ontvreemd had,
werd „getooid" met een rood lapje
op de mouw; een vrouw, die een kind-
je te vondeling had gelegd, werd een
pop in de arm gegeven en een dood-

graver, cue i.cii aaü gratschennnis
had schuldig gemaakt, moest met
één voet in een doodkist staan en
hem werd een doodskleed als mantel
om de schouders gehangen.
Doch dit alles achtten onze voor-
ouders blijkbaar nog niet voldoende
straf. Wanneer de. toegestroomde
menigte den op de kaak gestelde
enige tijd had beschimpt en uitge-
jouwd, begon men met vuil te wer-
pen. Aanvankelijk was dit bedoeld

-als symboliek en moest hierdoor uit-
gedrukt worden de afkeer van het
volk van de misdaad. Doch het, be-
hoeft nauwelijks gezegd te worden,
dat dit werpen met vuil geleidelijk
ontaardde in mishandeling. Niet zel-
den werden ballen met slik gekneed,
waarin stukjes glas en scherpe steen-
tjes gestoken werden. Wanneer dan
de gestrafte die projectielen in het
aangezicht kreeg en daardoor ge-
wond werd, zodat het bloed langs het
gezicht liep... juichten de toeschou-
wers.
In het begin .van de 15de eeuw werd
tenminste hieraan een einde ge-
maakt, d.w.z. wat het werpen met ge-
vaarlijke projectielen betreft. Toen
werd eierstruif voldoende geacht. Hoe
ongelooflijk het ook klinken moge, de
daarvoor benodigde eieren werden
zelfs door de magistraat verschaft,
waarvan de bewijzen te vinden zijn in
oude „stadsrekeningen". waarop
nauwkeurig vermeld is, hoeveel uit-
gegeven werd ',,aen eier, daer men
eynen mede aen die caicke wierp".
Het op die wijze aan de kaak stellen
werd als een zo x grote schande be-
schouwd, dat eens een ruiter, die deze
straf moest ondergaan, omdat hij op
straat gevochten had. zichzelven met
een kogel het leven benam, om niet
„voor een guychelspel te hoeven ver-
strekken".

Dam-rubriek
Oplossingen Februari-

wedstrijd
Klasse A

No. 1. Wit: 30—24, 17—11, 10—5, (zw.
30—34) 40—35 of op zw.^30—35 W.
5—19.
No. 2, Wit: 27—22, 19—13, 28 x 14,
14 x 3, 3 x 7.
No. 3. Wit: '32—27, 44—39, 37—32,
37—21, 45—40, 50 x 8, 21 x 5. .
No. 4. Wit: 47—41, 35—30, 44—40,
37—32, 42—37, 48 X 10, 31 x 4.
No. 5. Wit: 34—29, 38 x 49, 32—27,
28—22, 49—43, 43 x 34, 35 X 4.

Hier zit nog een bij-oplossing in~ met
slagkeuze voor zwart: Wit: 42—37,
37—31, (zw. 22 x 36, want op zw.
26 x 37, w. 32 x 41, zw. 23 x 43, w.
39 x 48 en 35 X 4) 32—27, 39 X 48,.
35>ö4, 25^-20.
No. 6. Wit: 37—31, 42—37, 28—22,
47—41, 30—24, 24 x 4, 39 X 8, ~4 X 2.
No. 7. Wit: 41—37, 42^37, 36—31,
48—42, 43—38, 38 x 18, 43 X 4, 4 x 40.
Nó. 8. Wit: 30—25, 25—20, (Er kan ook
24—20 en 30—24 gespeeld worden.)
50 -̂45, 33—29, 29—23, 27 x 7, 48—43,
38—33, 43 X 5.

«>

Klasse B

No. 1. Wit: 19—14, 28—23, 49—44,
39—34, 34 x 3, 3 x 26.
No. 2. Wit: 32—28, 47—42, 28—23,
23 x 34/45 x 34, 25 X 34.
No. 3. Wit: 18—13, 13—9, 9—3, 3 X 27.
No. 4. Wit: 27—22, 47—41, 26—21,
21 x l, l X 22, (zw. 50—45), 49 x 40,
(zw. 45—50), 22—6.
No. 5. Wit: 35—30, 30—24, 39—33,
37 x 10, 25 X 23, (zw. 5 x 32), w.
41—37.

.No. 6. Wit: 15—10, 22—17, 32—28,
36 X 47. 39—34. 25 x 1.
No. 7. Wit: 33—28. 32—27, 48 x 37,
26 x 30, (zw. 25 x 43), 44—40, 50 x 48.
No. 8. Wit: 22—17, 33—29, 32—27,
47 x 29, 29—24, 25 x 23.

De problemen van deze week
Zoals gewoonlijk, kan in ie'der pro-
bleem één punt worden behaald plus
één punt voor een mogelijke bij-oplos-

sing. Vraagstuk no. 5 in klasse B.
vormt in zoverre een uitzondering, dat
hier ook een extra punt wordt toege-
kend aan degenen, die duidelijk aan-
tonen, dat het overblijvende spel (na
de slag van wit) voor wit gewonnen
is. Een kans te meer om op concur-
renten uit te lopen! /

Klasse A

No. 4.

H. M. ROOS, Eindhoven.

Zwart

Klasse B

No. 4.

J. STODEL, Amsterdam,

Zwart

Wit

'Zwart: 12 sch. op 4, 9, 12, 13, 16, 18, 19,
22, 23, 28, 33 en 36.

Wit: 12 sch. op 21, 24, 25, 30, 34, 39,
40, 42,44, 47,48 en 50.

No. 5.
R. DE VRIES, Nw.-Weerdinge.

Zwart

Wit

Zwart: 12 sch. op 10, 12, 13, 14, 19, 20,
23, 25, 27, 28, 30 en 35.

Wit: 11 sch. op 21, 32, 34, 37, 38, 39, 41,
42, 43, 45 en 49. .

No. 5.
C. NIEROP, Amsterdam. .

Zwart

Wit

Wit

Zwart: 13 sch. op 7, 8*9, 10, 11, 13, 14,
15, 17, 22. 25, 27 en 36. >

Wit: 14 sch. op 18. 23. 24. 28, 33, 34, 37,
39, 40, 42, 43, 47, 48 en 50.

Zwart: 7 sch. op 10, 14, 28, 29, 33, 38
en 39.

Wit: 6 sch. op 19, 24, 25, 44, 48 en 50.
Voor alle problemen geldt": „Wit begint
en wint."

Oplossingen worden ingewacht tot
uiterlijk 9 Mei.

Adresseren: Redactie weekblad „Ar-
beid". Postbus 100, Amsterdam.

Op adres duidelijk Damrubriek ver-
melden.



r MEDISCHE VRAGEN J
Vragen voor deze rubriek richte men
tot den medischen medewerker van
liet weekblad „Arbeid" Postbus' 100,.

Mej. Joh. v. H. te W. Uw gewichtsafname
bedraagt thans 19 % ten opzichte van net
normale; j kunt dus nog niet voor extra
toewijzing in aanmerking Komen.
G. S. te 's-Gr. Uw gewicht ;s 'slechts 5 %
minder dan bij uw leeftijd en lengte be-
hoort. De aard van uw werk geeft u even-
min recht op extra toewijzing.
C. v. d. V te R. De verschijnselen, die u
beschrijft, worden in de regel met aoor
een lichamelijke afwijking veroorzaakt,
maar hebben met het zenuwstelsel te
maken. Vandaar ook, dat de dokter het
met een zenuwdrank geprobeerd heeft.

• Kunt u niet eens ernstig met uzeli over-
leggen, wat de oorzaak van uw innerlijke
onvrede is.
D. B. te Sch. Uw gewicht i« inderdaad in
korte tijd met niet minder dan ruim 23 %
ten opzichte van het normale gedaald. Uw
huisdokter kan dus extra toewijzing voor
u aanvragen.
N. V. te R. Uw huisarts kan extra toe-
wijzing voor u aanvragen. Uw gewichts-
vermindering bedraagt 22 pet.
J. C. v. d. K. te H. Uw man kan niet
voor extra toewijzing in aanmerking
komen. Zijn gewicht is 11 pet. minder
dan bij zijn leeftijd en lengte behoort.
B. N. te 's-Gr. Het is dringend noodzake-
lijk, dat uw zuster zich tot haar huis-
dokter wendt. Haar gewicht is niet min-
der dan 32 pet onder het normale.
M. R. v. d. P. te T. Kan het zijn, dat
u 's zomers wat te veel en te lang in
het water bent? Het zwemmen er hele-
maal voor laten, lijkt mij niet nodig.'
Het is niet het vet als zodanig, dat be-
schermen kan tegen kloven in de vingers,
maar de werkzame stoffen, die met het
vet in vette vis en in lever worden aan-
getroffen. Probeert u het dus eens. zo
mogelijk, . met deze voedingsmiddelen.
F. P. te H. In uw geval zocht ik voor
mijn bezwaren van de kant van neus en
oren hulp van een keel-, neus-, oorarts.
D. H. te 's-Gr. De dagelijks benodisde
hoeveelheid vitamine D bedraagt voor een
volwassene ongeveer 400 I.E. Het door u
genoemde praeparaat zou per 50 gram
niet minder dan 12.500 I.E., dat is dus
een dertigvoudige dosis bevatten Het
dagelijks gebruik van een dergelijke over
dreven hoeveelheid moet worden afge-

u'aden. Bij een te rijkelijke opname wordt
vitamine D in het organisme op tal van
plaatsen opgestapeld, tevens begint dan al
spoedig uitscheiding van vitamine D met
de ontlasting en met de urine., Tenslotte
kan een ziektebeeld optreden, dat bij
mens en dier in grote trekken parallel
loopt. Bij kinderen heeft men de eerste
ziekteverschijnselen eerst waargenomen,
nadat gedurende 4 a 5 weken achtereen
het 200-voud van een normale dosis per
dag per kind werd verstrekt. U hoeft dus
nog niet direct ongerust te zijn. Er is
echter nog een bezwaar tegen het gebruik
van het door u genoemde gevitaminiseerde
melkpoeder in zo grote hoeveelheden. De
fabrikant geeft n.l. niet aan, of hij er
zuiver vitamine D aan heeft toegevoegd
of de vitamine D-activiteit door eenvou-
dige bestraling van het product heeft
verkregen. In dit laatste geval bestaat er
kans, dat er behalve vitamine D, giftige
nevenproducten in de melkpoeder voor-
komen, waardoor schadelijke gevolgen ook
bij een lagere dosering kunnen optreden.
Deze kunnen bestaan uit verlies van eet-
lust, braken en diarrhee, gewichtsverlies
en tenslotte uierontsteking. Verder kan
er een stoornis in de kalkstofwisseling
optreden, waardoor kalk aan de beende-
ren wordt onttrokken en in bepaalde
weefsels wordt afgezet.
Wat uw volgende vraag betreft, laat u
uw huisdokter veiligheidshalve nog eens
controleren, of uw breukband wel ,goed
zit en niet op een plaats drukt, waar
geen druk moet worden uitgeoefend
Zie voor de beantwoording van uw laat-
ste vraag onder letter J. J. v. O. te A.
hierboven.
Mej. B. G. G. te Ê. Wat u beschrijft, is
inderdaad een stoornis, die geen bijzon-
dere betekenis heeft.
A. de M. te Sch. U zoudt uw huisdokter
kunnen vragen of hij er iets voor voelt,
.«m u lactoflavine voor te schrijven. In de
literatuur wordt n.l. opgegeven, rlat hcht-
schuwheid, samengaande met een verlies
van gezichtsscherpte en een gevoel van
overinspanning van het oog met jeuk en
branderigheid waarbij door het dragen
van een bril geen verbetering optreedt, in
drie tot vijf dagen genezen kan door net
innemen van S mg lactoflavine per dag.
Deze verschijnselen gaan vaaK samen met

- een vettige schilfering van de huid bij de
•neusvleugpi' at met een lichte zwelling
van de lippen.

J. B. te B. o. Z. Uw antwoord op uw brief
is poste restante naar uw woonplaats ver-
zonden.
F V. te R. Uw vrouw moet onverwijld
werk makei van extra toewijzing^ want
haar gewicht is niet minder dan' met 30%
ten opzichte van het normale afgenomen.
N. M. te R. Met een gewichtsvermindering
van 19 % ten opzichte van het normale
komt u nog niet voor extra toewijzing in
aanmerking.
M. de M. Je Sch. Het is mij niet bekend,
of een dergelijke achterstand kan worden
ingehaald. Schrijft u eens uitvoerig aan
het Distributiekantoor van uw woon-
plaats.
D de V. te H. Uw vrouw komt voor extra
toewijzing in aanmerking. Haar gewicht
is met 23 % ten opzichte van het normale
gedaald. U niet, uw gewichtsvermindering
bedraagt 9 %
Mem. C. M. H. te S. U vindt het ant-
woord op uw vraag onder J. M. te R in
het nummer van de vorige week.
Mevr. v. D. te G. Met een gewichtsvermin-
dering van ruim 22 % kunt u voor extra
toewijzing in aanmerking komen.
F J. te R. Bij een ..spastische paraparese"
heeft men bepaalde spieren tijdelijk min-
der in de macht, omdat de bijbehorende
zenuwcellen hun werk niet goed kunnen
verrichten. Leest u in dit verband Dok
mijn antwoord aan A. J. v. d. W. te IJ.
in het nummer van vorige week.
G B te A. Alleen door een zeer uitvoerig
onderzoek, aangevuld met het bestuderen
van zijn ziektegeschtedenis, is het moge-
lijk om uit te maken, of het letse). dat
uw buurman getroffen heeft tot
rubriek „Ongevallen" of tot de rubriek
Ziekten" behoort. In het laatste

geval ontstaat recht op invalidjteitsrente,
-wanneer hij na zijn herstel buiten blaat
i= om met zijn gewone werk è te verdie-
nen, van hetgeen onder soortgelijke om-
standigheden gewoonlijk wordt verdiend.
j. B. te A. Aan het einde van het zevende
levensjaar wordt voor het gemiddeld ge-
wicht van jongens inderdaad wel 23 kg
opgegeven. Hier is.uw zoon dus l kg on-
der De lengte van 1.28 m. wordt echter
gemiddeld pas in het tiende levensiaar
bereikt. Hierbij hoort dan een lichaams-
gewicht van ruim 25 kg. Al met al komt
uw zoon dus toch niet vopr extra.toewi]-
zing in aanmerking.
j. J. M. te V. Uw zoon kan voor extra
toewijzing in aanmerking komen. Zijn ge-
wicht is bijna 24 % onder het normale.
Mevr D v. S.—v. B. te B. U bent ver-
keerd ingelicht. Verreweg de meeste boter
wordt bereid van gepasteuriseerde melk
evenals de magere kaas. Aan het gebruik
van zg boerenboter is inderdaad theore-
tisch enig risico verbonden; practische
feiten op dit gebied zijn mij echter met
bekend.
D'1 gevraagde gewichten, waar beneden
extra toewijzing zou kunnen worden aan-
gevraagd zijn resp. 66, 51, 47 en 47 kg
G S te R. V kunt niet voor extra toe-
wijzing in aanmerking komen. Uw gewicht
is 9% minder dan bij uw leeftijd en
lengte behoort.
F. J. O. te R. Of u in aanmerking leunt
komen voor extra toewijzing, hangt ook
van uw leeftijd af.
D G. M. de V. te 's-Gr. Uw vrouw Kan
voor ' extra toewijzing in aanmerking
komen. Haar gewicht is met 26 % vermin-
derd ten opzichte van het normale Bi]
uzelf bedraagt de gewichtsvermindermg

J. B. T. te A. Bij dergelijke plaatselijke
ontstekingen van de huid als u beschrijft
denkt men toch in de eerste plaats aan
besmetting met ettercoccen en in de
practijk eigenlijk nooit aan mogelijke te-
korten in de voeding Wel is bekend, dat,
bij het voorkomen van suiker in de urine,
deze ontstekingen bijzonder hardnekkig
zijn.
H. T. te H. U moet onverwijld werk maken
van extra toewijzing Uw lichaamsgewicht
is n.l. reeds tot ruim 28 % onder het nor-
male gedaald.
F A. C. te A. Laat u zich toch eens onder-
zoeken door een keel-, neus en oorarts.
Uw klachten over duizeligheid, moeite met
het evenwicht en plotseling opkomende
misselijkheid "kunnen een plaatselijke oor-
zaak hebben. Uw lichaamsgewicht is 22 %
onder het normale. ,Uw huisdokter kan
dus extra toewijzing voor u aanvragen.
Het gewicht van uw vrouw is 13 % min-
der dan bij haar neeftijd en lengte be-
hoort. Wat de oorzaak van haar bewuste-
loosheid geweest kan zijn, is tot mijn
spijl, zonder onderzoek niet te beoordelen.
Ke1). K. J M. te M. Sproeten zijn buiten-
gewoon moeilijk tot verdwijnen te bren-
gen. Ik zou u niet raden, hiertoe pogingen
in het werk te stellen.
De vettige huid hangt samen met h"t ge-
hele gestel. Het is ook heel moeilijk om
lüerin verbetering te brengen.

G. B. te U. Uw lichaamsgewicht is thans
bijna 23.% onder het normale, zodat extra
toewijzing voor u kan worden aange-
vraagd.
U. de M. te E. Tot mijn1 spijt kan ik zon-
der onderzoek over uw toestand niet oor-
delen. Kunt ^u zich niet eens door een
zenuwarts laten onderzoeken.
V. 'Z. te A. De bloedziekte, waarover u
schrijft; berust, vermoedelijk op een aan:^
doening van het rode beenmerg. Hierin
wordt nl. het bloed voortdurend ver-
nieuwd. Deze ziekte is niet erfelijk.
J. H. M. te 's-Gr. In uw geval zou ik wel
een poging wagen om extra voeding voor
uw dochter te verkrijgen. Haar lengte
wordt in de regel eerst in het twaalfde
levensjaar bereikt, terwijl zij het gewicht
van een meisje van negen jaar heeft. Het
ban echter heel goed zijn, dat-de betrok-
ken instanties de achterstand nog niet
groot genoeg vinden.
D. J. v. W. te D. U zult geen extra toe-
wijzing kunnen 'verkrijgen, want uw
lichaamsgewicht is 14 % onder het nor-
male.
C. H. te S. Uit uw brief blijkt, dat uw
zenuwarts doet wat hij kan om u te hel-
pen. Vertrouwt u hem ten volle, ook al
zult u veel geduld moeten oefenen.
R. C. V. te V. Laat uw polsgewrichten
eens door een arts of door een chirurg
onderzoeken.,
J. H.-J. N. te U. Uit uw brief blijkt dui-
delijk, dat uw angst niets anders is dan
een hinderlijke vorm van verlegenheid.
Het is geen ziekte, maar het bewijs, dat
u een buitengewoon gevoelige aard hebt.
Dit echter is de eerste voorwaarde om een
medemensen te kunnen begrijpen en iets
voor een ander te kunnen zijn. Verlegen-
heid laat zich in de regel niet door wils-
te acht overwinnen, maar valt plotseling
weg op het ogenblik, dat de betrokkene

-een ander aanvoelt en begrijpt en zó deel
heeft aan wat u terecht „leven" noemt.
Wanneer u tracht, om in uw werk zich-
zelf te vergeten, en ook de noodzakelijke
rcutine-bezigheden leert zien als een
schakel in de ketting, waarmee ten slotte
het leven van uw medemensen en straks
ook van onze kinderen op een hoger peil
wordt gebracht, bent u op weg naar een
blijvend herstel.
C. A. d. C. te 's-Gr. Nu de koorts bij uw
zoontje is geweken, kan hij op grond van
zijn ziekte, nadat hij reeds vier maanden
extra voedsel heeft gehad, geen" verdere
toewijzingen meer krijgen. Ook extra
brandstoffen worden alleen bij ernstige
gevallen van zijn ziekte toegewezen. U
zult zich bij deze voor u teleurstellende

.gang van zaken wel moeten neerleggen.
M. J. P. K. te 's-Gr. Uw gewicht is ten
opzichte van het normale met ongeveer
24 % verminderd. U kunt dus voor extra
toewijzing in aanmerking komen.
P. W. de J. te D. Bij telkens terugkerende
kloven 'aan de anus bestaat er vaak tege-
lijkertijd een kramp van de sluitspier, vol-
gens sommigen een uiting van een zekere
overgevoeligheid van het zenuwstelsel.
Hieruit volgt toet nut van algemene maat-
regelen: bijtijds naar bed, voldoende
lichaamsbeweging buiten, zo nodig nu en
dan eens een lepel van een broomdrank.
Maar daarnaast kan men de kramp van
de sluitspier (die de bloedstoevoer naar
het slijmvlies onderbreekt en zó het ont-
staan van kloven in. de hand werkt en
cie genezing daarvan tegenhoudt) doel-
matig bestrijden door de volgende oefe-
ning. In fugligging worden de benen op-
getrokken en ver uiteengespreid. Dan
trekt men afwisselend de anus in «n perst
hem weer naar buiten, op dezelfde wijze
alsof men ontlasting wilde ophouden of
kwijtraken. In een aantal gevallen lukt
het door deze gymnastiek, die .b.v. twee-
maal daags kan worden gedaan met de
nodige volharding genezing te bereisen.
JU. L. te 's-Gr. U kunt beiden voor extra
toewijzing in aanmerking komen. De ge-
wichtsvermindering bedraagt voor i»der
uwer bijna 24%.
.'. M. te S. U kunt zich het beste wenden
tot de Vereniging tot Bevordering der Be-
langen van Slechthorenden, afd. Amster-
dam, Vondelstraat 142. Daar kan men u
betrouwbare inlichtingen geven omtient
üfi gehoorapparaten, die thans nog ver-
krijgbaar zijn, terwijl men hardhorer.den
ook in de gelegenheid stelt, de verschil-
lende apparaten te beproeven.
C'. H. te 's-Gr. Er bestaat voor u, ook ai is
de operatie niet gelukt, toch wel degelijk
kans op zwangerschap.
D. J. R. J. te 's-Gr. Wanneer het lichaams-
gewicht van uw vrouw en u tot resp be-
neden 55 kg. en beneden 60 kg. is gedaald,
kan uw huisarts extra toewijzing vooi u
aanvragen.
Mevr. M. L. te A. Uw dochtertje is wel
wat langer dan gewoonlijk en wat mager,
maar kans op extra toewijzing bestaat er
voor haar niet.
A A. F. F. te 's-Gr. Uw lichaamsgewicht
is met 17 % ten opzichte van het normale
verminderd en dat van uw huisgenote met v
22 %. Uw dokter heeft dus juist gehandeld
en u goed ingelicht.
J.. W. te Z. Met een gewicntsvwmuideiuig
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ten opzichte van het normale van 18 %
kunt u nog niet voor extra toewijzing in
aanmerking komen.
H v. d. L. te L. U gelooft niet, dat u zich
kunt beklagen^ De toewijzingen bij tuber-
culose zijn afhankelijk van de ernst van
de ziekte. Hst feit, dat u thans minder
krijgt toegewezen, is een fcewijs, dat, de
behandelende arts uw toestand gunstiger
is gaan beoordelen.

.4. d. J. te S. Deze langere tussenpozen
zijn in het geheel niet verontrusten 1 De
door u aangegeven gewoonte is hier niet
voor verantwoordelijk en is evenmin scha-
delijk.

1. C. H. te S. U kunt geen van oeiden
voor extra toewijzing in aanmerking
kernen. De gewichtsverminderingen be-
dragen resp. bijna 14 % en 12,5 %.
Mej. A. S. te T. Tot mijn spijt kan ik over
de toestand van uw moeder zonder onder-
zoek niet oordelen.
V. de H. te A. Voor vrijwillig verzekerden
bedraagt de maximale» uitkering bij be-
valling, die eerst nadat men langer dan
5 jaar lid is geweest, wordt verstrekt, f 15; -
bij kortere duur van het lidmaatschap
wordt minder uitgekeerd. Voor de hulp
van een vroedvrouw is het minimum tarief
in uw wonplaats ƒ25 en voor verloskun-
dige hulp van een arts ƒ50. Opname in
een kraaminrichting van een der zieken-
huizen komt, verpleging en verloskundige
hulp van het huis inbegrepen, op onge-
veer ƒ60.
Persoonlijk acht ik het beter, om voor een
normale bevalling thuis te blijven en niet
in een kraaminrichting te gaan. Deze ge-
beurtenis is een hoogtepunt in het sezms-
le v en. Het is niet verantwoord om zonder
noodzaak juist dan het gezin tijdelijk te
ontwrichten. Thuis moet men natuurlijk
tijdig een kraam verzorgster bespreken.
Kaar tarief is afhankelijk van het in-
komen, terwijl hulp 2 maal daags goed-
koper uitkomt dan voor hele dagen. Het
is niet gebruikelijk om de verloskundige
bij de bevalling iets te geven.
./. v. d. S. te R. U en uw kinderen kome»
niet. voor extra toewijzing in aanmerking.
Uw dochtertje van 6 jaar weegt bijna t
kg. minder dan normaal, maar ze is mis-
schien ook wat onder de maat? Het meisje
van 10 heeft het gewicht, dat bij haar
leeftijd behoort en uw gewicht past precies
bi.i een' lichaamslengte van 157 cm.
J. v. L. te A. Uw zoon is niet minder daa
20 cm langer dan gemiddeld bij zijn leef-
tijd behoort. Voor het gemiddeld gewicht
van jongens van 13 jaar wordt 35 kg. op-
gegeven. Het gewicht, dat bij de leeftijd
en lengte van uw vrouw behoort, is 59.9 kg.
H. J. T te A. V komt niet voor extra toe»
w, ijzing in aanmerking,-want uw gew'chts-
vermindering bedraagt ruim 16 %.
Ziekteverzekeringsmaatschappijen voor
de middenstand zijn in een buitengewoon
moeilijk parket. Zij plegen over het alge-
meen meer* te beloven dan vanwege de
ziekenfondsen kan worden toegestaan,
maar kunnen als puntje bij paaltje komt
doorgaans minder doen, omdat hun leden-
aantal uit de aard der zaak veel kleiner is.
Voor het ogenblik blijven de bepalingen
van uw polis natuurlijk van kracht; hoe
in de naaste toekomst een en ander ge-
regeld zal worden, is mij niet bekend.
Mevr. A. L. te 's-Gr. Neten in het haar
kunnen snel gedood worden met „Cuprex",
een product van de Chemische Fabriek
Merck te Darmstadt. Prijs per 100 cm'.
f 1.25. Voor een meisje met veel hoofdhaar
is een half flesjf voldoende. Deze hoeveel-
heid wordt onverdund met de hand in het
haar gewreven en daarna wordt l a 2 uur
gewacht, gedurende welke tijd de neten
door het inwerken van „Cuprex" vol-
komen van de haren losweken. Nu wordt
het haar met warm zeepsop uitgewassen,
even gedroogd en nog vochtig met de stof-
kam uitgekamd. Kleine huisdieren mogen
niet met „Cuprex" worden behandeld.
„Cuprex" mag niet in de nabijheid van
open vuur worden gebruikt; het is veilig
cm de uren, dat men het hoofd met
„Cuprex" heeft ingewreven, buiten door
te brengen, zodat zo min mogelijk van
öe „Cuprex"-dampen wordt ingeademd.
De urine vertoont na afloop vaak een
blauwige kleur, die geen betekenis neef t.
Indien geen „Cuprex" meer kan wovden
verkregen, is het zaak de haren zo kort
mogelijk af te knippen en het overgeble-
ven hoofdhaar te doordrenken niet een
mengsel van gelijke delen petroleum en
spijsolie. Het hoofd wordt nu gedurende
24 uur bedekt met, een badmuts, dan wast
men met water en zeep, drenkt het Hoofd-
haar met azijnzuur 10 % en kamt nu met
een fijne stofkam uit.
Wendt u zich <-r>-v r\p nr.n. 'irieling van
uw opeii oeen lol etuj üiiüuig
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VOOR DE VROUW

HAFT
Zuinig zijn met de langverwachte jonge groente
Hier en daar hebben we in de vrou-

- wenrubrleken van onze kranten reeds
sedert 'enige weken de raad kunnen
lezen om vooral — als het kan! —
jonge groenten op tafel te brengen.
„Als het kan" * -
Maar in de meeste gezinnen kan het
nu nog maar ternauwernood en heeft
het de vorige weken in 't geheel niet
gekund: het voorjaar heeft langer
dan ooit op zich laten wachten en
de gezonde jonge groente is schaars
en daardoor duur gebleven.
Wil dat nu zeggen, dat onze gezond-
heid noodzakelijk te lijden zal heb-
ben, nu we een bosje radijs alleen bij
uitzondering f's Zondags) bij de
boterham kunnen geven nu we aan
een maal kropsla nog niet kunnen-
denken, evenmin als aan een rijke-
lijke portie raapstelen of spinazie?
Neen!
Ten eerste is onze wintergroente nog
niet op: kool, (ook zuurkool), worte-
len, bieten, koolraap en uien komen
nog in de handel voor; wachtende
op de overvloed van verse producten,
kunnen we gerust nog ons vertrou-
wen stellen in deze „stapelgroenten",
die -- ieder op eigen manier — het
hunne bijdragen tot onze gezondheid.
U hebt ze al zoveel maanden achter
elkaar gegeten, zult u misschien zeg-
gen?
Goed, maar u hebt dan ook al die
maanden geprofiteerd van het nut-
tige, dat die wintergroenten ons te
geven hebben. Dat nut hebben ze in
het voorjaar nog niet verloren, al is.
hun waarde wel iets achteruitgegaan.
Een goed plan voor deze tijd zal het
zijn om de genoemde groenten niet
njeer als stamppot te bereiden of op
andere wijze gekookt op te dienen,
maar ze rauw te gebruiken. Het mes
snijdt daarbij van twee kanten: u
laat veel beter de stoffen tot hun
recht komen, die juist aan de groen-
te haar waarde geven én u neemt de
eentonigheid, in de voeding weg door-
dat u de winterdienst -- de stamp-
pot — afschaft en er een voor j aars-
dienst voor in de plaats stelt met
smakelijke rauwe groenteschotels.
Bovendien kunt u, als u de groente
niet kookt, met een kleinere portie
toe, omdat het slinken is uitgesloten
en ten slotte kunt u zo'n schotel be-
trekkelijk goedkope kool-, bieten- of
wortelsla heel goed vermengen met
een kleine hoeveelheid van de duur-
dere „jonge" groente, zodat u dan
tóch aan de verse producten een
kansje kunt geven zonder dat uw.
beurs er veel nadeel van ondervindt.
Laat ik u vandaag eens een paar
voorbeelden daarvan beschrijven; de
volgende keer, vertel ik u dan
nog het een en ander over de ge-
kookte verse voorjaarspró'ducten.
Rauwe groenteschotel van witte of
rode kool met spinazie-d personen).
l niet te grote witte of rode kool
(hoogstens l kg.), 250 g. (£ pond) spi-
nazie, l ui, l grote gekookte koude
aardappel, l kopje tapte- of karne-
melk, een paar lepels .azijn (naar
smaak), wat zout, naar verkiezing
wat mosterd
Ontdoe de kool van de buitenste bla-
deren en het houtige edeelte;
rasp ze dan op een .zg. zeeprasp (een
grove rasp dus) zowel het stronk- als
het bladgedeelte, want de stronk is
juist bijzonck tr ; nen.
Rasp daarna ook de ui en vermeng
die met c!e fijngewr -el;
vorm er mei het
zout en de moste..-
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en roer dat door de fijn verdeelde
kool.
Was tenslotte de spinazie, sla ze goed
droog uit (in een doek b.v.) en snijd
of hak ze fijn; strooi ze als een dun
groen laagje over de aangemaakte
koolsla of roer ze losjes even doof de
sla, zodat het groen door de gehele
schotel is verdeeld Geef er gekookte

1 aardappelen bij met jus of met een
saus.
Rauwe groenteschotel van bieten met
Brussels lof of met kropsla (4 perso-
nen). . i
l kg. bieten (liefst rauw), 250 g. (%
pond) Brussels lof of stoofsla, l grote
ingemaakte augurk („zure bom"), l
ui, l grote gekookte aardappel, l kop-
je tapte- of karnemelk, een paar
lepels azijn, wat zout, misschien wat

mosterd.
Schil de rauwe bieten dun af en rasp
ze met de zeeprasp; neem, als ge niet
anders dan gekookte bieten kunt
krijgen, het buitenste vliesje er af en
hak of snijdt de bieten in kfeine
blokjes. Maak het lof schoon, was
het goed zandvrrj en snipper het zo
fijn mogelijk; trek, indien ge sla in
plaats van lof gebruikt, de krop j es
uit elkaar, was de bladeren, sla ze
flink droog uit en pluk ze in kleine
stukjes. Maak een slasausje met de
fijngewreven aardappel met melk, de
azijn en het geraspte uitje; meng
daarmee de biet aan en roer er tege-
lijk de fijn gesneden* augurk door.
Breng het mengsel over op een scho-
tel en leg er een randje van het lof
of de sla langs.

Rauwe groenteschotel van köolraap
met jonge raapstelen''(4 personen),
l niet te grote koolraap (ongeveer l
kg.), 100 Ei 150 g. (l a li ons) jonge
raapstelen, l ui;'l grote gekookte
aardappel, l kopje karnemelk, een
paar lepels azijn, wat zout, l thee-
lepel suiker.
Rasp de geschilde koolraap op de
zeeprasp fijn. Meng de fijngewreven
aardappel aan met de karnemelk,' de
azijn, het zout, de suiker en het ge-
raspte uitje en roer dit sausje door de
fijnverdeelde koolraap. Was de raap-
stelen goed zandvrij en snipper ze zo
fijn mogelijk; vermeng ze met de
aangemaakte koolraap of leg het
groen er als strepen overheen.

*

Aan de schoonmaak
De slaapkamer krijgt

een beurt

In een vorig artikel hebben wij
samen enige voorbereidende schoon-

maakkarweitj es opgeknapt.
Nu zullen we onze slaapkamer eens
onder handen nemen.
Als de huisgenoten 's morgens vertrok-
ken zijn, geven we onze huiskamer een
Zondagse beurt, d.w.z. we maken de
kamer zo spoedig mogelijk aan kant.
Ook het overige huiswerk krijgt een
oppervlakkige beurt. Is alles ppge--
ruimd, dan wordt aan de slaapkamer
begonnen.
De dekens hangen we buiten en het
bed wordt flink met de stofzuiger be-
werkt. Een bed mag nooit met een
mattenklopper worden behandeld. ,Het
stof, dat door het harde kloppen uit
het bed komt, is niets anders dan
stukgeslagen kapok. Heeft men geen
stofzuiger, dan kan het bed met een
speciale beddenklopper worden be-
werkt.

De glasgordijnen, die gewassen moe-
ten worden, zet men In lauw soda-
water. Wasbare overgordijnen worden
in een lauw sopje gewassen, nadat de
houten of metalen ringen zijn verwij-
derd. De wasbehandeling van ge-
kleurde gordijnen moet zo vlug moge-
lijk achter elkaar geschieden.
Velours of pluche gordijnen worden
uitgeklopt en flink afgeborsteld.
De houten of metalen ringen worden
met wat was gewreven.
Nu wordt alles wat gemakkelijk bui-
ten de kamer kan worden gezet onder
handen genomen.
De spiraal wordt met de stofzuiger
schoon gemaakt; het ledikant halen
we uit elkaar en de afzonderlijke delen
worden, in de was gezet, buiten de
kamer gebracht. Zo doet men ook met
de andere verplaatsbare houten meu-
belen.
Het uitwrijven komt pas als men de
meubelen weer in de kamer kan bren-
gen. Wanneer de was enige uren in
de meubelen kan trekken, verkrijgt
'men een veel mooiere glans en "het
uitwrijven is ook lang niet zo ver-
moeiend.
De wand versieringen worden van de
muur gehaald en schoon gemaakt. Ook
de achterkant krijgt een beurt.
Is alles wat de kamer uit kan wegge-
zet, dan gaan we tot ragen over. Hier-
toe wordt een schone doek om de zeil-
zwabber gebonden. Eerst wordt het
plafond gereinigd, daarna krijgen de

muren een beurt.
Is het plafond gewit, dan is men na
het ragen klaar. Een geschilderd pla-
fond wordt met water en azijn of met
warm water en ammoniak afgenomen.
Nu worden de grote 'meubelen in de
was gezet, daarna wordt het houtwerk
afgenomen. In de meeste gevallen ,zal
vooral voor het buitenwerk der ramen
een warm sopje nodig zijn. Hier kun-
nen heel goed bonloze producten voor
worden gebruikt. Menige huisvrouw
zal niet meer in het bezit van een
zeemieren lap zijn, maar ook al heb-
ben we die nog wel, dan is het aan
te raden, deze maar liever niet te ge-
bruiken om het houtwerk nog eens
na te lappen. Een zeemieren lap is
tegenwoordig een kostbaar bezit, dus
we gebruiken hem — om onnodige
slijtage te voorkomen — niet voor het
houtwerk.
Hebben we openslaande ramen, dan
werkt het veel gemakkelijker als deze
even uit de scharnieren worden ge-
licht. Schuiframen zijn wat moeilijker
te behandelen.
De ruiten worden ook zonder zeem
mooi schoon, als we ze direct aadat
hetshoutwerk klaar is, met een uitge-
wrongen- zeepdoek afnemen en later,
als ze goed droog zijn, flink met een
prop krantenpapier nawrrjven. Spie-
gels worden met een vochtig doekje
afgenomen en ook met kranten opge-
poetst. Is dat alles klaar, dan wrijven
we de grote stukken, die in de Kamer
staan, uit. Daarna wordt het slaap-
kamerzeil afgenomen.
In de tijd, dat de grond droogt, maken
wij het middagniaal gereed. We moe-
ten er natuurlijk voor zorgen, dat dit
zo'n dag niet al te bewerkelijk is.
We eten een stevige soep of peul-
vruchten met aardappelen, ook een
stamppot met rauwe groente, ta.v. rode
kool, vraagt niet al te veel tijd.
Is het eten verzorgd, dan wordt de
slaapkamer verder afgemaakt. Het
zeil wordt gewreven'. De meubelen, die
buiten de kamer stonden, wrijven we
uit en zetten ze op hun plaats.
De dekens worden geklopt — het bed
wordt meteen van schoon beddegoed
voorzien, de sprei en onderdelen die
reeds waren gewassen, worden op het
bed gelegd.
Nu krijgen de glasgordijntjes nog een
sopje. Ze .worden nat voor de ramen
gehangen en «Je volgende dag even op-
gestreken. Dan zien we met voldoening
terugT5p het werk van die dag en con-
stateren tevreden: „Ziez"o, onze slaa'p-
karner is óók weer klaar l"

CORRESPONDENTIE
Mevr. v. B.—-K. te Zw. Het zeil, dat na
de lekkage in de keuken zo is gaan „bob-
belen" moet worden opgenomen en liefst
in de buitenlucht worden gedroogd. Heeft
u een waranda. hangt u daar dan het
zeil met de verkeerde kant boven over-
heen.
Indien er viltpapier onder het zeil ligt
moet ook dat worden verwijderd. Het
best kunt u dit door nieuw vervangen,
anders ook door en door droog laten
worden.
Mej. S. te H. Van de z.g. stikjes-appelën
kunt u zeer zeker appelmoes maken. Om
toch met het suikerrantsoen uit te komen,
kan een gedeelte der suiker door zoetstof
worden vervangen.
Mevr. K. A. v. P. te G. schrijft ons, dat
zij gaarne zou worden ingelicht over het
maken van zaagsel-briketten.
Wij konden daar geen inlichtingen over
krijgen. '
Kan een onzer lezeressen hier misschien
een antwoord op geven?
Mevr. J. N. te B. heeft een geel en wit
gestreept zonnescherm waar het „weer"
in zit. Weet u hoe ik het „weer" er uit
kan krijgen vraagt zij.
Weervlekken zijn hardnekkig en laten
zich moeilijk verwijderen. Wij zouden
haar aanraden het scherm af te nemen
met een lauwe bleekwater-oplossing, goed
afspoelen en in de zon laten drogen.
N. de R. te V. De glimmende plekken
in het costuum kunt u — als het ten
minste geen slijtplekken zijn — met
water en ammoniak afnemen.
Mevr. v. Z. te VI. De walsen van Strauss
zijn ook in lichte toonzetting te ver-
krijgen.
Maar ook in de lichtere toonzetting zijn
ze o.i. nog te moeilijk voor een dochter-
tje, dat pas ruim een jaar les heeft. Het

. lijkt ons verstandiger, dat u zich aan het
advies van de lerares houdt en voor-
lopig 'dergelijke muziekstukken nog niet /
voor uw kind koopt.
Mevr. C. H—K. te Br. — Wij zijn bang
dat de peren- en weervlekken niet meer
uit de wollen kinderdoek zijn te verwijde-
ren. Het beste doet u, die doek in een lauw
sopje te wassen en daarna in wolwit
enige nren te bleken te zetten.
Mevr. G. v. d. B.—F. te O. — Wij geven
gaarne toe, dat het heel moeilijk is, zon-
der zeemleerlap de ruiten te moeten was-
sen. Er zal niets anders op zitten, dan dit
voortaan met een doek te doen. Dat er
strepen op het glas achterblijven is on-
vermijdelijk, maar wanneer u dé ruiten
eerst laat drogen en dan met een schone
doek of met een prop krantenpapier op-
wrijft, zullen de strepen grotendeels ver-
dwijnen. Helaas is ook spiritus thans
moeilijk te verkrijgen. Dit blauwe goedje
had ons bü het ramen lappen juist zulke
goede diensten kunnen bewijzen!
Mem. C. J. W.—H. te H. — Ook ons lijkt
het beter uw reeds op nonactief gestelde
haard nu te laten repareren. Eerstens om-
dat er thans nog materiaal voor is en ten
tweede omdat u toch van plan bent de
kam^r een flinke schoonmaakbeurt te
geven. De plaats, waar de haard heeft ge-
staan, kan dan tevens onderhanden wor-
den genomen.
Mevr. S. W.—F. te A. — De shantung
volant van uw kamerlamp kunt u het
beste in een lauw sopje wassen. De zeep-
oplossing mag niet te sterk zijn. Shan-
tung mag u bij het wassen niet wrijven,
maar wel knijpen. De volant moet droog
worden gestreken. '
Mei. M. ter B. te Z. — Uit uw schrijven
maken wij op, dat u het plafond met een
boender heeft schoongemaakt. Dit is dan
ook de oorzaak, dat het na deze schoon-
maakbeurt zo verveloos is geworden! Ge-
schilderde plafonds e.d. moet men nooit
boenen. In deze tijd van zeepschaarste is
een weinig ammoniak in warm water vol-
doende om het ergste vuil te verwijderen.
Mevr. S. V—R. te L. — Inderdaad gold
in het begin der distributie de bepaling,
dat het publiek niet zelf de'bonnen mocht
afscheuren. In de practijs was deze maat-
regel echter moeilijk te handhaven.
Nu alle bonnen op één kaart zijn verza-'
meld, w^s het erg onverstandig van u, de
bonnen door den bediende van uw leve-
rancier te laten afscheuren. Hoe zou u
het bewijs moeten leveren, dat hij ook een
hem niet toekomende bon heeft afge-
scheurd?
Mevr. T j. D.—F. te L. — Het bedrag, dat
uw man voor loonbelasting wordt afge-
houden, klopt volkomen met de officiële
tabellen. Uw veronderstelling, dat dit be-
drag te hoog was, is dus onjuist.
Mevr. A. P.—C. te E. — Onder normale
omstandigheden zouden wij hebben ge- ,
adviseerd, de houtworm in uw tafel met
petroleum te bestrijden, "wij zullen eens
informeren, welk ander middel. er voor
kan worden gebruikt.
De beste- manier om houtworm te ver-
delgen is blauwzuurgas. maar daarvoor
zou uw. tafel naar een ontsmettingsbedrijf
moeten worden opgezonden.



f ED WASSEN
Onderhoud en wasbehandeling

van droogdoeken
.Maak vooral in deze tijd de doeken
niet te vuil.
a. Spoel de doeken eens per dag in
schoon warm water uit.
Haal ze, als 't kan, door de wringer,
dan zijn ze eerder droog: ze hebben
dan ook minder te lijden dan wan-
neer men ze met de hand wringt.
Vroeger was dit spoelen nodig om-
dat •• de doek (veel vettig zeepsop be-
vatte, dat ,bij' opdrogen strepen op 't
vaatwerk achterliet. Thans moet men
bedenken, dat de zeepvervangings-
middelen, die in de doek achterblij-
ven het weefsel aantasten.

*b. Gebruik, indien mogelijk, niet
steeds dezelfde doeken. Ze slijten eer-
der wanneer ze, uit de was komend,
dadelijk weer gebruikt worden dan
wanneer men ze een week of langer
In de kast kan laten liggen.
c. Gebruik p a n lappen, zodat geen
grote droogdoek gebruikt wordt om
een pan van het gas te nemen, waar-
bij de doek licht schroeit.
c. Gebruik geen goede droogdoeken
voor de pannen; evenmin voor mes-
sen: de sneedjes. die (laardoor in de
doeken komen, zijn soms eerst na 2
of 3 wasbeurten te zien. Uit bijna ver-
sleten doeken kunnen uit de goede
stukken nog wel eens een paar mes-
sendoekjes gemaakt worden. Linnen
droogt messen goed, zodat ze niet
streperig of" roestig worden.
d. Zorg voor een droogrekje in de
keuken, zodat de gebruikte doeken
gemakkelijk gedroogd kunnen wor-
den en niet slingeren.
e. Stop kleine gleetjes dadelijk, het is
een klein werk, terwijl bij nalating de
volgende keer een gaatje ontstaan is.
Gebruik l in n e n stopgaren in lin-
nen doeken. Ook D.M.C.-garen is ge-
schikt.
f. Stop grotere gaatjes naar Ame-
rikaanse methode d.i. met de feston-
neersteek. Een draad spannen van
rechts naar links, festonnerend over
de' spandraad terug gaan, enz. Men
steekt steeds in de lusjes van de
vorige toer. Dunne gedeelten over-
stoppen op dezelfde wijze. Werk óp
de verkeerde kant. Zakdoeken kunnen
op dezelfde wijze gestopt, worden.
Ook door stoppen op de naaimachine
worden de gaten op behoorlijke wijze
gedicht.

W a s b e h a n d e l i n g .
sjGebruik voor het weken, wassen en
spoelen van droogdoeken o n t h a r d
water of regenwater.
Gebruik voor het ontharden Hardex
(Bijenkorf), Newafos (Handelsonder-
neming Tritz Arnhem) óf Belsop. De
te gebruiken hoeveelheden staan op
de verpakking vermeld.
a Week de doekon minstens 3 uur in
een lauwe oplossing van Curnus, leer-
opaan, week-in of I.L.V.O. li eetlepel
pef emmer.
b. Spoel nu in koud of even lauw wa-
ter Haal de doeken, door de wringer.
c. Maak een sop van 4 stuk distribu-
tiehuishoudzeep per emmer of kunst-
matige zeep (Lavol-Echfalon-Fewa,
hoeveelheid is op de verpakking^ ver-
meld. Bij gebruik van kunstmatige
zeep behoeft het water niet onthard
te worden) Vo-^g l lepel trik toe. Trik
is een vloeibare vetoplossende zeep,
verkrijgbaar bij de Handelsonderne-
ming „Trik" te Arnhem in bussen
vanaf ƒ0.75. Maak het sop n i e t te
h e e t , goed w kan wel.
Laat de doeken hierin weken tot het
sop koud Is en voeg daarna warm

, water toe. Was, borstel ze zo nodig, in
't zelfde sop schoon. Gebruik voor
linnen doeken een z a ; h t e borstel.
Borstel in één richting, steeds in de
lengte, bij de doeken dus van zoom
tot zoom,
d Maak een nieuw sop van distribu-
tiehuishoudzeep of kunstmatige zeep,
In de kookketel, voeg een eetlepel
hakalon of halr.rmd toe, breng het
sop tegen de kook aan (vooral niet

laten koken) en laat de doeken 10
minuten bij deze temperatuur trek-
ken.
e. Laat het sop wat bekoelen en kijk
de doeken in *IJ zelfde sop even na.
Haal ze door den wringer. •
f Spoel in goed warm water, daar-
na in lauw water en ten slotte zo^
dikwijls in koud water tot het water
helder blijft. Oo deze wijze blijven
geen zeepresten in het goed achter,
die de hè? "erheic: der doeken schaden,
g Haal de doeken door lichtgekleurd
blauwselwater. Blauw geen linnen,
doeken, die nog niet spierwit zijn.
Haal ze door de wringer.
h. Plak de doeken, rek ze recht en .
in het model, vouw ze dubbel: de zelf-
kanten op elkaar. Hoe beter men
plakt, des te minder is er aan de
doeken op te maken Het plakken
kan zó gebeur- , dat strijken of man-
gelen achterwege gelaten kunnen
worden.
i. Hang de doeken zó op, dat de was-
klemmen in de zomen grijpen.
j. Na afnemen slaat men de dubbel
gevouwen doeken nog een keer dub-
bel
De zomen van e vierdubbele doeken
worden naar 't midden gevouwen,
daarna slaat men de doek aicht. ^
Doordat de doeken n i e t gemangeld
of n i e t gestreken worden, zijn ze
minder plat, ze kunnen daarom beter
vocht opnemen. Het weefsel komt
door mangelen of strijken wél beter
tot zijn recht. Maar in deze tijd kun-
nen we de warmtebron.'die hiervoor
nodig is, beter voor andere doelein-
den gebruiken.
Leg de doeken om en om: 2 dichte
kanten op één dichte kant, enz. Maak
een mooie rechte stapel door de pas-
gewassen doeken o n d e r op de sta-
pel te leggen.

S p a r e n v a n d o e k e n .
Was éénmaal, hoogstens 2 maal per
dag af. Gebruik goed.warm water en

Wijze van betaling van
knippatronen.

D e betaling van de Knippatronen in
ons weekblad nee f r ons in de afge-

lopen maanden toenemende zorg verooiv
zaakt. doordat het aantal bestellingen
voortdurend toenam! Iedere postbestel-
ling brengt ons brieven met postzegels
ter voldoening van de Kosten: zolang het
aantal bestellingen^ gering was, tonden wij
die oostzegels in ons eigen bedrijf wel
verwerken, maar steeds meer vrouwen
zijn van onze patronen gebru-k gaan
maken, zodat wij reeds maanden lang
wekelijks tientallen guldens aan postzegels
binnenkregen. Met dergelijke hoeveel-
heden weet zelfs een bedrijf als het onze
geen raad. te meer omdat de posterijen
losse zegels niet ter inwisseling aannemen.
Het hoofdbestuur der P.T.T is echter zo
bereidwillig geweest ons in dez° moeilijk-
heden tegemoet te komen door ons mach-

tig'na: te verlenen voor het. toepassen van
oe , j .aende regeling Wanneei men een
knippatroon. bij ons bestelt, gebruist men
daarvoor een briefkaart (dus in geen ge-
vaj een brief). Deze briefkaart wordt nor-
maal gefrankeerd dus met vijf cent .Am-
sterdamse bestellingen kunnen natuurlijk
tegen stadstanef dat is vier cent worden
gefrankeerd) Bovendien plakt men op de
voorzijde van deze kaart zoveel postzegels
als nodig zi.in om de kosten van het pa-
troon te voldoen Bij een patroon van
vijftig cent dus bijvoorbeeld vijf zegels van
tien cent of zes van zeven en een half,
plus een van vijf Vervolgens vermeldt
men op deze'kaart het nummer van het
patroon, dat men wenst te ontvangen ea
stuurt haar naar ons kantoor Daarmee is
de zaak in orde: onze lezeressen krijgen
haar patroon en wij verrekenen de zegels
met de P.T T.

Denk er aan, dat u i t s l u i t e n d
b r i e f k a a r t e n mogen worden gebruikt,
anders zijn de zegels waardeloos eri -tioet
u het verlies zelf dragen.

>s

•1.

laat het vaatwerk op een afdruipmat
of in afdruipbak uitlekken.
Wanneer zeepvervangingsmiddelen
gebruikt zijn. spoel dan in goed warm
water het vaatwerk na.
Droog na een uurtje alles .iet een

droge doek na, hetgeen alleen dient
om strepen van het aardwerk te ver-
wijderen. Op deze wijze gebruikt men
weinig doeken.

J. COLLENTEUR.
Nadruk verboden.

D
makem eee Sporthemd

at het kledingvraagstuk op
het ogenblik niet alleen dé

vrouwen bezig houdt, bleek ons uit
een brief, die wij .dezer dagen van
een lezer uit Rotterdam ontvingen.
„Zoudt u zo vriendelijk willen zijn,
om eens een patroon van een
sporthemd te plaatsen? Mijn vrouw
maakt al haar eigen kleren, maar
se beioeert dat een sporthemd veel
te lastig maken is. Daar begint ze
liever niet aan. Is het maken van
een sporthemd nu werkelijk zoveel
moeilijker dan het vervaardigen
van een damesblouse?"
Wij kunnen onzen lezer én zijn
vrouw geruststellen. Het maken
van een hemd voor heren is zeker
niet lastiger dan het vervaardigen
van een overhemdblouse voor
dames.

Het is echter wel een typisch ver-
schijnsel, dat een vrouw meestal
wel de kleren voor zichzelf en voor
de kinderen maakt, doch er een-
voudig niet aan denkt ook eens
iets voor den man te vervaardigen.
Vroeger was dat niet zo heel erg.
Had vader iets nodig, dan, was er
te kust en te keut in de winkels.
Nu we onze textielkaart moeten
aanspreken, is dat kopen lang zo
eenvoudig niet. Nu moeten we met
onze punten woekeren en daarom
wordt nu zo veel mogelijk zelf ge-
maakt. Dat is niet alleen wat geld,
maar ook wat de punten betreft
voordeliger.
Het uitgewerkte patroon van het
sporthemd is op bovemoydte 100
c.m. en boordmaat 15—15% be-
rekend.

Omdat het sporthemd open zowel
als gesloten kan worden gedragen,
moet een breed belegstuk worden
genomen, zoals de stippellijn te
zien geeft:
Fig. l is het voorpand, met het
brede belegstuk; fig. 2 het rug-
pand; fig 3 mouw; fig 4 rugstuk;
fig 5 manchet; fig 6 kraag; fig,
7 zak.
We kunnen naar eigen verkiezing
een lange, zowzl als een korte
mouw nemen. Patronen kunnen
warden besteld tegen f 0.40 aan
postzegels, die op een briefkaart
kunnen worden geplakt (zie voor-
beeld) en gestuurd naar de redac-
tie van „Arbeid" postbus 100. Am-
sterdam (C). Op de briefkaart het
nummer van het patroon (56) ver-
melden.

FIG. 2
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VOOR DE JEUGD

Babbeltje
van Oom

M'n beste neven en nichten,
Als er iemand in ons land is, die weet,
dat de lente komt en wien dat deze
week telkens weer is voorgehouden,
dan is dat zeker wel jullie oom Niek.
Hoeveel keer me dat door de kleur -
platen is voorgehouden, zou ik niet
durven schatten, maar als ik er een
slag in sla, dan zou ik zeggen: vele
honderden malen. Als ik er een slag
in sla ...... Ja, daar heb je het: m'n
slimme, uitgeslapen neven en nichten
(en dat zijn m'n familieleden haast
allemaal) begrijpen . al, waar ik naar
toe wil. Precies: er waren zó veel in-
zendingen, dat ik met het nakijken
en keuren nog niet klaar ben geko-
men. Ik had nu de keus: of in de toe-
kenning der prijzen een slag te slaan
— of de uitslag van de kleur wedstrijd
voor de volgende week bewaren. En
omdat we niet op een weekje kijken,
heb ik geen ogenblik geaarzeld en net
besluit genomen, in het volgende Bab-
beltje de uitslag van de kleurwedstrijd
bekend te maken. Dan zijn alle inzen-
dingen zorgvuldig bekeken en dan
heeft Oom Niek het prettige gevoel,
dat hij z'n werk g o e d heeft gedaan.
Alleen heb ik er nu een beetje spijt
van, dat ik bij de kleürplaat niet te-
vens een raadsel heb opgegeven, om-
dat ik dan de prijswinnertjes.voor dat
raadsel alvast bekend had kunnen
maken. Maar ja, dat is nu eenmaal
niet anders!
Laat ik naar de lieve lente terugkeren.
Want er zijn nog veel meer tekenen,
waaraan Oom Niek duidelijk merkt,
dat het koude en barre jaargetijde
voorbij is: we hebben geen turven en
geen electrisch kacheltje meer nodig
en boven op de schrijftafel van Oom
Niek staan drie hyacinten in volle
bloei. Wat een pracht is me dat! Toen
het Sinterklaas was, had tante Cor
Tan een van de oudere zoons een mooi
schaaltje gekregen, waarin drie -bollen
stonden. Tussen witte stukjes steen
waren die bollen geplant. Eerst heeft
dat drietal braaf in een donkere kast
gestaan. Maar toen het wat warmer
begon te worden, hebben we die kom
in het volle licht geplaatst en als je
nu ziet hoe prachtig die hyacinten zijn
uitgelopen, hoe mooi ze bloeien en -als
je merkt, hoe heerlijk ze ruiken, dan
zeg je dat was nog eens een pracht
van een Sinterklaascadeau.
Ander e~~ dingen, waaraan je de lente
herkent? ...... De vogels zingen des
ochtends vroeg, dat het een lieve lust
is. Ja, 's ochtends vroeg ...... Als het
winter is en het is 's morgens zo koud
en donker, dan voelt oom Niek er niet
veel voor, voor dag en dauw uit z'n
mandje te komen. Maar als je zo echt
kan merken, dat we de zomer tege-
moet gaan, dan sta ik wat graag heel
Troeg op.
Daar heb ik deze week nog een wed-
denschap mee gewonnen — een wed-
denschap met m'n oudste dochter. Nu
heb ik jullie al eens verteld, dat die
oudste dochter verpleegster is. Ver-
pleegsters moeten altijd heel yroeg op
. — dat hoort er zo bij, maar m'n oudste
dochter was met vacantie thuis en
daar maakte ze gebruik van, om eens
lekker uit te slapen. Geef haar eens
ongelijk! Maar... Oom Niek gaf z'n
dochter wel, ongelijk en hij zei, dat ze
juist in haar vacantie vroeg moest op-
staan.
„Moet je vader horen", zei m'n "doch-
ter tegen tante Cor. „Je zou denken,
dat-ie altijd het eerst van allemaal bij
de hand is". En tegeïi mij vervolgde
ze: „Wedden, dat ik eerder op ben
dan u?"
Oom Niek lachte en antwoordde, dat
hij er niet aan dacht te wedden om-
dat hij zeker wist, dat hij die wedden-
schap zou winnen. Maar als meisjes
wat ouder worden, dan zijn ze net zo
eigenwijs als ze groot zijn. Nee, dan
zijn wij. jongens, anders. M'n dochter
wou en zou wedden, dat ze die volgen-
de dag eerder op zou zijn dan haar

14

vader. „Goed dan", zei ik eindelijk.
„Zeg maar waarover de weddenschap
moet lopen."
M'n dochter dacht lang na. Eerst
noemde ze een paar dingen, die toch
niet te krijgen zijn: een reep chocola,
een doos bonbons — er telkens maar
van uitgaande, dat zij die wedden-
schap zou winnen. Een doosje sigaret-
ten vond de juf ook al goed. Net of
ik de paar sigaretten, die ik krijg, niet
alleen aan kan!
„Ik weet het beter", zei tante Cor, die
altijd vol frisse ideeën, zit. „Voor elke
minuut, die vader later op staat dan
jij", zei ze tegen onze dochter, betaalt
hij jou, laat eens zien één half
centje. .Dat geld^ mag je niet zelf
houden, maar daar kopen wij koekjes
óf taartjes van Ik geef er gratis een
paar meel^ of B-bonnen voor."
„Ho ho", protesteerde ik. „Jullie doen
maar net, of het vast staat, dat ik die
weddenschap zal verliezen. Maar ik
denk er niet aan, hem te verliezen.
Wat krijg ik, als ik win?"
„Het zelfde", antwoordde m'n dochter.
„Dan geef ik voor elke minuut die ik
later op sta een halve cent."
De hele familie vond het een pracht
van een weddenschap en het vreemde
was, dat al m'n zoons en dochters en
— tot m'n grote verdriet tante Cor
ook — vast en zeker dachten, dat ik
zou moeten betalen. ,Ze gaven m'n
dochter de goede raad, maar heel
vroeg naar bed te gaan. „Hoe vroeger
jij op bent, des te meer koekjes of
taartjes krijgen we", zeiden ze harte-
loos. M'n dochter ging inderdaad vrij
vroeg naar bed. „Ik mag zeker wel
het wekkertje mee, hè?" vroeg ze
poeslief toen ze naar boven ging.
Tante Cor zei eerst, dat ze maar uit
zichzelf wakker moest worden, maar
ik stond grootmoedig toe, dat zij het
kleine wekkerklokje meenam en
lachte in mijn vuistje.
Want geen van de huisgenoten dacht
aan het electrische klokje, dat we ook
nog hebben en dat eveneens een wek-
kertje heeft. Toen tante Cor er even
niet op lette, zette ik het electrische
wekkerklokje op een vroeg uur
En heel in die vroegte zoemde dat elec-
trische klokje oom Niek uit bed. Want
ik was zo slim geweest ervoor te zor-
gen, dat het ver weg stond en toen het
iegon te zoemen, moest ik wel m'n
bed uit om het af te gaan zetten. En-
eenmaal er uit, kleedde ik mij heel
stil aan en stapte de deur uit.
Sjongens, wat was het mooi weer. Het
was nog donker, maar een rode streep
in het Oosten kondigde aan, dat het
niet zo heel lang meer zou duren, of
de zon zou opkomen. Ik wandelde een
heel eind een buitenweg op in de
richting van die vuurgloed die steeds
heller werd. En eindelijk — daar
kwam ze: als een grote vurige bal ver-
scheen langzaam de zon — het leek
wel, dat ik haar zag klimmen. Eerst
was het koud, maar toen de zon wat
hoger kwam, begon ik het in mijn
dikke jas al warm te krijgen. Het was
zo mooi buiten, dat ik nog een heel
eind doorliep — veel verder dan ik
éérst van plan was geweest.
Ik had meer dan twee uur gewandeld,
toen ik weer thuis kwam. Het was een
heel vreemde gewaarwording, daar
bijna alles nog in diepe rust te vinden.
Alleen Eeg en Ron lagen'in hun bedjes
wat te keuvelen. Die keken wel een
beetje verbaasd, dat vader al óp was,
maar toen ik ze vlug waste en aan-

^ kleedde en zei, dat ze heel stil moesten
zijn, omdat m'n oudste dochter graag
nog wat wilde slapen, vonden ze het
al lang best. Och, och, je had het ver-
baasde gezicht van onze verpleegster
eens moeten zien, toen ze als laatste
van allemaal eindelijk ook beneden
kwam en zag, dat ik al op was.
„Dat heeft u eerlijk gewonnen", zei ze.
„Dat zal me heel wat halfjes kosten.
M'n wekkertje is niet afgelopen."
,;Ik heb het anders gehoord", zei tante
Cor. „Maar toen was vader al lang op."
Ik vertelde, dat ik de zon had zien op-
komen, een verhaal, dat ze allemaal
prachtig vonden, maar dat m'n oudste
dochter "helemaal niet leuk vond. „Dat
moet ik nu allemaal maar geloven",
zei ze. „Als dat waar is, dan kost me

die weddenschap meer dan een
gulden."
„Dat kon wel eens uitkomen, lieverd',
zei ik lachend. „Jij bent nu een kwar-
tier op."
„Een half uur", zei ze.
„Goed, een half uur. En ga nu maar
eens kijken, hoe laat je oude vader
uit de veren was."
„Je hebt het klokje uitgetrokken,

; niet? Ik herinner me, dat je zo
iets hebt gezegd", zei tante Cor.
M'n dochter hoefde het klokje, dat
precies stilstond op de tijd, dat ik m'n
bed was uitgegaan, niet .eens zelf te
halen. Dat deden haar lieve broers wel.
En die rekenden ook in een ogenblikje
uit, dat zij aan tante Gor één gulden
en vijf cent moest betalen voor koekjes

'of gebakjes.
Dat was me een vreugde bij de ande-
ren. En die vreugde werd nog veel
groter, toen ik zei, dat, ik er hetzelfde
bedrag bij zou leggen, zodat we dan
een behoorlijk taartje konden kopen.
Ik vond, dat die mooie zonsopgang dat
wel aan mij had verdiend.

Nu kom ik, als vanzelf aan

Mijn eerste prijsraadsel
en ik vraag, hoeveel uur of hoeveel mi-
nuten oom Niek die ochtend eerder op
was dan zijn oudste dochter.
Het tweede prijsraadsel heeft betrekking
pp de kleürplaat. Ik heb een tijdje'gele-
den gevraagd of jullie goede detectives
zijn. Nu vraag ik:

Zijn iulüe goede schatters
En de vraag is: Hoeveel kleurplaten denk
je, dat Oom Niek moet nakijken?

Hef derde prijsraadsel
is me gezonden door Klaas Alting te
Odoornerveen. Dat worden drie~ hoofd-
prijzen, maar ik zeg maar zo: we moeten
de schade inhalen. Het raadsel van Klaas
heeft ook al met de lente te maken. Vul in:
X Jongensnaam
X ... Meisjesnaam
X . Landbouwwerktuig
X ... Kleur
X ... ; Vrucht
X ...... i Jongensnaam
X . Boom

-X ... Drank
X ... . Kolonie
X Zuidvrucht
X ... Niet kort
X ..... • Egbert
X ... Ontkenning
X . . . . - Meubel

Leggen de kippen
Oplossingen zo spoedig mogelijk, in ieder
geval vóór 23 April 1942 aan Oom Niek,
Postbus 100, Amsterdam C.
Nu zou ik aan de toekenning der prijzen
toe zijn, indien- ik jullie kleurplaten reeds
volledig had kunnen keuren. Maar ge-
lukkig zijn er vindingrijke neven en nich-
ten geweest, die bij de plaat een zelf-
gemaakt gedicht inzonden. Een aantal
van die neven en nichten wil ik belonen,
ofschoon ik helemaal geen dichtwedstrijd
uitschreef.
Hier volgt een voorbeeld van zulk een ge-
dicht.
Het is van Nelly Dijkstra, m., 13 j., Ch. de
Bourbonstraat 3II, Amsterdam W.

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
Het ei op ket hoofd van Jut • Een grappige film • Beeld van Jan Lutz

Regie en tekst N. J. P Smith

Ei —. ei... hier jog, dat mag jij. Slag op het hoofd van Jut! Hier kan
je je kracht meten!

Die man hield me voor de gek. Ik Als-ie nui maar niets merkt
vertrouw dat ei niet.

Ik zal hem een klap geven. W-w-w-at w-w-as dat?...



CORRESPONDEREN
- EN RUILEN

Corresponderen willen: Tea de
Boer,'m. 14 j. Woudstraat 20, Leeu-
warden (liefst uit Holland); Jopie
Soetema, m., 14 j., Dubbele Ring
82A, Sommelsdijk; Nélly Smit. m.,
13 j., Koedijk 50. Hellevoetsluis;
Ruurdtje Rollingswier, m., 15 j.,
Hoofdstraat B 18, Niezijl (Gr.),
liefst met m. uit Zeeland of Leeu-
warden; Piet Braber, j. 15 j., Bas-
jungeriestraat 175, Rotterdam Z.;
Gerrie Bïaaksma, m., 14 j., Groen-
velderweg C 80, Gem, St. Maarten
(N.H.); Joop Bruggemans, j., 15 j.,
Groesbeekseweg 295, Nijmegen;
Trijntje Veénstra, m., 11 j., Morra,
Fr.; Gerard Makkinga, j., 14 j.,
Anemoonstraat 2a, Rotterdam-Z.
Franzi v. d. Meer: Ber Hoolwerf
en Jos Hanenburg moeten hun ver-
zoek herha'len en daarbij eigen
leeftijd opgeven. Zouden ze dat nu
niet eens zélf doen?

Lente
De lente is gekomen,
Knoppen komen aan struiken en 'bomen.
En om dit lentefeest te vieren,
Gaan de kabouters nu lustig aan 't zwieren
Een vrolijke dans,
In manenschijn,
Dat vinden kabouters altijd heel fijn
Ojj 't groene, fluwelige mos
Dansen en springen !? er lustig op los.

Ik kreeg nog meer gedichten, maar ik kan
die tot mijn spijt niet plaatsen, omdat er
ook nog neven en nichten zijn, die een
woordje terug moeten hebben.
Nelly krijgt een troostprijs en omdat ik
het naar vind, dat er een nummer vaa
„Arbeid" zou verschijnen zonder prijsuit-
deling, beloon ik teVens nog een paar
andere neven en nichten, die zich ver-
dienstelijk hebben gemaakt — hetzij met
een gedicht — hetzij, doordat ze zich op
andere wijze hebben onderscheiden, al was
het maar, doordat zij bij het kleuren
van de plaat zo stil én zoet zijn geweest!.
Hier komen dan nog wat Troostprijsroin-
nertjes: Jean van Strien, m., 10 j., Hoog-
landstraat 129 B, Rotterdam N.; Nico v. d.
Heide, Zwaluwstraat 18, Hilversum; Jantje
van Loo, j., 8 j., Beukelsdijk 56, Rotter-
dam; Gretha Houtzager, Delfgauwscheweg
184, Delft; Maria Rooijakkers, m., 11 j.,
Paul Krugerlaan 40, Eindhoven; A. Tyve-
leyn, m., 13 j„ Jan Bertstraat 38, Diemen.
Jammer was, dat er heel wat onbekende
dichters en dichteressen waren, die alleen
naam en adres op de kleurplaat hadden
gezet en dit op het begeleidende briefje
niet hadden gedaan. Misschien heft ik de
volgende week nog ruimte voor een ge-
dichtje. Nu krijgen jullie allemaal de
groeten van ' OOM NIEK.

Mijn woordje terug
begin ik met de dwaaste brief, die ik ooit
van neven of nichten heb ontvangen. Die
zonderlinge neef woont te Kampen en hij
schrijft me: laat ik maar dadelijk begin-
nen, met u te vertellen, dat ik u niet mijn
naam en adres opgeef, maar onder een
schuilnaam ga schrijven. Nou moe, dacht
oom Niek en verbaasd las ik verder De
nieuwe neef wou graag in de .Correspon-
dentie-rubriek worden opgenomen, maar...
de andere neven mochten niet weten,
waar meneer woonde. „Om u gerust te
stellen, deel ik u mede, dat ik voor uw
rubriek nog niet te oud ben.
Geloof maar, dat Oom Niek nu gerust is..
Hij is echt blij, dat die grappige Kamper
neef met z'n geheimen ook mee wil doen.
Alleen zeg ik hem: zó zal dat niet gaan,
knaap.

Dan kreeg ik van Beppie de Laat te
Rotterdam een andere brief. Dat was een
prettig verhaal over de klimop, die Beppie
als beloning voor het onkruid wieden van
haar vader had gekregen. Het is een
mooie tuin, die de ouders van Beppie heb-
ben, dat merk ik wel.

Gees van Vliegen, Hoorn, vertelde me een
Pracht van een zwembad-geschiedenis.
Postzegels ruilen in de klas, mochten wij
vroeger ook niet. Meneer nam ze dan alle-
maal af. Dat hielp reusachtig, want we
hadden er prachtige zegels bij en we
zouden die voor geen geld willen missen.
NU verzamel ik geen postzegels meer of-

schoon ik het i wel een mooi werk vind,
waar je heel veel van kan leren.
Lida Dijkstra, Den Haag: tot en *met 15
jaar mag je meedoen, Raadsels en ver-
halen, die je zelf maakt, mag je me
sturen. Alleen moet je geduld hebben als
ze geplaatst worden.
Willy Jonker, te Andijk was ziek, terwijl
de school was gesloten. Dat kwam mooi
uit. Nu kwam Willy met haar werk niet
achter. Toch kan je maar beter helemaal
gezond zijn. óók (misschien juist!) als de
school" dicht is. Ben je weer helemaal
beter?

Truus Janbroers, Sloterdijk: Het was een
goed idee om te loten. Dan kregen jullie
er ook geen ruzie over, wie de plaat zou
kleuren.
Margje Smit, Dieverbrug, schreef me over
het vieren van Palmpaas. Allé kinderen
zouden met een palmpaas op een stokje
naar den burgemeester gaan. Ze kwamen
er op de film en ze kregen er een netje
met een ei of een paar kleine eitjes. Dat
was tenminste het plan. Is het feest nog
doorgegaan?
Annie Haandrikman, Nw. Buinen: Je
plaat is overgekomen. Wat een moeite heb
je ermee gehad. Dat was haast niet leuk
meer, zou Kareltje Kraan zeggen.
Geessien van Bezuije, Bolsward: Wacht
dacht je! Tante Cór zou Oom Niek zien
aankomen, als hij al «'n correspondentie
maar op de grond gooide.
Maria Rooijakkers, Eindhoven: Het is
met die turven een raar gescharrel ge-
weest. We kregen er honderd en moesten
toen maar verder zien. Later hebben we
de bon van dien man weer terug gekre-

• gen. Natuurlijk Nicolaas, de mooiste naam,
je had het goed geraden. Er zijn meer
neven en nichten, die Oom Niek een
proefwerk opgeven. Vragen bij de vleet.
Het hindert niets ofschoon ik eerlijk
moet zeggen, dat ik het leuker vind, als
jullie jne wat vertellen.

Nellie Robijn, Melissant: Bedankt voor
de tekeningen. Reg en Ron vonden ze
reuze. Ik dacht wel, dat er iets bijzonders
aan de hand was, anders blijf je toch
geen vijf maanden in huis. Nu oppassen
en... beter blijven.

Loes van Zijst, Katwijk a.d. Rijn. Moet
ik je in de Correspondentierubriek zetten?
Dan moet je alle brieven, die,jongens of
meisjes je zenden, beantwoorden. Ver-
haaltjes mag je me sturen, mits je ze zelf
verzint. >

Nellie Kar els, Waterlandkerkje. Je .bent
de enige niet, die alle dagen repetities
kreeg. Dat was een troost... een schrale
hè? M'n oudere neven en nichten zater- er
allemaal dik in. Nu is dat leed al weer
geleden — nu kan je op je rapport weer
zien, hoe knap je wei bent!
Wietske Wou'dst'ra, Groningen. Bij Se be-
oordeling van de kleurplaat kan ik de
hulp van Reg en Ron niet gebruiken. Die
vinden ze allemaal mooi!
Jaapje Doorera, Dordrecht en andere
neven en nichten: Ik kan de kleurplaat
niet terug zenden.
Maaike Vos, Klaaswaal, Ik ben nog nooit
bij jullie geweest, maar ik weet wel, dat
Klaaswaal op Beierland ligt. Het ik het
goed? Als ik er kom, dan zal je me zien
verschijnen. Een nicht, die tegenover een
boomgaard woont, zou il; vast niet willen
overslaan!

Grietje ftiemeyer, Vlagtwedde-. Prettig,
Sat het corresponderen zo goed gaat. Het
gedichtje kon ik nu niet meer gebruiken.
Bij de krant zeggen we, dat het onder-
werp niet meer „actueel" is. Ik zou daar
geen kort Nederlands woord voor weten.
Nelië Dijkshoorn, Julianadorp. Het lijkt
me leuk, des zomers in een kippenhok te
wonen. Dat is weer iets anders dan ge-
woon. Want in de winter zal Je wel extra
veef brandstof moeten hebben.
Ronny de Rijk, Amsterdam: Leuk, dat je
ook Ron heet. Ben je een Jongen of een,
meisje?

Marie v. d. Berg feliciteer ik nog met het
nieuwe zusje. Vroeger brachten die klein-

'tjes duizend gulden mee, maar tante Cor
beweert, dat ze nooit wat heeft gezien.
Oom Niek trouwens óók niet. De twee mud
kolen voor de kleine Dollie kwamen toch,
maar. Heeft vader voor haar een ledi-
kant je getimmerd? Pijn, als je zo'n
knappen vader hebt.
Aïbert Kobus te Kollumerzwaag wordt
bedankt voor de foto. Hij en alle andere
neven en nichten, nieuwe en oude ont-
vangen de hartelijke groeten van

OOM NIEK.

") De redactie heeft besloten het Oom
Niek wat gemakkelijker te maken door
het aantal hoofdprijzen te vergroten Wij
stellen dus voor de lentekleurwedstrijd
vijf mooie boeken ter beschikking, aange-
vuld door vijf troostprijzen.

b

Sof i de

parmant genoeg en is er bijna even
trotsch op als vader en moeder.
Zoo zal het nog tsl van jaren blijven,
want om later „op eigen beenen
te staan" behoeft het kind nog lang
Uw steun De geldelijke zorgen die
daar mee gepaard gaan, zullen
véél lichter tellen indien U tijdig
een passende verzekering hebt af-
gesloten bij „De Centrale" • de
maatschappij voor werkend Neder-
land. Spreek er eens over met onzen
agent, die U gaarne, zonder eenige
verplichting van advies dient.

OP TIJD VOORKOMT SPIJT.'

ENTRALE"
Coulant

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG
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AMSTERDAM
Kalverstraat l
DEN HA'AG
Hoogstraat 23

ïRoeiof Citroen
Teleloon 37658

Telefoon 111757

JUWELIER

Opgericht 1850 Eigen Atelier

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

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

OA
Loopt U in een cirkel

of in een spiraal?
Zult U over enige jaren nog even ver als
nu zijn.... of wilt ge in Uw vak of betrekking
naar boven komen?
Studeer dan! Ontwikkel Uw vakkennis....
slaag voor technische examens!

Vraag NU het kosteloze PBNA-prospectua
H 2/42, waarin U uitvoerig kunt lezen over
de honderden kansen, die er voor U zijn.

Voor alle examens in Bouwkunde, Water»
of Werktuigbouwkunde, Ëlectro- of Chemi-
eche techniek en speciale diploma's kunt
V een degelijke schriftelijke opleiding ont-
vangen by:

ARNHEM
HET NEDERLANOSCHE TECHNICUM

200 LEERVAKKEN 160 BEVOEGDE LERAREN
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Filmvoorstellingen
Vertoond wordt de Tofa-Film

„Ich sing mich in dein Herz hinein"
Met Lien Deyers, Adèle Sandrock, Hans
Söhnker.
Tevens uitstekend verzorgd • bijpro-
gramma.
Toegangsprijs avondvoorstelling: 25 cent
georg.; 35 cent ongeorg. en een beperkt
aantal werklozenkaarten van 10 cent.
Toegangsprijs kindervoorstelling: 15
cent kinderen en 25 cent begeleiders.

RCINERWOLD MAANDAG 13 APRIL
Café Boze, aanvang 7.3O uur n.m. Kin-
dervoorstelling aanvang 4 uur n.m.
Kaartverkoop: H. Slagfcer, Larijweg en
aan de zaal.

Rl'INEN DINSDAG 14 APRIL
Café Brinkzicht, aanvang 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 4 uur n.m.
Kaartverkoop: H. Doorn, Westerstraat
en aan de zaal.

STUIFZAND-TIENDEVEEN
WOENSDAG lö APRIL

Zaal Bluten. aanvang 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 3 uur n.m.
Kaartverkoop: E. Eissen, B. 96 en aan
de zaal.

KLIM DONDERDAG 16 APRIL
Zaal v. d. Weide, aanvang 7 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 4 uur n.m.
kaartverkoop: J. Boertien, Carstendijk
en aan de zaal.

Zl'IDVVOLDE VRIJDAG 17 APUIL
Zaal Koes, aanvang 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 4 uur n.m.
Kaartverkoop: A. Doorn, Linde A. 300
en aan de zaal.

DE WIJK ZATERDAG 18 APRIL
Café Hogenkamp. aanvang 7.30 u. n.rn.
Kindervoorstelling aanvang 3 uur n.m_.
Kaartverkoop: Toet, Molenweg en aan
de zaal.

IIAVELTE ZONDAG '19 APRIL
Hotel Buter, aanvang 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 3 uur n.m.
Kaartverkoop: L. v. Eeks. Overgingelaau
en aan de zaal.

DIEVERBRUG MAANDAG 20 APRIL
Hotel Blok, aanvang- 7.3O xiur n.m. '•
Kindervoorstelling aanvang 4 uur n.m.
Kaartverkoop: H. Oosterhof, Hoofd-
straat Diever en aan de zaal.

Zondagochtend-
voorstelling

AMSTERDAM
Op Zondag r; Apr i l a.s. wordt om 10.3O
uur v.m. in het City Theater een bij-
zondere Zondagochtendbij eenkomst ge-
organiseerd.
Vertoond zal worden de Odeon-Pilm
„Artisteiipension" met Ida Wüst, Theo
Lingen en Romanowsky met solistisch
optreden van Cor Steyn. die tevens de
niussa/aiijt zal leiden en begeleiden.
Toegang alle leeftijden!
Toegangskaarten a 35 cent per persoon,
a.r. inbegr., zijn verkrijgbaar bij Prins
Hendrikkade 49; Inlichtingenbureau,
Leidseplein; de aangesloten vakgroepen
en voor zover voorradig 's morgens aan.
de zaal.

Cabaret en Klein-toneel
Vrolijke avond van muziek, zang. toneel,
voordracht en vrolijke schetsen doorliet
Klelukurist-Ensembje o.l.v. Bart EJfrink,
waaraan medewerken: Bepnie Kila, Riek
Berkhout, Johan Kolifer. Bart Elfrlnk en
Jan l,at nde. • • -
De namen van deze artistén 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-
srijgbaaj is.
Vanaf 14 April a.s. komt dit programma
in het district- Amsterdam en zullen de
volgende «plaateen worden bezocht:
Woesp, Diemeii, Am&terdnm-Noor'd,
landsmeer, Amstelveen en I idioom.
Nadere gegevens als /aal, data. voor-
verkoopadressen ent. /uilen in de
plaatselijke pers en door affiches wor-
den bekend gemaakt,

Toneelvoorstelling
Op Maandag 2O April a.s. vindt te
AMSTERDAM in de Stadsschouwburg
om 7.30 uur n.m. een toneelvoorstelling
plaats. «
Opgevoerd wordt door de Schouwspelers
o.l.v. Johan Boezer

„Het paard van Troje"
een blijspel fn 3 bedrijven van

Henk Bakker.'
Toegangskaarteii a 50 cent voor georg.,
50 cent voor ongeorg. en 1O cent voor
werklozen, zijn verkrijgbaar bij Pr.
Hehdrikkade 49; V. en A., Leidseplein.
(Werklozenkaarteu uitsluitend via de
vakgroepen.),

AMSTERDAM
Bokscursus

Met ingang van 18 April a.s., wordt, hier
een bokscm-sus begonnen, welke onder
leiding staat van een bekwamen leraar.
De lessen zullen in een nader op te
geven zaal in het centrum van de stad
worden gegeven en een ieder kan hier-
aan deelnemen. Men wordt ingedeeld
naar leeftijd. »
De deelnemersprijs voor de gehele cur-
sus van 3 maanden bedraagt ƒ 4.— voor
georg. en / 5.25 voor ongeorg. met in-
begrip van gebruik van handschoenen,
en douches.
Aanmeldingen en inlichtingen bij de
bekende -adressen.

Rhythmische gymnastiek
Als gevolg van de uiteenzetting om-
trent de bedoeling van het systeem-
Medau in het vorige nummer van Ar-
beid, kwamen nog vele aanmeldingen
binnen. Belangstellenden kunnen zich
nog steeds voor deze lessen, welke
Dinsdagsavonds in de gymnastiekzaal
op de Westermarkt worden gegeven,
aanmelden.

Gymnastiek
De lessen in de gymnastiekzaal in de
Vancouverstraat', worden iedere Vrij-
dagavond gegeven van 7,30—8.30 uur
voor dames en van 8.30- —9.3O uur voor
heren.

Lïch, ontwikkeling
Zwemmen

Dé leden van het N.V.V. kunnen op be-
paalde' tijden in de navolgende plaat-
sen gebruikmaken van de overdekte
zwembaden tegen een sterk gereduceerd
tarief; niet-leden kunnefi in beperkte
mate door de georganiseerden hiertoe
worden uitgenodigd, waartoe speciale
kaarten verkrijgbaar zijn Deze goed-
kope zwemavonden worden, georgani-
seerd in: Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag. Haarlem, Leiden, Utrecht, Gro-
ningen, Leeuwarden, Apeldoorn, Arn-

-hem, Amersfoort, Alkmaar, Gouda.
Delft. Schiedam, Eindhoven, Venlo.
Dordrecht en Zaandam.
Nadere ' bijzonderheden worden gaarne
door de plaatselijke V. en A.-vertegen-
woordigers verstrekt. '

Afzwemfeest

Op Zondag 19 April a.s wordt om 2 uur
nm. in het Overdekt Zwembad te
LEEl'WARDEN een afzwemfeest gehou-
den, waarvoor deelnemers (ster*) zich
nog kunnen aanmelden. Bekende zwem-
mers verlenen door het geven van
zwemdemonstraties hun medewerking
en belangstellenden hebben tegen ge-
woon zwemtarief eveneens toegang.

Paardrijden
Voor de op te richten-cursus Paardrij-
den bestaat zeer veel belangstelling. Zo-
als bekend, zullen de lessen op een
nader te bepalen avond in de Park-
'manëge aan de Amstelveenseweg van
•7—8 uur worden gegeven
Alle -nadere inlichtingen bij Pr. Hen-
drikkade 48—51 en' V. en A., Leidse-
plein.

Jiu-Jitsu-cursussen
Nadere inlichtingen omtrent de be-
staande en/of op te richten jiu-jitsu-
cursussen in Amsterdam. Rotterdam,
Haarlem, Den Haag en .Groningen, wor-
den gaarne' door de plaatselijke dis-
trictskantoren verstrekt.

V,

Volksontwikkeling
Excursie te Amsterdam

Op Zondag 19 April a.s. wordt om 10
uur v.m. een excursie georganiseerd
naar de Arbeiderspers. Een kijkje in dit
moderne dagblad-bedrijf zal u doen
zien, wat er dient te gebeuren voor
dat de krant bij u ih de bus komt.
Men kan zich tegen betaling van 10
cent per persoon hiervoor aanmelden
t/m 16 April a.s. bij Pr. Hendrikkade 49
en V. en A., Leidseplein.

Iets over
bedrijfsbibliotheken

•L

R eeds enige -malen is in deze
agenda melding gemaakt van één

van de nieuwe werkzaamheden van
Vreugde en Arbeid, n.l. de bedrijfs-
bibliotheek.
De stichting hiervan is een onderdeel
van het sociaal-culturele werk in het
bedrijf en tevens.'een zeer belangrijk
onderdeel. Uit etvaring kan worden
gezegd, dat . weinig zo gewaardeerd
zal worden door de werknemers als
de mogelijkheid, regelmatig goede
lectuur voor zichzelf en hét gezin uit
de bedrijfsbibliotheek te kunnen ver-
krijgen.
•Enkele bedrijven beschikten reeds
sinds jaren over een menigmaal zeer
uitgebreide bibliotheek. De afdeling
Volksontwikkeling wil thans met de
propaganda hiervoor bereiken, dat in
nog meerdere bedrijven tot de stich-
ting wordt overgegaan Daarbij staat
zij met raad en daad terzijde.
De standaard-bedrijfsbibliotheek be-
vat een keur-collectie van de .beste
werken op elk gebied, zoodat een ieder
zich iets geschikts kan uithoeken.
De boekenkastjes van eenvoudig
solide materiaal worden eveneens bij-
geleverd "en de kosten van boekenkast
met 50 a. 60 boeken bedragen ƒ 200. — .
Opgenomen zijn boeken over reisbe-
schrijvingen, voorlichtingswerken over
binnen- en buitenland, detective-
romans, boekjes sport en spel, Neder-
landse en buitenlandse literatuur, enz.
Vele arbeiders kunnen bij het stichten
van een bedrijfsbibliotheek helpen
door hiervoor bij de directie propa-
ganda te maken en eendrachtig hun
verlangen daartoe kenbaar te maken.
Vele bedrijven zijn in de afgelopen
weken reeds hiertoe overgegaan en
ongetwijfeld zullen er nog zijn, waar
de directie op de Ie Mei-dag, waar-
op in de toekomst werkend Nederland
temidden van een herboren natuur
het feest van de arbeid viert, een
bedrijfsbibliotheek aan haar personeel
wil aanbieden.
Deze tijden van zorg en leed lenen
zich niet voor feesten,- of uitbundig-
heid; is er nu dus mooier gelegenheid
denkbaar om toch dit feest op waar-
dige wijze te vieren dan aan de arbei-
ders van hoofd . tot hand een eigen
bibliotheek te schenken. Jaarlijks kan
dan een nieuw deel worden aange-
schaft, zodat na verloop van enige
tijd het bedrijf over een uitstekende
bibliotheek beschikt, waarin ook de
vakliteratuur niet behoeft te ont-
breken.
Alle inlichtingen over de aanschaf-
fing, het beheer en de administratie
van zo'n bibliotheek worden gaarne
verstrekt door de afdeling Volksont-
wikkeling van het Centraal Bureau
van Vreugde en Arbeid, Amstel 224 —
226 te Amsterdam.
Dus thans aan de slag voor de propa-
ganda voor de bedrijfsbibliotheek in
uw bedrijf!

Reizen en vacantie
Nu langzamerhand weer aan de ko-
mende vacantie wordt gedacht, wordt
hierbij de aandacht gevestigd' op de
afdeling Reizen en Vacantie van
Vreugde en Arbeid, die in de komende
maanden gaarne met raad en daad ter-
zijde staat.
Met name wordt nogmaals gewezen op
het voor enige maanden ingevoerde
spaarsysteem, waarvan de mogelijkhe-
den uitvoerig in het vorige nummer
van „Arbeid" werden besproken.
De Troelstra-Oorden te Beekbergen en
Egmond a/Zee,, die van alle gemakken
voorzjen zijn en met de beste hotels
kunnen wedijveren, zullen u ook dit
jaar gaarne in uw vacantie herbergen.
De pensionkosten bedragen — zoals
reeds bekend — ƒ 2.50 p. &. ®. p., ter-
wijl voor kinderen een speciaal tarief
bestaat.
Inlichtingen worden gaarne door de
genoemde Troelstra-Oorden, alsmede
door het Centraal Bureau van V. en A.
te Amsterdam, Amstel 224 — 226, ver-
strekt, waartoe men postzegel voor ant-
woord gelieve in te sluiten.

Lente (Cliché: A.P.-Arbhief)

tiatuurvrienjlenhuizen
Voor nadere bijzonderheden omtrent de
Natuurvriendenhuizen • „De Hondsrus",
„Het Huneliuis", „Ons Honk" en „De
Rriimiiiel" wordt verwezen naar het-
geen daaromtrent in Ijet weekblad
„Arbeid" van 3 April j.l. werd vermeld.
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