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TRANSPORT — een bedrijf van enorme betekenis
(Zie blz. 8 en 9)



DE NIEUWETAAK VAN HET N.V.V
D e tijden veranderen en wij ver*

anderen met hen, luidt een oud
gezegde.
Dit moge gelden voor den individuelen mens, het geldt in gelijke
mate voor organisaties en instellingen. Deze immers bestaan uit
mensen en hebben den mens tot voorwerp van werkzaamheid, zodat
zij in gelijke mate als hij veranderen moeten.
Ook met het N.V,V. is dit het geval.
Het N.V.V. heeft in de nieuwe tijd, met zijn zodanig veranderde
omstandigheden, een geheel andere taak te vervullen dan het door
de oude tijd was opgelegd.
Dit kan reeds blijken uit de omschrijving van die taak, thans en in
het verleden.
Wat het N.V.V. thans te doen heeft is: het verbeteren van de
levensomstandigheden van~den werkenden mens. D.it lijkt heel veel
op: het verbeteren der arbeidsvoorwaarden van den arbeider, zoals
de omschrijving voorheen luiden kon. Toch is zij een geheel andere.
De eerste is veel ruimer dan de tweede, die een veel beperkter werk*
terrein veronderstelt.
Levensomstandigheden: dat woord omvat heel wat meer- dan alleen:
arbeidsvoorwaarden Onder de laatste verstaan wij voornamelijk
het loon en de arbeidstijd; voorts de zorg voor veiligheidsmaat*
regelen in het bedrijf en dergelijke zaken. Onder levensomstandig*
heden valt letterlijk alles wat het menselijk leven waarde geeft of
het ter neer drukt. Het eerste moet worden bevorderd, het laatste
tegengegaan.
Het N.V.V. nu heeft deze veelomvattende taak op zich genomen.
Het heeft deze taak op zich genomen ten aanzien van den werken*
den mens. Dat is ook alweer een veel ruimer begrip dan alleen:
arbeider.

/•
Onder arbeider werd oorspronkelijk alleen de handarbeider ver*-"
staan. De zogenaamde hoofdarbeider viel buiten dit begrip. Hij hield
zich zelf er buiten! De hoofdarbeiders, in het begin der kapitalis*
tische ontwikkeling weinig in aantal, waren de eerste directe
assistenten van den persoonlijken on-
dernemer en stonden in de strijd tus*
sen kapitaal en arbeid aan zijn kant,
meestal in een bevoorrechte positie.
Voor georganiseerd optreden ten aan*
zien van hun arbeidsvoorwaarden
voelden zij niets — zij meenden hun
eigen boontjes wel te kunnen doppen
en konden dat aanvankelijk ook.
Dat is langzamerhand veranderd.
Met het voortdurend groter worden
der ondernemingen werd de administratie van het arbeidsproces
zodanig uitgebreid, dat zich langzamerhand ook een „hoedenprole*
tariaat". zoals de term luidde, ging vormen. Sedert lang neemt de
kantoorbediende, de lagere ambtenaar, de technicus en de meester*
knecht dan ook zijn plaats in het leger van de georganiseerde arbeid
in. neemt ook hij in de rijen van het N.V.'V. deel aan de vakstrijd.
Alleen door deze uitbreiding evenwel wordt het begrip „werkende
mens" toch nog niet helemaal gedekt.
Dit omvat méér riog.
Het omvat, zonder enige uitzondering, ieder mens, die in het belang
der gemeenschap productieve arbeid verricht. , .
Daarbij zijn dus slechts weinige groepen der bevolking uitgeschakeld.
b. v. de kinderen en studerende jongeren, huisvrouwen, renteniers
e d. Andere uitzonderingen echter zijn er niet. De ondernemer, de
directeur of bedrijfsleider, de intellectueel, de winkelier, de boer, de
dokter, architect of advocaat en wie al meer — zij allen verrichten
productieve arbeid in het belang der volksgemeenschap. Zij allen
zijn werkende volksgenoten, werkende mensen.
Het N.V.V. nu wil hen in één enkel; allen en alles omvattend
Verbond van de Arbeid samenvatten en zich richten op de
verbetering van de levensomstandigheden yan- hen allen.

door COMMISSARIS H. J. WOUDENBERG
De arbeiders kwamen omhoog.
Door verkorting van de arbeidstijd,
hogere lonen, leerplicht, vakoplei*

ding, betere woningtoestanden en andere sociale maatregelen ont*
stegen zij aan hun vroegere toestand van vernedering en mindere
waardigheid. Ja, hier en daar streefden zij veel kleineren uit de
„bourgeoisie" opzij, soms zelfs voorbij! Zoals kantoorbedienden en
lagere ambtenaren zich ten aanzien van hun sociale positie reeds
geheel als „arbeiders" hadden Jeren beschouwen, zo kregen de han*
deldrijvende en intellectuele middenstand en een aantal kleinere
ondernemers ook hoe langer hoe meer belang bij de arbeidersbevol*
king, wier toenemende koopkracht een factor van betekenis werd.
Niel_dat ook zij zich tot de arbeiders gingen rekenen. Dat niet!
Zij waren en bleven, als in hoofdzaak zelfstandigen, „burgers".

De bedrijfsgemeenschap als

fundament der volkseenheid

V roeger,. toen het Iiberaal*kapitalistische stelsel nog heerste, zou
dit een hersenschim zijn geweest. Er bestonden toen namelijk

veel te grote tegenstellingen tussen ondernemers en arbeiders.
Tegenstellingen, die een voortdurende strijd, de klassenstrijd, tussen
beide groepen veroorzaakten.
Die klassenstrijd sleepte op zijn beurt weer andere bevolkings*
groepen mee. De beoefenaren der vrije beroepen, meestentijds
gestudeerden, de middenstanders, de intellectuelen in het bedrijfs*
levejn, ^oals aanvankelijk ook het kantoorpersoneel e.d., behoorden
tot de natuurlijke aanhangers en bondgenoten van het kapitaal.
Daar lag hun voordeel De arbeiders, met hun uitzonderlijk lage
levensstandaard en gebrek aan beschaving waren materieel en
cultureel verre hun minderen en konden hun niets bieden. Aldus
ontstond de tegenstelling: arbeidersklasse — bourgeoisie, onder welke
laatste benaming alle bovengenoemde, bij he't kapitaal belangheb*
bende groepen, werden samengevat.
Maar — de tijden veranderden!

Naar de andere kant echter werd de afstand veel groter. Met de
toenemende macht van de banken, van het geldkapitaal, vormde de
ondernemerskaste op zich zelf aldra niet meer de eigenlijke
„kapitalistische klasse". In sociaal opzicht kwamen de rijke rente*
trekkers daarvoor in de plaats. Het onpersoonlijke, vrijwel onzicht*
bare, geldbezit, de plutocratie, met haar internationaal karakter,
trad in de plaats van den persoonlijken, zélf*ondernemenden kapi*
taaibezitter. De zelfstandige, eigen ondernemers maakten plaats voor
bedrijfsleiders, directeuren, die zelf ook slechts, zij het bijzonder
goed bezoldigde, loontrekkers zijn. Hun maatschappelijke positie is
in wezen aan die der arbeiders gelijk. Zij zijn echter dermate onder*
worpen aan de tyrannieke macht van de plutocratie en daar door
eigen bezit of familierelaties ook zodanig mee verbonden, en hun
positie is, zolang zij trouwe dienaren dier .plutocratie willen zijn,
zodanig bevoorrecht, dat velen van hen zich toch nog altijd als een
afzonderlijke sociale groep beschouwen.
Desondanks heeft de voortgaande maatschappelijke ontwikkeling de
aanvankelijke tegenstelling „bourgeoisie—proletariaat" veranderd in
de nieuwe tegenstelling: „plutocratie—burgerij én arbeidersbevol*
king". Sociaal*economisch zijn de laatste twee belangrijke bevol*
kingsgroeperi van werkers in steeds groter belangentegenstelling
tegenover het niét*werkende, onpersoonlijke geldkapitaal, de slechts
gering in aantal zijnde plutocraten, komen te staan.

Dit is de laatste fase van liberalisme
en kapitalisme. Zij schept de voor*
waarde voor de totstandkoming van
een hecht verbonden arbeidsgemeen*
schap aller werkers, die onderling,
door een rechtmatige verdeling van

| het maatschappelijk product, sociale
I gerechtigheid zal betrachten.

Het N.V.V. nu wil de belichaming
zijn dezer arbeidsgemeenschap aller

' werkers, ten einde de levensomstan*
digheden van hen allen te verbeteren.
Dat betekent in geen geval, dat het N.V.V. hier een groepsbelang
zou willen behartigen!
Integendeel!

De belangen -der werkende volksgenoten — dat zijn dezelfde belan*
gen als die van het gehele volk! Dat zijn tegelijkertijd de belangen
van de kinderen, van de jongelingschap, van de huismoeders, van de
ouden van dagen! Dat zijn de belangen der volksgemeenschap als
geheel!
Bovendien — de levensomstandigheden aller werkers verbeteren,
hun sociale eenheid tot stand brengen, een arbeidskameraadschap
scheppen — dat heeft de strekking, de arbeidsproductiviteit aan*
zienlijk te doen toenemen. Want iedere werker zal dan leven uit het
besef, dat

een volk — en daarmee ieder afzonderlijk volksgenoot —
precies zo rijk is als het zijn eigen arbeid weet te organiseren!

Op de organisatie van de nationale arbeid komt het aan, als ons volk,
in zijn tegenwoordige berooide toestand, nog leven wil!

De Overigens hopeloos verdeelde arbeidersvakbeweging in haar
oude vorm, zomin als de verenigingen der werkgevers, waren op zulk
een organisatie van de nationale arbeid ingesteld. Zij waren
ingesteld op onderlinge .strijd.
Er was een tijd, dat deze onvermijdelijk was.
Deze tijd is thans voorbij.

Thans zullen alle werkers één moeten «ijn en zich dienen in te
stellen op onderlinge samenwerking, wil ons volk kunnen leven.
De nieuwe Staat heeft reeds het toezicht op de-rol van het kapitaal
ter han^d genomen en staat geen willekeur jegens den wesker
meer toe.
In hel N.V.V. is reeds de noodzakelijke eenheid der arbeiders tot
stand gebracht.
Thans moet de eenheid der werkers in de bedrijfsgemeenschap
volgen!
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W ie op het ogenblik langs de
beurs van Amsterdam of die

van Rotterdam wandelt en daar niet
speciaal te maken heeft, vraagt zich
wellicht met verwondering af, waar-
toe deze grote gebouwen dienen. Een-
zelfde vraag stelt de voorbijganger
zich ook wel eens, wanneer hij een
groot bankgebouw voorbijwandelt en
daar de met zware tralies verdedigde
ramen of zwaar met ijzer beslagen
deuren ziet. Bij de overgrote massa
der arbeiders hebben noch het woord
„Beurs" noch het woord „Bank" een
goede klank. Zij zijn zo nauw ver-
weven met het begrip „kapitalisme"
en met het begrip „uitbuiting", dat
er als het ware bij intuïtie een zekere
afkeer opkomt.
Wie „beurs" hoort of leest, denkt aan
speculatie, aan gokken.
Wie „bank" hoort of leest, denkt aan
de grote kapitalen, aan het goud, aan
de pakken bankbiljetten, die er opge-
stapeld liggen en waarmede de bezit-
ters van kapitalen grote, ja soms
overheersende invloed uitoefenen.
Hierin schuilt veel misverstand.
Want banken en beurzen zijn heel
nuttige instellingen, maar zoals het
met alle goede dingen kan'gaan, ging
het vaak ook met de beurs en met de
banken: zij werden misbruikt of
althans minder goed gebruikt en zij
werden vaak aan haar natuurlijke
bestemming onttrokken.
Het zal daarom voor vele lezers inte-
ressant zijn. om eens te vernemen,
hoe beurzen en banken eigenlijk ont-
staan zijn en welke functie zij in het
verleden hebben vervuld. ,

Men moet zich goed voorstellen, dat
een zeshonderd jaar geleden b.v. het
zaken doen heel anders ging dan
tegenwoordig.
Wanneer twee zakenlieden vandaag
aan de dag een overeenkomst sluiten
om b.v. gemeenschappelijk een be-
paalde fabriek te exploiteren, dan
stappen zij naar een notaris, vertel-
len dien notaris, wat zij van plan zijn
en deze stelt dan aan de hand van de
betreffende wetten een behoorlijke
overeenkomst op, die netjes wordt
ondertekend en waarvan ieder een
afschriff" krijgt en de notaris een
exemplaar bewaart. Geschil over wat
eigenlijk overeengekomen is, bestaat
niet zo gauw. want dan wordt het
contract eenvoudig opgeslageri en
nagekeken, wat erin staat; blijft er
dan nog geschil over, dan kan men
naar den rechter gaan, die op grond
van de wetsinhoud of het gebruik
een beslissing neemt.
Maar in de Middeleeuwen waren er
van al die instellingen niet veel.
Slechts weinigen konden lezen en
schrijven.
En toch moesten er1 contracten wor-
den gesloten, want „zaken" zijn er
altijd wel gedaan.
Welnu: twee kooplieden wilden b.v.
gezamenlijk een schip «Itrusten en
zij togen naar het huis, waar de
stadsoverheid of de vertegenwoordi-
ger vaneden graaf zetelde en vertel-
den den daar aanwezigen klerk (dus
eigenlijk een geestelijke) wat zij wil-
den. Deze schreef dat dan netjes op.
Twee keer onder elkaar. Daartussen
maakte hij wat krullen en mooie let-
ters, nam vervolgens een schaar en
knipte' het stuk zigzagsgewijze door
en gaf iederen koopman een helft.
Soms gaf hij een koopman één helft
en behield de andere helft in zijn
koffer.
Kwamen er nu geschillen, dan

moest ieder, met zijn helft op de
preppen komen. Vervalsing was uit-
gesloten, want de beide helften moes-
ten precies in elkaar passen en zo
kon dus de gesloten overeenkomst
worden gecontroleerd.
Het is duidelijk, dat dat nu niet zo
heel eenvoudig was.
Er was trouwens meer in die tijden
niet eenvoudig.
Wanneer wij thans iets nodig hebben,
gaan wij naar een w i n k e l om onze
inkopen te doen.
Ook dat stamt uit de Middeleeuwen.
Gij kent wel de grote kerken met haar
hoog oprijzende muren, welke ge-
steund worden door zware uitbouw-
sels, z.g. beren. Die beren dienen tot
steun van de muren, maar zij vormen
ook goed beschutte plekjes.
De kerken waren in die tijd het mid-
delpunt niet alleen van het godsdien-

kerkdienst was, men die werkzaam-
heden wel in de kerk mocht verrich-
ten.
Op aadere werkzaamheden in de kerk
duidt het volgende verbod:

„Item alle ramen (dat is voor de
woldrogerij) uter kerc te doen en-
de in der kerc niet te staen noch te
hangen des daghes, als men den dode
lichaem daer in sett off uutvaert
mede doet".

Wanneer er een dode in de kerk op-
gebaard stond, dan wel wanneer er
een' begrafenisplechtigheid plaats
had. mochten de woldrogers hun
werk in de kerk niet uitoefenen.
Nog weer een andere kijk!
De kooplieden van elders waren geen
moderne reizigers.

HET BEURSPLEIN TE BRUGGE,

volgens een -plaat van -Sanderus' Flandria ülustrata. Links het Huis
der Genueezen, in 1399 gebouwd, later Saaihalle (no 12 op de plaat
blz. 53). Rechts het Huis der Florentijnen (no. 13 op de plaat blz. 53;).
Tussen de twee in, het huis der Van der Beurze o/ Venetiaanse loge.

stig, maar ook van het economisch
leven en de kleine handwerkslieden
begaven zich met hun waren naar de
kerk en nestelden zich als het ware
in de hoeken langs de kerkmuren,
beschut door de „beren". Welnu, die
hoeken heetten... winkels.
Daar komt niet alleen ons woord
„winkel" vandaan, maar dat zijn ook
inderdaad onze eerste winkels ge-
weest.

Die kerk zelve, in de regel het enige
grote gebouw in de middeleeuwse
stad, diende zelf ook vaak voor alles
en nog wat.
De oude stadsboeken doen ons daar-
van opmerkelijke mededelingen.
Zo verbood het stadsbestuur van
Rotterdam in 1410 — Rotterdam was
toen eigenlijk niet veel anders dan
een groot vissersdorp — om netten,
masten, riemen, zeilen noch scheeps-
want in de kerk op te hangen of neer
te leggen.

Maar ook:

„gheen visch upt kerckhoff te dro-
ghen, noch gheen zeylen in die kercke
te naeyen, die wile, dat men gods-
dienst doet".

Dat betekent dus, dat als er géén

Zij voerden hun koopwaren met z.ich
mede en verkochten die meegevoerde
waren op de jaar- of weekmarkten.
De jaarmarkten werden vaak twee
keer' per jaar, soms zelfs vier of vijf
keer per jaar gehouden en wel in de
regel tijdens de kerkelijke feestdagen.
Zp'n. jaarmarkt of halfjaarlijkse
markt heette in onze landen: mis.
Met Pasen werd de markt dan Paas-
mis genoemd en met Kerstfeest:
Kerstmis. Daarvan komt ook weer
ons woord en ons begrip: kermis,
want die jaarmarkten vormden ook
een welkome gelegenheid om feest te
vieren. De boeren en buitenlui dier
dagen kwamen in de „stad" hun in-
kopen doen en de blommetjes buiten
zetten en de kooplieden, die goede
zaken maakten, namen het er ook
nog al eens van.

Maarv — om op ons verhaal terug te,
komen — die kooplieden, 'voerden dus
hun waren zelf mee, hetzij per klein
schip, hetzij in een ossenkar of op
pakpaarden. Zij kwamen aan in de
stad en gingen logeren in de herberg,
welke niet' alleen was ingericht op
het verschaffen van logies aan de
kooplieden, maar ook opslagruimten
bevatten voor het bewaren der door

de kooplieden meegevoerde waren.
Wie kon nu beter dan de herbergier
aan de kooplieden raad geven om-
trent degenen aan wie zij hun waren
kwijt konden?
De hotelhouder werd op die manier
tussenpersoon voor de handel.
Hij werd: makelaar.
Nu zochten de landslieden elkaar
steeds op en men bezocht dus bij
voorkeur de herberg, waar men zijn
landslieden wist te zullen aantreffen;
het gevolg was weer, ̂  dat er in een
grote stad als Brugge speciale her-
bergen voor de verschillende „naties"
ontstonden en dat men tenslotte de
vreemdelingen-kolonies, die zich in
een stad vestigden „naties" noemen
ging.
Men had dus b.v. in 'Antwerpen de
Engelse natie, de Spaanse natie e.d.,
waarmede men de Engelse, de Spaan-
se kolonie bedoelde. Deze „naties"
kregen tenslotte ha.ar eigen gebou-
wen en vooral in de Vlaamse steden
werden dat prachtstukken van mid-
deleeuwse bouwkunst.

Hoe deden al deze lieden nu met
elkaar zaken?
Laat ons daartoe een der oudste en
betrouwbaarste beschrijvingen van
de „Nederlanden" citeren en wel uit
de beschrijving van ,den uit Florence
in Italië afkomstigen Guicciardini,
welke in 156T het licht zag.
Deze Italiaan dan schreef:

„Er bestaat te -Brugge een plein, dat
alle landen van de wereld zeer voor-
delig is; aan het uiteinde , van dit
plein bevindt zich een groot ' en oud.
huis, dat aan de edele familie Van
der Beurze toebehoort. Op een arduin-
steen boven de deur prijkt haar wa-
pen; het stelt drie beurzen voor. Zo-
als in dergelijke gevallen gewoonlijk
voorkomt, heeft dit plein zijn naam,
aan dit huis, aan deze familie en aan
dit wapen ontleend. Be kooplieden nu,
dié te Brugge gevestigd' zijn, hebben
op dit plein of Beurze hun keuze laten
vallen en hebben het gebruikt en ge-
bruiken het nog steeds, als trefpunt
om hun zaken af te handelen. Na-
derhand zijn zij ook de jaarmarkten
van Antwerpen en Bergen op Zoom.
gaan bezoeken. Zij hebben gezien de
gelijkenis met het te Brugge gebruik-
te plein, de naam Beurs ook ginds
aan die plaatsen gegeven, waar zij
samenkomen om handel te drijven."

En als wij nu nog iets teruggaan, dan
vinden wij, dat van omstreeks 1250
tot 1450 te Brugge inderdaad een
familie heeft gewoond, die Van der
Beurze heette, die eerst een herberg
exploiteerde, vervolgens zich ontwik-
kelde tot speciale herberg en pakhuis
voor de Venetianen, terwijl in de hui-
zen ernaast de Genuezen en de Flo-
rentijnen gastvrijheid vonden, zowel
voor mens als koopwaar.
Op het plein voor de herberg Van de
familie Van der Beurze werden dan
de zaken gedaan en ziedaar... waar
onze beurs vandaan komt.
Wij zullen nog verder iets te vertellen
hebben over de Amsterdamse beurs,
doch stappen eerst over op een ander
onderwerp: hoe betaalde men in
vroeger eeuwen?
Dan komen wij bij de „banken"
terecht, doch daarover een volgende
maal.



SOCIALE KRONIEK
Aftrek ziekengeld

niet-kostwinners

E en artikel van de Ziektewet, dat
door de arbeiders nog al eens over

het hoofd gezien wordt en waarvan
de toepassing in de practijk door dat
over het hoofd zien nog al eens aan-
leiding heeft gegeven tot misverstan-
den, is artikel 49.
Het eerste lid van dit artikel, dat wij
hier vanwege zijn belangrijkheid laten
volgen, luidt als volgt:

„Over de dagen, waarop een verzeker-
de anders dan krachtens enige door
hem gesloten overeenkomst, is opge-
nomen in een inrichting voor zieken,
of in een gesticht, of waarop de werk-
gever, bij wien hij inwoont, zonder de
kosten te verhalen, ingevolge artikel
1638y Burgerlijk Wetboek voor zijn
verpleging en geneeskundige behande-
ling zorg draagt, wordt hem, indien
hij naar het oordeel van het orgaan
dat het risico der verzekering draagt,
geen kostwinner is, een derde van het
ziekengeld uitgekeerd, waarop hij an-
ders recht *zou hebben gehad. . Aan
dengene voor wiens rekening hij is op-
genomen, of aan den werkgever, die

'zonder de kosten te verhalen, voor zijn
verpleging en geneeskundige behande-
ling zorg draagt, worden de kosten
hiervan te rekenen van de dag af,
volgende op die, waarop het verzoek
tot die vergoeding- is ontvangen, tot
een bedrag van tweederden van het
ziekengeld vergoed. Indien de ge-
vraagde vergoeding minder dan twee-
derden van het ziekengeld bedraagt,
of indien geen vergoeding wordt ge-
vraagd, wordt het niet aan derden te
betalen ziekengeld aan den verzeker-
de uitgekeerd."

In het kort komt het dus hierop neer,
dat een arbeider, die opgenomen wordt
hetzij voor rekening van de gemeente
waar hij woont, hetzij als inwonend
arbeider voor rekening van zijn werk-
gever, hetzij — wat ook voor ka*i ko-
men — voor rekening van het Invali-
diteitsfonds, d.i. voor rekening van de
Rijksverzekeringsbank, indien hij geen
kostwinner is slechts een derde ge-
deelte van zijn ziekengeld ontvangt,
terwijl het overige toekomt aan den-
gene ten wiens laste zijn verpleging
komt. Onbekendheid met dit wetsarti-
kel nu heeft in de practijk vaak ten-
gevolge gehad, dat vele niet kostwin-
ners — dat wil zeggen zij, die niet ge-
heel of ten dele in het levensonder-
houd van anderen voorzien — ten tijde
van ziekte minder ziekengeld ontvin-
gen dan waarop zij aanspraak meen-;
den te kunnen maken.
Op grond, van het bovenstaande zal
het duidelijk zijn, dat in dergelijke
gevallen een vermindering van het
ziekengeld tot een derde wettelijk vol-
komen juist is te achten.
Hoe is het nu ingeval een arbeider op-
genomen wordt voor rekening van het
ziekenfonds, waarvan hij als verplicht
verzekerde lid is?
Ook in dat geval kan, wanneer hij
geen kostwinner is, tweederde gedeel-
te van zijn ziekengeld worden gere-
serveerd. En wel, omdat aan art. 49
een nieuw 2e lid is toegevoegd, waarin
uitdrukkelijk wordt bepaald, dat wie
voor rekening van een erkend of toe-
gelaten ziekenfonds, als bedoeld in
het ziekenfondsenbesluit, is opgeno-
men in een inrichting voor zieken of
in een gesticht, geacht wordt „anders
dan krachtens enige door hem geslo-

ten overeenkomst in die inrichting ̂ of
in dat gesticht te~zijn opgenomen."
Door de ziekenfondsen k a n dus in
die gevallen, dat wil zeggen bij opne-
ming in ziekenhuis of sanatorium van
niet-kostwinners aanspraak gemaakt
worden op twee-derde gedeelte van
het ziekengeld.

Loon bij ziekte
Evenals de boven besproken be-

paling in de Ziektewet is er ook in het
Burgerlijk Wetboek een artikel, en wel
1638e, dat niet voldoende bekendheid
heeft.
Zoals bekend is, geniet de arbeider,
die ziek wordt, nadat drie „wachtda-
gen" zijn doorgemaakt, waarover geen
ziekengeld wordt genoten, 80 pet. van
zijn loon als ziekengeld. Eveneens
wordt 80 pet. van het loon uitgekeerd
over de eerste zes weken, dat een ar-
beider niet werkt wegens een hem.
overkomen bedrijfsongeval.
Hoe staat het nu met de „wachtda-
gen" en de resterende 20 pet.? Kan
daar onder geen omstandigheden aan-
spraak op gemaakt worden? Op deze
vraag nu geeft art. 1638e een ant-
woord. Vastgesteld is namelijk, dat de
arbeider ingeval van ziekte gedurende
een „betrekkelijk korte tijd" recht op
zijn loon blijft behouden. Uiteraard
alleen voorzover hij dit loon niet reeds
van andere zijde, in de vorm van zie-
kengeld of ongevalsuitkering geniet.
Er is echter één mogelijkheid, dat de
werkgever dit loon niet verschuldigd
is, en wel wanneer bij schriftelijke of
collectieve arbeidsovereenkomst na-
drukkelijk van deze bepaling van het
Burgerlijk Wetboek is afgeweken eri
is vastgesteld, dat de arbeider geen
recht heeft op loon. In alle overige ge-
vallen is hij verplicht ten eerste gedu-

rende de eventuele wachtdagen het
volle loon te betalen, en voor het ove-
rige gedurende de „betrekkelijk korte
tijd" in het Burgerlijk Wetboek ge-
noemd de resterende 20 pet. bij te be-
talen.
En dit geldt dan zowel voor het „naar
tijdruimte vastgestelde loon", de uur-,
dag- en weeklonen dus, als voor stuk-
lonen en dergelijke. In artikel 1638e
lezen wij n.l.:
Is het loon in geld op andere wijze
dan naar tijdruimte vastgesteld, dan
zijn de bepalingen van dit artikel
eveneens van toepassing, met dien
verstande, dat als loon wordt aange-
nomen het gemiddelde loon, hetwelk
de arbeider, wanneer hij niet verhin-
derd ware geweest, gedurende die tijd
had kunnen verdienen."
Uit het bovenstaande blijkt dus, dat
het recht op loon gedurende ziekte —
waaronder ook begrepen moet worden
ongeschiktheid tengevolge van een
bedrijfsongeval, met uitzondering van
het bovengenoemde geval, waarin
bij schriftelijke arbeidsovereenkomst
hiervan is afgeweken, uitdrukkelijk is
vastgelegd.
Voor het overige is de „betrekkelijk
korte tijd", waar het Burgerlijk Wet-
boek van spreekt, blijkens de be-
staande wetsinterpretatie begrensd tot
uiterlijk zes weken. Deze zes weken
gelden wanneer de dienstbetrekking
lange tijd bestaan heeft. Was de ar-
beider korter tijd — bijv. nog geen jaar
— in dienst, dan zal gok op minder
loon aanspraak gemaakt kunnen wor^
den. Overigens zijn hiervoor geen al-
gemene maatstaven aan te geven, en
zal ieder geval afzonderlijk bezien
moeten worden.
Voorop staat echter, dat hoe dan ook
met de hier besproken bepaling ten
a.anzien van het loon bij ziekte reke-
ning zal zijn te houden.

WAAR 'T RECHT

RECHT WORDT

H et is niet altijd een kioestie van
"belangrijke geldsbedragen, die

mensen onverzoenlijk tegenover. cl-_
kaar doet staan. Het gebeurt immers
dikwijls, dat om een kleinigheid lang-
durige -processen worden gevoerd.
Wanneer beide partijen „harde" kop-
pen" hebben, zoals dat heet. speelt
geld nauwelijks meer een rol; geen
van beide wil wijken, want geen van
beide irn de minste zijn.
Als in een onderneming de patroon
en een van zijn arbeiders zo tegen-
over elkaar staan, is vroea of laat een
breuk onvermijdelijk en rfie breuk ver-
oorzaakt dan gewoon1''ik veel meer
lawaai en'veel meer scherven dan de
reden van het meninasverschil eigen-
lijk rechtvaardigt. Doorgaans komt
het moment van afscheid na jaren
van opgekropte tegenzin en de ver-
brekingen van de zakeliike "betrek-
kingen is op zo'n ogenblik, dikwijls
een dergelijke opluchting, dat de
zelfbeheersing van beide partijen
zwaar op de proef wordt gesteld.
Zelden echter zal deze opluchting de
vorm van loonsverhoging aan-
nemen en toch was dat het geval in
de zaak van Jan Kadet tegen bakker
Weïteman. Niet minder dan vijftien
•jaar was Jan Kadet bij Weiteman ge-
weest en wie niets van de verhouding
dezer twee mannen wist, zou zeggen,
dat de bakkersgezel blijkbaar heel
goed overeenstemjle-met zijn patroon,
omdat hij al die jaren nooit van werk-
gever was veranderd. Doch die over-
eenstemming was maar schijn. De

dat hogere loon niet gegund, maar nu
die „stijve hark" weg was, kon het
wel wat lijden!
Mis Weiteman! Dat gaat niet, — vol-
gens de voorschriften had nu Jan
Kadet nog recht op de overeenkom-
stige loonsverhoging over de drie laat~
ste weken, dat hij gewerkt had. Het
spreekt vanzelf, dat hij niet naliet dit
bedrag van zijn vroegeren patroon te
voederen.
Doch' voor Weiteman was dat een
eis, die niet voor discussie in aanmer-
king kwam. Alle zoetheid zou aan zijn
verfijnde wraak ontnomen worden als
Kadet dat geld nu tóch kreeg; hij had
immers met de verhoging gewacht tot
zijn onbeminde knecht vertrokken
was. Weiteman .weigerde hardnekkig.
Kadet was wederom vefstandig en

mg niet ruziën met Weiteman over
wat hem van rechtswege toekwam,
maar stelde zich onmiddellijk met het
Bureau voor Rechtsbescherming in
verbinding. Merkwaardig weinig tijd
was er toen nog maar nodig om <le
•terugkeer van het gezond verstand bij
Wtiteman te bewerkstellig en i Hij be-
taalac even schielijk, als hij vooraf
Piiiceoankelijk TÜÜÏ gewejsi en ?o
werd de beroepsver and er ing roor Jon
Kadet verzoet en verzacht, — dank zij
het 'eii, dat hij lid was van het
N.V.V.

'NW.-Bureau's voor i
-Rechtsbescherming !

1. N.V.V.-Bureau Foor Rechtsbescherming
Almelo.*\Vierdensestraat 22. tel. 3073.

2. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Amersfoort, Pasteurstraat !). tel. 4625.

3. N.V.V.-Buraau voor Rechtsbescherming
Amsterdam, Prins llendrikkade 49—51,
telefoon 31770.

4. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Arnhem. Jansbuitensfngel 17. telefoon
22841, 22842.

laatste jaren boterde het niet meer.
Tien jaar lang was alles goed gegaan,
maar daarna was geleidelijk een ver-
wijdering ontstaan. Waardoor? Ach,
dat,.is moeilijk te zeggen. Iemands
voorkeur of tegenzin hangt dikwijls
van een kleinigheid aften trouwens de
oorzaak doet er niet toe. Een feit
was het slechts, dat Jan Kadet bij
zijn baas geen goed meer kon doen.
Een tijdlang kun je zo iets verdra-
gen, maar wie zal het volhouden? Was
er nu maar een gegronde reden ge-
weest voor de ontstemming van den
patroon, dan had de atmosfeer zich
wel ontladen, maar 'juist omdat er
niets èakelijks aan te merken viel,
bleef 't bij de hinderlijke en krenken-
de vooringenomenheid tegen alles wat
Jan deed of niet deed.
Er kwam geen openlijk conflict, maar
er smeulde iets in stilte:
Nu was Jan Kadet een rustige kerel;
hij deed zijn werk en hij deed zijn
werk goed. Hij was verstandig genoeg
om van zijn kant de wrijving met
Weiteman niet te verergeren, maar
hij haakte naar het ogenblik, waarop
hij een anderen patroon kon vinden.
Toen tenslotte de gelegenheid zich
voordeed om bij de Luchtbescherming
te worden geplaatst, aarzelde hij niet
lang, hoewel het een heel ding is een
beroep, dat men door en door kent, te
verlaten alleen omdat men met den

. patroon niet overweg kan. Zwijgend
en onvriendschappelijk gingen de bei-
de mannen uiteen, — er vielen geen
beledigende woorden, zij kanden zich
beide voldoende beheersen om open-
lijke ruzie te vermijden. Maar Weiie-
man vierde het vertrek van Kadet op
een andere wijze: nauwelijks was de
gezel weg, of hij gaf de rest van zijn
personeel loonsverhoging met terug-
werkende kracht. Aan Kadet had hij

5. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Dordrecht. Singel 162, telefoon 5051.

6. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Eindhoven. Stratnmscdijk 35. tel. 5292.

7. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Den Haas, Dr. Euyperstraat 10. tele-
fonen 116H5—116116.

8. N.V.V^Bitreau voor Rechtsbescherming
Groningen. Turtsingel 75, telefoon 4092.

9. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
HaSrlem. Kruisweg 74. tel 1 1 193-18359.
Van Maandag 30 Maart 1942 af /.al het
N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Haarlem haar zitting te Min uiden -
houden in de boven/aal - van Café
„Royal". Wi.ik aan Zeeërwcg, Mmuideil-
Oost, des avonds van 7.30 uur tot 9 uur.

10. N.V.V.-Bureau voor" Rechtsbescherming
Heerlen. Valkenburgerweg 18. tel. 3319.

11. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Hilversum. Stationsstraat 8. tel 6980.

•12. N.V.V.-Burcau voor Rechtsbescherming
Leeuwarden^ Nieuwekade 84, teL 3091.

13. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Maastricht. Kesselkade 40. telefoon 4429.

14. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Meppel, Maatkade 1. telefoon 2489.

15. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Middelburg. Dam 13. telefoon 318.

16. N.V.V.-Bureau voor Rechlsbeschermlng
Rotterdam, Heemraadsingel 163, tele-
foon 35905.

17. N.V.V.-Bureau^voor Rechtsbescherming
Utrecht. Oudenoord, 12. tel 15792.

18. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Zaandam. Ged. Gracht 68, tel. 2010.

r
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.Wij" van deze week
k Het nummer van WIJ van deze

week bevat o.a. een interessante
reportage over het werk der
N.S.V. in Duitsland, waaraan
ook de voorplaat is gewijd. In
een beschouwing onder de titel
„Kunst en kitsch" wordt aan-
dacht gewijd aan de steeds toe-
nemende productie van smake-
loze kunstvoorwerpen. Vele
foto's illustreren het artikel.
Voorts vindt men reportages uit
Spanje, dat zich herstelt van de
wonden, welke in de burger-

. oorlog werden geslagen, over
Duitse duikboten voor de Ame-f
rikaanse kust, een fotoserie over
aardbevingen en de gevolgen
daarvan enz., alsmede de ge-
bruikelijke humor-, vrouwen- en
kinderrubrieken en korte ver-
halen.



KRONIEK VAN DE ARBEID
De voeding in

, de kampen
T en aanzien van de voedselvoorzie-

ning in de werkkampen gelden de.
navolgende bepalingen, die voor onze
lezers zonder twijfel belangwekkend
zijn.
's Maandags en op de dag van aan-
komst in het kamp wordt als hoofd-
maaltijd peulvruchtensoep verstrekt.
Op de overige dagen bestaat de hoofd-
maaltijd uit aardappelen en groenten,
eventueel met vlees. Bij de samenstel-
ling van een en ander moeten de on-
derstaande hoeveelheden in de hoofd-
maaltijd worden verwerkt:
Voor peulvruchtensoep:
Groene erwten of bruine bonen 185 gram
Taptemelkpoeder 50 „
Aardappelen 50 „
Prei of ui , 50 „
Selderij 20 „
Peterselie 20 „
Boter of vet 40 „
Vlees 40 „

Aan groenten en aardappelen, eventueel
met vlees:
Aardappelen 1000 gram
Groenten:
indien vaste groenten, b.v. kool 400 „
indien bladgr., b.v. sla, andijvie 500 „
indien zuurkool 300 „
vlees 100 „
Boter of vet , ' 40 „

Ten aanzien van het vlees merken wij
op, dat het rantsoen bedraagt 625 -gr.
per man en per zeven kampdagen. Na
aftrek van circa 30 % voor been blijft
hiervan rond 440 gram over. Dit wordt
als volgt over de week verdeeld:

op Woensdag, Donderdag,
Zaterdag en Zondag telkens
100 gram = in totaal 400 gram
In de peulvruchtensoep het
restant .... 40

440 gram

Wat boter en vet betreft merkt de
Rijksdienst op, dat door het Centraal
Distributiekantoor nader zal worden
bepaald, erf ten behoeve van de werk-
kampen vet en margarine mag worden
betrokken, zoals vroeger gebruikelijk
was. Dordt dit niet toegestaan, dan,
zal steeds boter moeten worden ge-
bruikt.
De hoeveelheden aardappelen en
groenten zijn geschoond berekend. De
uiterste zorgvuldigheid bij het schü- •
Jen van de aardappelen is noodzake-
lijk teneinde onnodige afval te voor-
komen. De aardappelen mo~eten steeds
geschild worden verstrekt.
Op de dag van vertrek uit het kamp
wordt, indien de arbeiders na 13 uur
het kamp verlaten, een volledige war-
me maaltijd verstrekt. Op die dag ver-
valt de ochtendsoep (zie hieronder).
Verlaten de arSeiders het kamp vóór
13 uur, dan wordt geen warme maal-
tijd verstrekt en dan wordt de och-
tendsoep .wél gegeven.

Broodvoeding
Het broodrantsoen bedraagt 515 gram
per man en per dag. Op de dag van
aankomst in het kamp ontvangt de
arbeider het halve broodrantsoen en
op de dag van vertrek uit het kamp
het gehele.
Hierbij wordt verstrekt:
250 gram boter d£ margarine per man
en per 7 kampdagen (zie aantekening
hierboven betreffende boter, vet en
margarine);
125 gram kaas per man en per 7 kamp-
dagen;
125 gram jam of appelstroop per man
en per 7 kampdagen;
225 gram suiker per man en per 7
kampdagen.
Ten aanzien van het artikel suiker
tekenen wij aan, dat het rantsoen be-
draagt 250 gram per man en per 7
kampdagen.
Hiervan blijft 25 gram ter beschikking
van de kampkeuken, zodat 225 gram
aan den arbeider moet worden ver-
strekt. Deze hoeveelheid van 225 gram
is bestemd zowel om bij het brood
te worden genuttigd, als voor het
zoeten van de koffie. Ook kan de ar-
beider hiervan wat suiker mede naar
huis nemen. Indien hij tijdens zijn
verlof daarom verlegen zou zitten. Wij
wijzen er voorts op, dat de kok-be-
heerder de voorgeschreven hoeveel-
heid suiker ongeveer voor de hellt in
de vorm van bruine suiker moet ver-

strekken en de andere helft in de
vorm van witte suiker.

Ochtendvoeding
Ter aanvulling van het broodrantsoen
wordt 's octftends afwisselend pap en
soep verstrekt in de volgende samen-
stelling:
Pap.
Gort 20 gram
Bloem of meel 20
Boter of margarine 10 „
Taptemelkpoeder 100 „
Water i liter
(Taptemelkpoeder + water eventueel te
vervangen door -J liter taptemelk).

Soep.
Aardappelen 400 gram
Taptemelkpoeder 20 „
Boter of margarine 10 „
Groenten, b.v. wortelen 100 „
peterselie , 10 „
bloemkool + blad 50 „
Tevens, indien_yerkrijgbaar, been, ter ver-
hoging van de kracht en de smaak van de
soep.

Per normale kampperiode van 18 da-
gen wordt 9 maal pap verstrekt.
Van de 9 overige dagen wordt hetzij 5,
hetzij 6 maal soep verstrekt. Op de
Zondagen en de dag van aankomst in
het kamp wordt geen ochtendvoeding
gegeven. Op de dag van vertrek uit
het kamp wordt soep verstrekt, indien
de arbeiders het kamp vóór 13 uur
verlaten. Er wordt dan geen warme
maaltijd gegeven (zie boven). Verlaten
de arbeiders het kamp na 13 uur, dan
wordt geen soep verstrekt, en dan
wordt wél een warme maaltijd gege-
ven.
Koffie. Er wordt geen suiker meer ge-
brand voor koffie-extract (zie opmer-
kingen hierboven inzake suiker). Het
beschikbare rantsoen bedraagt 62J

. gram per man en per 7 kampdagen.
Er wordt 3 maal per dag koffie ver-
strekt; en op Zondagen 2 maal per dag.
Verlofbonnen. Door het Centraal Dis-
tributiekantoor is thans een beslissing
genomen, dat de arbeiders bij verlof
niet meer de toeslagbonnen voor „zeer
zware arbeid" ontvangen. Het aantal
aan de arbeiders uit te reiken verlof-
bonnen is dus voortaan gelijk aan
datgene, waarover de burger normaal
de beschikking heeft. In onderstaand
overzicht zijn- de meest voorkomende
gevallen opgenomen:

Aantal
verlofdagen:

l
2
3
3i
4 -
4i
5
6
7

Brood
3
•5
8
9

10
12
13
15
18

Aantal mede te geven rantsoenen:
Vlees

l
l
2
'2
2
2
3
3

Aardappelen Boter Kaas

Indien het verlof minder dan 5 dagen
bedraagt, moet bij de eerste keer, dat
een arbeider met verlof gaat, l boter-,
1 aardappel- en l kaasbon worden
meegegeven. Bij de tweede keer ge-
schiedt dit niet, aangezien de arbeider
eerst een periode van 7 verlofdagen
moet hebben volgemaakt. In de regel
bedraagt het verlof 3i dag en de ar-
beider ontvangt dan dus l maal in de
2 verlofperioden l boter-, l aardappel-
en l kaasbon.

Op grond van het feit, dat het kamp-
personeel eveneens alle distributiebon-
nen inlevert in verband met de deel-
name in de volledige kampvoeding,
heeft dit personeel ook aanspraak op
uitrfiking van veriofbonnen in de da-
gen, dat de fewerkgestelden met ver-
lof zijn. Het bovenstaande lijstje is
ook op dit geval van toepassing.

Inlevering bonnen.
Zoals hierboven reeds werd opgemerkt,
moet het kamppersoneel in verband
met de deelname in de volledige
kampvoeding alle distributiebeschei-
den inleveren bij het distributiekan-
toor, waaronder het kamp ressorteert.
Een en ander kan op de gebruikelijke
wijze geschieden tegen afgifte van een
ontvangstbewijs MD 27.
De kok-beheerders en hun gezinnen
nemen alleen deel. in de warme voe-
ding. In vetband hiermede moeten zij
aan het eind van iedere maand bij
de Dienst voor Werkverruiming inle-
veren (Financiële Afdeling, Ie Van
den Boschstraat 3, Den Haag):

In te leveren bonnen
Artikel: per gezinslid:
Aardappelen 7 bonnen a IJ kilogr.
Vlees 9 bonnen a 100 gram
Boter 2 bonnen a 125 „
Peulvruchten 2 bonnen & 250 „

De voeding is geheel gegrond op de
voorschriften van het Centraal Distri-
butiekantoor en de adviezen van het
Voorlichtingsbureau van de Voedings-
raad. Afwijkingeri voeren tot benade-
ling van de tewerkgestelden of over-
ireding der wettelijke voorschriften.

VOOR AMSTERDAMMERS

Exfra-frams voor de

Werkverruiming

De dienst Werkverruiming van de
Soc.-Ec. Afd. v. h. N.V.V. maakt be-
kend, dat in overleg met de gemeen-
tetram, voor arbeiders, welke in de
Werkverruiming werken is bereikt, dat
met^ingang van Maandag 13 April de
volgende extra-trams zullen rijden:

Lijn 5 vertrekt om 6 uur van Oost-
zaanstraat naar C.S.

Lijn 11 vertrekt om 5.45 uur van
ïnsulindeweg naar C.S.;
5.55 uur idem.

Lijn 13 vertrekt om 5.55 uur van Mer-
catorplein naar C.S.;
6 uur idem;
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Lijn 6 vertrekt om 6.05 uur van Mul-
derpoortstation naar Station Haar-
lemmermeer;

Lijn 23 vertrekt om 6.10 uur van
Zoutkeetsgracht naar Stadion.

Redelijkheid gevraagd
De Persdienst van het N.V.V. meldt:

Het blijkt, dat zich bij de uitvoering
van het Ziekenfondsenbesluit nog
steeds gevallen voordoen, welke uit-
eindelijk tot moeilijkheden aanleiding
geven. Veelal verkeren de verzekerden
in de mening, dat de minder bevredi-
gende gang van zaken aan de hou-
ding van het ziekenfonds moet wor-
den toegeschreven. Men geeft zich
echter te weinig rekenschap van het
feit, dat ook op de verzekerden een
bepaalde verantwoordelijkheid rust en
dat door hen de gegeven voorschriften
moeten worden in acht genomen, al-
vorens zij hun rechten kunnen laten
gelden.
Dikwijls komt het voor, dat — al dan
niet te goeder trouw — kostbare be-
handelingen worden aangevraagd of
dure kunstmiddelen worden aange-
schaft, zonder dat men zich tevoren
met het londs, dat de kosten zal-
moeten dragen, in verbinding heeft
gesteld teneinde de vereiste machti-
ging te verkrijgen. Wordt dan later —
op grond van "het ontbreken van die
machtiging — door het fonds terecht
bezwaar gemaakt, de gemaakte kosten
te vergoeden, dan blijkt dikwijls, dat
door den verzekerde meer onkosten
zijn veroorzaakt, dan het geval w?*re
geweest, indien hij slechts de een-
voudige voorschriften had opgevolgd.

In vele gevallen wordt geen overeen-
stemming .bereikt en legt men de
kwestie ter beslissing voor aan den
commissaris, belast met het toezicht
op de ziekenfondsen. Hoewel van die
zijde tot nog toe de ruime opvatting
werd gehuldigd, dat aan de verzeker-
den enige tijd moest worden gelaten,
om van. hun verplichtingen op de
hoogte te geraken, mag — nu het
Ziekenfondsenbesluit reeds vijf maan-
den van kracht is — redelijkerwijs
worden verondersteld, dat daartoe
thans voldoende gelegenheid heeft be-

jstaan.
Mochten zich dan ook in de toekomst
nog verdere moeilijkheden voordoen,
dan zal bij de beoordeling daarvan
allereerst worden ^agegaan, of zij
wellicht zijn ontstaan doordat de ver-
zekerde zich aan de op hem rustende
verplichtingen heeft onttrokken.
Blijkt dit het geval te zijn, dan zal
hij voor de nadelige gevolgen daar-
van aansprakelijk worden, gesteld.
Voor zoveel nodig wordt hier nog-
maals de aandacht gevestigd op de
gedragslijn, welke verplicht-verzeker-
den hebben te volgen.
De opneming in een ziekenhuis kan
alleen plaats vinden op' medische aan-
wijzing en onder toezicht vanwege het
bestuur van het ziekenfonds of van
den controlerenden geneesheer. Wan-

neer dus de huisarts de opneming
nodig acht, moet het fonds hiervan In
kennis worden gesteld.
Zoals is bepaald, is de verzekerde vrij
in de keuze van zijn arts. Dit heeft
aanleiding gegeven tot de veronder-
stelling, dat men zich tot lederen
willekeurigen arts kan wenden. Uit-
drukkelijk wordt hier nogmaals ge-
wezen op het feit, dat de keuze zich
alleen bepaalt tot de aan het fonds
verbonden artsen.
De verstrekking van apparaten en
kunstmiddelen (brillen, kunstogen,
breukbanden, enz.) geschiedt uitslui-
tend na machtiging vanwege het
fonds of van den controlerenden ge-
neesheer.
Nimmer mag dus op eigen gelegen-
heid tot de aanschaffing worden over-
gegaan. Vanwege het fonds worden de
adressen bekendgemaakt, waar men
— na overlegging van bedoelde mach-
tiging — de bril of de breukband e.d.
kan afhalen.
Het ligt Immers voor de hand, dat
geen enkel verzekeringsorgaan, hoe
dit overigens moge zijn samengesteld,
in staat zal zijn, aan de opgelegde
verplichtingen te voldoen, wanneer
door onachtzaamheid van de zijde van
verzekerden erftra-financiële moeilijk-
heden worden veroorzaakt.
Alleen wanneer alle belanghebbenden
zich rekenschap geven van het feit,
dat de sociale wetgeving naast rechten
ook plichten kent, kan worden ver-
wacht, dat de beoogde verbeteringen
tot-hun recht komen.



BEZIGEHANDEN
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B ij ons bezoek aan een lagere
school in één der grootste plaat-

sen van ons land, waar enige klassen
onder leiding- van de onderwijzers
ijverig aan het werk waren om een
collectieve inzending te verzorgen, die
•op de daar te houden Huisvlijtten-
toonstelling zal warden ingezonden,
werden wij bijzonder getroffen dóór
een schaakspel, dat door een viertal
leerlingen van het hoogste leerjaar
was gemaakt. Het was niet zozeer de
bijzondere afwerking van de schaak-
stukken, als wel de kleur ervan, die
ons opviel. Bij het spel, dat wij zagen,
was n.l. gebroken met het geijkte
„wit-zwart"; hier was aan de stukken
wat meer lever! gegeven, door ze enigs-
zins te kleuren. De leider van het
clubje vertelde ons, dat deze gekleurde
schaa.kfiguren bij de jongens — en
ook bij de ouderen, die ze zagen —
véél meer in de smaak vielen dan de
vrij doodse „wit-zwart"-stükken. die
nu eenmaal bij een schaakspel schij-
nen te moeten behoren.
Vergissingen kwamen bij het spelen
met deze stukken nooit voor. mits er
maar voor werd gezorgd, dat de over-
eenkomstige stukken geheel ver schil-
-lend van kleur werden gemaakt.
We moeten w%erkelijk zeggen, dat het
spel, toen het op een schaakbord was
opgesteld, yeen bijzonder aardige in-
druk maakte en zeker een héél wat
fleuriger' aanzien bood, dan dé con-
ventionele aanduiding van de beide
partijen, die wij zo gewend zijn te
zien. Ach, waarom zouden wij het ook
niet eens. anders doen? De kleuren
„wit" en „zwart" zijn toch ook maar
gekozen om een zo groot mogelijk
contrast tussen de overeenkomstige
stukken te verkrijgen en waarom zou-
den wij dat contrast ook niet op
andere wijze, dus met andere kleuren
als met wit en zwart kunnen bereiken.
Deze overwegingen brachten ons op
de gedachten om in onze knutsel-
rubriek deze arbeid eens'te bespreken.
Nu er zo goed als nergens meer
schaakstukken zijn te bekomen en ook
schaakborden slechts tegen een abnor-
maal hoge prijs kunnen worden ge-
kocht, zullen mogelijk velen van onze
knutselaars zelf het materiaal willen
vervaardigen om hun fantasieën op
het bord-met-de-vier-en-zestig-ruiten
uit te leven
Het vervaardigen van een volledig
schaakspel op de wijze als hierbij is
afgebeeld, is heus geeii gering kar-
weitje. Het eist geduld en nauwkeurig-
heid, niet alleen bij het zagen van de"
figuren, maar ook bij het schilderen
in kleur. Om 32 schaakfiguren te
tekenen, te zagen, te kleuren en netjes
af te werken, wordt aihbitie en door-
zettingsvermogen gevergd en volle
toewijding van den maker, doch
mogelijk zal dit voor den echten
huisvlijtbeoefenaar juist aanleiding
zijn om dit werk aan te pakken en
tot een goed einde te brengen
De afgebeelde stukken moeten worden

gezaagd uit 4 mm triplex. In vorm
en uitbeelding wijken z>e, zoals ge
ziet. belangrijk af van de gebruike-
lijke figuren. Hier zijn het meer ge-
styleerde afbeeldingen van de per-
sonen en de dingen, die zij moeten
voorstellen: duidelijk zult ge er nog
den koning de koningin, het paard,
het kasteel, etc., in. herkennen. Met
een ,,pen", die aan elk der stukken ïs
getekend, kunnen zij worden gezet in
ronde schijfjes, die we zagen uit 5 of
6 mm. ,triplex en waarin één- gleuf
wordt gemaakt, die juist passend is
voor de pen.
Doch véél mooier staan de figuren op
het afgezaagde, schuine gedeelte van
een gewoon garenklosje.
Afb. 11 van onze plaat toont op welke
wijze de figuren in het klosje (=een
af geknotte kegel) worden gezet.
Er wordt een gleuf gezaagd van 4 mm.
breedte. De lengte van de pen moet
in overeenstemming worden gebracht
met de dikte van de te-—getaruiken
klosjes; zij moet schuin worden bij-
gezaagd, waardoor ze precies op de
kegelmantel zal aansluiten. Ook dit
is in afb. 11 te zien.
Fig. 12 geeft een perspectievische af-
beelding van een geheel afgewerkt
schaakstuk.

Uit het bovenstaande is u reeds dui-
delijk geworden, dat aan het kleuren
van de stukken zéér veel zorg moet
worden besteed Dit kleuren geschiedt
op de gladgeschuurde figuurtjes met
plakkaatverf De beschildering kim

•aan één zijde geschieden, doch véél
mooier zal het zijn • het vraagt
alleen nog wat meer arbeid! — als de
stukken aan beide zijden worden be-
schilderd.

De kleur van de eerste serie —de witte
stukken! — is gedacht als volgt:

Gezicht en handen = vleeskleur —
wit + iets geeloker + een weinig
karmijn.
Kroontjes goud.
Koningsmantel, japon van de konin-
gin, "overkleed raadsheer, raadsheer,
kasteel e.n schilden = ^arm wijnrood
= karmijn -f plus roodviolet.
Onderkleed van den koning, mouwen
van de japon enz. i= licht muisgrijs
= wit + zwart + iets geeloker.
Paard wit met gr,ijze contour.
Het driehoekige teken, dat gedragen
wordt door koning en raadsheer en
dat voorkomt op de kleding van de
koningin, op het kasteel en op de
schilden, is wit.
De klosjes, waarop de figuren staan,
blij ven "blank.
De voornaamste kleuren van deze
stukken zijn dus: wit, grijs en wijn-
rood.

Bij de tweede serie — de zwarte stuk-
ken! — wordt het lichtgrijs van serie
I vervangen door grijsgroen = wit +
lichtgroen + zeer weinig zwart.
Wat in serie I wijnrood is gekleurd,
wordt in serie II blauwgroen = wit +
lichtblauw (of ijsblauw) + weinig
donkergroen.
De driehoekige tekens kleuren we
oranje.
De klosjes, waarop de stukken staan,
worden zwart.
De voornaamste kleuren van deze
serie zijn dus: grijsgroen, zeegroen,
oranje en zwart.
Als de stukken beschilderd zijn wor-
den ze in klosjes gelijmd met een wei-
nig velpon en vervolgens gelakt met
plakkaatvernis. celluloselak, botenlak
of i.d
Heeft men nog de beschikking over
een stukje flanel. laken of fluweel,
dan kunnen we onder de klosjes een
cirkelvormig stukje lijmen, waardoor
e.v beschadiging van het schaakbord
wordt voorkomen.

Het schaakbord kunnen we als volgt
maken:
Op een vel stevig papier tekenen we
de juiste grootte van het te vervaar-
digen bord; het vierkant wordt zuiver
verdeeld in 64 ruiten f 8 x 8 ) .

Dan hebben we nodig een stuk wit
ahorn-fineer en een stuk zwart coro-
mandel-fineer.
Daar dit laatste erg hard en moeilijk
te snijden is, wordt het meestal ver-
vangen door een andere soort fineer
van zachter hout.
Langs een ijzeren liniaal snijden we
met een scherp mes 32 vierkanten van
wit en 32 vierkanten van zwart fineer.
Deze vierkanten worden — liefst met
warme meubelmakeESlijm - op de
tekening gelijmd. De lijm moet goed
vloeibaar zijn.
Zuiver werk is noodzakelijk, want de
vierkanten moeten precies aansluiten.
We krijgen dus een legprent van
fineer, op het papier gelijmd. Deze
tekening moet nu worden gelijmd op

' een stuk triplex van 4 a 6 mm. dikte.
Deze plank moet iets groter zijn dan
het getekende vierkant. Ook dit doen
we bij voorkeur met warme meubel-
makerslijm.
Het stuk triplex wordt met lijm inge-
smeerd en daarop leggen we dan ons
fineerwerk met het papier naar boven;
het fineer komt dus op de lijm. -Op
het papier leggen we nu een plank of
een vel karton en nu gaat alles — zo
mogelijk — onder een pers ofwel het
karton wordt zodanig verzwaard, dat
het fineer stevig wordt aangedrukt.
Zo laat men het werk vier a zes uur
drogen. Met -behulp van water wordt
het papier verwijderd; het fineer
blijkt nu aan het triplex vast te zit-
ten. Nadat alles weer goed -is ge-
droogd, wordt het bord op maat ge-
zaagd, waarbij e.v. rekening moet
worden gehouden met een later aan
te brengen sponning- of groef lijst.
Het fineer wordt nu geschuurd, eerst
met-grof, daarna met middelsoort en
tenslotte met fijn schuurpapier; schu-
ren met de schuurkur-k in draaiende
beweging Een groef lijst—wordt op
maat en in verstek gezaagd en om
het bord gelijmd. Door middel van
beugels of spanveren moeten de hoe-
ken / goed worden aangeklemd. Als
alles volkomen droog en zuiver glad-
geschuurd is. wordt het bord in de
was gezet of gevernist. Een fraai
werkstuk zal het resultaat zijn van
uw arbeid, die met liefde en toe-
wijding werd verricht.



I.

G een wonder dat er momenteel bij
veel liefhebbers belangstelling be-

staat voor het kweken van tabak in
eigen tuin. Het kweken van tabak is
in ons land in het geheel niet nieuw,
ook in de vorige oorlog hebben vele
kwekers zicji hiermee bezig gehouden.
Niet alleen tijdens de duur van de
oorlog, doch ook voordien werd ïn het
Land van Maas en Waal al tabak ge-
kweekt. Veel opgang heeft deze tabak
echter^nooit gemaakt, omdat het aro-
ma niet gelijk was aan de tabakken
die men uit andere landen exporteer-
de. Een beetje eigen schuld komt daar
ook wel van de kwekers bij, omdat ze
over het algemeen veel meer op kwan-
titeit dan op kwaliteit gewerkt heb-
ben. Enkele kwekers hebben echter de
zaken serieus aangepakt, hebben ver-
schillende proeven genomen, niet
alleen op het gebied van de soorten,
doch ook talrijke bemestingsproeven
zijn genomen. Op het ogenblik staat
het er zo voor, dat er thans een tame-
lijk goede kwaliteit van tabak geleverd
kan worden.

Kan men nu in eigen tuin ook tabak
kweken? Ja,- dat is heel goed mogelijk,
doch we moeten er wel om denken,
dat we er alle zorg aan moeten be-
steden, die nodig is, anders komt er
van de kweek niets terecht. Tabak is
geen gemakkelijke cultuur, dat heb-
ben de mensen wel ondervonden, die
zich verleden jaar ook bezig hebben
gehouden met dit zo begeerde product.
Is het kweken van tabak nu eigenlijk
in deze tijd van voedselschaarsie
eigenlijk wel helemaal verantwoord,
zal men allicht vragen. Het roken is
voor de meeste mannen een levensbe-
hoefte geworden, wie daar soms aan
mocht twijfelen, moet 's morgens
maar eens vroeg uit zijn bed komen,
om dan de diverse sigarenwinkels eens
af te gaan. Indien er winkels bij zijn
die op een bepaalde dag verkopen, dan
staat daar om vier uur al een file van
wachtenden voor.
Hoe onmisbaar het pijpje en de
sigaar ook mogen zijn, toch mag
men zijn gezin er niet om te kort
doen, dat mogen we in geen ge-
val uit het oog verliezen. U moet
zo rekenen, waar tabak groeit
hadden ook aardappels of
bruine bonen of andere groen-
ten kunnen staan. Heeft men
echter een hoekje grond over,
dan is er natuurlijk geeir enkel
bezwaar tegen, dat men zich
daarop bezig houdt met het
kweken van tabak. Ik moet er
echter nogmaals op wijzen, we
zullen er alle zorg aan besteden
moeten, immers anders is het
jammer van de grond, dan had
men er beter iets anders op kun-
nen zetten.
In de verschillende- grote bladen
ziet men advertenties staan, -die
het kweken van tabak ten zeer-
ste aanmoedigen. Indien dit in
gewone zin gaat, is daar niets op
tegen doch er zijn advertenties
bij die de indruk wekken, dat
men maar een bepaalde soort
tabak behoeft te bestellen, om
eens een fijn pijpje Portorico, Ha-
vanna, Maryland, Virginia, enz. te ro-
ken. Ja, sommigen gaan zelfs zo ver,
dat ze de indruk trachten te wekken,
dat men er bepaalde merksigaren van
zou kunnen kweken. Dat Is natuurlijk
allemaal misleiding, daar moet u niet
op ingaan. De tabaksplanter G. Jan-
sen te Leeuwen, heeft proeven met

-een groot aantal soorten genomen,
voor de liefhebbers is de No. 25, Maas
en Waalse tabak, de soort die men
moet bestellen. Deze tabak is zeer ge-

schikt voor omblad en kerf, kan dus
voor sigaren en de pijp gebruikt wor-
den.

Indien men tabak wil gaan kweken,
dan moeten we nu die zaden zo
spoedig mogelijk bestellen, want het is
nu de juiste tijd van zaaien. In één
gram tabakszaad zitten wel zo onge-
veer vijftienduizend korrels, u heeft
dus aan een tiende gram zaad voor
eigen gebruik al veel te veel. Maar er
zijn- wel kleine pakjes in de ha'ndel,
waar niet zo veel zaden in zitten. In
ieder geval moet men gijn' zaden bij
een betrouwbaren leverancier bestel-
len en niet op al die dagbladadverten-
ties ingaan.
Nu is het kweken van tabak alleen
dan mogelijk indien men in de gele-
genheid is, de planten onder glas te
zaaien. Zou er in de volle grond ge-
zaaid worden, dan komen de planten
niet tot hun volle wasdom. U moet
rekenen de zomers zijn hier niet zo
lang, terwijl men de lekkerste 'tabak
krijgt,, indien die in Juli en Augustus
geoogst kan worden. Dat zaaien dient
dan 'nog in een warme bak te geschie-
den, dat wil zeggen in een bak ver-
warmd met paardenmest, bodem-
warmte dus. Daar zijn de meeste ama-
teurs niet voor in de gelegenheid, doch
zulke mensen behoeven nog niet ts
wanhopen, in een bak zonder bodem-
warmte gaat het ook nog wel, doch
dan dient v/el zo spoedig mogelijk ge-
zaaid te worden. De grond in het bak-
j$ eerst goed losspitten, dan gelijk ma-
ken, daarna met een fijne broesgieter
aangietén. Het zaad is zó fijn, dat het
voor een leek in het geheel niet moge-
lijk is, dit goed verdeeld over het bak,-
je uit te strooien, daarom' vóór het
zaaien vermengen met fijne houtas,
dan kan men zien waar hef zaad te-
recht komt. Daar de zaden zo fijn zijn,
mogen ze niet met aarde bedekt 'v/or-
den. Over het raam komt voorlopig
een krant, die verwijderd wordt, zodra
de plantjes eenmaal boven de grond
komen.

Na het opkomen moet bij felle zon
natuurlijk gelucht worden, anders zou
het jonge goedje totaal verbranden.
'Zodra de plantjes een paar centimeter
groot zijn, moeten ze op een onder-
linge afstand van een paar centimeter
in een ander bakje over gezet worden.
Zijn de plantjes eenmaal een centi-
meter of zes a acht groot, dan kunnen
ze in de volle grond van de tuin wor-
den uitgeplant. De meeste amateurs
zijn echter niet in het bexit van een
broeibakje, zij kunnen dan eventueel

in een kistje binnenshuis uitzaaien.
Wel moet men de plantjes dan ook
later weer in een ander kistje overzet-
ten. We moeten er wel om denken, dat
de plantjes aan de buitentemperatuur
gewend moeten worden, alvorens ze
voor goed naar buiten gaan. Juist dat
opkweken is voor de meeste mensen
het kardinale pun,t, waar alles om
draait. Dat kan men ondervangen,
door de planten bij -een bloemist of
een groentenkweker te kopen, die on-
'getwijfeld daar dit jaar wel op zullen
rekenen.
Tabaksplanten Trannen in het gehee!
geen vorst verdragen, daarom mogen
ze in geen geval voor twintig Mei in
de^olle grond van de tuin worden uit-
gezet. U begrijpt, waar de' tabak in
warme landen gekweekt wordt, wij er
ook een zonnige maar ook beschutte
standplaats voor moeten uitzoeken, op
de volle wind komt er niet veel van
te'recht, daarom zet men er ook v/el
pronkbenen tussen, om de tien rijen
bijvoorbeeld een rij pronkers.
Natuurlijk is ook de grondbewerking
voor het kweken van tabak van zeer

"veel belang, indien men de grond niet
behoorlijk losspit, behoeft me_n er niets
van te verwachten. Indien men met
dat werk zelf niet overweg kan, -is het
maar beter om dat door een vakman
te laten doen. Tabak groeit het best v
op een kleiachtige zandgrond, ook op

. zavelgronden gedij.t de tabak heel
goed.
Dit wil echter nog niet zeggen, dat er
op andere gronden geen goede resul-
taten te bereiken zouden zijn. De^be-
mesting is ook een voorname factor,
waarmee men terdege rekening moet
houden. Op vers bemest land, dat wil
zeggen, met verse stalmest bewerkte
grond, groeit de tabak wel goed, doch
de lucht van de tabak is dan niet lek-.
ker. verse stalmest heeft ook invloed
op de smaak. Daarom kweekt men de
planten hek best op een hoekje grond,
dat een vorig jaar behoorlijk met stal-
mest is bewerkt, dan kan het geen
kwaad meer. Inplaats van stalmest
kan ook heel goed kunstmest gebruikt
worden, kwekers hebben daar bepaal-
de soorten voor. doch daaraan kan
men\nu toch niet zo gemakkelijk ko-
men. Dat is echter niet zo erg, ook
met A.S.F. -korrels zijn heel goede re-
sultaten te bereiken. We moeten er
dan zo ongeveer 'één kilogram per tien
vierkante meter van uitstrooien, het-
geen na het spitten, doch vóór het
planten dient te geschieden.
De tabaksplanten komen op rijen te
staan, bij het uitpianten "houden we
de grootste planten zo veel mogelijk
bij elkaar, opdat we een goed gelijk
gewas krijgen. Ze komen op een onder-
linge afstand van vijf en dertig centi-
meter te staan, doch niet meer dan
twee rijen naast elkaar,- dan komt er
weer een pad tussen van zestig centi-
meter, de zogenaamde plukpaden.
Na het uitplanten dienen we de plan-
ten wel eens flink aan te gieten en in-
dien we za een paar dagen tegen de
al te felle zon kunnen beschermen, is
dat wel zo goed, in ieder geval zal men
de eerste week bij droog weer elke dag
moeten gieten. De planten^ komen als
het ware op wallen te staan, die zo
ongeveer een tien centimeter hoger
liggen dan de paden.

de groei van de planten zeer ten goede
komt. Na het aanaarden heefc men
er niet zo veel meer aan te doen, de
voornaamste werkzaamheden bestaan
hierin, dat men geregeld moet schof-
felen en wieden, opdat het gewas niet
onder het onkruid komt te zitten.
Zodra de planten eenmaal beginnen
te bloeien, zal men tot het toppen
moeten overgaan, dat wil zeggen, we^
snijden de koppen met de bloemen er'
uit. Op zichzelf zou dat niet nodig
zijn, doch de bloemen vallen op de
bladeren en daardoor ontstaan er
rotplekken op de bladeren, die daar-
door natuurlijk voor een groot deel
waardeloos worden. Zodra de planten,
dus in de volle bloei staan en de bloe-
men gaan ruinen^ moeten de koppen
er uit.

Vroeger sneed men er ook nog een
paar van de bovenste bladeren vanaf,
doch dat-is niet nodig. Wel krijgt men
extra zware bladen, indien men de
bovenste met het wegnemen van de
bloemen ook meeneemt, de daaronder
zittende bladeren worden dan heel
dik en stevig, waardoor ze speciaal
geschikt zijn voor pruimtabak, voor
rooktabak .zijn ze echter veel minder
geschikt, dan de dunne bladeren.
In de oksels van de bladeren Ontstaan
de zogenaamde dieven, dat zijn _de
zij scheuten, die moeten ook ver-
wijderd worden. Zodra deze scheuten
een lengte van zo ongeveer tien centi-
meter hebben bereikt, worden ze er
uitgebroken. Alleen de bovenste twee
kan men zonder bezwaar laten zitten.
Alleen, indien de bovenste ziischeuteTi
eenmaal een lengte van vijftien centi-
meter hebben bereikt, moet daar ook
de kop uit.

Zijn de planten eenmaal een vijf en
twintig centimeter hoog, dan moeten
we ze nog eens aanaarden, ze komen

„dan nog^ hoger te staan. Bij het aan-
aarden 'dekken we ook de onderste
bladeren onder de grond, daar heeft
men toch niets aan. Door het aan-
aarden vormen de tabakstengels onder
de grond weer meer wortels, hetgeen.

/Tekeningen Bach Schuurman*)

— W/e weet raad?—•\
Een lezer schrijft ons:
„Ik beschik over een mud of
vier kolenstof en fijn gruis en
nu wilde ik daar graag briketten
van' maken. Kunt u mij helpen
aan een beschrijving van ds
vervaardiging , met eenvoudigs
middelen?"

Wij kunnen echter dezen Lezer
niet aan het gewenste antwoord
helpen. Is misschien een onzer
lezers in staat van advies te.
dienen? Waarschijnlijk zullen
wel meer mensen gaarne ver-
nemen hoe briketten vervaar-
digd kunnen worden.



Van bond tot bond

Wij hebben in onze serie „Van Bond tot 'Bond" nog een vak»
organisatie te bespreken, die een buitengewoon uitgebreid
werkterrein heeft. Dat is de Centrale Bond van Transport;
arbeiders, waarvan het dagelijks bestuur op het ogenblik ge*
vormd wordt door de heren H. J. v. d. Laan als voorzitter,
C. G. T. Sormani als vice^voorzitter, J. Ratte als redacteur en

. Smeding als secretaris^penningmeester. >
Van der Laan heeft de leiding van de vakgroep Visserij en .
Baggerbedrijf. Sormani van de groepen Automobielbedrijf en
Transport te land, Ratte Zeevaart en Havenbedrijf en Smeding
Rijm en Binnenvaart.

omvang van vroeger. Daarentegen zijn
binnenvaart en het vervoer op korte
afstand nog altijd even belangrijk als
voorheen, want melk, groenten en
andere benodigdheden moeten toch
altijd nog van de productie naar de
verkoopbedrij ven worden gebracht en
verder bij het publiek worden bezorgd.
Natuurlijk krimpt het totaal van het
vervoer wel in doordat er minder ver-
voersmiddelen ter beschikking zijn.
Rijn- en binnenvaart hebben behoor-
lijk werk en ook de sleepvaart heef t
meer te doen dan zij kan verwerken.
Tijdens de langdurige vorstperiode
heeft dit bedrijf gedwongen stil moe-
ten liggen, maar des te meer is er
thans te doen. Vooral nu het trans-
port met auto's en vrachtwagens
steeds moeilijker en beperkter wonH,
•zal onze vloot van binnenschepen er

We denkt aan de Transportarbei-
iersbond, ziet in de eerste plaats

het woelige bedrijf van onze havens
en onze zeevaart voor zich; te meer
omdat de bond in Rotterdam gevestigd
is en men dus kan veronderstellen,
dat het zwaartepunt van de organisa-
tie inderdaad in dat gedeelte van
transport, het internationale verkeer
over de zeeën, ligt. Toch is dat niet
het geval, want van de ongeveer 30.000
leden, die deze bond telt. is het meren-
deel werkzaam in het zogenaamde
„transport te land" met inbegrip van
het automobielbedrijf een verhouding,
die niet voor de bond alleen, maar
voor het gehele transportbedrijf geldt!
Dat is ook begrijpelijk, wanneer men
bedenkt, dat ook een melkbezorger,
een expeditieknecht en een pakhuis-
en magazijnknecht als transportar-
beiders zijn te beschouwen. Alles wat
dus vervoer van goederen of mensen
betreft behoort tot het terrein van de
Transportarbeidersbond, voor zover
de arbeiders niet in overheidsdienst
werken.'
Behalve het binnenlands transport te
land hebben we ook de binnenvaart.
Eveneens een uitermate belangrijk be-
drijf, want 'het grootste deel van het
vervoer over lange afstanden in ons
land gaat langs de waterwegen. Daar-
naast hebben we internationale ka-
naai- en riviervaart, waarvan de Rijn-
vaart het belangrijkste is. Geheel los
daarvan staan de vissers en de kui-
pers, terwijl een derde groep wordt
gevormd door zeelieden en haven-

• arbeiders. Ook daarmee is de opsom-
ming echter nog niet compleet, want
het baggerbedrijf zowel voor het uit-
diepen van waterwegen en havens als
voor het baggeren van zand en grint
behoort eveneens tot Jiet arbeidster-
rein van de Transportarbeidersbond.
In de grote organisatie nemen de
chauffeurs een afzonderlijke plaats
in doordat hun vakbond namelijk de
Nederlandse Bond van Werknemers
in het Automobielbedrijf in 1925
door fusie in de Centrale Bond werd
opgenomen waarbij werd gesticht de
Nederlandse Unie van Chauffeurs en
overig automobielpersoneel, die min
of meer als dochterorganisatie van
de Centrale Bond is te beschouwen.
De tegenwoordige vice-voorzitter van
de Centrale Bond is sinds haar stich-
ting voorzitter van de Nederlandse
Unie van Chauffeurs. Mm of meer
een soortgelijke plaats neemt de.
IJmuider Federa_tie van Arbeiders in
het Visserijbedrijf in de organisatie
in. Een derde betrekkelijk zelfstan-
dige groep wordt gevormd door de
Zaanse Bootwerkersvëreniging „Eens-
gezindheid" die de arbeiders uit de
eigenlijke haven van Zaandam om-
vat.
Hoe is het met de werkgelegenheid?
is onze eerste vraag bij de bespreking
die wij met het bestuur d.w.z. met
v. d. Laan en Sormani hadden; Ratte
en Smeding waren die dag verhin-
derd.
Dat is zeer verschillend. Haven- en
zeevaartbedrijf liggen natuurlijk voor
het grootste deel stil. En ook het auto-
bedrijf heeft bij Jange na niet meer de Waar uitgerust werd, van de aues ot/e/ heersende haast.
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voor moeten zorgen dat toch alles ter
bestemder plaatse komt.

En hoe staat het met onze visserij?

• Dat is een bedrijf waarin mpmenteel
weinig omgaat door gebrek aan sche-,
pen in de eerste plaats en voorts door
de zeer grote moeilijkheden, die de
oorlogsomstandigheden aan de vissers
in de weg leggen. De kustvisserij is
nog wat, maar op lange afstand is er
vrijwel niets meer te doen. In de be-
hoefte aan vis kan dan ook niet wor-
den voorzien, doch in de toekomst be-
hoeft dat niet zo te blijven. Er.wordt
reeds gewerkt aan een plan om ons
visserijbedrijf weer volkomen in over-
eenstemming te brengen met de vraag
en met de mogelijkheden van de tijd.
Wij moeten een moderne vloot bou-
wen van enkele honderden schepen en
deze schepen zullen geheel anders uit-
gerust moeten zijn dan de verloren
gegane vloot. Niet alleen de techni-
sche inrichting moet veel beter wor-
den, doch ook de accommodatie van
het personeel vraagt veel beter voor-
zieningen dan men vroeger voor de
vissers wenste te geven. De visserij
kan dan weer een zeer belangrijke
bron van volkswelvaart worden.
De bond omvat niet alléén de vissers
in de engere zin, doch ook allen, die
met het vissersbedrijf te maken heb-
ben; dus ook de arbeiders, die werken
in de kuiperijen; in de rokerijen en de
visconservenfabrieken.

Rekent u de mossel- en oesterteelt
ook als een onderdeel van het

visserijbedrijf?
Wel als een onderdeel, doch als een
zelfstandig onderdeel. Het is de bond
het vorige jaar gelukt om voor het
eerst in de geschiedenis een contract
tot stand te brengen voor de arbeiders
voor de oestercultuur en voor de mos-
selconserven. Wij komen daar echter
straks nog op terug.

Gaat er nog veel om in het
baggerbedrijf?

Ja zeker; daar is zelfs druk werk. Er
is veel vraag naar zand en grint en
ook voor de Zuiderzeewerken zijn na-
tuurlijk veel baggermachines nodig.
Enkele duizenden mensen werken in
deze tak van het transportbedrijf.

Hoe staat het nu met de regeling van
de arbeidsvoorwaarden?

Wij kunnen zeggen, dat ondanks de
vrij slechte toestand. op transportge-
bied, door de bond veel activiteit wordt
ontplooid. In de zeevaart ligt het werk
natuurlijk nagenoeg stil. De werk-
zaamheid van de bond beperkt zich
daar tot de verzorging van de betaling
van de week- en maandbrieven aan de
familieleden van de Nederlandse zee-
lieden en vissers, die in het buitenland
vertoeven. Deze betaling levert toe-
nemende moeilijkheden op. De bond
regelt hier de betaling van steun en
andere uitkeringen. Ook heeft de
bond nog vrij wat werk te doen bij de

(Foto. A.P.-arehie])



toepassing van, of beter gezegd bij de
controle op de naleving van de Zee-
ongevallenwet. Dat het beroep voor de
thans nog zeevarenden een buitenge-
woon grote gevarenkans met zich
meebrengt, ligt voor de hand.

En hoe is het nu in de kustvaart?
Daar is een regeling voor de kleine
vaart tot stand gekomen met de Gro-
ninger reders; mét de Hollandse
reders liep reeds een overeenkomst,
maar thans is dus een landelijke
regeling verkregen. Ook -voor de
havenarbeiders is voor zover er werk
voor hen is, verbetering bereikt. Dit
is bijvoorbeeld geschied door de ver-
beterde regeling van de loon- en
arbeidsvoorwaarden te Delfzijl en van
het winterwerk, terwijl voor de
meeste werkenden en wachtgelders in
Amsterdam en Rotterdam tweemaal
een gratificatie is verkregen.

En de Rijn- en binnenvaart?
Daar wordt de contractactie over de
gehele lijn gevoerd. Wij hebben in
dat bedrijf te doen met de Rijnvaart,
de sleepvaarrt en de binnenvaart. Bij
de binnenbeurtvaart is een voorlopige
regeling bindend opgelegd, een defi-
nitieve is bij het College van Rijks-
bemiddelaars in behandeling. Bij de
andere groepen was aanvankelijk wel
overeenstemming verkregen met de
groep „Rederijen" doch moeilijkheden
van economische aard zijn nadien
wederom gerezen, zodat voor enkele
groepen de onderhandelingen op het
dode punt zijn gekomen. Doch voor
twee groepen zijn de onderhandelin-
gen in het laatste stadium. Deze
nieuwe regeling zal belangrijke ver-
beteringen brengen.
Van grote betekenis voor de beurt-
vaart is geweest, dart een bindend
maximumtarief voor de vrachten is
vastgesteld. Voor de Nederlandse
Stoombootrederij is juist de C.A.O.-
verlengd met verbeteringen.

Bestaan er ook collectieve overeen-
komsten in het baggerbedrijf?

Zeer zeker; op 12 Maart is bijvoor-
beeld contractueel een loonsverhoging

» van ƒ 2.50 tot sta-nd gekomen. Dat
geldt voor het baggerbedrijf. In het
grintbaggerbedrijf kan zeer spoedig
het eerste collectieve contract worden
verwacht. De sociale rechten van de
arbeiders worden hierbij belangrijk
verstevigd en de kansen op willekeu-
rige behandeling door werkgevers ver-
minderd. Van belang is ook de instel-
ling van een vertrouwensinstantie
voor de regeling van de ontslagaan-
vragen.
Voor de rijswerkers zal binnenkort
waarschijnlijk een verhoging van
/ 2.50 per week afkomen. In het zand-
bedrijf zijn altijd weinig georganiseer-
den geweest met het. gevolg, dat de
arbeidsvoorwaarden er slecht zijn.
Een verbetering is op dit gebied hard
nodig.

En nu korden we zeker aan de
visserij toe?

Ja, en ook op dat gebied valt wat te
vertellen. Zo zal bijvoorbeeld de chaos
in het visrokerij bedrij f langs Noordzee
en Uselmeer verdwijnen. Een contract
voor deze bedrijven wacht op goed-

, keuring. Voor de garnalendrogerijen
in Zoutkamp is een C.A.O. ter goed-
keuring voorgedragen bij de Rijksbe-
middelaars. Voor de vissers van IJmui-
den zijn afzonderlijke regelingen ge-
maakt voor de bemanning van afwij-
kende schepen. Van belang is hier^ ook
wat de bond doet voor e'xtra rantsoe-
nen ten bate van deze vissers. Zij heb-
ben uitermate gevaarlijk werk te ver-
richten en hun komt dus wel wat
extra's toe. Als typisch verschijnsel
kan worden vermeld, dat voor deze
zeevissers een rantsoen shag is ge-
vraagd. Voorts is in IJmuiden succes
behaald bij het treffen van een los-
regeling voor de motorloggers. Vroeger
moesten de vissers deze schepen uit-
sluitend zelf lossen, nu worden er
meerdere afzonderlijke vislossers bij
aangenomen. Tenslotte is nog een
regeling gemaakt voor het opstoken
van de stoomtrawlers vóór het ver-
trek. Dit alles is detailwerk, maar juist
dit werk laat zien hoe veelzijdig de
bemoeiingen van een vakbond kun-
nen zijn.

Een veertienduims-tros ligt opgerold op de wal en moet met het schip mee
voor de lange reis. (Foto: A.P.-archief)

Om nog even. tot Zeeland terug te ke-
ren, daar bestond vroeger hoegenaamd
geen organisatie van ondernemers in
de oestercultmur.
Mede op aandringen van de bond is
daar echter een patroonsorganisatie
tot stand gekomen, zodat een G.A.O.
kon worden afgesloten. Met de onder-
nemers in de mosselcultuur wordt
onderhandeld.

Hiermee zijn we diis aan het eind van
het bondswerk voor de vissers en zee-
varenden. Kunnen we nu overgaan
naar een geheel ander terrein, naar
het automobielbedrijf?

Ja en we komen dan weer voor geheel
andere toestanden en verhoudingen

- te staan. Daar is het afsluiten van
een C.A.O. nagenoeg onmogelijk. Voor
zover er werkgeversorganisaties be-
staan werken deze op economisch of

.verkeersgebied maar niet op dat van
de regeling van de arbeidsvoorwaar-
den. Alleen in het taxibedrijf bestaat
de B.O.V.A.G., die als werkgevers-
partij zou kunnen optreden. Onder
deze omstandigheden zijn in het
automobielbedrijf slechts, weinig con-
tracten tot stand gekomen en dan
meestal nog met afzonderlijke onder-
nemers. Plaatselijk zijn wel in- vele
belangrijke gemeenten algemeen gel-
dende regelingen gemaakt voor taxi-
en huurautobedrij f, waarbij tarieven
en lonen veelal aan elkaar werden
gekoppeld. Op het gebied van het
vrachtautobedrijf bestaan er evenmin
nog algemeen geldende regelingen,
wel enkele C.A.O.'s voor een paar
grote ondernemingen. Getracht wordt
thans een algemene regeling tot
stand te brengen hoewel de omvang
van het vrachtauto vervoer nu zeer
beperkt is.
Er zijn onderhandelingen gaande met
de N.O.B. over een C.A.O. in het be-
roepsgoederenvervoer langs de weg. De
N.O.B, is de organisatie van een circa
8.000 ondernemers op dit gebied. Het
zijn bijna alle kleine ondernemers,
maar ook de heel grote als Van Gend
en Loos en de Amsterdamse Rijtuig-
maatschappij zijn er lid van. ledere
dag kan de afkondiging van een nood-
regeling worden verwacht, waarbij de
ergste misstanden zullen worden
ondervangen. Deze regeling loopt ech-
ter niet vooruit op de inhoud van de
tot stand te'brengen C.A.O.

Daar valt het taxibedrijf zeker buiten?
Dat spreekt vanzelf; wij hadden het
zo-even over het goederenvervoer
langs de weg niet over passagiers.
Voor het taxi- en huur autobedrij f is
echter ook een regeling aanhangig ge-
maakt. In normale tijden hebben we

hier te maken met 4600 ondernemers,
dus ook geen kleinigheid. In het auto-
busbedrijf bestaat geen landelijke re-
geling, daar zijn alleen overeenkom-
sten voor een aantal ondernemingen
afzonderlijk.

Nu hebben we nog steeds niet gepraat
over de brandstof f enwerkers, melk-
bezorgers, pakhuisknechten, voerlie-
den enz.
Neen en dat is toch een zeer omvang-
rijk deel van het transportbedrijf.
Daar hebben we te maken met dui-
zenden ondernemingen van zeer ver-
schillende aard. JDaarbij komt, dat er
op dit uitgebreide terrein weinig
werkgeversorganisaties van betekenis
zijn, waardoor het afsluiten van
C/.A.O.'s veelal niet mogelijk is. Bin-
dende regelingen van de arbeidsvoor-
waarden zijn daardoor onvermijde-
lijk.
Toch kunnen ook wel de bedrijven in
groepen worden ingedeeld. Zo is 'er
bijvoorbeeld een regeling voor .het
brandstof f enbedrij f, waarin ongeveer
8.000 handelaren- werken en 20.000
arbeiders. De regeling heeft een be-
langrijke vooruitgang gebracht voor
de overgrote meerderheid der werk-
nemers.
Een regeling voor .de arbeiders bij de
vleesdestructiebedrijvèn .heeft een
loonsverhoging gebracht van 10 tot 15
en 50 pet, terwijl een veel verbeterde
rechtspositie werd verkregen.
Een actie in de graanhandel heeft er-
toe geleid, dat voor het eerst een con-
tract is afgesloten voor Drente en een
deel van Överijsel. Het merendeerrter
arbeiders krijgt daardoor meer loon en
een steviger rechtspositie. In Gronin-'
gen kon door de afwijzende houding
van de graanhandelaren geen C.A.O.
tot stand komen, maar daar is wel een
bindende regeling snoedig te wachten.
Overeenstemming is verkregen om-
trent een bindende regeling in het
kaaspakhuisbedrijf geldende voor het
gehele land. Ook deze kan spoedig
worden verwacht.
Iets dergelijks zal er komen voor
de ijscoventers, terwijl voor de
rijwielbewaarplaatsen eveneens over-
eenstemming is verkregen. Aanhangig
is verder een regeling voor de melk-
bezorgers; deze regeling hangt echter
ten nauwste samen met de in dit be-
roep noodzakelijke sanering van de
middenstand. In de grote steden zijn
loon- en .arbeidsvoorwaarden van de
melkbezorgers over het algemeen zeer
behoorlijk. Aangezien echter een deel
van het inkomen uit provisie wordt
verkregen, laat de verminderde ver-
koopmogelijkheid zich nogal ge-
voelen. Een gebied, dat verbete-
ring behoeft is de arbeid van de kran-

tenbezorgers. De houding van de direc-
teuren van de dagbladbedrijven heeft
al enkele keren verbetering verhin-
derd, maar thans wordt voor de derde
maal een poging gedaan, die een be-
tere kans van slagen heeft. Deze
krantenbezorgers worden voor het
merendeel beschouwd als „kleine zelf-
standigen"., zodat zij onder geen en-
kele sociale wet vallen, behoudens
dat er een poging is gedaan hen on-
der de Ongevallenwet te brengen.
Men wil hen laten doorgaan voor
ondernemertjes voor eigen risico. Dat
is een onhoudbare toestand en wij
verwachten dan ook, dat daaraan een
einde, zal komen.

En hoe gaat het nu met de grote
magazijn- en pakhuisbedrijven?

Daar zijn in de laatste tijd tal van
regelingen met de bedrijven zelf 'tot
stand gekomen. Regelingen, die een-
zeer behoorlijke positieverbetering
met zich meebrachten. Zo bijvoor-
beeld bij de Prico, bij Reesink en Co.,
bij verschillende landbouwbanken,
enz.

Het is wel een zeer breed terrein, dat
de bond bestrijkt en wat verwacht ri

van de toekomst?
Als we onder de toekomst verstaan de
tijd, waarin er weer vrede zal zijn, dan
zijn wij zeer optimistisch. Het verkeer
tussen verschillende bevolkingsgroe-
pen en tussen de verschillende landen
wordt steeds drukker en dus zal het
transportbedrijf zich nog zeer sterk
uitbreiden. Het zal nodig zijn, dat dit
bedrijf straf wordt geordend en wij
zien trouwens reeds een begin van in-
grijpen. Na de oorlog is te verwachten,
dat ons havenbedrijf zeer sterk in be-
langrijkheid zal toenemen, zodat zee-
vaart, havenarbeid, Rijnvaart en
sleepvaart grote groepen arbeiders tot
zich zullen trekken. Voorts verwach-
ten wij een sterke ontwikkeling van
het autovervoer. Men zie slechts naar
de bouw van een gr.oot autosnelwe-
gennet, dat geheel Europa gaat om-
spannen. Wat wij van de .visserij
verwachten, hebben wij reeds gezegd
en in het binnenland zelf zal het ver-
keer zonder twijfel weer opbloeien.
De transportarbeiders zijn in vroeger
tijden veelal een „vergeten hoofd-
stuk" geweest. Zij vielen buiten ver-
schillende sociale wetten. Alleen de
havenarbeiders zagen hun werktijd
geregeld door de Stuwadoorswet en de
chauffeurs in 1939 krachtens het rij-
tijdenbesluit. Er is echter nog steeds
geen algemene wettelijke werktijd-
regeling op dit gebied. De indertijd
aanhangig gemaakte 'vacantieregeling
zou b.v. ook voor het transportbedrijf
niet" gelden. Op aL^deze terreinen
kan de bond biJlProlg werkzaam,
zijn en wij zien dan ook voor de or- '
ganisatie in de toekomst een zeer
vruchtbaar arbeidsveld voor ons lig-
gen. De Centrale Bond van Transport-
arbeiders kan zonder twijfel nog een
uiterst belangrijke rol spelen bij de
verbetering van de levensvoorwaar-
den der arbeiders, die in al deze be-
drijven hun brood verdienen.

Wij ontvingen ...

„Pang Panen, de Toenonqer" door
Gijsbert de Vries. Uitgave W. van
Hoeve te Deventer; ƒ3.25, 74.50.

Dit werk is bekroond met een eerste prijs
iri de Garoeda-prijsvraag 1941 en is dus
één jongensboek. Bi.i de beoordeling van
de stijl, of beter gezegd het gebrek aan
stijl, moet men daarmee wel rekening hou-
den. Het boek leest daardoor stroef en
opstelachtig Het verhaal zelf is echter
spannend en zal zowel de ioneens voor
wie het bestemd is, als de ouderen die het
misschien nog zullen uitlezen eer hun
zoons er de kans toe krijgen, van net begin
tot het eind interesseren.'Het is een vecht-
geschiedenis: het relaas van liet AThjesche
verzet tegen den Nederlandsen overheer-
ser. Als beschrijving \san her Sumar.raanse
volksleven is De yries' werk zeer te waar-
deren maar men ontkomt niet aan de
bittere gevoelens, die door de overweldi-
ging van ieder, eens onafhanüPJijK -'olk
worden opgewekt. Het is, ondoenlijk jm
tegelijk het heldhaftig verzet en de kolo-
niale overheersing te bewierokpn »n deze
onvermijdelijke tweeslachtigheid Komt aan
de kracht van het boek niet ten goede.

C. F R.



F r is nu volop werk in de moes-
tuin, heel veel gewassen kunnen

nu gezaaid en geplant worden. April
is dan ook wel een van de drukste
maanden. Het onkruid begint nu ook
overal te groeien, daarom moeten we
regelmatig schoffelen, niet alleen tus-
sen de reeds gezaaide of uitgeplante
groenten, doch ook de bedden, die nog
niet beplant zijn. Zelfs al is er bijna
geen onkruid op zo'n bed te bespeu-
ren, dan verdient het' toch alle aan-
beveling er eerst de schoffel door te
halen, men doodt daardoor alle zich
net ontwikkelende onkruidjes, die
men met het blote oog nauwelijks kan
zien. Heeft men in Maart reeds ver-
schillende groentenzaden aan de
aarde toevertrouwd, dan zullen deze
thans wel zo ver zijn. dat ze boven de-
grond staan, al is dit jaar dan ook
alles heel erg aan de late kant, ook
daar kan zich veel onkruid tussen be-
vinden, dat moeten we er eerst uit
wieden, anders eten we straks spina-
zie met onkruid en dat is minder
prettig. Heeft het gewas eenmaal een
tamelijke hoogte bereikt, dari kan men
er niet zo gemakkelijk meer tussen
komen, hoe eerder er dus gewied
wordt, des te beter.
Hebben we gelegenheid gehad om
erwten en peulen in een broeibakje
zogenaamd voor te kiemen, dan kun-
nen deze thans, indien men ze eerst
behoorlijk heeft afgehard^ in de volle
grond worden uitgeplant.
Wie daar niet voor in de gelegenheid
is geweest, moet nu met het zaaien
van erwten en peulen in de volle
grond beginnen. Om toch een beetje
vroeger te komen dan normaal,
moeten we de zaden van erwten,
peulen en tuinbonen eerst tweemaal
vierentwintig uur In een emmer water
laten weken. Moeten we om de een of
andere reden nog tot eind April
wachten, dan moeten we de zoge-
naamde volgsoorten uitzaaien. Erwten
kan men in verschillende groepen
verdelen, we kennen onder andere de
droge erwten, die we in de erwtensoep
plachten te eten, de doperwten, waar-
van de zaden eigenlijk in droge toe-
stand gegeten worden en de peulen,
waarvan "we zowel de zaden als 1e
scheden opeten. Droge erwten worden
in liefhebberstuinen eigenlijk in het
geheel niet gekweekt, ook niet in dé
tuinbouw, althans zeer weinig, dat Is
meer een landbouwproduct en dan
voor liefhebberstuinen niet zo zeer
aan te raden. .

De dpperwten heeft men ook weer
In verschillen^J^groepen, namelijk de
soorten die men langs rijshout of gaas
moet kweken, of de stamsoorten,
waarvoor men geen steunsel nodig
heeft. Oppervlakkig is de liefhebber
dan heel gauw geneigd om de stam-
soorten te kweken, omdat men er
geen gaas of rijshout voor nodig
heeft, doch indien we prijs stellen op'
een rijke oogst, moeten we toch de
klimmende soorten nemen, die geven
een veel grotere opbrengst en daar
gaat het in.deze tijden toch om. Wie
echter liever stamsoorten neemt,
moet de gele stam of Amsterdam's
Wonder hebben, die voldoen wel het
meest. We leggen-ze op rijen, die op
een onderlinge afstand van zo onge-
veer veertig centimeter komen. De
geultjes trekken we met een schoffel,
ter diepte van vijf centimeter, op de
rij komen de erwten op een afstand
van vier a vijf centimeter.
Klimmende soorten moeten veel ver-
det van elkaar, de rijen- althans, deze
moeten minstens een onderlinge af-
stand hebben van één meter. Er is
tussen deze soorten ook nog veel ver-
schil van hoogte, de heel .hoge soor-
ten, die.zo tegen de twee meter hoog
worden, mogen zeker wel op een on-
derlinge afstand van anderhalve
meter komen. Meen nu niet dat het
jammer van de ruimte is, tussen de
rijen kunnen we van allerlei vroege
voorjaarsgroenten uitzaaien, zoals
sla. spinazie. raapstelen, radijs enz.;
tegen dat de erwten schade aan het
gezaaide zouden kunnen toebrengen,
zijn deze gewassen immers al lang ge-
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oogst. Bij het aanleggen van de rijen
- de geultjes maken wij ook vijf cen-

timeter diep — moeten de rijen van
Noord naar Zuid lopen, opdat de zon
midden op de dag behoorlijk tussen
de rijen kan schijnen. Het gewas
moet kunnen opdrogen; waar dit niet
het geval is, heeft men vooral in ing£-
sloten tuintjes heel gauw last van de
zo gevreesde meeldauwzwam. Men
kan- daartegen met zonnig weer wel
zwavelen, doch voorkomen is hier
natuurlijk veel beter dan genezen,
indien de planten eenmaal sterk aan-
getast zijn. is- er niet zoo heel veel
meer aan te doen. Daarom moet men
midden in de zomer ook geen erwten
poten, ze kunnen niet zo veel warm,
broeierig weer verdragen, ze zijn dan
direct ziek. Erwten." peulen en tuin-
bonen zijn echte groenten voor het
voorjaar. Voor de vroegste soorten
nemen we de Lentedopper en de Mei-
koningin; als volgsoort de Vlijmse
krombek. die ook heel goed voor de
weck is en als late soort, de gele, ruige
raspers.

Erwten houden van een voedzame
grond, liefst grond die men een vorig
jaar zwaar met atalmest bewerkt
heeft, aan verse mest hebben ze een
hekel, ook met een samengestelde
kunstmest kan men heel goed resul-
taten bereiken-, zoals met A.S.F.-kor-
rels. Zijn de erwten eenmaal een
twintig centimeter hoqg. dan moet
men ze aanaarden, terwijl men gelijk
d» kopjes naar het rijshout buigt,
zodra ze een hoogte van zo ongeveer
vijftig centimeter hebben bereikt,
moet er een touw gespannen worden.
Doen we dat niet, dan heeft men heel
veel kans, dat bij een flinke regenbui
het hele gewas naar beneden komt;
is dit eenmaal het geval, dan krijgt
men ze niet zo heel gemakkelijk
meer overeind. Later zal men er nog-
maals een paar touwen langs moeten
spannen. Over peulen heb ik niet veel
gezegd, dat komt. omdat de cultuur
precies het zelfde is ais van de dop-
erwten. Voor vroeg kunnen we de
vroege Hendrikspeul nemen en voor
de late soorten de zomerpeul.

iimnmiTtiiiiitniTii

Dam-rubriek
De problemen van*deze week

Behalve de gewone slagproblemen
geven wij weer in beide klassen een
vraagstuk, waarin de eindstand wordt
vermeld. Uit de zettenreeks, die de
oplossing van het vraagstuk moet
voorstellen, moet de lezer nu trach-
ten af te leiden, hoe de oorspronke-
lijke stand, de beginstelling dus, van
het probleem is geweest.

Klasse A
_ No. 6.

Uit de beginstelling zijn de volgende
zetten gedaan: 38—32 (27x38), 47—
42 (38x36), 37—32 (28x37), 48—42
(37x48), 26—21 (16x27), 46—41
(36x47), 40—35 (47x24), 30x19

„(14x23), 39—33 (48x30), 35x31.
Hierna is de opstelling van het spel:
Zwart: 3 sch.' op 11, 23 en 25.
Wit: 3 sch. op 31, 33 en 45.
Hoe was nu de beginstand?

Klasse B
No. 6.

Uit de beginstelling zijn de volgende
zetten gedaan: 44—39 (33x44), 47—
42 (38x47), 45—40 (44x35), 20—15
(47x20)7 25x14 (35x24), 15x4 (19
XlO), 4x4. De overblijvende stand
is nu:
Zwart: één sch. op 5.
Wit: één dam op 4.

Hoe was de beginstand? De zetten
tussen haakjes zijn die van zwart,
de andere die van wit.

Het spelreglement

Op vragen van verschillende lezers
antwoorden wij, dat het slagregle-
ment van^het damspel alleen tot
meerslag verplicht. Men moet dus
het grootste aantal stukken slaan.
Een dam geldt g'ewoon als «én stuk.
Damslag gaat dus niet voor;

Klasse A
No. '1.

H. M. Roos, Eindhoven.

- - Zwart

Wit
Zwart: 11 sch. op 7, 8, 9, 11, 13, 19,
20, 24. 26, 29 én 30.
Wit: 11 sch. op 22, 27, 28, 31, 32, 33,
37, 39, 46, 47 en 49.

No. 8.
C. Nierap. Amsterdam.

' Zwart

- Wit
Zwart: 10 sch. op 6, 8r 9, 10, 16, M,
23, 29. 30 en 45.
Wit: 10 sch. op 22, 25, 27, 28, 31, 32,
34, 40, 43 en 47.

Klasse B
No. 7.

. P. Zwuup, Andijk.

Zwart

„Alles op haren
en snaren zetten"

Evenals meerdere zegswijzen in onze
taal (wij komen daarop later nog wel
terug), is ook de uitdrukking „alles
op haren en 'snaren zetten" aan de
muziek ontleend. Ieder zal wel de be-
tekenis ervan kennen, n.l. alle moeite
doen, alle krachten inspannen, of
wel de uiterste middelen aanwenden,
om het gestelde doel te bereiken.
Wat de herkomst of de geboorte van
de zegswijze betreft, deze is te zoe-
ken in de tijden, toen de speelman
een belangrijke rol vervulde op ker-
missen en bruiloften. Zo'n violist was
een waarlijk niet onbelangrijk perso-
nage, want zonder muziek kon men
zich een kermis niet indenken en wat
zou een bruiloft zijn zonder vrolijke
tonen, voortgebracht door het een of
ander instrument, bij voorkeur werd
in de vroegere tijden, daarvóór de-
viool gebezigd; de harmonica en later
het accordeon, waren in de oude
tijden niet bekend. Wel werd de har-
monica ook vroeger veel bespeeld,
maar als er sprake was van ,,den
speelman", dan ging het om de viool.
Het doel van zo'n speelman was na-
tuurlijk, zoveel mogelijk geld te ver-
dienen en daarom zou hij zich in-
spannen, alle melodieën en alle lied-
jes die hij kende, op zijn viool te
spelen. Met zijn strijkstok (haren)
bespeelde hij de snaren van zijn viool
en als hij dus alle wij s j es, die hij
kende, voor het publiek speelde, zette
hij alles op haren en snaren. Hij
spande zich dus zoveel mogelijk in,
om het door hem gestelde doel te be-
reiken.
In latere eeuwen is de speelman bui-
ten beschouwing geraakt en men
heeft de uitdrukking overgebracht
op alle omstandigheden, welke veel
inspanning vereisten. Alleen degene,
die alles op haren en snaren zet. om
te slagen, zal, evenals de speelman,
zijn doel bereiken.

„Dat juffert niet"

. Wit
Zwart: 9 sch. op 11, 12, 13, 14„ 17, 19,
21, 23 en 24. Dam op 18.
Wit: 12 sch. op 26. 28, 30, 32, 34, 36,
39, 40, 42, 43, 44 en 48.

No. 8.
G. Dam, Akkrum.

Zwart

Wit
Zwart: 15 sch. op 2, 4, 5, 8, 11 t/m 18,
21, 25 en 26.
Wit: 15- sch. op 24. 27. 28, 32, 33, 34,
35, 37 t/m 42, 45 en 48.
Voor alle problemen geldt „Wit be-
gint en wint."
Oplossingen worden ingewacht tot
uiterlijk 9 Mei. ,
Adresseren: Redactie Weekblad „Ar-
beid". Postbus 100. Amsterdam. Op
adres duidelijk Damrubriek ver-
melden.

Wij nemen nu eens een zegswijge
onder de loupe, welke niet zo alge-
meen bekend is, n.-l. de uitdrukking
„dat juffert wel", waarmede men te
kennen wil geven, dat iets er wel mee
door kan;' dat, al is iets niet hele-
maal zoals het we^en moet, er toch
wel mee volstaan kan vjprden. In
sommige streken van ons land wordt
er nog een toevoeging aan gegeven
en spreekt men van: „Een beetje
scheef, dat juffert wel". Omtrent de
herkomst van deze spreekwijze hebben
de meningen nogal eens uiteenge-
lopen. De minst aannemelijke lijkt
ons deze, dat „juffer" hier zou, be-
tekenen een dunne balk of paal,
welke, als hij in scheve toestand be-
nut werd, om een gebouw te steunen,
die steun het best verleende, als de
juf fe r zo scheef mogelijk werd aan-
gebracht.
Wij gevoelen meer voor de uitlegging
(gegeven in „De Navorscher'' van
1862) dat jufferen in de hier behan-
delde uitdrukking betekent „zwierig
staan" omdat eertijds als juffer of
jonkvrouw aangemerkt werden de
dames van hogere stand,,in tegenstel-
ling met de vrouwen uit het volk. Dat
de bijvoeging „Een beetje scheef" er
bij kwam, moest verband houden met
het ^ ouderwetse oordeel, dat. wat 'n
beetie scheef stond, ook een zwierige
indruk maakte, getuige ook de regel
in het ouderwetse versje: „De hoed op
zeven haartjes", waar het een „zwier"
voor een mannelijk wezen betrof.
In elk geval is, aan welke uitlegging
men ook de voorkeur wil geven, de
grondbetekenis van de zegswijze,
evenals wij reeds meermalen moesten
vaststellen, gaandeweg gewijzigd.



f-MEDISCHE VRAGEN |
V - J
Vragen voor deze rubriek rïchte men
tot den medischen medewerker van
tiet weekblad „Arbeid" Postbus 100.

j. K. te A. U kunt niet in aanmerking
kernen voor extra toewijzing. Uw gewicht
:s slechts 8 % minder dan bij uw leeftijd
en lengte behoort.
G. B. te H. Uw gewichtsvermindering ten
opzichte van het normale bedraagt thans
18.7 %.

~Ch. de V. te A. O. kan niet in aanmerking
komen voor extra ^toewijzing. Zijn ge-
wichtsvermindering bedraagt 15 %.
W. C. G. te H. Het feit, dat verschillende
artsen u hebben aangeraden zich te inten
opereren, bewijst, dat zij niét opereren
voor u gevaarlijker achten dan wél opere-
ren. Ik zou mij in uw geval vol vertrou-
wen aan hen overgeven.
C. V. te A. Foor het spoortje suiker, flat in
de urine werd gevonden bij een normaal
bloedsuikergehalte, kunt u niet voor pxtra

gedurende 26 weken per week: 3è .üter
melk en--naar keuze ,500 gram havermout.

lichaamsgesteldheid zodanig is. dat u «in
normale tijden mei' aonormaa! mager ,oent
yeweest, maar toen omstreeks 80 kg. hebt
'fwogen Verder kan, onafhankelijk vsm
dit alles, afwijzing noodzakelijk zijn. om-
dat u reeds twee maanden .extra toe-
wijzing hebt genoten. Tenslotte is er ooit
voor de zieken slechts een beperkte hoe-
veelheid voedsel beschikbaar en het is de

plus 500 gram gort of 1000 gram brooö ot ondankbare taak vah de inspectief voor
•7Rn rTTOw-i Kt-nrirl nlnc 19R crram nntor IIP7I0750 gram brood plus 1.25 gram boter Deze
toewijzingen worden verstrekt 20 weken
vóór de vermoedelijke datum van teval-
ling en 6 weken daarna. Op toewijzingen
op grond van de Regeling -van de Distri-
butie van Ziekenvoedsel hebt u ?een
recht. Er bestaat zeker kans, dat de KOS-
ten van opname en behandeling, die
straks bij u nodig zullen zijn, door het
ziekenfonds kunnen worden vergoed
Treedt u daaromtrent tijdig in overleg
met de administratie van uw ziekenfonds
A v. d. W. te A. Én bij de ondergane
operatie én bij de nabehandeling frvan
bent u in de allerbeste handen geweest.
Voor extra voeding kunt u niet in -aan-
merking komen. Uw gewichtvermindpring
bedraagt n.l. 16 %.
L. v. W. te W. U hebt thans geen recht
meer op extra toewijzing. Uw lichaam.s-

toewijzing in aanmerking komen. De ge- gewicht is met 13 % ten opzichte van het
I - T . . J S:„j—;, ,j;rt u;; ,, ;« i,-^,.,.^ fü^ nr^vmalo o-^rianlrl "Allppn riirpp.t Tia hetwichtsvermindering, die bij u in korte tijd

is opgetreden, is echter belangrijk Deze
bedraagt, wanneer ik Jiet.gewicht van uw
kleding op 2 kg. stel, 23.4%. Uw hin.=arts
kan dus wel extra toewijzing voor u aan-
vragen.
J. v. S. te 's-Gr. Tot mijn spijt kan ik aan
uw verzoek niet voldoen.
A. A. S. te E. Uw vriendin komt niet
voor extra toewijzing in aanmerking. Haar
gewichtsvermindering ten opzichte - van
het normale bedraagt slechts 3 %.
Mevr. H.. B. te H. Vraagt u, of uw dokter
de urine nog eens bij herhaling wil onder-
zoeken, en u — wanneer niets wordt ge-
vonden — naar een specialist wil ver-
wijzen. Uw klachten en uw temperatuurs-
verhoging moeten een oorzaak hebben.
Naar wat u schrijft, bestaat er kans, dat
de Haagse dokter het bij het rechte eind
heeft gehad.
f.'. L. te H. Uw lichaamsgewicht is thans
ruim 15 % onder het normale. Beneden
56 kg. zoudt u voor extra toewijzing in
aanmerking, kunnen komen.
De hinderlijke gasvorming in de ingewan-
den kan het best worden bestreden door

' langzaam te eten en buitengewoon goed te
kauwen.
Uw werkkracht gedurende de avond jren
kunt u herstellen, door direct na het eten
20 minuten te gaan slapen. Verder is van
veel belang, om bij de bereiding van de
warme maaltijden erop te letten, dat de
aardappelen heel worden gelaten en niet
Vvorden fijngemaakt. In deze tijd van het
jaar vormt nl. de aardappel (tezamen met
verschillende koolsoorten) onze belang-
rijkste bron voor het vitamine C, waarvan
een tekort tot z.g. voorjaarsmoeheid aan
leiding kan geven. De aardappel heeft het
grote voordeel, dat hoe men hem ook
kookt, er altijd nog w/él een zekere hoe-
veelheid vitamine C in achterblijft (8 a
10 mg. per 100 gram), zolang de knol niet
wordt fijngestampt of fijngeprakt Op het
ogenblik, dat men de hete aardappel fijn-
maakt, wordt echter nagenoeg al het er-
in aanwezige vitamine C "onwerkzaam.
S. C. H. te A. Uw gewichtsvermindering
bedraagt thans bijna 20 %. U kunt dus
beter nog even wachten .met het vragen
van extra toewijzing.
D. H.—P. te K. Het lijkt mij veilig, dat
uw moeder zich eens door haar huisdckter
laat onderzoeken. *.
A. B. te A. Uw huisdokter kan een poging
wagen, om extra toewijzing voor u ie ver-
krijgen; uw gewichtsvermindering be-

' draagt thans ruim 21 %.
A. A. v. d. B. te A. De afwijzing van uw
huisdokter moet op een vergissing berus-
ten. Het gewicht van uw vrouw is thans
bijna 26 % onder het normale, zodat zij
voor extra toewijzing in aanmerking kan
komen. Gaat u dus nog eens met uw dok-
ter praten.
J. O. te 's-Gr. U kunt niet voor extra toe-
wijzing in aanmerking komen: uw ge-
wichtsvermindering bedraagt even S %.
C. V. V. te R. Uw gewïchtsvermindering
bedraagt 13 %. U komt dus niet voor extra
toewijzing in aanmerking.
A. K. W. te A. Er zijn inderdaad een aan-
tal geneesmiddelen, waarmee verbetering
in uw toestand kan worden verkregen Het
is juist de „kunst" van den „genees"h$er
te ontdekken, welk geneesmiddel of welke
combinatie van geneesmiddelen in uw ge-
val het beste helpt. Per brief kan ik u
hieromtrent vanzelfsprekend xgeen aan-
wijzingen geven. Nu u is gebleken, dat uw
huisdokter zich hiervoor geen moeite wil
gevenr kunt u hem het beste om een ver-
wijsbriefje voor een specialist vragen.
M. G. B. te 's-Gr. U kunt niet voor extra
toewijzing in aanmerking komen. Wan-
neer u tussen 25 en 30 jaar oud bent, be-
clvaagt uw gewichtsvermindering 11 %.
Mevr. L. te H.—v. R. te U. U kunt op
attest van uw huisarts bij fle Distributie-
dienst ter plaatse bonnen ontvangen voor

normale gedaald "Alleen direct na het
doorstaan vari een ernstige ziekte kan
ter versnelling van de genezing gedurende
4 weken extra toewijzing worden ver-
strekt.
,/. T. P. te 's-Gr. Wanneer het lichaams-
gewicht van uw zuster tot beneden 4ri kg
is gedaald, kan zij voor extra toewijzing
in aanmerking komen.
L. v. d. V te G. Niet volledig onderte-
kende vragen kunnen niet in behandeling
worden genomen.
A. Y. Y.—N te -R Uw minderwaardig-
heidsgevoel is misplaatst en u hebt alle,
kans op een volledig herstel. Een. uitvoe-
rig antwoord op uw brief kunt u afhalen:
Hoofdredactie „Arbeid" Hekelveld 15.
Amsterdam-C.
J M. te A. U kunt niet voor extra toe-
wijzing in aanmerking komen. Uw gewicht
is 13 pet. minder dan bij uw leeftijd en
lengte behoort. .
P H. te A. Uw lichaamsgewicht is 13 pet.
minder dan normaal: u kunt dus niet voor
een extra toewijzing . in
komen.
E K . te M Cacaoboter is een vet. dat
door persen uit cacaozaden wordt verkre-
gen. Het bestaat • voornamelijk uit de
glyceriden van stearine-. palmitine-. lau-
rine- en arachinezuur. Een cacaoboter van
mindere kwaliteit wordt uit de schillen
van de cacaozaden gewonnen. Dit. vet
wordt voor de bereiding van. verschillende
chocolade-artikelen gebruikt. Het is. dan
ook geschikt voor consumptie en wordt
uitstekend verteerd. De apotheker gebruikt,
het. behalve in zalven, o.a. voor het maken
van zetpillen en van tandzeep. Verder^ is
het een bestanddeel van lippenpomade.
De olie. die door het persen van lijnzaad
wordt verkregen, kan zonder bezwaar als
spijsolie of voor 't bakken van vis en
pannekoeken worden gebruikt De smaak
ervan wordt minder scherp, wanneer men
ze van tevoren goed Laat koken, volgens
sommigen samen met een stuk roggebrood,
volgens anderen met een ui. Gebruikt u
echter geen z.g. gekookte lijnolie uit de
handel. Dit is lijnolie, die door de schil-
ders wordt gebruikt en waaraan, al of

de Volksgezondheid om tezamen met de
distributiediensten te zorgen, voor een zo
billijk mogelijke verdeling van een hoe-
veelheid, die van huisuit niet voldoende
is om te voorzien in wat wenselijk is. tot
nog toe echter gelukkig nog wei voldoende
om te voorzien in wat noodzakelijk is te
achten
J E te A Een droog, schrijnend gevoel
in de keel met veel, vaak riekende, korst- •
vorming in de neus, waarbij het slijmvlies
van de neus dun is geworden en het reuk-
vermogen achteruitgaat, terwijl de achter-
wand van de keel voortdurend met slijm
i.s bedekt, zijn "een aantal bij elkaar be-
horende verschijnselen, die plegen te ver-
dwijnen, wanneer ruimschoots vitamine A
hetzij niet de voeding, hetzij in de vorm
van druppels kark worden gebruikt. Rijk
aan vitamine A zijn vooral lever en paling.
Verder bevatten groene groenten en ook
wortelen een stof. waaruit het lichaam
vitamine A kan bereiden.'De door u ge-
noemde tabletten kunt u zonder bezwaar
blijven gebruiken; zij bevatten 10 mg.
vitamine C en 200 I.Ev vitamine D per
stuk De door u gebruikte dosering voor
de kinderen 2x1 per dag is goed, de
dosering voor de volwassenen 2 x 2 per
dag te hoog. Brengt u deze eveneens op
2 x l terug.
J P. te H. De pijnlijke aandoening van
de spieren, die u beschrijft, kan behalve
met warmte en -massage, zoals door u
reeds werd gedaan, ook door inspuitingen
worden bestreden (b.v. met novocaïne of
met druivensuiker). Verder roemen ^om-
mige specialisten de. behandeling van de
pijnlijke .plaatsen met koude De huid
daar wordt dan met chloor.aethyl zolang
bespoten tot er zich een laagje rijp op
gevormd heeft, dan stevig met kamfer-
spiritus ingewreven.' terwijl intussen de
pijnlijke spieren zoveel mogelijk worden
bewogen. Tengevolge van deze behande-

aanmerking , - ling pleegt de pijn snel te verdwijnen en.
wanneer dit drie achtereenvolgende dagen
heeft plaats gehad, niet meer terug te
komen. Bespreekt u dit eens met uw huis-
dokter
B P E te 's-Gn. Uw gewichtsverminde-
ring bedraagt 17.2 pet.; u kunt dus niet
voor extra toewijzing in aanmerking
komen.
Mevr De J. te A. Tegenwoordig worden
slechts op medische gronden bij platvoeten
leren schoenen verstrekt, indien hierdoor
ernstige klachten zijn ontstaan bij vol-
wassenen, die steunzolen naar gipsafgiet-
sel dragen. In uw geval zou ik een gewone
aanvraag voor schoenen bij de distribuUe-
dienst insturen. Wanneer u schoenen noch
pantoffels bezit, wordt u zeker op het
ogenblik geholpen; zo nodig moet u uw
aanvraag meerdere malen herhalen.
M C. K. te W., gem O. Uw lichaamsge-
wicht is thans bijna 23 pet. onder het
normale, zodat uw dokter extra toewijzing
voor u kan aanvragen. Het is inderdaad
gewenst, dat uw zoon zich tot zijn dokter
wendt.
Mevr W. O te R. Over de vorm van doof-

niet onder verhitting, loodverbindingen, '« heid bij uw zusje kan ik zonder onderzoek
mangaanverbindingen en ook wel cobalt-
verbindingen werden toegevoegd. Deze toe-
voegingen hebben het doel om de olie
sneller te doen drogen. Deze „gekookte
lijnolie" is dus giftig. Ze kan door des-
kundigen van de rauwe lijnolie worden
onderscheiden aan de veranderde geur en
aan de iets donkerder kleur; ze mag
onder géén beding als bakolie of als spijs-
olie worden getiruikt.
Mei. E. v O te B Uw gewichtsvermin-
dering is slechts gering, n.l. 7,7 pet. van
het gewicht, dat bij uw leeftijd en lengte
behoort. Vooral door het extra gebruik
van karnemelk en/of yoghurt kunt u mis-
schien een verdere gewichtsafname voor-
komen.
J W. T. te A. U kunt niet voor extra
toewijzing in aanmerking komen. Uw ge-
wichtsafname bedraagt 11.5 pet.
P N te L Uw gewicht is met 24 pet.
ten opzichte van het normale gedaald;
uw huisdokter kan dus extra toewijzing
voor u aanvragen.
J S. te H. Een vermindering van het
lichaamsgewicht met 25.5 pet. ten opzich-
te van het gewicht, dat bij uw leeftijd en
lengte behoort, wordt wel degelijk als een
toestand van zeer ernstige ondervoeding
beschquwd. is dus inderdaad „een zieke-
lijke vermagering", tenminste wanneer uw

niet oordeelen. In het algemeen kan men
wel zeggen, dat bij jonge mensen, bij wie
zich doofheid ontwikkelt,, het raadzaam is
om zo goed mogelijk te zorgen voor een
rijkelijke hoeveelheid vitamine A in het
••••intsoen (veel vitamine A vindt men in
lever en paling, terwijl het lichaam vita-
mine A kan maken uit een stof, die men
vooral met groene groenten en met wor-
telen tot zich nemen kam) en daarnaast
voor een behoorlijke voorziening met
kalk. phosphor en vitamine D. Dit laatste
bereikt men b.v. door het dagelijks gebruik
van ten minste È liter karnemelk of
yoghurt extra en b.v. 2 Calfortan- of Cal-
cipot-D-tabletten per dag.
Mevr J. v. d.'C—v. d. H. te N Zonder
onderzoek kan ik over uw klacht niet oor-
delen.
D J. V te R. Wanneer u mij lengte,
leeftijd en gewicht van uw vrouw opgeeft,
kan ik uw vraag beantwoorden.
J A. V te R. Bij het beoordelen Van de
toestand van ondervoeding houdt men
rekening met het gemiddelde, met lengte
en leeftijd overeenkomende gewicht, zoals
men dit in normale tijden heeft waarge-
nomen. -De aanvragende arts geeft zich
echter bovendien rekenschap van het al
ot niet binnen korte tijd tot stand zijn
gekomen van de gewichtsvermindering en
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van de aard van het gestel van den betrok-
kene iemand, die dus van huis uit altijd
veel lichtei heeft gewogen dan personen
van zijn leeftijd en lengte gewoonlijk
wegen, komt dus bij een gewïchtsvermin-
dering met even 20 pet. ten opzichte van,
het normale nog niet voor extra toewijzing
in aanmerking. Uw gewichtsvermindering
bedraagt slechts 6.6 ptt.
Mei W -M te A: Het gemiddelde gewicht,
dat bij de leeftijd en de lengte van uw
moedei' öehoort is 68.2 kg.
F J H te A. Uw dochter kan voor extra
toewijzing in aanmerking komen Haar
gewicht is bijna 24 pet. onder het normale.
J Th H te A. De gewichtsvermindering
van uw vrouw bedraagt ten opzichte van
het normale thans precies 20 pet Zij zal^
dus nog niet voor extra toewijzing in •
aanmerking kunnen komen.
Me j . , E. D. S. te A Uw gewichtsvermin-
dering bedraagt thans ruim 18%
Neen. men wordt door. het - gebruik van
taptemelk of yoghurt met een weinig
suiker niet „nog. magerder", maar het
gebruik van taptemelk, yoghurt en kar-
nemelk is. juist buitengewoon doelmatig
om verder gewichtsverlies te voorkomen.
De verbrandingswaarde van een liter "
taptemelk of karnemelk is 330 calorieën
= 12 % van de gehele dagelijkse behoef-
te van een volwassene. Bovendien bevat-
ten karnemelk en taptemelk een buiten-
gewoon \ange reeks van begeerlijke voe-
dingsstoffen en zijn daardoor bij uitstek
geschikt, om een voeding, die op zichzelf

* niet geheel volwaardig is, vollediger te
maken, vooral vollediger op het gebied
van eiwit, kalk en phosphor. Zo is de in-
vloed van het gebruik van karnemelk of
van zure taptemelk op de toename van
het lichaamsgewicht in de regel groter
dan met de calorische waarde van dit
uitstekende voedingsmiddel overeenkomt.
J. v.. V. te R. Naar wat u schrijft, on1>
staat de belemmering in de ademhaling
bij u voornamelijk door zwelling van het
neusslijmvlies. In de meeste gevallen be-
rust deze zwelling op een lichte overge-
voeligheid van het- slijmvlies voor stoffen,
die met de ademhalingslucht in de neus
komen. Daar u vooral 's nachts last heeft,
is er reden om — bijvoorbeeld met hulp
van een specialist voor allergische ziek- -
ten — eens te doen nagaan, of er bij u
overgevoeligheid voor het stof uit hoofd-
kussen of beddegoed bestaat. Indien een
dergelijke overgevoeligheid bestaat, moet
u zeker niet tot verdere operaties'over-
gaan. In plaats van zwelling van het
neusslijmvlies kon dan bij u wel eens
daardoor zwelling van het slijmvlies van
de diepere luchtwegen optreden, m.a.w.
er zou een asthmatische toestand bij u
door kunnen ontstaan.
R. A. te R. Uw vrouw en uw dochtertje
kunnen niet voor extra toewijzing in aan-
merking komen. Hun gewichtsverminde-
ring ten opzichte van het normale .be-
draagt resp. 16 en 8 %.
J. G te. B. De toewijzingen van haver-
mout en gort voor a.s. moeders zijn eerst
omstreeks 27 Pebr. algemeen bekend ge-
maakt. Uw kleintje is blijkbaar wat te
vroeg- gekomen, om u er nog volledig van,
te doen profiteren.
B. L. te Z. De gewichtsverminderingen
ten opzichte van het normale bedragen
van de genoemde personen in volgorde
van hun leeftijd: 16 %, 20 % en 20 %. Een
aanvraag om extra toewijzing zal dus nog
niet worden toegewezen. Bij de toewijzing
wordt niet overwogen, of er uit een gezin
meerdere personen aan ernstige onder-
voeding lijden.
C. u. d. H. te S. De aandoening, die u be-
schrijft (vermoedelijk impetigo) wordt
door besmetting van de huid veroorzaakt
en hangt niet rechtstreeks samen met de

^gebruikte voeding.
D. v. d. S. te D. Uw gewichtsvermindering
bedraagt 14 %, zodat u niet voor extra
toewijzing in aanmerking komt.
Mevr. ]. W. B.—B. te A. De gewichtsver-
mindering van uw vader bedraagt ruim
21 %. In verband met het feit, dat hij nog
kortgeleden zeer veel heeft gewogen, kali
de huisarts extra toewijzing voor hem
aanvragen.
Me-j. H: Z. te B. Het lijkt mij, dat voor
uw zoentje de huisdokter extra voeding
kan aanvragen, wanneer althans zijn
lengte omstreeks 1.30 meter bedraagt. Ten
opzichte van het normale is zijn gewicht
dan ruim 20 % lager.
J. A. v. D. te 'S-Gr. Er zijn mij geen mid-
middelen bekend, die in het geval van uw
echtgenote kunnen helpen; er blijft al-
leen het dragen van een goede bustehou-
der over. -'•
D. de V. te D. Uw gewicht moet in korte
tijd tot benetien 55 kg. zijn gedaald, om
in aanmerking voor extra toewijzing te
kunnen komen.
Mevr. H. W. te'L: Het lijfgoed van uw
familielid kan zonder gevaar voor be-
smetting worden gedragen.
J. H. de J. de L. gem. H. Wend u zich,
tot hè t-bestuur van uw ziekenfonds. Voor
zover mij bekend, heeft de ziekenfonds-
arts geen reent op betaling van deze
extra-verrichtïngen.
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VOOR DE VROUW

*

Hoe profiteren, wij het best van onze
jonge groente?

E euwen en eeuwen geleden, in de
tijd van de oude Romeinen plach-

ten de volken die aan de Noordkant van
de Alpen woonden in het vroege voor-
jaar strooptochten te ondernemen m
het vijandelijke land, dat ten Zuiden
van het gebergte lag. Daar immers
vonden ze het nieuw uitgesproten
groen, dat ze zo lang hadden ont-
beerd en waarnaar ze met zoo'n hun-
kerend verlangen uitzagen.
Op dezelfde manier kunnen wij na de
winter verlangen naar radijs, naar sla,
naar raapstelen, naar verse spina-
zie. Ons lichaam vraagt er om zo te
zeggen naar; instinctmatig voelen we,
dat zulke verse producten gezond
voor ons zijn.
Tegenwoordig kunnen we verklaren
waarom dat zo is. Die jonge voort-
brengselen uit de moestuin of uit de
kwekerrj brengen ons stoffen, die ons
lichaam niet kan missen en die in de
winterkost gewoonlijk maar schaars
vertegenwoordigd zijn geweest. De
verse tuinproducten doen dus de
dienstv van medicijn van een
medicijn, die zeker niet in. botsing
komt met onze smaak, maar die in-
tegendeel met graagte wordt ge-
nomen !
Eén ding moet dan echter op de voor-
grond worden gesteld: we moeten
trachten om de nuttige stoffen, die
de natuur in de»groenten heeft neer-
gelegd, niet te verliezen vóór ze onse
mond ingaan met andere woor-
den, we moeten ervoor zorgen, dat bij
de bereiding zo min mogelijk afbreuk
wordt gedaan aan de nuttige stoffen
die ons helpen om onze gezondheid te
bewaren.

"Het allerbest voldoen we aan die eis
als we de groenten niet koken, maar
rauw gebruiken als sla; daartegenover
zullen de meesten van u niet vreemd
meer staan, want we hebben er al
herhaaldelijk over gesproken. Geeft u
om de een of andere reden de voor-
keur aan een warm groentegerecht,
dan doet u het best met slechts de
helft van de portie te koken en er vóór
het opdoen de rest (goed fijngesne-
den) rauw door te roeren. U zult proe-
ven, dat op die manier het groente-
gerecht veel „verser" smaakt, ter-
wijl het er wat kleur betreft ook veel
frisser uitziet. Bovendien •* kunt u
volstaan met een kleinere hoeveelheid
groente, want er is minder verlies door
slinken.

-. Zodra de zomer-bladgroente ' werke-
lijk overvloedig en dus goedkoop
wordt, leent ze zich op dezelfde wijze
ook uitstekend voor de bereiding van
stamppot, het gerecht dat op een
drukke -dag de huisvrouw zo gemak-
kelijk helpt aaifeen gemakkelijke ge-
zinsmaattijd. Ook daarbij , wordt dan
de groente rauw door de aardappelen
gemengd, zodat ze een zo kort mo-
gelijke verhitting ondergaat en dus
haar volle waarde kan behouden.
Laat ik u van deze, voor u waarschijn-
lijk onbekende bereidingswijze een
paar voorbeelden geven; als u er, zoo-
dra de jonge groente bereikbaar wordt,
de proef mee begint te nemen en er
de gehele zomer verder mee voort-
gaat, dan zult u ten slotte niet beter
weten of zó hoort het en dan hebt u
een gewoonte ingevoerd, die zeker aan
de gezondheid van uw gezin ten goede
komt!
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Bladgroente op voordelige wijze
bereid.

(4 personen)
l a H kg. bladgroente (spinazie, stoof^
sla, jonge raapstelen, postelein, snij-
biet, enz.), klontje boter (afhankelijk
van de beschikbare hoeveelheid) ietsje'
zout, ongeveer l afgestreken eetlepel
maizena of aardappelmeel.
Maak de groente schoon, was ze zorg-
vuldig en knijp ze goed droog uit.
Breng de helft van de hoeveelheid
vlug aan de kook (Zonder water), laat
ze op een zacht vuur gaar worden

(ongeveer 20 minuten) en bind het
overtollige vocht met de aangemengde
maizena. Roer er de intussen goed
fiingesneden achtergehouden groente
door met de boter en het zout.

Stamppot met rauwe bladgroente.
(4 personen)

2 kg. aardappelen, l kg. bladgroente
(raapstelen, spinazie, stoofsla, poste-
lein, snij biet, enz.), klontje boter of
vet (afhankelijk van de beschikbare
hoeveelheid), 4 dl. (4 kleine theekop-
jes) taptemelk, - afgestreken eetlepel
zout.
Zet de schoongeboende in vierdepar-
ten gesneden aardappelen op met een
bodempje kokend water en het zout;
breng ze op een flink vuur aan de
kook en laat ze daarna op een zacht
vuur gaar wouden (vooral in een goed
gesloten pan!). Was intussen de
groente en snijd ze goed fijn; knijp
ze zo droog mogelijk uit.
Giet, als na een half uur koken de
aardappelen gaar en droog zijn, de
melk in de pan en laat die aan de
kook komen; stamp er de aardappelen
mee fijn en roer er dan het vet en de
fijngesneden groente door. Laat alles
met elkaar nog even door en door
heet worden; zet de verhitting vooral
niet lang voort, omdat het gerecht dan
niet alleen aan waarde zou verliezen
maar ook — door het slinken van.de
groente — te nat zou worden. Proef of
er misschien nog wat zout moet wor-
den toegevoegd.

ONDERHOUD
van kleding

Na afhandeling van onze be-
schouwingen over: „Goed Was-
sen", gaan wij nu over tot een
nieuw aciueel en belangrijk
vraagstuk: „Het onderhoud van

kleren."

Tricot-onderkleding

O nze tricot-onderkleding is ver-
vaardigd uit wol, katoen of kunst-

zijde, ook wel uit een combinatie van
twee dezer grondstoffen, terwijl on-
dergoed, dat we nu nieuw bijkopen,
veelal uit kunstzijde bestaat, soms ech-
ter in een andere, steviger vorm, dan
we vóór de oorlog kenden. Het gemol-
tonneerde katoenen tricot wordt heel
mooi van kunstzijde nagemaakt. Dit
ondergoed is voorzien van het rijks-

R!
merk

R.T.B.
Bij inkoop zullen we, indien enigzins
mogelijk, twee stuks nemen in de-
zelfde kleur, hetgeen later bij verstel-
len en vermaken zijn voordeel heeft.
Tevens kopen we enkele kaartjes
splijtgaren in dezelfde kleur.
Zie na inkoop dadelijk de naden na
en als deze wat erg op 't kantje ge-
naaid zijn, festonneer ze dan met een
enkel draadje splijtgaren, het ontstaan
van torntjes wordt dan-voorkomen.
Maak dadelijk in iedere directoire of
kinderbroekje losse kruisjes van oud
"katoenen tricot, badstof of iets der-
gelijks. Maak in"-elke hoek van het
kruisje een knoopsgat en zet 4 knopen
binnen in de directoire op de naden.
Verwissel deze kruisjes dikwijls, ze
sparen de directoires. Bij wollen kin-
derbroekjes gaat men het vervüten
tegen.
Let bij het wassen van deze kunst-
zijden onderkleding op het volgende:
a. laat het goed niet te vuil dragen;
ö. laat 't ook niet lang „vuil" liggen;
(Vuil tast de vezel aan);
c. week alleen als 't nodig is; kunst-^
zijde is in vochtige toestand minder
sterk. r
d. gebruik geen soda of scherpe zeep.
(Lavol en Echfalon zijn zeer geschikt).
e. gebruik zacht water;-

f. wring kunstzïjde nooit, maar knijpt
ze uit, haal kunstzijde-tricot ook niet
door de wringer;
g. borstel dit tricot nooit;
h. bleek nooit met bleekmiddelen. Wit
kunstzijden tricot blijft, zijn levens-
duur wel wit, mits het goed gespoeld
wordt;
i. spoel na 't weken en wassen, spoel
zo lang, tot het water helder blijft, de
eerste maal warm;
j. was niet te warm, kook niet uit,
laat ook niet trekken.
k. 'plak tricot met zorg;
l. droog niet in de zon, bij de kachel
of in de wind;
m. hang een onderjurk zó op, dat de
lengte van het kledingstuk over de
stok hangt; tricot kan verbazend
rekken; laat zware gedeelten niet af-
hangen, maar sla ze terug over de
stok;
n. vocht kunstzijdeh tricot niet in, het
kan droog met een niet te warm ijzer
gestreken worden;
o. behandel verschillend gekleurd
tricot niet in één wasbad.
Zó behandeld, valt de levensduur van
het kunstzijden tricot erg mee.

Verstellen van tricot.
Kleine gaatjes worden dadelijk gestopt
met de festonneersteek.
Span even boven het gaatje aan de
verkeerde kant een draad van rechts
naar links; ga festonnerend van links
naar rechts de spandraad én tricot
opnemend; span weer een dr«,ad van
rechts naar links en festonneer terug,
maar steek telkens in öe lusjes van
de vorige toer festonneersteken.
Gebruik splijtgaren of borduurkatoen,
gebruik geen dikke draad, anders
wordt de stop plankerig.
Behandel dunne plekken ook op deze
wijze. Ladders worden dwars met 3
toeren zo gestopt, nadat de gevallen
steek is vastgezet.
Stukjes worden ingezet als bij flanel.
Knip het versleten gedeelte zuiver
rechthoekig uit. Knie een lapje om in
te zetten, dat l cm. aan alle kanten
groter is. Rijg onder het uitgeknipte
stuk een stukje stevig papier, schuif
dan het in te zetten lapje er in. Rijg
ook dit hier en daar op het papier
vast. Zet een rolletje stikzijde in de
kleur op de machine en voorzie deze
van een fijne naald.
Zet de steek op „klein". Rek onder
het stikken het tricot, zodat alle lusjes
zoveel mogelijk geraakt worden en
ladderen uitgesloten is. Stik \ cm. van
de kant op de rechte zijde van het
kledingstuk het stukje in. Maak aan
'onder- en bovenkant de rafel weg met

CORRESPONDENTIE
Mevr. S. G. M. ie W Onder de gegeven
omstandigheden zal er niet veel anders
op zitten; dan de door de zon verteerde
voering van uw overgordijnen af te tor-
nen en de gordijnen zonder voering weer
óp te hangen. Kr is natuurlijk een groot
nadeel aan verbonden, nl. dat de gordij-
nen gaan verschieten.
Mej. G. W. te U. De coupon stof waar-
over u schreef, was zeker 'aanvankelijk
voor een herencostuum bestemd. Nu deze
coupon 3.10 meter lang is, kunt u er een
mantelcostuum met twee rokken van ver-
vaardigen. Wat een buitenkansje in deze
tijd!
Mevr. Th. M—de V. te Z. Wanneer u
met uw ontslagen dienstbode de afspraaK
maakte, dat zi.i mocht blijven totdat aij
een andere betrekking had, heeft zij o.i.
de opzegging met een week zonder meer
te accepteren. Het meisje was bovendien
ruimschoots in de gelegenheid een andere
betrekking te zoeken.
Mevr. W. v. d. B. te A. Het. is voor ons
uiteraard heel moeilijk, te beoordelen of
de havermout nog geschikt is voor de
consumptie. De haverzemelen die er in
zitten, kunt u heel gemakkelijk verwij-
deren-door de telkens benodigde hoeveel-
heid havermout in water te zetten. De
zemelen komen dan vanzelf aan de opper-
vlakte drijven. Geweekte havermout heeft
bovendien het voordeel, dat zij veel vlug-
ger gaar is.
'Mej. Tr. D. te d. H. Of houten sandalen
wel of niet bonvrij zijn, is afhankelijk
van de in riempjes e.d. verwerkte hoe-
veelheid leder. Aan de hand van de be-
treffende officiële publicatie zal de win-
kelier u zonder twijfel kunnen bewijzen,
waarom hij voor de sandalen een schoe-
nenbon no. -2 meende te moeten vragen.
„Lezeres" te H. Brieven van anonieme
inzendsters kunnen niet in behandeling
worden genomen.
Mevr. J. v. W.—J. te G. Wij moeten u
afraden zélf uw haard bij te lakken. Zo-
lang zij niet brandt lijkt het heel mooi,"
maar o, wee als het weer winter is!
Vraagt u eens aan een smid of de haard
door de een of andere fabriek met onaf-
brandbare lak kan worden opgeknapt.
Het zal wel niet goedkoop .zijn.

een flanelsteek, die dicht op elkaar
gemaakt wordt.
Alle tricot kan op deze wijze versteld
worden; bij wol en katoen legt men
geen papier onder het in te zetten
stuk; bij kunstzijde geeft het bij 't
stikken en afwerken wat houvast.
Voorzie directoires van een „rond"
kruis, dat onder aan de pijpen ein-
digt, hoekjes worden zo onsterk in
tricot.
Gebrek aan elastiek is te verhelpen.
Voorzie directoires aan de bovenzijde
van een hekwerkje (haken) en rijg er
een zelf gedraaid koordje of rij ge-
haakte lossen door of festonneer de
bovenkant met één stevige draad en
brei er l r.-l a. een boordje op. Brei
er een rij gaatjes in, waardoor een
band of koordje geregen kan worden.
Pijpen kunnen eveneens van een ge-
breid koordje voorzien worden.
Weet u, dat jatretelles vervangen kun-
nen worden door eeu bandje van brei-
werk, ribbels, ongeveer 6 steken breed?
Inbreien van knoopsgaatje of aan-
haken van lusjes of bevestigen van de
metalen oogjes van oude jarretelles
dienen om de kousen met knoop op
te houden.
Op deze wijze zijn ook bretels te ver-
vaardigen, men breidt -dan de band
enige centimeters breder.
Dezer dagen kwam ik bij een huis-
moeder, die op handige en goedkope
wijze kousjes voor haar jongste zoon-
tje uit de goede beenstukken van oude
dameskousen maakte. Ik heb haar
om .het patroontje gevraagd en geef
dat hierbij door aan de huismoeders
van „Arbeid"/

GROOTE VOOR
3 JAAR

42. CM

Daar, waar de kruisjes staan, begint
u zool en beenstuk aan elkaar te naai-
en. Veel tijd kost 't niet; de kousjes
zijn heerlijk lang en de 3-jarige hum-
mel, die ze draagt, ziet pr keurig mee
Uit. - J. COLLENTEUR.



Nogmaals: De vieze fopspeen
E en. zwakke verdediging
Geachte redactie,

Alleen reeds uit medegevoel met de
achterlijke ouders, die hun kinderen,
zolang ze daarvoor de leeftijd hebben,
zo'n -vieze fopspeen geven, zoudt u ook
eens een geluid kunnen laten horen
ter verdediging van deze door velen
zo verderfelijk geoordeelde gewoonte.
Is een fopspeen, waarover de moeder
behoorlijk controle houdt, nu inder-
daad zo veel viezer dan de 1001 voor-
werpen, die een baby in 't mondje
'steekt?
Ieder, die een kruipend of lopend
kindje in het oog houdt, zal opmer-
ken, dat er van alles in het mondje
wordt gestopt. Mijn kinderen heb ik
wel eens zand of kiezelsteentjes uit de
tuin zien „eten", om van bepaald veel
onsmakelijker voorwerpen maar te
zwijgen. Het kwaad van de vieze
speen valt hierbij in het niet. Trou-
wens, als moeder het kind geen speen
geeft ziet men baby, die zuigen wil,
neen zuigen moet, de duim als
„speen" gebruiken, wanneer het al-
thans niet het gehele knuistje in de
mond steekt! Dit nu is minstens zo
onhygiënisch als het fopspeentje zn,
wat zeer belangrijk is en sterk voor
de gesmade speen pleit, een kind, dat
aan een speen is gewend, zuigt alleen
als het de speen krijgt. En -deze speen
kan he,m goed schoongemaakt worden
toegestopt!
Het duimzuigende kind kan het zui-
gen heel moeilijk worden ontwend,

want de duim is altijd beschikbaar en
het zijn geen uitzonderingen, als ze op
vier- of vijf-jarige leeftijd nog zui-
gende in slaap vallen. Men kan dan
spreken van een slechte gewoonte. En
wat de nadelen van het zuigen op de
duim betreft:' het kind oefent met de
duinf heel vaak (en regelmatig her-
haald) druk uit op de bovenkaak en
vervormt deze. Let u maar eens op de
vele sterk vooruitstaande tanden in
de bovenkaak, veelal veroorzaakt door-
duimzuigen. Persoonlijk heb ik bij
een mijner kinderen waargenomen,
dat zijn bovenkaakje geheel vervormd
dreigde te worden, omdat het ventje
gewoon was z'n hand zoveel mogelijk
te gebruiken om te zuigen.
Wij hebben onze moderne opvatting,
om geen speen aan de kinderen te
geven, toen maar aan de kapstok ge-
hangen en het kind van zulk een

.voorwerp voorzien. Met het gunstige
gevolg, dat het mondje na verloop van
tijd weer normaal van vorm was. De
jongen is nu de speen ontgroeid, maar
er loopt al weer zo'n zuigertje door
het huis en die kna^p zweert óók bij
z'n speen. Hij verslijt er nogal eens
een en, geachte redactie, we hopen
nu maar, dat u niet te vlug ingaat
op het verzoek van mevr. Opbroek—
Franken, want we worden toch niet
graag gespeend van spenen!
Ik twijfel er niet aan, dat u voor dit
belangrijke onderwerp nog eens
plaatsruimte zult willen verlenen en
dank u bij voorbaat.

Hoogachtend,
Fop. Speen.

(Onderschrift van de redactie). <•

We dachten eerst, dat we... gefopt
werden, ondanks de serieuze toon van
deze brief.
Een zaak heeft echter steeds twee óf
meer kanten, doch dat de vieze fop-
speen door een verstandige moeder in
bescherming zou worden genomen,
hadden we nimmer gedacht. De argu-
menten van inzendster zijn zwak.
Omdat een klein kind, als .het er de
kans voor krijgt, alle mogelijke viezs
dingen naar de mond brengt, behoe-
ven we er toch geen fopspeen bij te
geven? Zo zouden we kunnen zeggen:
die kleine viezerik eet tóch alles —•
laten we hem maas, een bordje zand
en stenen voorzetten!
Wij streven er naar, dingen die de ge-
zondheid van den kleine kunnen
schaden, ver van hem te houden en
zouden we nu voor de fopspeen een
uitzondering maken?
Dat inzendster een van haar kinde-
ren als „geneesmiddel" een fopspeen
geeft, is geen reden, om alle kinde-
ren zo'n geval in de mond te geven.
Arsenicum is óók een geneesmiddel!
Wij zijn het met de schrijfster eens,
als zij zegt, dat duimzuigen ook een
kwaad is. Inderdaad, ook duimzuigen
moet worden afgeleerd.
Dat een kind, aan een speen gewend,
daar alleen op zuigt als het deze in
het mondje krijgt, is logisch. Onze
lezeres zet er echter niet bij, dat de
kleine, zodra het de speen kwijt is —•
en dat gebeurt nog al eens — het op
een huilen zet!

Wij maken: Een. onderjurk, hemd en broekje
D it aardige lingerie-garnituur,

kan van zijde zowel als van
katoen worden gemaakt.
Het gebloemde bovenstuk is een
leuke garnering.
Misschien hebben we in onze
lappenmand nog wel een stukje
gebloemde stof, dat voor de gar-
nering dienst kan doen. Dan be-
hoeven we daar tenminste geen
punten voor te missen.
We kannen de onderjurk echter
ook van een oud nachthemd of uit
een oude zomerjurk maken.
De onderjurk kan als het met de
stof zo*uitkomt natuurlijk hele-
maal geblbemd worden genomen.
Het bovenstuk kan dan eventueel
van effen stof worden vervaardigd.
Hebben we van een oude mantel
een japon gemaakt, dan is er, in
de meeste gevallen de voering
over. Ook van deze voering^ kan

prachtig een onderjurk worden
gemaakt.
Men ziet dus, er is altijd wel mate-
riaal te vinden. Onze punten Kun-
nen we dan weer voor andere•
dingen gebruiken.
Bij de directoire Is een knoopslui-
ting aangebracht. Hiermede is het
elastiek-vraagstuk opgelost en
"bovendien zit een knoopsluiting
veel prettiger.
Voor stevigheid worden de boven-
stukken van dubbele stof geknipt.
De onderste gedeelten worden
hier dan tussen gestikt, waardoor
men dan tevens een nette afwer-
king verkrijgt.
De verschillende delen stellen het
volgende voor:
Fig. l bovenstuk hemd; f i g . 2 mid-
denstuk hemd; f i g . 3 zijstuk hemd;
f i g . 4 bovenstuk onderjurk; f i g . 5
middenstuk onderjurk; f i g . 6 zij-

stuk onderjurk.
Vóór- en achterkant van onder-
jurk en hemdje zijn gelijk,
Fig. 7 bovenstuk achterpand
broek; fig. 8 middenstuk achter-
pand; f i g . 9 sijstuk achterpand;
f i g . 10 bovenstuk voorpand; f i g . 11
zijstuk voorpand; f i g . 12 midden-
stuk voorpand.
Het uitgewerkte patroon is bere-
kend op maat 44.

Patronen kunnen worden besteld
bij de redactie van „Arbeid", post-
bus 100, Amsterdam-C.

Hemd of broek f 0.35, onderjurk
ƒ 0.40.

Indien men het gehele garnituur
bestelt, kost dit slechts ƒ 0.85 aan
postzegels, die geplakt kunnen
worden op de adreskant van een
briefkaart.

Vermelden patroon no. 57.

Hebt U
problemen?
.n Uw leven, in. Uw gezin, in uw
jaken. in Uw ambacht oeroep of
pedriif 'V
3a dan tot Dalmeijer met Uw noo-
den. Dit kunt ü schriftelijk doen,
Schril l wat U verhindert het doel
te bereiken, de plaats in te nemen,
die gil ol anderen voor ü gedacht
hadden, of welke moeilijkheden
zich in uw particulier teven, in
ambt. oeroep of zaken voordoen.
Of nu Uw wil te zwak is. uw op-
treden te weinig beslist Uw geheu-
gen bij tijden faalt. Uw gaven van
overtuiging en leiding te kort
schieten: dan wel. of Uw verbeel-
dingsKracht. Uw organisatie- en
ioorzettingsvermogen onvoldoende
;ijn. of dat Uw opwellingen ü de
oaas zijn. en (of ) gij het concen-
tratievermogen..'de innerlijke rust
;n het zelfvertrouwen mist om
Dnder de moeilijkste omstandia;-
aeden niet alleen het hoofd boven
water te houden, maar ook dan
nog ,wegen en middelen te vinden
Dm te zegevieren: of dat gü niet
opgewassen zijt tegen mededinging,
onverschillig op welk terrein of in
welken vorm: OALMEIJER kan D
helpen!
Welhaast 30 Jaren nelpen wU
menschen, die in den put zitten,
3r uit te komen

Ook voor U is er

een oplossing!

\arzei niet ons in vertrouwen om
raad te vragen. Schrijf eenvoudig
tn uw brief, wat er bij U in Uw
teven, zaken, ambt of beroep niet
marcheert, en welken toestand gij
wenscht te zien ontstaan Schrijf
uitvoerig: schrijf gelijk gij zoadt
spreken tot Uw besten vriend Be-
denk, dat het ons beroep is. dage-
lijks de nooden en gebreken aan
te hooren en den weg tot gezond-
heid, geluk en welslagen uit te
stippelen, maar alléén voor men-
schen. die beseffen, dat verande-
ring noodzakelijk is. die werkelijk
verbetering wenschen. en die be-
reid zijn, daarvoor iets te doen.
ils dit brj ü het geval is. vul dan
lieronder Uw naam en adres-in:
O ontvangt dan gratis en franco
\rolledige inlichtingen over „DAL-
MEIJER'S METHODEN" in den
rorm van eenige zeer interessante
orochures. Het resultaat, dat be-
reikt werd bij duizenden personen.
is voor U een waarborg, dat ooK
O het rechte middel aan de hand
za.1 worden gedaan

Langs de lijnen uitknippen. Arb.44-42
Na invulling, tlefst met Ib et in post-
zegels, zenden aan net bureau van
DALMEUER'S CUKSUSSEN. Atd ARB.
M -Koninemnewee 18̂  Amsterdam-Z.

BON
jvei oe psycnologiscne metnoden tot
mtwIKKellng der PERSOONLIJKHEID

Vooi Eoste-
looze toezen-
ding van de

brochures

den weg naar

SUCCES EN GELUK
Naam en volledig adres In drnkletter».
'Aanvragen Kunnen ook pet önel ge-
•iCMeden, indien ü rlit blad niet wilt
beschadigen.)
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VOO/2 DE JEUGD Hier volgt de figuur.

Babbeltje
van Oom Niek

M'n beste neven en nichten. t
Toen het deze winter zo koud was,
gingen er wel dagen voorbij, zomler
dat m'n twee jongste zoons de neus
buiten de deur staken, maar de laal-
ste weken profiteren Reg en Hon
weer echt van de buitenlucht. Vooral"
Reg. Dat is toch zo'n straatmadelief
— we zien hem uit school nauwelijks
twee tellen boven en dan gaat me-
neer er dadelijk weer op uit\ als een
dolle rijdt hij op het fietsje, dat we-
eën tijd geleden voor hem hebben ge-
kocht, door de straten en je staat er
van te kijken, hoe handig hij met die
fiets manoeuvreert. Een hele serie
van die straatkruimels als Reg is,
heeft al op dat fietsje rijden geleerd.
Maar daar wou ik het nu niet óver
hebben. Ik wou eigenlijk alleen maar
vertellen, dat onze Reg zó vaak weg
is. dat we het tegenwoor-dig heel ge-
woon vinden, als we hem in een uur-
tje niet zien. En we zijn er ook aan
gewend, dat meneer Reg na zo'n
uurtje terugkomt als... een stuk oud
vuil. Dat wil zeggen: met modder in
z'n haren, met afgezakte kousen, met
viezigheid aan z'n voeten — met een
bloese aan die volgens tante" Cor al
weer stinkt, ofschoon de ^elykerd"
hem- een paar uur geleden schoon

.heeft .aangekregen — maar óók met
stralende ogen en met een echte
kleur. En als Reg dan dadelijk als hij
boven'is, verrukt vertelt vari de prach-
tige fik, die grote jongens op het zand
hebben gestookt dan... dan denken
tante Cor en Oom Niek aan de tijd,
dat ze zélf nog jong waren - - dan
wordt Reg een beetje opgekalefaterd
en... vooruit dan maar weer.
Zo gaat het thuis om de haverklap -
we kunnen Reg nu eenmaal niet aan
de ketting leggen, maar we stonden
verleden week tóch een beetje raar
te kijken, toen Reg met een paar
vriendjes door een buurman werd
thuisgebracht, omdat ze een heel eind
uit de buurt, liggend met d'r neuzen
boven een diepe vaart; waren aange-
troffen. De buurman had z'n zoon-
tje (tussen twee haakjes: óók zo'n
pracht-exemplaar) gemist en hii was
gaan zoeken.
Kijk — ik kom er toch: dat zoeken
bracht me de geschiedenis in herin-
nering, die ik jaren geleden eens heb
meegemaakt — de geschiedenis van
het jongetje, dat heus zoek was.
Dat jongetje heette Hans. Wie Hans
plotseling miste, weet ik niet meer.
Ik weet wél, dat weldra de gehele
straat op zoek was naar Hans. Jong
en oud zocht naar Hans. Grote men-
sen gingen op de fiets en reden alle
straten door. En telkens kwamen ze
in de straat van Hans terug om te
vragen, of de jongen misschien al
terecht was gekomen in de tijd, dat
zij rondreden. Maar hoe ze zochten:
Hans was en bleef weg. De moeder
van den jongen kon het binnenshuis

, niet uithouden — zij stond op straat
omringd door een groot aantal

meelevende en meewarige buurvrou-
wen, die haar uiterste best deden, de
moe van het verloren geraakte jonge-
tje te J-roosten. Dat was natuurlijk
heel moeilijk en het enige wat ze
konden zeggen was, dat Hans niet in
zeven sloten tegelijk zou lopen en dat
hij heus wel weer terecht kwam.
Maar het begon al aardig donker te
worden en wie er de straat in kwam:
Hans niet. Het was al lang kinderen-
bedtijd en er waren al heel wat zoe-
kers, die hun pogingen hadden opge-
geven. Ze wisten niet meer, waar ze
zouden zoeken. Die jongen leek wel
onvindbaar.
,,Blij! niet zo op straat staan, moe-
der", sprak de vader van Hans, die
de hele avond al in touw was. „Het
wordt nu kil en je krijgt het te pak-
ken en d^a-rmee krijgen we Hans óók
niet terug."•
„Het is me binnen te benauwd", ant-
woordde de moeder.
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De vader van Hans was óók bezorgd
voor zijn vrouw. Hij ging even naar
binnen, om althans een warme om-
slagdoek voor haar te halen. „Het

• lijkt wel. of alles vanavond .weg is,"
bromde c\e man, toen hij niet zo
spoedig de omslagdoek zag.. „Wacht,
misschien in het kleine kamertje"
Hij deed de deur van dat kleine ka-
mertje open. keek om de hoek en...
kon z'n ogen niet geloven: daar, in
z'n eigen ledikant j e lag Hans, de ver-
loren gewaande zoon rustig te slapen
Z'n vader gunde zich geen tijd, naar
beneden te hollen. Hij gooide het
raam open en schreeuwde naar bui-
ten: „Hans is terecht! Hij is hier!"
Een gejuich -ging er op en als een
lopend vuurtje ging het door de
straat, dat het verloren jongetje weer
was gevonden, dat Hansje eigenlijk
helemaal niet weg was geweest om-
dat hij stilletjes naar boven was ge-
gaan om een tukje te doen... Want
toen de jongen wakker werd gemaakt,
bleek, dat hij, dadelijk uit school,
naar bed was gegaan omdat hij -»zich
een beetje hangerig gevoelde. En ter-
wijl Hansje in z'n eigen bed lag. was
de hele straat en de halve stad aan
het zoeken geweest.
Om nu nog even bij het zoeken te
blijven: een groot aantal neven en
nichten is op zpek gegaan. om de
artikelen van

Onze prijsvraag met tekeningen

bij de juiste personen onder te bren-
gen. De oplossing luidde als op de vol-
gende pagina aangegeven staat.

De drie hoofdprijzen

werden toegekend aan:
1. Harrij Vogel, j.. 13 j., Dorp 96. Roos-

teren. \
2. Stientje Gijzen, m., 12 j., 't Gein B 119,

Weesperkarspel.
3. Jannie de Hoog, m„ 13 j., lependaal

25b, Rotterdam.
Troostprijzen kregen: Annie Haandrik-
man, m., 13 j., Nieuw Büïnen O 54a; Ber-
nard H. Damen. j, 12 j., Zonderwijk 49,
Veldhoven (N.B.); Pientje Schrier, m.,
'8 j., Ried'erstraat 6. Rotterdam; Jan La-
gerweij, j., 9 j., Middelburgsestraat 22,
Scheveningen.

Wij gaan verder met prijzen uitdelen.
Jongens nog aan toe, wat schieten we een
bres in dé boekenkast. Want toen 'de
hoofdredacteur zag, hoeveel inzendingen
er waren op de kleurplaat, vond hij dade-
lijk goed, dat er

, Wat meer hoofdprijzen
beschikbaar werden gesteld.
Ik heb o:e inzenders allemaal naar leeftijd
gesorteerd zodat ik in elke groep een
hoofdprijs kon geven.
Hier komen dan de hoofdprijswinnerijes
voor de kleurwedstrijd „de lente Tcoml".
Pier Mulder, j., 15 jaar, Oppenhuizen (bij
Sneek) Fr.; Eitje Hoeksema, m., 12 j.,
Hortensialaan 11 A, Groningen; .Karel
Frederik Bonenberg, j., 11 j., Lijnbaans-
gracht 85 huis, Amsterdam-C.; Aaltje
Hoekstra, m., 10 j., Terkaple (Fr.); Gretha
Houtzager, m., 9 j., Delfgauwscheweg 184,
Delft; Jacobus de Visser, j., 8 j., Smid-
schoore, Q 39, Axel. Zeeland1; Johnny Wil-
lemse, j. 7 j.. Eikestraat 10, Vlaardingen-
O.; Kees de Ruyter, j., 5 j., Verlengde Dal-
'weg 19, Baarn.
Troostprijzen krijgen: C. A. Schravesandè,
j. 14 j., Lorentzplein 30-111, Schiedam;
Nellie Hemelrijk, m.. 12 j., Lindelaan 14,
Alkmaar; Trijntje Bader, m., 11 j., School-
straat 6, Harlingen (Fr,); Willy den Boer,
m., 6 -j., Heuvelweg 48. Soestdijk; Nico
v. d. Heide, j., 6 j., Zwaluwstraat 18,
Hilversum.
Volgende week zal ik precies het aantal
inzendertjes opgeven. Dan zullen jullie
merken, dat het geen wonder is. dat Oom
Niek zich wel eens even bedenkt, vóór hij'
een mooie kleurplaat laat tekenen!

Ons eerste, nieuwe prijsraadsel
wordt opgegeven door m'n nicht Beppie
Heusdens te Rotterdam. ledere neet' of
nicht, die het alfabet kent, kan^dit raadsel
oplossen. Onderstaande cijferreeks vormt
een spreekwoord, als je elk cijfer door de
juiste letter invult, l is a, 2 is b, 3 is c
enz. Daar komt ons „geheimschrift":
19, 16, 18, 5, 11, 5, 14 — 9, 19 ~— 26, 9, 12,
22. 5, 18 -426. 23, 25, 7, 5, 14 — 9, 19 —
7, 15, 21, 4.
Voor neven en nichten, die graag wat
moeilijker raadsels hebben, geef ik dit-
maal een kruiswoordpuzzle, ze is mij ge-
zonden door Theo Rijpstra, Sexbierurner-
straat 18, Leeuwarden.

32. Bergplaats
33. Riviertje
34. Bijwoord

- 36. Delfstof
38. Hoge aanspraak
40. Vogelwoning
41. Spreekt reder

En hier zijn de omschrijvingen:
HORIZONTAAL:
1. Een maal

, 5. Voorn woord
' 9. Kleur
10. Meisjesnaam
11. Bergplaats
12. Boom
13. Muzieknoot
15. Huisdier
17. Lidwoord
18. Groente
20. Vat
21. Muzieknoot
22. Stopteken
23. Steenkoolproduct
26. Knaagdier
29. Klaar
30. Niet dichtbij

VERTIKAAL:
1. Goede muizen-

vangers -
met stekels

2. Riviertje
3. Meisjesnaam
4. Weekdier
5. Niet koud
6'. In dien
7. Reeds
8. Knolvruchten

14. Reeds
16. Stee
17. Muzieknoot
19. Indien
20. Kever
23. Geeuwen
24. Klaar

25. Lidwoord
27. Reeds
28. Hijswerktuig
30. Kledingstuk
31. Overblijfsel <
33. Tekening
35. Meisjesnaam
37. Muzieknoot
39. Scheepstuig.

Oplossingen zo spoedig mogelijk, in elk
geval vóór 30 April aan Oom Niek, Post-
bus 100, Amsterdam-C.'
En nu: m'n briefwisseling.

Een woordje terug
krijgen deze week:
Auke de Jonge, Mantgem. Als het niet
zo'n geweldige reis was', zou ik de lever-
traan voor Bérus wel komen halen. Bérus
is nu in zoverre beter, dat hij weer lopen
kan. Z'n voorpoten zijn o-poten -- z'n
achterpoten zijn x-poten. Maar hij komt
er toch mee vooruit en dat is het voor-
naamste.
Stientje Gijzen te Weesperkarspel hoort
zeker tot een gelukkige familie. Deze win-
ter wonnen haar zusjes en haar broer
prijzen met hardrijden op de schaats en
nu trok Ron haar briefje uit de goede
oplossingenberg. Je moet maar boffen!
Atie de Weijre te Dirkshorn valt van <1e
ene uitvoering in de andere. Atie „loopt"
op de zang en op de gym, zoals ze dat
noemt en „daar komen de uitvoeringen
van." 't Kan niet op met Atie: ze- is ook
nog naar een revue geweest en daar gaf
Atie me een mooi opstel over.
Maatje de Koeijer te Sluiskil zou wel eens
in de stad willen komen. Maatje is op
Sluiskil geboren en... nou is ze er nog.

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN

De natuur verbeterd • Een grappige film • Beeld van Jan Lutz

Regie en tekst N. J. P. Smith

Sjongens — daar gaat een grote. Er zijn mooie bij.

Wacht ééns ik zou ze nóg mooier kunnen maken.

't Is een heel iverk, maar..'..,. Laat nu de kopers maar komen.



Corresponderen en ruilen
Corresponderen willen: Jannie Bak-
ker, m., 12 j., Boomgaardstraat 12B,
Rotterdam-C.; Piet Jansen, j., 13 j.,
Markt C 53, Waterlandkerkje <Z1.),
(liefst met j. uit noordelijke provin-
cies); Piet van Heukelom, j., 14 j.,
Nieuwe Aanleg 31, Arnhem-O,
(liefst met m. dat van muziek
houdt); Henny . Sieraal, m., 13 j.,
Reitzstraat 231, Den Haag; Froukje
Velleman, m. 14 j., Ramstraat 42.
Leeuwarden; Hennie Bohemen, m.,
13 j., Tweebaksmarkt 40, Leeuwar-
den; Greta Nieuwland, m., 11 j.,
Koedijk 10, Hellevoetsluis (met j.
uit Rotterdam of omstreken); Jan
Bron, j., 14 j., Waterlandkerkje C36,
Zeeland; Lies Geers. m., 15 j., Zui-
derparklaan 440. Den Haag; Antje
Runhardt, m., 15 j., Meerweg 183b,
Haren (Gr.).

• Te oud voor deze rubriek: Corrie
Huiszon te Veenendaal. >

Zo zijn er wel meer en dat is helemaal
niet erg. Als Maatje wat ouder wordt —
ze is pas 9 — zal ze misschien wel meer
van de wereld zien om dan... weer naaf
Sluiskil terug te verlangen. De groeten
aan Ria,
Gerrit Leen f aar, Rotterdam Z., heeft een
kwaal, die meer neven en nichten heb-
ben: hij vecht haast met z'n broertje er

om, wie het eerst ons blad mag lezen.
Ik begin te geloven, dat er in sommige
gezinnen halve veldslagen worden "geie--
verd. Je wordt er koud van, als je het
leest. Gelukkig is Gerrit zo verstandig,
z'n broertje Wim de voorkeur te geven,
nu Wim een beetje ziek is. Zo is het:
zieken gaan" voor.
Hïllie Posthuma, Dirkshorn: Je had ge-
lijk, met Atie samen te doen. Dat kost
maar één postzegel en de envelop gooi ik
toch dadelijk we.g. Mag dat zo maar: in
een muziektent spelen?
Niesje Westdarp, TexeL Dat had ik op
school al geleerd: Texel bekend door
schapen en nu schrijf je erover. Wat een
oude schapen zijn dat dan al! Kastie ken
ik. niet,, maar m'n dochter vertelde me,
dat het veel leek op slagbal en op honk-
bal en dan... zou ik het in een wip leren.
H. Bettenbroek te Meeden „wonn dicht bi
toldamt en ook nait veir van- Laange
Leegte." Dat is Gronings dialect, zegt
hij. Oom Niek gelooft het grif. Maar als
„H" wil corresponderen, dan moet hij z'n
adres nauwkeuriger' opgeven.
Trient je Jonker, Burgerbrug: Dat was
zeker een prachtstuk van een flim, maar
wat een geluk, dat moeder net zag, dat
de kleine zus in 't water dook.
Jaantje Hager Susteren. Die tochten
naar school zijn avontuurlijk genoeg,
maar het is niet leuk, als je niet mee
kan. Ik sta liever niet in een autobus,
omdat ik dan telkens m'n hoofd aan het
dak stoot! De groeten aan Jan.

OOM NIEK.

ssln
Maaister met
naaimachine

Baby met
rammelaar

(rinkelbel noemden een
paar neven de ram-
melaar. Dat was na-
tuurlijk ook goed.)

No. 3
No. l

No. 8

Dame met

.,-wl'-^ handtasje

Boer met •
mestvork

of greep of
griep. Een hooi-
vork was het
niet — die heef t,
slechts twee tan-
den.

No. 6 No. 2

No. 2 No. 4

Schooljongen
met

schooltas

No. 3 No. l

M ' Kruidenier met
p j ft i t J . kruidenierswinkel

Postbode met
brieventas

No. 7

Timmerman met
hamer

No. 4 No. 8 No. 5

man
Het is goed dat tijdig te bedenken. De
eerste schooljaren vliegen voorbij en dan
staat U voor de keus: doorleeren of naar
een baas. U zult als het even kan altijd
het eerste kiezen. Sluit tijdig een verzekering
bij „De Centrale" — de maatschappij voor
werkend Nederland. De kleine zorgen van
een bescheiden premie zullen wèlbesteed
blijken. Bespreekt U eens met onzen agent
welke mogelijkheden de tarieven van „De
Centrale", bieden.

OP TIJD VOORKOMT SPIJT

Solide Coulant
VERZEKERT WERKEND NEDERLAND

DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG

Fabriek van

eiectrische apparaten, stofzuigers

rijwiellantaarns en kleinmotoren

ABSTEDFRDIJK 131, TELEFOON 16565 (2 LIJNEN)

ENSAID helpt U tijd, geld
en punten besparen!

Dames en meis/es /

maakt nu thuis zelf uw kleding
Zendt onderstaande bon en 30 cent postz
f4 x 74 cent of 10 x 3 cents postzegels)
aan Ensaid-instituut, Tolsteegsingel 54,
Utrecht, en wij zenden U een mooi boek met
100 maten en modellen en 'n gratis apparaat
om U te laten zien hoe gemakkelijk U

speciale machtiging THUIS ZELF alle kleding kimt maken en
vermaken.

zegels worden aan ons Doet öe zegeis in een envelop met deze bon
£ Ietndbon0*Slindden30dCoe5! of plakt zé OP een briefkaart zoals hiernaast
vermeldt .265" voorbeeld.

BON 26ö
Naam: i , .7.
Straatnaam: : • (str no.)
te ....
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filmvoorstellingen Bedrijfsbibliotheken
In afwijking van hetgeen, in het vorig
nummer van „Arbeid" vermeld werd,
wordt in de onderstaande plaatsen ver-
toond de Gofilex-Film

DE SPOOKTREIN
met Jan Mnsrli, Fipntje «Ie la Mar,
Nico <le Jong e .a. (toegang vanaf 14 jaar)
Tevens tiitstekend verzorgd bij pro-
gramma.
Toegangsprijs avondvoorstelling: 25 cent
georg.; 35 cent bngeorg. en een beperkt
aantal werklozenkaarten van 10 cent.
Toegangsprijs kinrleBPOorstelling : 15
cent kinderen en 25 cent begeleiders.

ZUimvOLDE VRIJDAG 17 APRIL
Zaal Koes. aanvang 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 4 uur n.m.
Kaartverkoop: A. Doorn, Linde A. 3OO
en^aan de zaal.

DK W WK ZATERDAG 18 AI'RIL
Café Hogenkamp. aanvang 7.30 u. n.m.
'Kindervoorstelling aanvang 3 uur n.m.
Kaartverkoop: Toet. Molen weg ,.eh aan
de Zaal

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

Dl E VERBRUG MAANDAG 20 APRIL
Hotel Blok, aanvang 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 4 uur n.m.
Kaartverkoop: H. Oosterhof, Hoofd-
straat Diever en aan de zaal.

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 in 3 bedrijven van

Henk Bakker.

Toegangskaarten & 5O cent voor georg., .
80 cent voor ongeorg. en 10 cent voor
werklozen, zijn. verkrijgbaar bij Pr.
Heudrikkade 49; V. en A., Leidseplem.
(Werklozenkaarten uitsluitend via de

«vakgroepen).

Kinder-Operette-
voorstellingen

Op Zaterdag 25 Apri l a.s. vindt in Belle-
vue (ingang Leidsekac^) te Amsterdam
van 2 — 4 uur een voorstelling voor de'
kinderen van NVV-leden plaats met het
kindertonee4spel met zang

De ontvoerde Prins .
van H. P. van Gellecom door het Am-
sterdams Jeugdtoiieel.
De toegangsprijs bedraagt voor kinde-
ren van 8 t/m 13 jaar 10 cent en voor
personen boven 13 jaar 25 cent.
Voorverkoop: Prins Hendrikkade 49; V.
& A., Leidseplem en de aangesloten
vakgroepen.

Volksontwikkeling
Excursie te' Amsterdam.

Op Zondag 19 April a.s. wordt om 10
uur v. m. een excursie georganiseerd
naar de Arbeiderspers. Een ki jkje in dit
moderne dagblad-bedrijf zal u doen
zien, wat er dient "te •gebeuren vóór
dat de krant bij u in de bus komt.
Nadere inlichtingen bij het N.V.V. Dis-
trict Amsterdam, Prins Hendrikkaüe 49
(Telefoon 31770).

Lezing te Amsterdam
Op Woensdag 29 April a.s. spreekt in.
Bellevue (ingang Marnixtraat) om 7.30
uur n.m. mr. J. W. H. Behreris over het
onderwerp „Organisatie van het Be-

- drijfsleven". De toegangsprijs voor
leden van het N.V.V. bedraagt 20 cent
per persoon. Voorverkoop: Prins Hen-
drikkade 49. V. & A., Leidsepleui en
de aangesloten vakgroepen.

Naar aanleiding van het uitvoerige ar-
tikel, betreffende doel »n wezen van
bedrijfsbibliotheken, kwamen vele brie-
ven, waarin nadere inlichtingen wer-
den gevraagd, binnen. Belangstellenden
verwijden wij. nog even naar dit artikel,
hetwelk in „Arbeid" van 1O April j.l. .
werd opgenomen.

Het gaat om ons
Nederlandse lied!

In het lied. waarin het volk zijn ge-
dachten,. gewaarwoTdingen en aspiratiën.
neerlegt, waarin zich het verleden van
het volk afspiegelt in de eigenaardige
vormen van de tijd, waarin het werd
geboren, ligt een grote poëtische en
:tevens zedelijke, alle delen van het volk
verbindende kracht. Daarin spreekt Kich
de nationaliteit, de eenheid van het
volk uit. Daarin wordt het hart van het
volk openbaar in zijn verscheidenheid
van uitingen en in verband met de toe-
standen, waarin 'het leefde.
Elk volk, dat zijn nationaliteit, zijn
karakter wil bewaren, houdt daarom
zijn volksliederen in ere. Deze liedereu
dragen van geslacht tot geslacht de
eigenaardigheden van het volk over, be-
waren de tradities der voorouders voor
het nageslacht en de "eenheid, van het

Natuurvriendenhuizen
Nu het voorjaar weer is aangebroken,
komen bij het Centraal Bureau van de
Natuurvriendenhuizen dagelijks brieven
binnen., waarin Inlichtingen worden ge- .
vraagd omtrent deze huizen. Daarom
worden de verschillende bijzonderheden
hierbij nog eens vermeld.
Be volgende huizen zi jn voorlopig (dus
ook met de Pinksterdagen) geopend:
,,De Hondsrug" te N. Laren (Gr . ) , W.
Vrieze, Heerestraat 33a, Groningen;
„Hunehuis" te Havelte (Dr.). A. Kón-
stapel, Bankastraat 16, Meppel; ,.De
Brummel", Natuurvriendenhuis „De
Brummel" te Bennekom (Gld.); „Ons
Honk" te Lage Vuurse, G. de Jong,
Daliastraat 19, Hilversum.
De tarieven, bedragen:

Pei-sonen boven 14 jaar Tot 14 jaar
Dagverblijf / 0.10 ƒ0.05
Nachtverbl. v. leden
NVV en/of echtge-
note „0.40 „O.25
(kinderen, tot 16 j.)

Nachtverbl. niet-leden „0.60 „0.40
Het gebruik van slaapzakken is ver-
plicht, doch deze kunnen voor ten.
hoogste één week in de huizen worden
gehuurd voor 15 cent. Hieruit volgt
dus, dat het gebruik van een eigen

.slaapzak :s toegestaan.
Dekens zijn- in de huizen aanwezig,
doch. voor hancl-, bad- en theedoek
moet zelf worden .gezorgd, evenals voor
het bereiden van levensmiddelen. In
tegenstelling met vorig- jaar wordt dus
dit jaar geen pension meer verstrekt op
„Ons Honk" eii „De Brummel'' en moet
men in alle Naluurvriemlenhuizeii dus
voortaan zijn eigen inkopen doen en
zelf voor het eten zorgen, waarvoor
kookmateriaal en eetgerei aanwezig is.
Het spreekt vanzelf, dat alle distributie-
bescheiden dienen te worden meege-
nomen.
Opgemerkt wordt verder, dat er aparte
mannen- en vrouwenslaapzalen zijn.
In de drukke tijd zijn deze huizen ge-

Een gezonde geest

huist in

een gezond lichaam

Neemt deel aan de goedkope
zwemavonden en cursussen
van „Vreugde en. Arbeid"

volk temidden van de verscheidenheid
van richting, partij, geloof, inzicht.
Daarom js elke poging om het bewust-'
zijn van «volkseenheid te verlevendigen
vooral in onze tijd toe te juichen.
Het lied is méér dan het woord, ge-
schikt om gevoelens en gewaarwordin-
gen tot uiting te brengen, stemmingen
weer te geven en uit .te drukken, wat
het hart beweegt.
Wie samen, één lied zingen, zijn op dat
ogenblik één in stemming en streven.
Dit is alles waar en bekend en zelfs
gewild, maar zonder eenheia in de
keuze der liederen is geen verbete-
ring van de volkszang mogelijk en deze
eenheid kan alleen worden bereikt,
wanneer ieder en a-lles in dezelfde
plaats en in dezelfde streek medewerkt
en samenwerkt. Doch wie zal hier' lei-
ding geven? Hieroin draait alles. Nodig
zijn mannen en vrouwen, die willen
medewerken om de ongeschikte liederen .
te weren en de goede uit te dragen-, en
die de zang in goede banen weten te
leiden.
Zij moeten niet alleen muzikale eigen-
schappen bezitten, maar tevens een
goede smaak om uit de bestaande
Nederlandse liederen een keuze te doen,
zoals de omstandigheden op dat ogen-
blik eisen. Een ieder te geven juist wat-
hij wil, is niet mogelijk, wanneer we
willen samenwerken. De één wil n.l.
ernstige liederen en een ander luimige,
Vaderlandse of godsdienstige liederen.
Nodig is om de gulcien middenweg te
kiezen en daardoor een ieder tevreden
te stellen. . ,
Het is de bedoeling, dat algemeen de-
zelfde liederen volledig gekend worden.
Nodig zijn mannen en vrouwen, die lei-
ding willen "geven bij de volkszang,
wanneer de gelegenheid zich voordoet,
zoals bonte avonden, bedrij f sbij eenkom-
sten, vergaderingen,- enz
De bedoeling van dit artikeltje is nu
contact te verkrijgen met allen die be- _
langstellen in en ook vooral met hen,
die leiding kunnen geven aan de volks-
zang. Hun wordt verzocht hun naam
en adres op te geven aan de afdeling
Volksontwikkeling van de Werkgemeen-
schap „Vreugde en Arbeid" van het
N.V.V., Amstèl 224—226 te Amsterdam.

heel bezet. Wie dus van een rustige en"
stille vacahtie wil genieten, neme vroeg
of laat vacaiitie, wanneer er nog veel
ruimte is.
Op weg naar de Natuurvriendenhuizen
kan. men ook gebruik maken van een
boot, b. v. van Amsterdam naaf De Lem-
mer, naar Meppel, naar Kampen of naar
Zwolle, . welke boottochten u kunt be-
nutten voor uw reis naar het Natuur-
vriendenhuis ,,De Hondsrug" te Noord-
Laren, „Het Hunehuis" te Havelte of
„Krikkenhaar" te Bornebroek bij
Almelo.
Voor het reserveren van plaatsen wende
men zich rechtstreeks tot de corres-
pqisdentie-adressen van de Natuurvrien-
denhuizen en sluite postzegel voor ant-
woord daarbij in.
Tenslotte zij nog vermeld, dat „Krik-
kenhaar" vermoedelijk eerst in Juni
opengesteld zal worden.

Troelstra-Oorden
De Troelstra-Oorden te Beekbergen en
Egmond aan Zee, die alle mogelijke
comfort bieden en met de grootste
hotels in ons land kunnen wedijveren,
worden binnenkort wederom geopend en
wel te Kgrnond aan Zee vanaf l Mei en
te Beekbergen vanaf 23 Mei a.s.
Hieruit vloeit dus voort, clat ook de
Pmksterdageu hier kunnen worden
doorgebracht
Logies kan zowel door leden van het
N.V.V. als door niet-leden worden aan-
gevraagd.
De -prijzen bedragen voor volledig . pen»
sion: / 2.50 p.p. p. d. boven 12 jaar;
ƒ 1.75 p.p. p.d. van ,7 t/m 12 jaar; / 1.25
p.p. van 2 t/m 6 -jaar en ƒ 0.50 p.p. p.d.
voor kinderen beneden 2 jaar.
Distributiebescheiden dienen steeds te
worden meegebracht en aangeraden
wordt zo vroeg mogelijk logies te be-
spreken, hetgeen rechtstreeks bij de
huizen kan- geschieden. Postzegel voor
antwoord gelieve men in te sluiten.
Alle verder gewenste inlichtingen wor-
den gaarne verstrekt door het Centraal
Bureau, Amstèl 224^226 te Amsterdam.

„V. en A.-Vrienden-
kring" te Amsterdam

Belangstellenden worden er hierbij op
attent gemaakt, dat aanmeldingen voor
de V, & A.-Vrieudenkring te Amsterdam
gaarne worden ingewacht.
Tegen betaling van het verschuldigde
bedrag van ƒ 0.50 per jaar wordt het
maandelijkse orgaan gratis toegezon>-
den. Nadere inlichtingen bij dë^afdel'mg
Pers en Pi-opaganda van het N.V.V.
Districtskantoor Amsterdam, Prins Hen-
drikkade 49.

Lich. ontwikkeling
Zwemmen

De 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 kunnen in beperkte
mate door de georganiseerden hiertoe
worden uitgenodigd, waartoe speciale
kaarten verkrijgbaar zijn. Deze goed-
kope zwemavonden worden ' georgani-
seerd iii: Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag, Haarlem. Leiden, Utrecht, Gro-
ningen, Leeuwarden, - Apeldoorn, Arn-
hem, Amersfoort, Alkmaar, Gouda,
Delft, Schiedam, Eindhoven, Venlo,
Dordrecht en Zaandam.
In alle baden is een zweminstructeur
aanwezig voor het geven van gratis
zwemonderricht. Van tijd tot tijd wor-
den afzwemfeesteii georganiseerd', waar
het bekende Vreugde en Arbeid-zwem-
kunstdiploma wordt uitgereikt aan die-
genen, die niet goed gevolg de verschil-
lende proeven afleggen. Nadere bijzon-
derheden worden gaarne door de plaat-
selijke V. en A.-vertegenwoordigers ver-
strekt.

Afzwemfeest
Op Zondag 19 April a.s. wordt om 2 uur
n.m. in het. Overdekt Zwembad te
Leeuwarden een afzwemfeest gehouden,
waarvoor deelnemers (sters) zich nog
kunnen aanmelden.

Bekende zwemmers verlenen doQr het
geven van zwemdemonstraties hun
medewerking en belangstellenden - heb-
ben tegen betaling van 20 cent eveneens
toegang.
Kaarten zijn in voorverkoop bij de be-
kende adressen verkrijgbaar.

AMSTERDAM

Bokscursus
Met ingang van 18 April a.s. wordt hier
een bokscursus 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 mEfftnden bedraagt ƒ 4.— voor
georg. en ƒ 5.25 voor ongeorg. met in-
begrip van gebruik van handschoenen
en .douches.
Aanmeldingen en inlichtingen bij de
bekende adressen.

Rhytmische gymnastiek
Na de uiteenzetting omtrent de bedoe-
ling van deze soort gymnastiek, die vol-
gens het systeem Medau gegeven wordt,
kwamen nog vele aanmeldingen binnen,
waardoor de cursus van Dinsdagavond

,geheel volgeboekt is. Ei-n nieuwe cur-
sus zal in Amsterdam—Zuid begomiei}
worden en deze lessen zullen Woens-
dagsavonds in een nader op te g^Pen
aaal worden gegeven. Aanmeldingen en
nadere inlichtingen bij Prins Hendrik-
kade 49 en V. & A. Leidseplein.

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-
manege aan de Amstelveenseweg van
7—8 uur worden gegeven.
Alle na.dere inlichtingen bij Pr. Hen-
drikkade 49—51 .en V. en A., Leidse-
plein.

Jiu-jitsu-cursussen
Op 13 April j.l. is te Den Haag een
nieuwe cursus begonnen. Nadere inlich-
tingen omtrent de bestaande en/of op
te richten jiu-jitsu-cursussen in Am-
sterdam, Rotterdam, Haarlem, Den
Haag, Groningen en Utrecht worden
gaarne door de plaatselijke districts-
kantoren verstrekt.
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