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VRIJE VERKENNINGEN
T

ot de vernieuwingen, die zich in de jongste tijd in de wer*
kingssfeer van het N.V.V. hebben voltrokken, behoort ook
de omzetting van de oude Bureaux vóór Arbeidsrecht in op een
bredere leest geschoeide Bureaux voor Rechtsbescherming. Het
spreekt wel vanzelf, dat het hier om heel wat meer gaat dan
om een loutere verandering van naam. De bedoeling der reorganis
satie is wel degelijk om den arbeider in ruimere mate dan voorheen
geschiedde behulpzaam te zijn bij het verkrijgen van rechtsherstel,
indien hem onrecht wordt aangedaan.
Over het onderwerp „de arbeider en zijn recht" is al heel wat ge*
sproken en geschreven. Dit wijst op zichzelf reeds op het bestaan
van misstanden. Indien de rechtsverkrijging voor den onbemiddelde
een vlotte en gemakkelijke aangelegenheid ware, dan zou men van;
zelf niet de behoefte hebben gevoeld telken male opnieuw hieraan
beschouwingen te wijden. Wij bevinden ons dan ook metterdaad op
een terrein, dat nog 'altijd rijk is aan talrijke oneffenheden. En het
spreekt alweder vanzelf, dat dit alles niet bij toverslag in een
ideaalstaat kan worden omgezet. De werkelijkheid brengt nu een*
maal onverbiddelijk met zich mede, dat men moet uitgaan van de
gegevens van het ogenblik, om dan vervolgens, door het verrichten
van gestadige opbouwende arbeid, de verhoudingen naar vermogen
te verbeteren. Als een eerste stap in deze richting moet de vesti*
ging der Bureaux voor Rechtsbescherming worden gezien.
Het kan zijn nut hebben allereerst een woord te wijden aan de grens
zen, die voor het arbeidsveld dezer bureaux zijn getrokken. Met
andere woorden gezegd: de zaken, die hier wel en de zaken, die hier
niet kunnen worden behandeld. Uiteraard mogen deze instituten
niet ontaarden in instellingen, waar men kosteloos kan procederen
over allerlei burgerlijke rechtsvorderingen en zaken, die niet het
levensterrein van den mens als arbeider raken. Een man, bij voor*
beeld, die zich van zijn vrouw wil laten scheiden, zal op de bijstand
van het bureau geen aanspraak kunnen laten gelden. Evenmin zal
hij daar hulp kunnen zoeken in een erfeniskwestie of voor de be*
handeling van een zuiver handelsgeschil. Ook degene, die een straf*
baar feit heeft gepleegd, zal op de rechtskundige bijstand van het
Bureau voor Rechtsbescherming niet kunnen rekenen. Dit alles im*
mers raakt niet de figuur van den mens als arbeider;
Nu moet men dit ook weer niet te straf opvatten. Iemand, die met
een rechtszaak in de knoop zit en geheel in het duister tast op
welke wijze hij moet trachten zijn recht te vinden, kan zich natuur*
lijk tot het Bureau voor Rechtsbescherming wenden, ook al geldt
het geen aangelegenheid, die voor een rechtstreekse behandeling
door het bureau in aanmerking komt. In dit geval zal men den
betrokkene gaarne de weg wijzen, die hij moet bewandelen om zijn
oogmerk te bereiken en, waar nodig, hem het begaan van die weg
vergemakkelijken. Niemand wordt met een kluitje in het riet ge*
sruurd.
Van overwegend belang zijn echter de zaken, die wel ónder de
rechtstreekse bemoeienis van het bureau vallen. En dat is waarlijk
niet weinig. Daar hebben wij in de eerste plaats de geschillen over
de arbeidsovereenkomst en het collectief arbeidscontract. Dan kwes*
ties betreffende de sociale wetgeving (invaliditeits*, ongevallen* en
ziekte*verzekering, arbeidswetgeving, enz.), zomede moeilijkheden,
zich voordoende bij belasting* en pensioenzaken, of bij de naleving
van voorschriften van overheidswege betreffende distributie=bepas
lingen. Een belangrijk hoofdstuk ook gevormd door vragen, die
kunnen rijzen op het gebied van de steunverlening, de arbeidsbe*
middeling en de werkverruiming. En ten slotte komt toch ook nog
het strafrecht even om de hoek kijken, namelijk waar de vervolging
is voortgevloeid uit een in dienstbetrekking verrichte handeling, met
een aanspraak op schadevergoeding daaraan verbonden Gedacht
wordt hierbij met name aan aanrijdingen of verkeersongevallen.

op die beide middagen een lange reeks van mannen en vrouwen
hun klachten horen uiten. Van alles werd nauwkeurig nota geno'
men en, wanneer het een kwestie gold, die aanstonds kon worde11
behandeld, dan werd de telefoon ook dadelijk ter hand genomenMeestal kon de betrokkene dan ook meteen verder op weg worden
geholpen. Zo kwam zich, bij voorbeeld, een arbeider beklagen, die
bij de Arbeidsbeurs stond ingeschreven voor een beroep, dat hij
weliswaar korte tijd had beoefend, maar dat niet zijn eigenlijke va*
was. Nu kon hij juist in dit vak werk krijgen, mits de Arbeids'
beurs hem een briefje verstrekte, maar dat had men hem, blijkba^
uit misverstand, geweigerd. Enkele telefoongesprekken waren
althans voldoende om deze zaak op te helderen en, na een kwartier
kon de betrokkene heengaan met de heugelijke zekerheid, dat hij
de volgende dag inderdaad tewerk zou worden gesteld.

•Een kleine zaak, maar voor den bewusten man niettemin
eminent belang. Dan komt er een weduwe binnen, die zich plotse*
ling van haar steun beroofd ziet. Wat is het geval? De zoon de5
huizes, die werkloos is, trok «et land in om werk te gaan zoeken„Moeder" — had hij gezegd — „als ik werk heb gevonden, dan hoor
je wel van mij!" En daar het een oppassende jongen was, maaktf
de moeder zich niet al te zeer ongerust. Van steunzaken had zti
trouwens niet veel verstand, want zij was pas sinds kort met Maat'
schappelijk Hulpbetoon in aanraking. Groot was daarom haaf
ónsteltenis, toen de huisbezoeker haar mededeelde, dat, wanneer
zij haar zoon niet door de politie liet opsporen, de steun zou komeö
te vervallen. Enerzijds deinsde zij er voor terug een flinken jongendie in het geheel geen kwaad deed. doch er integendeel zelfs op
uittrok om werk te zoeken, door de politie te laten zoeken; ander*
zijds grijnsde haar het broodsgebrek aan, indien het dreigement der
steuninhouding blijvend zou worden toegepast. Ditmaal was &
goede raad echter eens niet duur. Want een buurvrouw verwee*
haar naar het Bureau voor Rechtsbescherming, dat er ook hief
prompt in slaagde enige misverstanden op te helderen, zodat d6
klaagster kon vertrekken met het vertrouwen, dat de dreigende
nood haar niet zou bezoeken.
Natuurlijk lopen niet alle zaken zo vlot van stapel. Ook meer inge'
wikkelde kwesties komen in behandeling, die een nauwgezet onder*
zoek vorderen en dan voor den kantonrechter moeten worden be'
recht. Eveneens komt het voor, dat de klacht louter op misvattinof verkeerd inzicht berust. In dit geval moet den klager duidelijk
worden gemaakt, dat hij het bij het verkeerde eind heeft. Maar di(
zijn toch de uitzonderingen en wie zo eens een paar middagen een
druk beklant Bureau voor Rechtsbescherming als het Amsterdams 6
ziet werken, die komt opnieuw onder de indruk van de veelkantiée
zorgen, waardoor het arbeidersleven zich kenmerkt. In zoverre deze
zorgen door een goede rechtstoepassing kunnen worden weggenO'
men of verminderd, zijn de Bureaux voor Rechtsbescherming da*r
als parate organen ter behartiging van het arbeidersbelang.
Hun diensten stellen zij daarbij geheel kosteloos" ter beschikking
Ook bij een welgeslaagde en voor den arbeider voordelige tussen'
komst, verlangen zij geen geldelijke vergoeding. Als onderdeel vaf1
de omvattende organisatie van de arbeid, die thans in ons lancl
groeiende is, stellen zij er prijs op hun diensten geheel kosteloos te
verrichten Slechts één zedelijke eis doen zij gelden, namelijk, d^
degenen, die van deze vorm van rechtsbescherming profiterenhunnerzijds blijk geven, dat zij beseffen, dat in deze tijd de plaa^
van iederen werker in en niet buiten de vakorganisatie is. Dit v"
alweder niet zeggen, dat ongeorganiseerden niet worden geholpen'
Maar wel wordt op den ongeorganiseerde, die om hulp komt aan'
kloppen, een zekere aandrang geoefend om zich bij zijn vakbofl 0
aan te melden. Wie dit verzuimt is natuurlijk een volgende ke^
niet welkom.
Ten einde, ten slotte. ieder misverstand te voorkomen, zij no^
Men ziet, dat het arbeidsveld der bureaux inderdaad zeer uitge*
opgemerkt, dat de Bureaux voor Rechtsbescherming geenszins $
strekt is en in feite dan ook alle kanten van het arbeidsleven raakt.
bedoeling of de taak hebben zich te plaatsen tussen de vakbond $
Bovendien wordt niet bureaucratisch star naar de aangegeven richt*
zijn leden Eenvoudige inlichtingen en eenvoudige bescherming, b v
lijnen gehandeld. Integendeel, de gehele instelling van het personeel
bij ontslagen of bij de toepassing van collectieve contracten. wa*f'
moet soepel zijn en zich richten op een zo ruim mogelijk kameraad*
voor men zich tot dusver in eerste aanleg tot de vakbonden plad1
schappelijk dienstbetoon. Van dit laatste hebben wij ons nog korte*
te wenden, worden ook nu daar ter plaatse behandeld.
Hngs kunnen overtuigen, toen wij eens op enkele middagen een
Zo werken de Bureaux voor Rechtsbescherming in hun nieu'*'
kijkje mochten nemen in het 'Amsterdamse Bureau voor Rechts*
opzet, als nuttige en veelzijdige helpers, overal, waar de arbeider zic
bescherming. Eén ambtenaar behandelde alles wat met steun,
in de verkriiging van zijn recht ziet bedreigd
arbeidsbemiddeling en werkverruiming samenhangt, terwijl de ander
Een toonbeeld van de vernieuwende kracht, die hét N V V. doOf
zo ongeveer de overige zaken voor zijn rekening nam Wij hebben
stuwt en zich rprrk on zo menig ander gebied manifesteerde.
Foto voorpagina „Arbeid": „Met de wijdbroek op de snoekbaarsvangst" (Zie ook ome reportage over uit onderwerp)

(Foto's: «ArbeW)

in werkverruiming tot stand wordt gebracht
N. V. V. zorgt voor de arbeiders

H

et woord „werkverschaffing" heeft
van oudsher een weinig aangename
klunk. Historisch bezien herinnert
het aan een tijd, waarin werkverschaf»
ïing zo ongeveer gelijk stond met te»
Wcrkstelling van arbeidsschuwe pers
sonen. Het feit van de tewerkstelling
v
ormdc daarbij het hoofdmoment; de
Werkzaamheden zelf droegen niet zelden
e
en doelloos karakter. Eerst tijdens de
vorige wereldoorlog kreeg het begrip
werkverschaffing een betere klank. De
Werklozen golden niet langer als minder»
Waardige staatsburgers en, bij het stres
v
en om, waar mogelijk, de steun door
arbeid te vervangen, vestigde men de
blik op werkobjecten, met welker uit»
voering het algemeen belang gediend
Was. Deze tcndenz kwam opnieuw tot
ontwikkeling tijdens de economische
crisis, die in 1929 inzette en die, ook
toen zij elders reeds lang was over»
Wonnen, ons land nog jaar in, jaar uit
a
an een mateloze werkloosheid ten
Prooi liet. Helaas is het niet mogelijk
gebleken om destijds op voldoende
schaal de uitvoering van cultuurtechni»
Sche werken ter hand te nemen, waar»
door de lediggang der werklozen sterk
had kunnen zijn bedwongen. Wij her»
iniïeren in dit verband slechts aan het
lot van het Plan van de Arbeid en aan
het planAVesthoff.
Er valt op dit gebied in ons land dan
ook nog heel wat te verrichten. Een
indrukwekkend voorbeeld hiervan vor»
iien de werken, die thans in de Gel*
derse Vallei aan de gang zijn. Er- wordt
daar ccn afwateringskanaal gegraven,
niet het oogmerk een 45.000 ha. grond
te doen verbeteren. De kosten van dit
Werk worden dan ook in één jaar tijds
ioed gemaakt door de waardcvermccr»
wering van de bodem. Voorts heeft men
de noodzaak om de geïnundecrde ges
bieden wecjer geschikt te maken voor
de landbouw, aangegrepen cm de grond
^etcen beter te doen worden dan hij
Vóór de oorlog was. Uiteraard hebben de
boeren alleen recht op herstel van de
°odem in de oude toestand. De extra»
verbeteringen moeten daarom door hen
worden betaald, hetgeen zij vrijwel allen
Srif doen, vanwege het toekomstig

voordeel, dat hiervan mag worden ver»
wacht. Men werkt daar in de Gelderse
Vallei echter niet alleen aan de afwate»
ring en andere vormen van grondver»
betering. Ook de bossen, die in ons land
nogal verwaarloosd plegen te zijn, wor»
den hier en daar onder handen genomen.
Hoezeer de werkverruiming thans inten»
sief ter hand wordt genomen, moge
blijken uit het feit, dat, terwijl in de
zomer van 1940 een twee duizend Am»
stcrdamse werklozen op deze wijze
arbeid vonden, dit cijfer in December
j.l. tot 13.000 was gestegen. Daarvan
werkten er een vier duizend in de Gel»
derse Vallei tussen Amersfoort en
Rhenen. Het is inderdaad een vreemd
gezicht om, in de bossen bij Rhenen,
Amsterdammers aan het werk te zien,
die elke dag heen en weer reizen. En
natuurlijk sluit niemand de ogen voor
het feit, dat deze grote afstand zijn
ernstige bezwaren met zich brengt. De
mensen vertrekken 's ochtends om een
uur of zes per trein uit Amsterdam en
komen daar ruim twaalf uur later weer
aan. Toch wordt hierdoor het regel» _
matig gezinsverband minder verstoord,
dan wanneer de vader telkens voor een
aaneengesloten periode van huis zou
moeten vertrekken.
Overigens zal niemand willen ontkennen,
dat deze arbeidsvorm aan velen zware
eisen stelt. Vooral wie in het geheel niet
met het grondwerk is vertrouwd, zal
met name in de eerste tijd, een harde
dobber hebben. Van veel belang is het
dan ook, dat de arbeidsbeurzen goed
toezien, wie zij uitzenden. Het naar de
werkverruiming sturen van mensen, die
voor deze taak lichamelijk niet zijn
berekend, betekent voor de betrokkenen
een kwelling, terwijl ook de goede ars
beidsverhoudingen daaronder lijden. Een
ieder weet, dat de werkwijze van de
arbeidsbeurzen in ons land -- om het
mild uit te drukken — niet steeds onbc*
rispelijk is geweest. De instelling van
het Rijksarbeidsbureau en de daarmede
verbonden reorganisatie belooft in dit
opzicht echter beterschap.
Er is bij de werkverruiming nog een
kant, die niet uit het oog mag worden
verloren. De grondgedachte is veelal
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Graafwerk aan
het afwateringskanaal.
2 De warme maaltijd smaakt opper best.
4 Commissaris
Woudenberg in
gesprek met de
aroeiders.

deze. dat men graafwerk, dat, bij machU
nalc uitvoering, slechts een vrij gering
aantal arbeidskrachten zou vorderen,
door handarbeiders laat verrichten,
waardoor uiteraard veel meer mensen
tewerk kunnen worden gesteld. De aan»
leg van het Valleikanaal zou, bij machi»
nale uitvoering, 150 man gevorderd
hebben, terwijl hier thans 1500 man
twee jaar arbeid kunnen vinden. De
meerdere kosten worden ruimschoots
opgevangen door het wegvallen van de
werklozensteun. Terwijl de grote zede»
lijke winst hierin zit, dat een groot aan»
tal arbeiders, die weleer op de steun
waren aangewezen en een doelloos bc»
staan leidden, thans ingeschakeld worden
bij een opbouwwerk, waardoor de wel»
vaart van het land duurzaam vergroot
wordt. Dat is inderdaad een groot ge»
win. Deze werklozen behoeven zich niet
langer maatschappelijk uitgestotenen te

gevoelen, voor wier productieve kracht
de samenleving geen toepassing weet,
want met hun eigen handen wrochten
zij nu werken, die op korte termijn ten
goede komen aan de voedselvoorziening
van ons land. Waar zij thans nog de
spade hanteren, gaat de boer over eniye
weken reeds aan het werk van de uit»
zaai.
Nu hebben wij in dit verband allerminst
behoefte aan mooispraterij. Het vérrich*
ten van zware lichamelijke arbeid, die
even goed door de machine had kunnen
worden gedaan, is in zekere zin een te'
rugzetten van de klok. Het is één der
grote verdiensten van de moderne tech»
niek, dat zij de mogelijkheid heeft ge»
schapen om den mens te bevrijden van
veel zwaar gezwoeg, dat hem weleer tot
arbeidsdier verlaagde. Voor de toekomst
(Vervolg zie pag. 5.)

Hoe wordt de loonbelasting berekend?

p herhaald verzoek uit onze lezersO
kring drukken wij hieronder nog
eens, met een korte toelichting, de tabellen

af. waarnaar de loonbelasting wordt berekend.
Als grondslag voor de berekening van de
loonbelasting dienen de loonbelastingkaart en de belastingtabellen.
De werkgever mag slechts rekening houden met de gegevens, die op het tijdstip, waarop de belasting wordt ingehouden, op de loonbelastingkaart zijn
vermeld. Het is dus in het«belang van
den werknemer, dat deze steeds" tijdig en
uit eigen beweging zijn werkgever in kennis stelt met veranderingen in de gegevens voor de loonbelastingkaart, die
tot een vermindering van de belasting
aanleiding kunnen geven.
Bij de berekening van het bedrag aan

loonbelasting, dat moet worden ingehouden, gaat de werkgever uit van de op de
loonbelastingkaart aangegeven groep en
van het kindertal, alsmede van de .door
den inspecteur der belastingen genomen
beslissingen, die op bladzijde 2 van de
kaart staan vermeld
Deze beslissingen hebben betrekking op:
l Aftrek van hogere beroepskosten en/of
hogere persoonlijke verplichtingen dan
ƒ 100.— (deze ƒ 100.— vormen de reeds
toegepaste algemene aftrek).
2. Aftrek wegens buitengewone lasten.
Voor de berekening van het belastingbedrag zijn er 4 loontabellen en wel:

Maandloon

Belastingtabel A De loonbelasting bedraagt voor een werknemer in:
Scliaal
Maandloon in guldens

'pgsi
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13'
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3ö
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

B

(«

J-«

g
2
aj

<J>

4J

Groep Groep
I
II

o
bc
+j
48.10— 52,00 1,30
52,00— 5850 1,69
58,50— 65.00 1,95
65,00— 71,50 2.86
71,50— 78,00 3,25
78,00— 84,50 4,03
84,50— 91,00 4,94
91,00— 97,50 5,33
97,5»— 104,00 6,24
104,00—110,50 6,76
110,50—117,00 7,80
117,00—123,50 8,32
123,50—130,00 9,49
130,00—136,50 10,01
136,50—143,00 11.31
143,00—149,50 12,61
149.50—156,00 13,39
156,00—162,50 14,95
162.50—169,00 15,99
169.00—175,50 17.68
175,50—182,00 18,72
182 00—188,50 20,41
188,50—195,00 22,75
195,00—201,50 23,79
201,50—208,00 26.26
208,00—214,50 27,69
214,50—221,00 30,16
221,00—227,50 31,59
227,50-^-234,00 34,45
234,00—240,50 36,01
240,50—247,00 38,74
247,00—253,50 41,73
250,50—260,00 43,03
260,00—266,50 46,02
266,50—273,00 47,32
273,00—279,50 50,31
279,50—286,00 51,87
286,00—292,50 54,60
292,50—299,00 56,16
299.00—305,50 59,02
305,50—312,00 62,01
312,00—318,50 63.31
318,50—325,00 66,04
325,00—331,50 67,60
331,50—338,1)0 69,03
338,00—351,00 70,33
351,00—364,00 74.88
364,00—377,00 79,17
377,00—390,00 87,75
390,00—103,00 92.04

—.

•a

•-".HM
—
—
—
—
——
—
—

—
—.
—
1,69
2,34
2,73
3.51
3,90
4,68
5.20
6.11
6.50
7,54
8,45
8.97
10.01
10,66
11,83
12,48
13,65
15.21
15,86
17,55
18,46
20.15
21.06
23,01
24.05
25.87
27,82
28,73
30,68
31,59
33,54
34.58
36,40
37,44
39,39
41,21
42,25
44,07
45,11
46.02
46.93
49.92
52.78
58.50
61.36

1,30
1,95
2,34
3,12
3,51
4,29
4,68
5,59
6,50
7,02
8,06
8,45
9,49
10,01
11.18
11,83
12,48
13,65
14,43
15,86
16,64
17,55
19,24
20,15
22,10
23,01
24,05
25,87
26,78
28,73
29,77
30,68
32,63
33,54
35,49
36,40
37,44
39,39
41,21
44,07
46,02
46,93
49,92

Schaal
Weekloon In guldens

a
P
i
2
3
4

5

e

7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

S
ö

S

*>
e
s
11,10— 12,00
8

Groep Groep

i

Dagloon
Belastingtabel C De loonbelasting Toedraagt voor een werknemer in:
Schaal
Dagloon in guldens

a
2
""•§a

3
—
—
—f
—
—
—
•—
—
—
—
1,69
1,95
2.73
342
3,90
4,68
5,20
6,11
6,50
7,54
8.06
8,45
8.97
10,01
10,66
11,18
11,83
13,00
13,65
14,43
15,21
16,64
17,55
18,46
19,24
21,06
22,10
23,01
24,05
25,87
26,78
27.82
28,73
30,68
31,59
33,54
35,49
38,35
40,30
43,16

a
"•§B

3
—
—
—
—
—
—.
—
—
—
—

a
£

B

^•ö

tO-Q

a

n

—•
—
—
—

—
—
—
—
—.
—
—
——
—

1,30
1.69
2,34
3.12
1,69
3,51
1,95
4,29
2,34
4,68
5,20 2,73
3,12
6,11
3,51
6,50
.7,02 3,90
7,54 4,29
4,68
8,06
4,94
8.45
8,97
5,20
9,49
5,59
6,11
10.01
6.50
10.66
7,02
11,18
12,48
7,28
7,54
13,00
13,65
8,06
8,45
14,43
15,21
8,97
9,49
15.86
16,64 10,01
17.55 10,27
18,46 10,66
,.19,24 11,18
20,15 11,83
22,10
12,48
23,01 13,00
24.05 13,65
24,96 14,43
27,82 16,64
29,77 18.46
31,59 20,15
33,54 22,10

2

a
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1,30
1,69
1,82
1,95
2,21
2,34
2,73
2,99
3,12
3,51
3.64
3,90
4,03
4,29
4,68
4,94
5,20
5,59
5,85
6,11
6.24
6.50
7,02
7,54
8.97
10,01
11,18
12,48
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Weekloon
Belastingtabel B De loonbelasting bedraagt voor een werknemer in:
B

A. Maandloon, dat geldt voor personen,
die een maandelijks dienstverband hebben;
B. Weekloon, dat geldt voor personen,
die een wekelijks dienstverband hebben.
C. Dagloon, dat geldt voor personen, die
een dienstverband van dag tot dag
hebben;
D. Loon over 4 uur en minder, dat geldt
voor personen, die een dienstverband van
4 uur of minder hebben.
Onder dienstverband wordt verstaan: het
z.g. loontijdvak, dus iemand met maandloon, heeft een maandelijks dienstverband, enz.
Er zijn echter arbeiders, die een dagloon

Groep III fïïgeval van kinderaftrek voor:
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n

0,30
—
12,00— 13,50 0,39
—
13,50— 15,00 0,45
—
—
15,00— 16,50 0,66
16,50— 18,00 0,75
—
18,00— 19,50 0,93 0,39
19,50— 21,00 1.14 0,54
21,00— 22,50 1,23 0,63
32,50— 24,00 1,44 0,81
24,00— 25,50 1,56 0,90
25,50— 27,00 1,80 1,08
27,00— 28,50 1.92 1,20
28,50— 30,00 2,19 1,41
30,00— 31,50 2,31 1,50
31,50— 33,00 2,61 1,74
33,00— 34,50 2,91 1,95
34,50— 36,00 3,09 2.07
36,00— 37,50 3,45 2,31
37,50— 39,00 3,69 2,46
39,00— 40,50 4,08 2.73
40,50— 42,00 4,32 2,88
42,00— 43,50 4,71 3,15
43,50— 45,00 5,25 3,51
45,00— 46,50 5,49 3,66
46,50— 48,00 6,06 4,05
48,00— 49,50 6,39 4,26
49,50— 51,00 6,96 4,65
51,00— 52,50 7,29 4,86
52,50— 54,00 7,95 5,31
54,00— 55,50 8,31 5,55
55,50— 57,00 8,94 5,97
57,00— 58,50 9,63 6,42
58,50— 60,00 9,93 6,63
60,00— 61,50 10,62 7,08
61,50— 63,00 10,92 7,29
63,00— 64,50 11,61 7,74
64,50— 66,00 11,97 7,98
66,00— 67,50 12,60 8,40
67,50— 69,00 12,96 8,64
69,00— 70,50 13,62 9,09
70,50— 72,00 14,31 9,51
72,00— 73,50 14,61 9,75
73,50— 75,00 15,24 10,17
75,00— 76,50 15,60 10,41
76,50— 78,00 15,93 10,62
78,00— 81,00 16,2310,83
81,00— 84,00 17,28 11,52
84,00— 87,00 18,27 12,18
87,00— 90,00 20,25 13,50
90,00— 93,00 21,24 14,16
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—
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0,30
0,45
0,54
0,72
0,81
0,99
1,08
1,29
1,50
1,62
1,86
1,95 .
2,19
2,31
258
2,73
2,88
3,15
3.33
3,66
3,84
4,05
4,44
4,65
- 5,10
5,31
5.55
5,97
6,18
6,63
6,87
7,08
7,53
7,74
8,19
8,40
8,64
9,09
9,51
10,17
10,62
10.83
11,52

O

—
—
—

0,39
0,45
0,63
0,72
0,90
1,08
1,20
1,41
1,50
1.74
1,86
1,95
2,07
2,31
2.46
2,58
2,73
3,00
3,15
3,33
3,51
3,84
4.05
4,26
4,44
4,86
5,10
5,31
5,55
5,97
6,18
6,42
6,63
7,08
7,29
7,74
8,19
8,85
9,30
9,96

—
—
—
—
0,30
0,39
0.54
0,72
0.81
0,9S
1,08
1,20
1,41
1,50
1,62
1.74
1,86
1,95
2,07
2,19
2,31
2.46
2,58
2,88
3,00
3.15
3,33
3,51
366
3,84
4,05
4,26
4,44
4,65
5,10
5.31
5,55
5,76
6,42
6,87
7,29
7,74
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0.39
0,45
0,54
0.63
0,72
0,81
0,90
0,99
1,08
1,14
1,20
1,29
1,41
1,50
1,62
1,68
1,74
1,86
195
2,07
2,19
2.31
2.37
2,46
2,58
273
2.88
3,00
3,15
3,33
3,84
4,26
4,65
5,10
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0,30
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0.63
0.69
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0.81
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0,99
1,08
1,14
1,20
1,29
1.35
1,41
1,44
1,50
1,62
1,74
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2,31
2.58
2,88
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0,36
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—
0,42
—
0.45
—
0,54
—
0,81
__
0,99
1,20
1,41 0,30
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1,85—
2,00—
2,25—
2,50—
2,75—
3,00—
3,25—
3,50—
3,75—
4,00—
4,25—
4,50—
4.75—
5,00—
5,25—
5,50—
5,75—
6,00—
6,25—
6,50—
6,75—
7,00—
7,25—
7,50—
7,75—
8,00—
8,25—
8,50—
8,75—
9,00—
9,25—
9,50—
9,75—
10,00—
10,25—
10,50—
10.75—
11,00—
11,25—
11,50—
11,75—
12,00—
12,25—
12,50—
12,75—
13,00—
13,50—
14,00—
14,50—
15,00—

2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
9,00
9,25
9,50
9,75
10,00
10,25
10,50
10,75
11,00
11,25
11,50
11,75
12,00
12,25
12,50
12,75
13,00
13,50
14,0014,50
15,00
15,50
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Groep
Groep
j
II
0,05
0,06
0,07
0,11
0,12
0,15
0.19
0,20
0,24
0,26
0,30
0,32
0,36
0,38
0,43
0,48
0,51
0.57
0,61
0,68
0,72
0.78
0,87
0,91
1,01
1,06
1,16
1,21
1,32
1,38
1.49
1,60
1,65
1,77
1,82
1,93
1.99
2,10
2,16
2,27
2,38
2.43
2,54
2,60
2,65
2,70
2,88
3,04
3,37
3,54
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—
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—
0,05
0,10
0.13
0,07
0,15
0,09
0,18
0,12
0.20
0,13
0,23
0,16
0,25
0,18
0,29
0,21
0,32
0,25
0,34
0,27
0.38
0,31
0,32
0,41
0.45 • 0,36
0,48
0,38
0.52
0,43
0,45
0,58
0,61
0,48
0,52
0,67
0,71 0,55
0,77 0,61
0,64
0,81
0,88
0,67
0.92 0,74
0,77
0,99
1,07
0,S5
1,10
0,88
0,92
1,18
1,21
0,99
1,29
1,03
1,33
1,10
1,14
1.40
1,44
1,18
1,51
1,25
1,58
1,29
1,62
1,36
1,69
1,40
1,73
1,44
1,77
1,51
1,80
1,58
1,92
1,69
2,03
1,77
2,25
1,80
2,36
1,92

a
2

a
t-i

C*J .£3

«•0

a
3
—
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0,06
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0,10
0,12
0,15
0,18
0,20
0,23
0,25
0,29
0,31
0,32
0,34
0,38
0,41
0,43
0.45
0,50
0,52
0,55
0,58
0,64
0,67
0,71
0,74
0,81
0,85
0,88
0,92
0,99
1,03
1,07
1,10
1,18
1,21
1,29
1,36
1,47
1,55
1,66
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0,05
0,06
0,09
0.12
0.13
0,16
0,18
0,20
0,23
0,25
0,27
0,29
0,31
0,32
0,34
0,36
0,38
0,41
0,43
0,48
0,50
0,52
0,55
0,58
0,61
0,64
0,67
0,71
0,74
0,77
0,85
0,88
0,92
0,96
1,07
1,14
1,21
1,29
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0.07
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0,05
0,15
0,06
0,16
0,07
0,18
0,19
0,07
0,20
0,08
0.21
0,09
0,23 0,10
0,25 0,11
0,12
0,27
0,13
0.28
0,14
0,29
0,15
0,31
0,32
0,15
0,34
0,16
0,18
0,36
0,19
0.38
0,20
0,39
0,41
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0,43
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0,45
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0,34 0,13
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Over 4 uur en minder
Belastingtabel D De loonbelasting bedraagt voor een werknemer in!
Schaal
Loon
over 4 uren
en minder in guldens
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genieten, maar practisch dit dagloon eenmaal perVeek uitgekeerd krijsen. In dit
geval moet de weekstaat aangehouder
worden als de arbeider de gehele wees
bij denzelfden patroon gewerkt heeft of wei
de gehele week te zijner beschikking *
geweest. Dit is vooral van belang voorr
arbeiders, die bijv. slechts 4 dasen P<j
week werken, wegens inkrimping van de
werktijd. Zij blijven de gehele week t
beschikking van den werkgever, zodat
n i e t ingehouden moet worden 4x b6*1
budrag van de dagtabel, maar eenmaal
het bedrag van de weektapel Deze berekening is voor de arbeiders positie*
voordeliger.
In de tabel omvat groep I de ongehuwden, groep II de gehuwden zonder kinderen, terwijl in groep III de gehuwden
met kinderen vermeld zijn.
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I
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0,92—
1,00—
1,12—
1,25—
1,37—
1J501,62—
1,75—
1,87—
2,00—
2,12—
2,25—
2,37—
2,50—
2,62—
2,75—
2,87—
3,00—
3,12—
3,25—
3,37—
3.50—
3,62—
3,75—
3,87—
4.00—
4!l2—
4,25—
4,37—
4,50—
4.62—
4,75—
4,87—
5,00—
5,12—
5,25—
5,37—
5,50—
5,62—
5,75—
5,87—
6,00—
6,12—
6,25—
6,37—
6,50—
6,75—
7,00—
7,25—

3

1,00

1,12
1,25
1,37
1,50
1,62
1,75
1,87
2,00
2,12
2.25
2,37
2,50
2,62
2,75
2,87
3.00
3,12
3,25
3,37
3.50
3,62
3,75
3,87
4,00.
4,12
4,25
4,37
4,50
4,62
4,75
4,87
5,00
5,12
5,25
5,37
5,50
5,62
5,75
5,87
6,00
«,12
6,25
<W7
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50

0,05
0,06
0.07
0,09
0,10
0.12
0,13
0,15
0,16
0,18
0,19
0,21
0,24
0,25
0,28
0,30
0,34
0,36
0.39
0,43
0,45
0,50
0,53
0,58
0,60
0,66
0,69
0,74
0,80
0,82
0,88
0,91
0,96
0.99
1,05
1,08
1,13
1,19
1,21
1,27
1,30
1,32
1,35
1,44
1,52
1,68

'0,05
0,06
0,07
0,09
0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,17
0,19
0,20
0,22
0.24
0,26
0,29
0,30
0.33
0.35
0.38
0,40
0,44
0,46
0.49
0,53
0.55
0,59
0.60
0,64
0,66
0,70
0.72
0,75
0,79
0,81
0.84
0.86
0,88
0,90
0.96
1,01
1,12

0,06
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0,08
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0,10
0,12
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0,15
0,16
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0,32
0,33
0,37
0,38
0,42
0,44
0,46
0,49
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0,55
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0,59
0,62
0,64
0,68
0,70
0,72
0,75
0,79
0,84
0,88
0,90
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0,35
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0,40
0,42
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0.46
0,49
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0,59
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0,73
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0,10
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0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
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0,20
0,21
0,24
0,25
0,26
0,27
0,29
0,30
0,32
0,33
0,35
0,37
0,38
0,42
0,44
0,46
0,48
0,53
0,57
0,60

0,05
0,06
0.06
0,07
0.08
0,09
0,09
0,10
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0,11
0,12
0,13
0,14
0,14
0,15
0,16
0.17
0,18
0,19
0,19
0,20
0,21
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0,24
0,25
0.26
0,27
0.32
0,35
0,38
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0,05
0,05
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0,07
0,07
0,07
0,08
0,09
0,09
0,10
0,10
0,11
0,11
0,12
0,12
0,13
0,14
0,17
0,19 0,08
0,21 0,10

(Ver

e besteding van de vrije tijd — wij
zagen het reeds in de voorgaande
lr
tikelen die wij aan dit onderwerp
mochten wijden — kent zeer uiteen»
'°pende mogelijkheden. Maar een schokje
v
an verrassing bezorgde de heer Hische»
te Amstelveen ons toch wel, toen
ons uitnodigde eens naar zijn gedres»
paard te komen kijken. Dat leek,
zo op het eerste gezicht bezien, zulk een
bijzondere luxe, dat het buiten het kader
J^n deze besprekingen scheen te vallen.
~e heer Hischemöller legde ons evenwel
ü
't. dat hij, door buitengewoon zuinig
*e leven en zich allerlei dingen te ont»
joggen, erin geslaagd is een liefheb»
berij te verwezenlijken, die in elk geval
re
eds door haar uitzonderlijk karakter
™e belangstelling verdient. Vandaar, dat
*Ü onze aanvankelijke schroom over»
*onnen en eens een kijkje in Amstel»
v
een gingen nemen. Daar troffen wij een
|flan, die zich gelukkig prees een ideaal
in vervulling te hebben zien gaan, waar»
Van hij eigenlijk nooit had durven
"open, dat het zich zou verwezenlijken,
"arnelijk de aanschaffing van een voor
oressuur geschikt paard. Met dat paard
's hij aan de arbeid getogen, dag in, dag
ü
't, zonder zich te storen aan de weers»
omstandigheden. Alles moest namelijk
ln
het vrije veld geschieden, daar een
Dv
erdekte gelegenheid ontbrak. De vaar»
d'gheid om het paard voor de hogere
Pjkunst klaar te maken heeft de heer
Hischmöller zich bovendien uitsluitend
e
'gen moeten maken door het bestude»'
te
n van vaklitteratuur, ofschoon een
Ze
kere natuurlijke aanleg voor dit werk
ongetwijfeld zich hierbij eveneens zal
hebben doen gelden.
"et paard is, na een winter van hard
^erken, correct afgericht Ruiter en dier
^ertonen dan ook uitnemende staaltjes
v
an dressuur. Om de kosten eruit te
halen heeft de eigenaar zijn paard ook
v
oor allerhand ander werk moeten ge»
"fuiken. Het loopt voor de ploeg, even
8°ed als het „hoog" kan staan. Het
draait een sierlijke pirouette, maar doet
ev
en later de wielen van een mestkar
draaien. Middelerwijl is de dresseur
Werkloos geworden en dit heeft bij hem
°e vraag doen rijpen of wat als liefheb»
berij in vrije tijd is begonnen, straks
Wellicht
niet, door een engagement bij
^en circus, een broodwinning kan wor»
den.
Zo opent deze ietwat uitzonderlijke
vorm van vrije tijdbesteding per slot van
^kening nog een verrassend perspectief,
"ij laten man en paard nu verder rus»
ten, om ons zoeklicht op een geheel
Snder onderwerp te richten, dat, meer
dan de paardendressnur, binnen de on»
"ïiddellijke levenssfeer van den arbei»
der ligt, namelijk het bouwen van
Sc
heepsmodellen. Hiervoor gaan wij op
bezoek bij den "heer Ad. Bravenboer te
Rotterdam, een monteur van centrale
Verwarmingsapparaten, die in zijn vrije
"jd een model van een driemast vol»
Sc
hip, ook wel fregat genaamd, heeft
gebouwd.
Hij heeft daar drie en een half jaar over
Sedaan. De maten van het schip zijn
één vijftigste van de ware grootte, alle
onderdelen zijn natuurgetrouw nage»
bootst, waarbij de kleinste spitsen van
j|e dunste touwtjes niet vergeten zijn.
^e heer Bravenboer is voorzitter van
~e Rotterdamse Modelbouwclub, welke
'1 1937 is opgericht en op het ogenblik

(Vervolg van pag. 3.)
ons ideaal dan ook gericht zijn op
n samenleving, waarin het grovere
^"erk zoveel mogelijk door de machine
^ordt verricht. De arbeider kan zich dan
v
oor een groter deel wijden aan taken,
^'e op een hoger peil liggen. Uiteraard
veronderstelt dit een harmonische maat»
* c happclijke opbouw, waarbij de werk»
•oosheid uitgebannen is.' Naar zulk een
°ntwikkeling dient ons streven inder»
^aad uit te gaan, omdat zij één der
voorwaarden vormt voor het bereiken
Van een algemene maatschappelijke ver»
"effing. De techniek als hulpmiddel voor
ee
n rijkere ontplooiing van het gemeen»
^hapslevenl
~e terugkeer naar de handenarbeid bij
"et doen uitvoeren van cultuurtechni»
*chc werken betekent, ten overstaan van
"eze gedachtengang, ongetwijfeld een
Sc
hrede achteruit En toch is dit onver»
6e

Bij de foto's: Boven:
Paard en ruiter maken
een buiging: een knap
staaltje van dressuurkunst.
Onder: Een aardig hoekje
in het huis van den siersmid.

Links: Het koper wordt
geslagen.
Rechts: Het fregat, waaraan de bouwer 3% jaar
werk had.
(Foto's „Arbeid")

ruim veertig leden telt. De leden stellen
zich ten doel, elkaar zoveel mogelijk
behulpzaam te zijn bij de moeilijkheden,
die het bouwen van model»schepen op»
levert. Eens in de maand komen zij
daarvoor samen, teneinde een werkstuk
te bespreken of een lezing bij te wonen.
Reeds heeft de R.M.C, een tentoonstel»
ling gehouden, die zeer geslaagd was en
zich in een bijzonder druk bezoek mocht
verheugen.
De club heeft een kleine vakbibliotheek,
die de leden zelf bijeen hebben gebracht.
Ook het gemeentebestuur blijkt voor het
werk der R.M.C, belangstelling te heb»
ben. Men verwacht dan ook, dat van
gemeentewege een speelvijver ter be»
schikking zal worden gesteld, waarin de
modellen dus te water gelaten zullen
worden.
Ons derde bezoek gold een machinist te

Delft, den heer P., die in zijn vrije tijd
aan siersmeden en aan drijfwerk doet.
Wij zagen artistieke koperen asbakjes,
gedreven ijzeren kandelaars en verder
allerlei voorwerpen, welke voor het
dagelijks gebruik dienst kunnen doen.
Ook deze man heeft dit alles bereikt
zonder hulp van derden. Hij zag in een
winkel eens een aardig voorwerp en be»
gon het thuis na te maken. Toen dit
lukte, waagde hij zich ook aan eigen
ontwerpen. Zo ontstond allengs een eer»
^iedwaardige collectie werkstukken.
De heer P is een waar propagandist
van het siersmeden geworden. Want —
zo zegt hij — hoeveel metaalbewerkers
zijn er niet in ons land, die met enige
moeite ook de aardigste resultaten zou»
den kunnen bereiken in deze liefheb»
berij?
Met dit drietal wel zeer uiteenlopende

vormen van vrije tijdsbesteding zouden
wij onze behandeling van dit boeiende
onderwerp voorlopig willen besluiten.
Met enige nadruk zeggen wij „voor»
lopig", want als resultaat van ons on»
derzoek — wij spraken daarover reeds
eerder — is zoveel belangwekkends aan
de dag getreden, dat een nadere behan»
deling in de toekomst wel niet kan uit»
blijven. Daar is nog altijd het denkbeeld
van de organisatie ener tentoonstelling
van werkstukken, terwijl ook tiet pro»
bleem van het leiding geven aan bij de
besteding van de vrije tijd naar voren
komende liefhebberijen niet uit het oog
mag worden verloren. Gelijk trouwens
het vraagstuk van het vorm geven aan
de vrijp tijdsbesteding in het algemeen
een zeer boeiend sociaal probleem ver»
tegenwoordigt, dat nog bijlange geen
bevredigende oplossing heeft gevonden.

mijdelijk. Wij komen anders niet uit het
verstikkend moeras der werkloosheid.
De wagen zit zo diep in de modder, dat
de wielen wat moeten worden terug»
gedraaid, wil er van nieuwe vooruit»
gang sprake kunnen zijn. Maar juist om»
dat men een open oog heeft, ook voor
de schaduwzijden, die aan iedere werk»
verruiming zijn verbonden, legt het
N.V.V. op dit terrein een bijzondere
mate van paraatheid aan de dag.
Hiervan hebben verschillende autorU
teiten en persvertegenwoordigers zich
kunnen overtuigen bij een excursie, die
verleden week plaats had naar de werk»
verruiming in de Gelderse Vallei. Als
vertegenwoordiger van den Rijkscom»
missaris was daarbij dr. Kaute aanwezig;
- voorts merkten wij op den heer H. J.
Woudenberg, Commissaris van het
N.V.V., ir. J. Th. Westhof f, lid van de
Directie van de Werkverruiming, ir.
Staf van de Nederlandse Heide»Mait»

schappij, terwijl de rondgang onder lei»
ding stond van ir. W. H. van Eek, rijks»
inspecteur van de Werkverruiming voor
de provincie Utrecht.
Er was zojuist een belangrijke verbete»
ring aangebracht in de arbeidsvoorwaar»
den door het openen van de gelegenheid
om voor een geringe prijs dagelijks op
het werk een warme maaltijd te nut»
tigen. Hiertoe had het N.V.V. het initia»
tief genomen, terwijl overste De Jongh,
die, naar men weet, de leiding heeft van
de centrale keukens in ons land, voor
de uitvoering zorg droeg. Ten behoeve
van de in Werkverruiming werkende
arbeiders zullen 33 keukens worden in»
gericht met een capaciteit van 18.000
liter. Óp het tijdstip van ons bezoek
waren reeds 26 dezer keukens in bedrijf
en wij konden ons er van overtuigen,
dat het daar bereide voedsel niet alleen
goed smaakt, maar ook door de arbei»
ders zeer wordt gewaardeerd. Wat geen

wonder is, wanneer men vroeg van huis
gaat en de gehele dag in de open lucht
werkt.
Overigens beperken de zorgen van het
N.V.V. zich niet tot deze voedselvoor»
ziening. 'Er bestaat een nauw contact
met de arbeiders en wat gedaan kan
worden om hun omstandigheden te ver»
beteren, blijft niet achterwege. Een versbetering van de schuilketen, waarin ge»
schaft wordt en waarheen men bij slecht
weer de wijk kan nemen, vormt hier»
van een ander voorbeeld. De arbeiders
kregen bovendien bij deze excursie vol»
op gelegenheid om zich uit te. spreken,
waarvan door verschillende hunner dan
ook gebruik werd gemaakt.
Zo is het N.V.V. ook op dit terrein
waakzaam voor het belang van den
arbeider, die thans, via de werkverrui»
ming, wordt teruggevoerd naar een nor»
male inschakeling in het productie*
proces.

Het werfcpanze concert
H

et werkpauze»concert blijkt voor het
Nederlandse bedrijfsleven een gaarne
aanvaarde nieuwigheid te zijn. Overal,
waar tot dusver, onder leiding van
„Vreugde en Arbeid", zulk een ontspan»
ningspauze werd georganiseerd, viel het
gebodene zeer in de smaak, getuige de
uitstekende stemming onder de deel»
nemers. Men kan natuurlijk heel nuchter
de vraag stellen of zulk een concert nu
wezenlijk veel verandering brengt in de
bedrijfsverhoudingen. Natuurlijk wordt
een bedrijf, waar ongunstige toestanden
mochten heersen, door het enkele feit
van de organisatie van een werkpauzè»
concert, niet om, overd in een voor*
beeldige werkgemeenschap, doortrokken
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Foto's: „Arbeid":
l t. m. 4: Kijkjes
op het loerkpauzt:concert in de Lekolabriek te Utrecht.
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van een nieuwe socialistische geest.
Daarvoor komt inderdaad heel wat meer
kijken.
Wat dan wel het nut is van werkpauze»
concerten? Kijk, zulk een kameraad»
schappelijk samenzijn, dat de directie, de
bedrijfsleiders en het verdere personeel,
misschien voor het eerst in het bestaan
der onderneming, eens een paar uur on»
gedwongen bijeen brengt, demonstreert,
beter dan iedere theoretische uiteenzet»
ting, welk een verrijking het arbeids»
leven kan ondergaan', indien stelselmatig
een geest van gemeenschapszin zou wor»
den aangekweekt. Het is, als het ware,
de blijde klaroenstoot, die de nadering
ener nieuwe arbeidsorde aankondigt.
Daarom gaat de betekenis van deze
werkpauze»concerten in werkelijkheid
ook verre uit boven het onmiddellijk ge»
not, dat zij aan de deelnemers ver»
schaffen. Men moet deze dingen tegen
de wijdere achtergronden van de tijds»
ontwikkeling kunnen zien.
In „Arbeid" hebben wij reeds enige ma»

len in woord en beeld het een en ander
verteld omtrent de onderscheidene werk»
pauzeconcerten, die reeds door „Vreugde
en Arbeid" werden georganiseerd. Dat
in de Esveha»fabrieken, waarmede, kort
na de jaarswisseling, de reeks werd g,e»
ppend, viel zozeer in de smaak, dat
sindsdien alweder een herhaling -plaats
vond. Zo moet het inderdaad ook gaan.
Het werkpauze»concert dient een regel»
matig terugkerend verblijdend moment
in de vaak eentonige gang van het be=
drijfsleven te worden.
Op 24 Maart vond nu weer een werk*
pauze»concert plaats in de feestelijk ver»
sierde montage»hal \ i de Leko*fabriek
te Utrecht. Beter dan woorden vertellen
onze beelden, dat het bok daar jolig toe»
ging. De Gevato»fabriek had voor een
heerlijk bord snert met worst gezorgd,
terwijl koffie en gebak van directiewege
werden verstrekt. Een orkest, een zanger
en de confcrcncier Leo Reekcr brachten de
nodige verstrooiing. Kortom, het was een
in alle opzichten welgeslaagd samenzijn.

DE GOEDE ANECDOTE

wachtpost de ogen trachtte open te
houden, wandelde de kleine generaal
onderzoekend van de ene tent naar de
andere.
Weggezakt tegen een boom vond hij
ergens aan de rand van het kamp een
schildwacht, die door de slaap overmand
was en die zich zelfs door een stevige
stoot tegen de schouder niet wekken
liet. Napoleon pakte het geweer, dat de
soldaat uit de hand had laten vallen, en
nam zwijgend,zijn taak over. De veilig»
heid van het kamp mocht immers niet
worden bedreigd.
Een uur had hij zo heen en weer ge»
drentcld, toen de „wacht" eindelijk
wakker werd én vergeefs naar zijn
wapen greep. In het heldere maanlicht
zag hij op weinige meters afstand het
karakteristieke silhouet van Bonaparte.
De ongelukkige kon een kreet van ont=
steltenis niet weerhouden, want hij wist
maar al te goed, welke opvattingen zijn
generaal had op het punt van plichts»
betrachting.
„Het is met mij gedaan!" stamelde hij.
Napoleon schudde het hoofd.
„Je hebt twee inspannende dagen tot je
verontschuldiging", zei hij, terwijl hij
den soldaat zijn geweer teruggaf. „Maar
dit éne uur rust moet althans voldoende
zijn, om de rest van je wacht ook wer»
kelijk de ogen open te houden."
Een soortgelijk voorval heeft zich in de

Slapende wakers

D

e vergevensgezindheid en het inzicht
van sommige groten op dit onder»
maanse kunnen ons soms verzoenen met
veel bekrompenheid en onredelijke wrok
bij de kleinen.
Gedurende zijn veldtocht in Noord»
Italië trok Napoleon met zijn troepen
twee volle etmalen verder, zonder
iemand rust te gunnen. Louis Bourrienne,
de studiegenoot van Bonaparte op de
militaire academie en zijn particulier
secretaris tijdens de Italiaanse en Egyp»
tische veldtochten van 1797 tot 1799,
vertelt in zijn tien dikke delen omvat»
tende gedenkschriften, hoe de Oosten»
rijkse tegenstander maar juist bijtijds
terugweek om de Franse scharen op
adem te doen komen.
Veilig kon men het echter nog alles»
behalve noemen en toen de avond
daalde over het Franse tentenkamp,
waren schildwachten minder dan ooit
een luxe. Alleen: ze waren niet min»
der vermoeid dan hun 'fortuinlijke kame»
raden, die slapen mochten, en dommel»
den huns ondanks op hun lange ge»
weren in. Napoleon zelf was de enige in
het kamp, die onvermoeibaar scheen.
Terwijl alles sliep of zich met grote
inspanning op een vooruitgeschoven

sssr

omgeving van Frcderik den Grote voor»
gedaan.
Hans Joachim von Zieten, de legenda»
rische huzafcngeneraal van den „Ouden
Frits", bestond het op een kwade dag
om in de tegenwoordigheid van den
koning aan tafel in te slapen.
„Laat hem slapen!" zei Frcderik de
Grote, toen hij dat bemerkte. „Hoe dik»
wijls is hij niet voor ons wakker ge»
bleven?"

Eerbied voor het boek

H

oe lang had de „Bibliothèque Natio»
nale" te Parijs *r over moeten doen,
om zijn boeken»bezit bijeen te krijgen,
wanneer de bibliothecaris het parool van
de Nederlandse boekhandel tot het zijne
had gemaakt: „Koop elke maand één
boek"? Niet minder dan 375.000 jaar!
Als hij in de tijd van de pharao's was
begonnen, had hij het nu nog pas tot
een tiende van zijn verzameling ge»
bracht. Want in de Franse nationale
bibliotheek staan 4.500.000 boeken bijeen.
Zij is de grootste boekerij ter wereld.
De Openbare Bibliotheek te Leningrad
neemt met 4.300.000 boeken de tweede
plaats in, de Congres»Bibliotheek te
Washington met 4.200.000 boeken de
derde. Van de Nederlandse bibliotheken
spant de Universiteitsbibliotheek van
Amsterdam met 1.260.000 boeken de

kroon. Zij mag zich gelukkig achten, t'
behoren tot de 27 bibliotheken in &
wereld met een millio.en boeken °
meer, en ze neemt onder die bevoöj
rechten de zestiende plaats in. Welk eefl
eerbied voor wetenschap en kunst é*'
voelt onwillekeurig de mens, die het een*
gegeven is, tussen de eindeloze rije11
boeken«ruggen van zulk een folianten'
millionair te wandelen!
Heel anders verging het Joséphine "e
Beauharnais, de eerste vrouw van Nap0'
leon. Toen de „kleine korporaal" ziet
tot keizer had gekroond en Joséphifl6
dus keizerin geworden was, werden "
Paiijs de Tuilerieën (de residentie de'
Lodew ijken) hun woning.
Joscp! ine ging de vertrekken door &
gezelschap van den conciërge om ha*
nieuwe woning eens terdege op
nemen. Zo kwam ze ook in een ruimt*'
met rondom niets dan boekenkasten e11
met groene zijde beklede planken.
„Wat is dat hier?" vroeg zij in opperst'
verbazing.
„Mevrouw, dit is de bibliotheek."
„En waar dient die voor?"
„Om boeken te bevatten...."
„Wat een dwaasheid! Mijn man 'eeS..
nooit en ikzelf doe het evenmin. Wij
maken er een provisie»kamer van. H*
moet goed staan, allerlei fruit op "'
groene planken!"
En zó geschiedde het....

[MEDISCHE VRAGEN]
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(Vragen voor deze rubriek richte men
tot den medischen medewerker van het
Weekblad „Arbeid", Postbus 100, Am*
sterdam.)
H. v. d. W. te H. Ontsteking van de wervels wordt niet altijd door tuberculose
veroorzaakt; gewone etterbacterieën en
ook andere ziektekiemen kunnen eveneens
wervels ziek maken. De genezing van een.
tuberculeuze wervelontsteking kost steeds
zeer veel tijd: twee a drie jaar gaan daar
in de regel ruim mee heen. Wanneer dan
de ontsteking overwonnen is, is het been
nog niet stevig genoeg om het lichaamsgewicht te kunnen dragen. Het is dus een
ziekte, die zeer veel geduld vraagt, maar
tenslotte wordt het been van de wervels
weer sterk en dan kan men weer behoorlijk zijn werk doen.
v. d. W. te L. Kolendamp is door zijn gehalte aan kooloxyde een buitengewoon
gevaarlijk vergif; in kleinere hoeveelheden
ingeademd veroorzaakt het een toenemende vermoeidheid, die zich het eerst in de
benen laat voelen. Niet zelden maakt het
onrustig, prikkelbaar en dwars; hartkloppingen, hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid zijn verschijnselen die voor het
gevaar van bewusteloosheid en stikking
'vfearschuwen
Men moet dan ook niet
in een gesloten vertrek slapen, waarin een
kolenkachel brandt.
C. H. K. te R. Wat de vraag over uw dochtertje betreft, ja, dit is een normaal verschijnsel bij meisjes van die leeftijd.
Een betonwoning kan prachtig droog zijn,
Zonder onderzoek is over de at wijking ia
de neus van uw zoontje geen oordeel mogelijk.
A. T. H. te O. Wanneer u nu en dan eens
in deze rubriek een samenvattend overzicht vindt van, bijv. bij vetpuistjes of Dij
steenpuisten algemeen gebruikelijke huismiddeltjes, is het mijn bedoeling hiermede
de kwakzalverij te bestrijden en voor den
betrokken vraagsteller de uitgave van
kwaad geld te voorkomen. U vraagt echter
thans om behandeling per brief; dit is
een ernstige vorm van kwakzalverij.
v. L. te R. Vriendelijk dank voor uw inlichtingen.
E. D. te 's Gr. Het lijkt mij ook, dat u met
het regenzeiltje tocht onder de halfopgezette kap van de kinderwagen maakt.
Van de buitenlucht op zichzelf wordt uw
kleintje niet verkouden. Enkele druppels
sla-olie als laxeermiddel toegediend, zijn
ook bij geregeld gebruik niet schadelijk
voor de ingewandjes. Zolang u uw kleintje
zelf voedt, spreekt het vanzelf, dat u veel
moet drinken. Behalve koffie en thee bomen daarvoor in de eerste plaats melk en
taptemelk in aanmerking. Met uw moeder
ben ik het eens> het drinken van koud
water is niet gewenst.
P. K. te W. Het „experiment" dat uwvrouw heeft ondergaan, is gelukkig niet
zo gevaarlijk als u denkt; zij werd n.l.
niet met het zware vergif nicotine behandeld, maar met het volkomen ongiftigs
nicotinezuur. Dit is één van de vitamines
uit het vitamine B-complex, een stof, die
dus van nature in tal van voedingsmiddelen voorkomt. Men heeft inderdaad ondervonden, dat bij bepaalde afwijkingen aan
de tong deze verbinding een waardevol
geneesmiddel kan zijn. Het toedienen van
een leverpraeparaat was óók logisch. Hierin komt het nicotinezuur voor als nicotinezuuramide, dat is in de vorm waarin
dit vitamine in ons lichaam werkzaam is.
Al heeft uw vrouw dus geen baat gevonden, op de toegepaste behandeling valt
vanuit een medisch oogpunt niets aan te
merken.
A. H. U. G. te A. Ia de medische vakliteratuur wordt opgegeven, dat bepaalde oogaandoeningen, gekenmerkt door verlies
van gezichtsscherpte, llchtschuwheid, een
gevoel van overinspanning van het oog
met jeuk en branderigheid, welke bezwaren door het dragen van een bril niet worden verbeterd en waarbij tevens niet zelden een vettige schüfering naast de neusvleugels voorkomt met schittering of zwelling van de lippen, in 3—5 dagen kunnen
Kenezen met 5 mg lactoflavine t vitamine
B2> per dag. Stelt u aich dus nog eens
onder behandeling van uw oogarts.

J. F. P. T. te A. De aandoening, waarvoor
u, naar uit uw schrijven blijkt, zo goed
mogelijk werd behandeld, noemt men
tegenwoordig paradentose Het weefsel om
de tandwortel is hierbij ontstoken, de tand
wordt dientengevolge uit de tandkas weggedrukt, komt dus naar boven en komt
los te staan.
Een witte gelaatskleur behoeft in het geheel niet op ziekte of bloedarmoede t,°
wijzen, maar is in vele gevallen het gevolg
van het bezit van een dikke huid, het
bloed schijnt er dan minder door
Op 22-jarige leeftijd behoort bij een lengte
van 1.72 meter gemiddeld een lichaamsgewicht van 65,7 kg. Eet u dus meer aardappelen,en drinkt u b.v. een J liter taptemelk per dag.
W. v. V. M. te Z. De beste behandeling van
een z.g. ganglion aan de pols is inderdaad
een kleine operatie, waarbij deze met
vocht gevulde holte, die zich in de kapsel
van het poisgewricht heeft gevormd, wordt
weggenomen. Het fijndrukken van een
ganglion is een ruwe methode, die geen
aanbeveling verdient. Een ganglion blijft
niet steeds doorgroeien, 't wordt maar
zelden groter dan een walnoot, komt üan
tot rust en doet dan ook geen pijn meer.
Het is dan een onschuldig bezit geworden.
E. v. D. te A. Onder „colitis" wordt ontsteking van de dikke darm verstaan. Het
dieet, dat u thans volgt, wijkt inderdaad
zeer veel af van het in Nr. 9 besprokene.
J. v. d. B. te 's Gr. Bij chronische loodvergiftiging wordt niet alleen in het bloed,
maar ook in tal van organen, lood aangetroffen. Hierdoor ontstaan spijsverteringsstoornissen en de bekende blauwgrijze zoom aan de randen van het tandvlees. Verder kan buüipuin optreden, be
kend als loodkoliek, bloedarmoede, ?ewrichtspijnen, pijnen in zenuwen en
spieren, verlammingen en bevingen, huiduitslagen en nierziekte.
Het verwijderen van lood uit het lichaam
is steeds een langdurig proces. Het heeft
voornamelijk met urine en door uitscheiding in de darm plaats.
A. K. te V. Goed wakker maken één uur
na het inslapen en. dan laten urineren,
is een methode, waarmee veel beddegoed
gespaard kan worden pij lijders aan bedwateren. De raad, die u heeft gekregen,
om 's nachts een lichtje in de kamer te
laten branden, is misschien het opvolgen
waard. Een té grote slaapdiepte immers
kan de oorzaak van de narigheid .zijn. 7o
kan ook bijtijds naar bed gaan en een
extra uurtje slaap op een vrije Zaterdagof Zondagmiddag goed doen.
J. T. te W. Tuberculose is niet erfelijk,
maar wel besmettelijk. Nu het consultatiebureau u gezond heeft verklaard, kunt il
de ziekte dus niet op uw kind overbrengen.
De beantwoording van uw tweede vraag
heeft per brief plaats.
J. v. d. K. Z. te R. Een ontsteking van de
nagelriem geneest in de regel moeilijk,
omdat de druk van de nagel de wond voortdurend prikkelt. Sommige specialisten
nemen daarom wel de gehele nagel weg,
de nieuwe nagel, die zich daarna vormt,
heeft geruime tijd nodig om op de gewonde plaats uit te groeien, gedurende
welke tijd de ontsteking kan genezen.
Andere specialisten achten dit overbodig
en snijden slechts de zijwand van de nagel
weg, zodat het ontstoken gebied komt vrij
te liggen.
Af. V. te A. Wanneer u uw werkkracht wilt
behouden en niet, tengevolge van ondervoeding, de kans wilt lopen, om opnieuw
geruime tijd in een sanatorium te moeien
doorbrengen, zult u uw voeding moeten
veranderen. Het volgende zou ik u willen
raden: gebruik uw gehele broodrantsoen
in de vorm van bruin brood: 2 sneetjes
van 40 gr. 's morgens en 4 sneetjes van
50 gr. 's middags, 's avonds of 's nacht 3 is
de hoeveelheid, die de rantsoenering mogslijk maakt. Op de dag van de nachtdienst
zou ik het „'s middags niets" veranderen
in een bord pap (pap van melk of taptemelk), waarbij een sla van koude aardappelen en rauwe groente, aangemaakt
met wat koude melksaus en wat. azijn,
kan worden gegeten. U moet uw vrouw

dan vragen om bij het middagmaal van
de vorige dag te rekenen op wat meer
aardappelen en wat meer saus. Wannper
u op deze wijze per dag de volgende voedingsmiddelen gebruikt: 280 gr. bruin
brood, 35 gr. suiker, 15 gr. kaas, 35 ?r.
boter, 33 gr. graanproducten (voor pap),
i liter melk, i liter taptemelk, 100 gr.
melkpoeder (voor melksaus en voor pap),
750 gr. aardappelen 350 gr. groente, 16
gr. peulvruchten en dan nog, omdat u een
liefhebber van vis bent, nu en dan een
haring ,een bokking of 200 • gr. mosselen
en eens in de week een ei, komt u niet
te kort.
A. P. de G. te A. Uw brief leent zich minder voor beantwoording in deze rubrieK.
U hebt echter verzuimd uw adres te vermelden.
W. K. te A. In uw brief'geef t u het beeld
van de allergische neusontsteking duidelijk weer. U heeft nagenoeg alle behandelingsmethoden, die daar tegen gebruikelijk zijn, zonder succes ondergaan. Toch
zou ik mij nog eens tot uw huisarts of
keel-neus-oorarts wenden. In het afgelopen jaar is namelijk aan de dag gekomen,
dat deze ziekte ook wel eens wil genezen
door de toediening, gedurende enige tijd,
van 100 mg nicotinezuuramide per dag.
J. V. te A. De tabletjes bevatten l mg vitamine BI per stuk. Dit vitamine wordt ook
wel aneurine genoemd; a = zonder, neurine een verbastering van neuritis =
zenuwontsteking. De wetenschappelijke
naam van dit vitamine duidt dus al op
de werking, die deze stof kan uitoefenen.
Onder de door u genoemde naam wordt
het vitamine BI onder meer in de handel
gebracht.
D. G. te M. In uw geval werkt het gebruik

van zuiveringszout gunstig; voor schadelijke gevolgen behoeft u niet te vrezen.
A. M. S. te E. Deze kans bestaat inderdaad.
W. P. H. te R. Wendt u zich tot een dierenarts. Het is mij niet bekend, of de
ziekte van Hodgkin ook bij katers voorkomt
J. M. S. te B. Het spijt mij, maar zonder
onderzoek is over uw toestand geen oordeel mogelijk.
J. B. S. W. te D. Tegen het spelen met
een autoped geloof ik niet, dat ook met
het oog op later, voor meisjes bezwaar bestaat. Wel is het een probleem in de tegenwoordige tijd, wat de ongelijke slijtage
van de schoenen betreft.
A. C. J. v. d. B. te A. Uw asthma kan verschillende oorzaken hebben. Laat u zich
door uw huisdokter raden omtrent de te
kiezen werkkring.
C. J. K. te A. Zonder onderzoek kan ik
jver uw huidaandoening niet oordelen.
A. W. te R. De volksmond zegt, dat de
uren slaap vóór middernacht dubbel tellen. Er zijn ook tal van interessante wetenschappelijke onderzoekingen, die aantonen, dat het rhythme van de levensprocessen in%et menselijk lichaam op verschillende tijden van de dag verschilt. Op
grond hiervan is uw vasthouden aan „de
zonnetijd" begrijpelijk en logisch. Uw huisarts heeft blijkbaar bij zijn advies alleen
aan een verlengde rusttijd gedacht. Na het
vooruitzetten van de klok is half 9 voor
uw vrouw dus half 9 zomertijd.
L.- A. te A. „Cuprex" is een praeparaat,
dat door de firma E. Merck te Darmstadt
in de handel wordt gebracht.
A. K: te K. Niet voluit ondertekende vragen kunnen niet in behandeling worden
genomen.
M. E. te R. Als oorzaken van te wijde
huidporiën staan bekend: de leeftijd van
15 tot 20 jaar, bloedarmoede en maagdarmstoornissen. Een eenvoudig middeltje
ertegen, dat afdoende zou zijn, kan niet
worden aangegeven.
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De in de eerste kolom van deze figuur
geplaatste woorden kunnen door middel
van een verbindingsletter zo met één

der hieronder gegeven woorden worden
verenigd, dat steeds nieuwe woorden van
negen letters ontstaan. De gebruikte vers
bindingsletters, in te vullen in de irn'd*
delste kolom, zullen dan van boven naar
beneden
gelezen een
spreekwoord
vormen.
De gegeven woorden zijn: aard — ader
— Amer — bede —- blad — echt —
kaan — kool — lang — leer — lier —
lier — loos — Neel — omen —; oord —
rood — slijk — spel — vond — vuur
— ijker.
Oplossingen van nevenstaande puzzle
worden ingewacht tot uiterlijk 17 April.
Adresseren: Red. Weekblad „Arbeid",
Postbus 100, Amsterdam. Op de omslag
duidelijk vermelden: „Puzzle nummer
13". Als prijzen worden enige fraaie
boekwerken beschikbaar gesteld.

Oplossing Puzzle No. 10
De oplossing van het grafiekraadsel, ver»
schenen in „Arbeid" van 14 Maart, is
als volgt:
De in te vullen woorden zijn:
overdadig — vreedzaam — kattetong —
nijverheid — industrie — ontbering —
vermaning — voorkamer — onderpand
— winterjas — waterpolo — kerktoren
— Zuiderzee — ongelegen — tegengift.
De gevraagde spreuk luidt: f^e tijd baart
rozen.
Toegekend zijn drie boekprijzen en wel
aan: C. J. Naber, Wassenaarstraat 14,
Breda; J. S. van Steenderen, Eedes»
straat 26, Vlissingen; K. Gebulte, Hugo
de Grootkade 52. Amsterdam (W.).
De prijswinnaars kunnen een keuze doen
uit een boekenlijstje, dat hen zal worden
toegezonden.

VREUGDE EN ARBEID
FILMVOORSTELLINGEN
Programma: Hoofdfilm „De School des Levens", met Kathe von Nagy, Theo
Lingen en Hans Moser.
OSS. Dinsdag 15 April, Luxor-Theater, aanvang 8 uur n.m. Kaarten a ƒ0.25 voor
georganiseerden en f 0.35 voor ongeorganiseerden, alle rechten inbegrepen, verkrijgbaar bij: S. J. v. Mechelen, Boterstraat 21; Th. Hoeks, Katwijkstraat 29; G. v.
Uden, Palmstraat 29; en 's avonds aan de zaal.
Programma: Hoofdfilm „Koning en Kruier" met Weisz Ferdl, Harry Gondi,
Georgia Lind e.a.
VIANEN Zaterdag 5 April. Zaal hotel Hartman, aanvang 7.30 uur n.m. Kaarten
a ƒ0.20 voor georganiseerden en ƒ0.30 voor ongeorganiseerden, alle rechten inbegrepen, verkrijgbaar bij: J. v. Bemmel, Hoeufftlaan 66; G. Hazendonk, Buitenstad
67 en 's avonds aan de zaal.
Programma: Hoofdfilm „Vivere" met Tito Schipa in de hoofdrol.
EDE. Zondag 6 April. Zaal „Reehorst", Edescheweg, aanvang 10.30 uur v.m.
Kaarten a ƒ 0.25 voor georganiseerden en ƒ0.35 voor ongeorganiseerden, alle
rechten inbegrepen, verkrijgbaar bij: Verlengde Parkweg 46; Poortlaan 56; Poortlaan 39; Kolkakkerweg 20; Twijnstraat l en 's morgens aan de zaal.

Naar de bollenvelden
Elk jaar in het voorjaar kwamen vele
buitenlanders naar de omgeving tussen
Haarlem en Leiden om te genieten van
de kleurenpracht, die ten toon gespreid
werd door bloeiende bloembollenvelden.
Deze streek van ons Nederland heeft
door deze velden een wereldnaam gekregen en ook wi.1, Nederlanders, stroomden
elk jaar in drommen naar dit gedeelte
van ons land Waarom toch eigenlijk?
Waren het alleen de schitterende velden,
die onst tot een bezoek lokten? Dat ïs'
haast niet mogelijk, want jaar in jaar
uit trokken wij opnieuw er op uit. Neen,
dit moest een diepere oorzaak hebben.
De bloeiende narcissen, hyacinthen en
tulpen in al hun verscheidenheid van
kleuren, kondigen ons een nieuwe zomer
aan en wekken ons uit onze winterslaap.
Wij willen de stad ontvluchten en onze
longen verzadigen met frisse lucht. We
willen óns uitleven in de natuur en
grijpen daarom elk jaar weer opnieuw
deze unieke gelegenheid aan o<m ons te
verlustigen in alles wat het voorjaar ons
biedt. Vanzelfsprekend gaat onze eerste
gedachte dan uit naar het altijd frisse
en harmonische kïeurenspel, dat de bollenvelden kenmerkt.
„Vreugde en Arbeid" wil u de schitterende pracht van dit onvolprezen landschap tonen en organiseert daarom dit
jaar voor het eerst dag- en halve-dagtochten per auto, tram en fiets naar dit
jaarlijks terugkerende bloemenfestijn.
Het» uitgangspunt van al deze tochten is
te Amsterdam onze eigen toekomstige
reisafdeling, Leidseplein, tegenover Stadsschouwburg en te Den Haag, „'t Wachtje".
Bosbrug, halte Blauwe Tram.

ZONDAGOCHTEND-BIJEENKOMSTEN
ROTTERDAM, MaatictSg 14 April (2e Paasdag). Gebouw Odeon, aanvang 10.30 uur
v.m. Optreden van Anton Verheyen in zijn voordracht van Peter Krasnow „Van
den dubbelen Adelaar naar het rode Vaandel". Toegangsprijs ƒ0.35 per persoon,
alle rechten inbegrepen. Kaarten verkrijgbaar bij: N.V.V., district Rotterdam,
's-Gravendijkwal 95; de secretariaten der aangesloten organisaties en op vertoon
van lidmaatschapskaart of bondsboekje 's morgens aan de zaal.
DEN HAAG, Maandag 14 April (2e Paasdag). Odeon-Theater, Heerengracht, aanvang 10.30 uur v.m. Een filmvoorstelling .met de bijzonder mooie Indische Cultuurfilm „Tanah Sabrang" toegelicht door Mannus Franken. Tevens optreden van
3 Indische dansers. Toegangsprijs ƒ 0.35 per persoon, alle rechten inbegrepen.
Kaarten verkrijgbaar bij: Buffet Volksgebouw, Transportarbeidersbond, Fabrieksarbeidersbond, Prinsegracht 73; Metaaltaewerkersbond, Prinsegracht 72; Handels- en
Kantoorbediendenbond „Mercurius", Prinsegracht 33; Toonkunstenaarsbond, J. P.
Coenstraat 22; Transportarbeiders, af d. Scheveningen, Treilerweg 61; kantoor
„Vreugde en Arbeid", Dr. Kuyperstraat 10 en op vertoon van lidmaatschapskaart
of bondsboekje 's morgens aan de zaal.
AMSTERDAM, Maandag 14 April (2e Paasdag). City-Theater, KI. Gartmahplantsoen, aanvang 10.30 uur v.m. Een filmvoorstelling met de bijzonder mooie film
„De School des Levens" met Kathe von Nagy, Theo Lingen en Hans Moser.
Toegangsprijs ƒ0.35 per persoon, alle rechten inbegrepen. Kaarten verkrijgbaar bij:
N.V.V.-district Amsterdam, Frederiksplein 14; Ambteiiaarsbond, Sarphatistraat 92;
Bouwarbeidersbond, De Kempenaerstraat 51; Diamantbewerkersbond, Plantage
Franselaan 9; Fabrieksarbeidersbond, H. Houttuinen 10; Handels- en Kantoorbediendenbond, P.C. Hooftstraat 179; Bond van Hotelpersoneel en Sigarenmakersbond, Stadhouderskade 126; Metaalbewerkersbond, 2e J. v. d. Heydenstraat 101;
Meübelmakersbond, Da Costakade- 69; Bond van Overheidspersoneel, Stadhouderskade 139; Typo-.en Lythografenbond, Leliegracht 47; Bond in de Voedingsbedrijven, Sarphatikade 21; Bond van Kledingindustrie, Reguliersgracht 80; Kantoor
„Vreugde en Arbeid", Amstel 224—226 en op vertoon van lidmaatschapskaart of
bondsboekje 's morgens aan de zaal.

„GEVONDEN"
Op de personeelsontspanningsavond van het N.V.V., „Vreugde en Arbeid" en Arbeiderspers op Vrijdag 21 Maart 1.1. in Bellevue een
RIJWIELBELASTINGMERK,
hetwelk is terug te bekomen bij het kantoor van „Vreugde en Arbeid", Amstel
224—226, Amsterdam-C.

Tochten van Amsterdam:
Tocht I. Halve dagtocht per autobus,
vanaf 21 April, dagelijks. Prijs ƒ1.50 per
persoon, vertrek 13.30. terug 18 uur.
Tocht II. Dagtocht per autobus, vanaf
20 April, elke Zondag. Prijs ƒ3.— per
persoon, koffiemaaltijd inbegrepen, vertrek 10 uur, terug 18 uur.
Tocht III. Dagtocht per tram, vanaf 20
April elke Zondag. Prijs ƒ2.— per persoon, koffiemaaltijd inbegrepen, vertrek
9.30 uur, terug 18 uur.
Tocht IV. Fietstocht, vanaf 20 April elke
Zondag. Prijs ƒ0.60 per persoon, 2 consumpties (koffie, thee of chocolade) inbegrepen) vertrek 9 uur, terug 18 uur.

Hef vo//e pond

A
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Tochten van Den Haag:
.:

Tocht V. Dagtocht per tram, vanaf 20
April elke Zondag. Prijs ƒ 2.— per persoon, koffiemaaltijd inbegrepen, vertrek
9.30 uur, terug 18 uur.
Tocht VI. Fietstocht, vanaf 20 April elke
Zondag. 'Prijs ƒ0.60 per persoon, 2 consumpties (koffie, thee of chocolade) inbegrepen, vertrek 9 uur, terug 18 uur.
Aanmeldingen schriftelijk zowel als
mondeling, té richten tot Reisbureau
„Vreugde en Arbeid", voorlopig Amstel
224—226 te Amsterdam, of Dr. Kuyperstraat 10 te Den Haag.
Levensmiddelenbounen medebrengen Zij,
die niet in het bezit zijn van wisselbonnen voor boter, wordt aangeraden een
klontje boter van huis mede te nemen.
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bdoel Hamid, de sultanskalief, die in
1909 door de zogenaamde Jongs
Turkse revolutie uit Turkije verdreven
werd, was naar het oordeel van alle
historieschrijvers een uiterst reaction»
nair regeerder. Maar hoezeer hij zijn
land ook gesloten hield voor westerse
invloeden: wanneer er iets op het ge»
bied van westers amusement tot zijn
hoofdstad doordrong, moest zijn groot'
vizier aanstonds voor een privé»voorstel»
ling zorgen.
Virtuozen en gezelschappen, die vóór de
wereldoorlog Europa bereisden, zagen in
zulke privésvoorstellingen niets onge*
woons. Ze waren gebruik bij alle grote
en kleine vorsten. De vertoningen in het
paleis van den" sultan van Turkije had»
den, als wij den Nederlandsen impre»
sario Jos. Schürmann geloven mogen,
dan ook maar één bezwaar: ze leverden
bijna niemendal op. Het was niet de
schrielheid van den Turksen heerser, die
daarvan de schuld was, maar de heb»
zucht van de vele Turkse autoriteiten,
die het honorarium door hun handen
lieten gaan en er een deel van in eigen
zakken goochelden.
Onder die omstandigheden is het gemak»
kelijk te begrijpen, dat Schürmann maar
matig vereerd was, toen hij een invitatie
kreeg, om het Franse vaudeville*gezel»
schap, waarmee hij Europa bereisde en
•waarmee hij ook Constantinopel aan»
deed, in een privé»vertoning aan den
sultan voor te stellen. Met voorzichtig
gekozen woorden, maar daarom niet
minder duidelijk, liet hij zijn bezwaren
maken. En pas toen hij de toezegging
gekregen had. dat geen klevende strijk»
stok zijn rechtmatige aandeel zou be»
snoeien, ging hij op de invitatie van den
sultan in.
Het werd een vreemde vertoning. In
een grote zaal van het paleis zat alleen
de sultan met zijn groot=vizier. Rondom
hem een zee van lege stoelen. Maar in

de loges woonden bovendien de harem»
dames de voorstelling bij, aan het oog
onttrokken door enorme gazen gor»
. dijnen.
Men had „De dame van Maxim" voor
deze voorstelling gekozen en Valentine
Joissant, de ster van de groep, vervulde
de hoofdrol. Maar van stemming was
nauwelijks sprake. In doodse stilte ver*
liep het gehele eerste bedrijf. Een zenuw*
achtige stemming groeide achter de
coulissen in de korte pauze. Hoe kon
men zonder enige reactie „grappig" zijn?
De zaak scheen op één catastrofe uit te
zullen lopen. Het tweede bedrijf scheen
het nauwelijks beter te doen. Wel klonk
soms een onderdrukt gegichel achter de
gazen gordijnen, maar de sultan ver*
roerde zich niet.
Voor het derde bedrijf zocht de groot»
vizier den impressario achter de cou*
lissen op.
„Zijne majesteit is zeer in zijn schik!"
was zijn verrassende mededeling. Het
tweede bedrijf bevalt hem bijzonder.
Laat dus het derde weg en speel het
tweede nóg een keer!"
Aldus geschiedde en andermaal ver*
scheen de groot*vizier op de planken.
Men vreesde al, het tweede bedrijf drie
keer te moeten spelen, maar de hoge
functionaris kwam slechts in persoon
het honorarium brengen.
„Laat nog eens „halen", zei hij. „Groet
den sultan en laat hem zien, dat het
zegel van de beurs ongeschonden is."
Het scherm ging omhoog en Schürmann
stelde zich buigend naast Valentine
Joissant op, zijn honorarium schijnbaar
achteloos in de hand. De sultan ricntte
zijnerzijds een toneelkijker over het
voetlicht heen en knikte daarna in*
stemmend. •
In de kleedkamer opende de impresario
de verzegelde beurs. Er zaten vierhon*
derd Turkse ponden in.
„Dit was de enige keer", vertelt Jos.
Schürmann in zijn mémoires, „dat ik 'n
Turkije het volle pond kreeg !'r

(Foto's: „Arbeid")
Elke visser op snoekbaars heeft
een
>»aat,
waarmede hij
8
amen het grote
eleepnet trekt.
' Set net wordt vakkundig klaargelegd,
?°dat de touwen bij
«et uitvieren niet
Verward kunnen geHet uitzetten van
«et sleepnet
"et eerste resultaat
van een paar trui»
Vissen: een paar
taooie snoekbaarzen.
kleine reparaties, zo*'s
'tbijboeten van
e
"
t net worden mette
>} aan boord verricht.
^e vissers laten zich
*J«t eten goed smake
n.. Op de hurken
r
°n.dom een „Volen^arnmer zoodje": vis
611
aardappelen teza*öeu in één pan gekookt.
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et is donker en nevelkoud, als wij 's morgens vier uur naar
het havenhoofd toeglijden op het reutelende hakkepof»
fhythme van de pas aangeslagen motor. Van alle kanten komen
de kleine vissersbootjes op de smalle haveningang aan.
«Bakboord je roer....!", praait de uitkijk op de voorplecht.
fe schipper aan het roer gooit zich met zijn volle gewicht
°p de helmstok en daar schiet de Volendammer visbotter
door de nauwe toegangspoort het ruime-sop in. Meteen wordt
de motor stopgezet, de aangeslagen zeilen worden gehesen,

e

en zijzwaard tjompt met kletsend ge'
'üid in de golven en daar gaan wij —
°P de kracht van de wind — schuin
Optornend tegen de felle noordooster.
'l het witte schijnsel van de maan lich»
*en de zeilen van andere botters vreemd
°P tegen de donkerte van lucht en
^ater. Spettend komen de druppels van
"et opgeworpen buiswater op het dek
neer.
"e V.D. 87 -is op weg naar de visgron»
den, die de schipper, op hoop van zegen
^an een goede vangst, voor deze keer
"eeft uitgekozen.
'n de kleine kajuit, waar je alleen ge'
" u kt kunt staan en waar de kooien van

de mannen de meeste ruimte in beslag
nemen, is de jongen reeds de kachel
gaan aanmaken. Uit de rookpijp van de
lage, op een fornuis lijkende kachel —
uit voorzorg met ijzeren draden ver»
ankerd, opdat hij bij zwaar weer niet zal
omvallen — komt de rook op het voor»
dek naar buiten kronkelen, met kleine
borrelgeluidjes, wanneer de schuit even
deint op een aanrollende golf. Als de
kachel goed brandt wordt er meteen
koffie gezet, want een visserman zonder
koffie is als een motor zonder benzine.
Verstijfd als de visser vaak is door het
overkomende ijskoude water en de felle
wind, kan hij het zware werk alleen
maar volhouden, als hij zich af en toe
eens kan verwarmen aan een „bakkie"

koffie. En zo zitten wij later ook binnen
in de kajuit en „doen een bakkie", met
de koude handen rondom de grote mok
geklemd en in ons het prettige gevoel
van de warm verglijdende slokken.
Een half uur daarna beginnen de schip»
per en zijn knecht de netten in gereed»
heid te brengen. Ze worden achter aan
stuurboord, half over boord netjes klaar
gelegd, zodat het sleepnet, bij het uit»
zetten, zonder moeite uitgevierd kan
worden. Het klaar leggen doet de. schip»
per zelf, want dat moet buitengewoon
secuur geschieden. Het kleinste foutje
kan een grote geldelijke schade»post en
op zijn minst genomen een hoop tijd»
verlies betekenen. Als dat gedaan is,
bemerken wij eigenlijk pas, dat wij niet

zomaar op eigen initiatief zeilen. Wij
horen den schipper een andere botter
praaien en wij vernemen, dat die van
zijn maat is, met wien hij samen vist,
want een .sleepnet moet minstens door
twee botters uitgezet en gesleept wor»
den. De maat komt langszij en als na
enig over en weer schreeuwen — waar»
van wij niets verstaan — de beide schip»
pers het eens kunnen worden over de
geschiktheid van de visgrond, kan het
eigenlijke werk beginnen. Een lijn, waar»
'aan de eigen netten reeds vastzitten,
wordt overges<ooid; de maat maakt zijn
netten aan de andere kant vast en het
sleepnet wordt vanaf de twee botters
tegelijk uitgezet. Gedurende het uft»
vieren is op elk van de botters het roer

Oplossingen

De schijven 3 en 48
De zwarte schijf op veld 3 en de witte
op veld 48 nemen een bijzondere plaats
in. Ze zijn voor beide kleuren het
enige stuk, 'dat niet alleen het midden
kan bezet houden, maar ook naar beide
vleugels kan worden gespeeld.
Men verdeelt het dambord (denkbeeldig)
in drie afdelingen: het midden (centrum)
en twee vleugels. De overgang is niet
altijd zo gemakkelijk aan te geven, maar
als men het spel in de aanvangsstelling
opzet, kan men deze verdeling het best
op de volgende manier aangeven:
Voor wit wordt de linkervleugel gevormd
door de ruiten: 31 32, 36, 37, 41. 42, 46
en 47. De rechtervleugel door de ruiten:
34, 35, 39. 40, 44, 45, 49 en 50. Daartussen
ligt natuurlijk het centrum. Hieruit volgt
vanzelf de overeenkomstige verdeling van
het spel van zwart. De rechtervleugel
van wit staat opgesteld tegenover de
linkervleugel van zwart.
Wat nu die schijven 3 en 48 betreft
krijgt fien de beste indruk van hun betekenis, als men in de aanvangsstelling
de volgende opening speelt:
Zwart
Wit
18—23
1. 33—28
12—18
2. 39—33
17—21
3. 31—27
21—26
4. 37—31
Zwart

Wit

Vervolg van de vorige pagina.
vastgesjord tegen de achterwand van de
schuit, een bazaan^zeil en een kluiver
zijn bijgezet, waardoor de botters met
de zijkanten vóór de wind komen te
liggen en zo wordt het grote sleepnet al
drijvende langzaam gesleept. Dan begint
er een tijdje van niets doen -- want,
nietwaar, de wind, de schuit en het net
doen alles — en wij krijgen gelegenheid
om den schipper aan het praten te
krijgen over het reilen en zeilen van de
visserij in het Uselmeer.

Er wordt op snoek=baars gevist. Deze
vissoort is, na de indijking, door de
Heide»maatschappij in het Uselmeer uit»
gezet. Dit heeft tot zulke goede resul»
taten geleid, dat het gelukken van het
snoekbaarsbroed op het ogenblik alleen
nog maar bevorderd wordt door op ge»
schikte plaatsen nesten in het water* te
zetten. De snoekbaars is namelijk een
vis, die het kuit verzorgt Wat de vangst
betreft, heeft 1941 niet aan de gestelde
verwachtingen voldaan. Het beroep van
visserman is wel erg wisselvallig en nog
al eens afhankelijk van .het geluk, maar
over het geheel genomen zijn de ver»
diensten van dien aard. dat alleen zij,
die het meeste verdienen, „de boel
klaar kunnen houden", om met de woor*
den van onzen zegsman te spreken.
Bij de meeste visserlui, die vroeger goed
hun brood hadden, is het daarom veelal
zó, dat schraalhans keukénmeester is
geworden.
Toen de Zuiderzee ingedijkt werd, was
het voorzien, dat de vissers daardoor in
de knel zouden komen. Daartoe werd de
Zuiderzee=steunwet aangenomen, om de
gevolgen hiervan op te vangen en de
vissers schadeloos te stellen. Met enige
bitterheid merkt onze gastheer in dit
verband op, dat het woord van één van
onze vroegere staatslieden: „Aan dit

Zwart: 20 schijven OD l t/m. 11, 13, 14,
15, 16, 18, 19, 20, 23 en 26.
Wit: 20 schijven op 27, 28, 31 t/m. 3.6
38. 40 t/m. 50.
Als wit nu eens geen stuk op ruit 48 had,
zou hij 41—37 of 42—37 moeten spelen
(wit zou moeten „sluiten", zegt men) en
dan ontstaat een bijzondere vorm van
spel, die men een „opsluiting" noemt. In
dit geval een opsluiting van wit's linkervleugel. Zo zi.in er ook opsluitingen aan
de rechtervleugel.
Maar wit heeft nu nog een stuk op veld
48 en daardoor kan hij de opsluiting ontgaan, door eenvoudig een tijdzet te
maken, bijvoorbeeld 44—39, zwart 26 x 37.
wit 42x31.
De aanwezigheid van schijf 48 maakt het
voor wit dus mogelijk om door een eenvoudige ruil, een ongewenste stelling te
ontgaan.
Voordat we nu dieper ingaan op die opsluitingen (waar heei wat over te vertellen is), is het voor de beginnende dammers nodig, nog even een voorbeeld te
geven van een opsluiting aan de rechtervleugel. Nu bij zwart. Maar het is duidelijk, dat wat voor zwart geldt, ook toepasselijk is op dergelijke stellingen bij
wit.
We spelen nu in de aanvangsstelling als
volgt:
Wit
1. 33—28
2. 31—26

Zwart
16—21

KLASSE A.
No. 9. (Van P. Sonier):
22—18 (16x38), 29—23 (38x29), 23—19
(24x33), 39x28 (30x39), 44x11,
No. 10. (Van M. Fabre):
39—34 (29x47), 36—31 (26x46), 27—21
(16x38), 48—12 (46x40), 42x33 (47x29),
45x1.
Eveneens winnend is de volgende afwikkeling, die dus ook als oplossing geldt:
49—44 (29x47), 39—33 (47x29), 27—21
(16x38), 48—43, (38x40), 45x1 (13—18),
1x15 (30—34), 15—33 (34--10), 28—22
(40—45), 33—50 (25—30), 22—17 (30—34),
17—11 (34—39), 50x17 en zwart kan niet
dam nemen wegens wit 11—6.
No. 11. (B. C. Keiler in een partij om het
kampioenschap van Nederland).
32—27 en wit dreigt door 27—22, 28—23,
30 x 10 en 33 x 31 een schijf te winnen.
Zwart kan niet 18—23 spelen wegens wit
30—24, zwart 23 x 34, wit 40 x 16.
Op zwart 24—29 volgt wit 33 x 24, zwart
18—23. Hierna staan er voor wit twee
wegen open:
Ie.' Wit 28—22, met behoud van schijfwinst, want op zwart 14—20 volgt wit
36—31 en 22—18, 17 x 16. Op zwart 12—17
voigt wit 48—43, zwart 17x28, wit 24—20,
zwart 14x34, wit 40x9, zwart 3x14, wit
38—33.
2e. Wit 38—32, zwirt 14—20, wit 39—34,
zwart 20x29, wit 37—31, zwart 26x37,
wit 32x41, zwart 23x21, wit 34x14, dat
op de duur tot winst leidt, al zijn er
nog moeilijkheden te overwinnen.
Tussen deze varianten hadden de oplossers dus keus In gevallen, waarin voor
zwart een belangrijke verdediging werd
verzuimd aan te geven, werden oplossingen natuurlijk als fout beschouwd.
Verder rest zwart (na 32—27 van wit)
nog één zet, n.l. 14—20. Hierop kan wit
op twee manieren zijn doel bereiken. Het
aangeven van één manier was dus voldoende:

En nu is zwart opgesloten aan zijn rechtervleugel. In dit geval kunnen de schijven 17 en 21 niet gespeeld worden, terwijl
men in het vorige geval bij wit opmerkte,
dat enige stukken van wit's linkervleugel
eigenlijk buiten het spel werden gehouden.
Zoals gezegd: aan deze opsluitingen zit
méér vast. Het bovenstaande dient dan
ook alleen om het begrip: opsluiting
enigszins duidelijK te maken. Trouwens
ook bij de vraagstukken zullen de opsluitingen spoedig een rol gaan spelen.

Ie. Wit 28—23, zwart 18x29 (want op
zwart 19 x 28 volgt wit 30 x 19, zwart 13 x 24
en wit 33x2), wit 39—34.
2e. Wit 27—22, zwart 18x27, wit 30—25,
zwart 13—18 (A), wit 25x23, zwart 18x29,
wit 39—34, zwart 8—13. wit 34x23 en op
zwart 13—18 volgt wit 28—22.
A. Op zwart 24—30 (geeft men 'deze
variant, dan mag dit antwoord niet over
het hoofd worden gezien!), wit 25x23,
zwart 13—18, wit 35x24, zwart 18x20,
wit 28—22! zwart 27x18, wit 37—31, zwart
26 x 37, wit 38—32 en 33 x 2.

grote werk zal geen smetje kleven", een
ijdele klank is gebleven, daar de toe*
passing der -wet veel te wensen heeft
overgelaten.

No. 12. (A. K. W Damme in een partij
om het kampioenschap van Nederland).
40—34 (11—17), want op 11—16 of 8—13
speelt wit 31—27 en 42—38 en is zwart
na enkele zetten verloren.
24—19 (18—22), 19—13 (22x24), 13x2
(24—29), 37—32!! Hier wordt opgemerkt,
dat nu ook 2—35 nog zou winnen.
Vooral dit vraagstuk had vele foutieve
uitwerkingen, waarvan wij de volgende
week enige zullen behandelen,

In die tussentijd hebben wij den knecht
al eens met een bezorgd gezicht in het
water zien turen. De oorzaak blijkt te
zijn, dat wij niet verder afdrijven, dus
dat het net ergens op de bodem vastzit.
Wij horen van den schipper, dat door
de laatste ijsgang de bodem dermate
omgewerkt is, dat vele vissers hun netten
daardoor al gehavend of verspeeld
hebben. Al het werk is voor niets ge»
weest, veel tijd is verloren gegaan, want
als na veel moeite het grijzig»vieze net
gelicht is, zijn er slechts twee snoek'
baarzen gevangen.
Later op de dag wordt' het andermaal
geprobeerd en het treft ons daarbij met
welk een noeste ijver en vlijt getracht
wordt de vangst te doen slagen.
Als, tegen de avond, na geruime tijd
van niets doen. het net weer gelicht
wordt, blijkt niettemin, dat de vangst
ook dit keer weer erg gering was.
Slechts elf staalkleurige snoekbaarzen
doen wanhoopspogingen om te ont»
snappen uit het vasthoudende net. Etf
snoekbaarzen voor een hele dag vissen,
want het is hiermede voor vandaag af'
gelopen. Een pover resultaat!
Als het donker is geworden en wij in
de haven in de kajuit om een „Volen*
dammer zoodje" gehurkt zitten, gaat het
gesprek al weer over het werk van do
volgende dag, waarbij de hoop uitgaat
naar een mogelijke grote vangst op die
en die visgronden. Het Volendamrner
zoodje — vis en aardappelen in écn
pan samen gekookt, lekkerder dan enige
visschotel ergens anders — vult de
kleine kajuit met damp. de kachel snort
en alleen de zachte deining doet ons er
aan herinneren, dat wij op een boot zijn
en niet in het paradijs.

KLASSE A.
No 4.
Zwart

Wit
Zwart: 7 schijven op 7, 8, 9, 10, 12, 14
en 18.
Wit: 7 schijven op 19, 21, 23, 24, 38, 39
en 40.
No 5.

Zwart

Wit
Zwart: 2 schijven op 16 en 30.
Wit: schijf op 33. Dam op 1.

Klasse B.
No 6.
Zwart

Wit
Zwart: 10 schijven op 5, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 16, 20 en 36.
Wit: 10 schijven op 22, 27, 31, 33, 34, 38,
44, 46, 47 en 48.
No. 7.
Zwart

KLASSE B.
No. 9. (Van A. K. W. Damme):
48-—13 (25x34), 22—17 (11 x31), 42—37
(31x33), 35—30 (16x40), 30x19 (13x24),
45 x 5.
De beginzet 42—37 leidt op bijna gelijke
wijze tot winst en is dus ook een goede
oplossing.
No. 10. (Van A. K. W. Damme):
44_39 (26x37), 48—42 (37—48), 43—38
(48x28), 38x18 (12x34) 33x4 34—40),
4—22 (40—45), 22—50.
No. 11. (Van Lecocq):
38—32 (30—35), 39—33 (29x27), 40—34.
No. 12.
In dit vraagstuk wint wit eenvoudig door
4—15 te spelen en — al naar gelang zwart
slaat — bij de volgende zet schijf 30 of
dam 19 op veld 24 te offeren.
Als het witte stuk op veld 30 een dam is
in plaats van een schijf, staat do zaak
echter anders. Dan is er maar één oplossing, rU. die van vraagstuk B no. 15, die
enige oplossers ook al in no. 12 hebben
gevonden.
Deze vraagstukken geven dus een leerrijke vergelijking.

Onze wedstrijd
Evenals de vorige week het geval was,
vormen ook nu de volgende vraagstukken
een aparte wedstrijd. In beiae klassen
wordt een fraai boekwerk als prijs uitgeloofd. Men behoeft alleen de oplossingen
in te zenden vooi de Klasse waarin men
meedingt. Wie oplossingen van de problemen van beide klassen inzendt, wordt
geacht alleen in klasse A me° te doen.
De vier vraagstukken zi]n ditmaal alle
uit onze lezerskring. Voor alle geldt:
„Wit begint en wint".

Wit
Zwart: 9 schijven op 6, 7. 8, 9, 10, 13, 17
20 en 37.
Wit: 9 schijven op 16, 23. 28, 29, 33, 34,
38, 44 en 47.

Oplossingen worden ingewacht tot uiterlijk 21 April. Adresseren: Redactie Weefcblad „Arbeid", Postbus 100, AmsterdamOp omslag of briefkaart duidelijk „Damrubriek" vermelden.

Vriendelijk verzoek
Inzenders van oplossingen van
puzzles, raadsels en damproblemen
wordt verzocht steeds op de
voorzijde dei briefkaart of op de
briefomslag duidelijk de rubriek
te vermelden, waarvoor de inzen»
ding bestemd is. Bij de puzzle ook
steeds het nummer zetten! En
nimmer andere mededelingen voor
redactie of administratie bij de
oplossingen insluiten.
Klachten over de bezorging richte
men aan de administratie van
„Arbeid", Postbus 100. Amsterdam.
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Gebonden
in liniMMi
HANDBOEK VOOR DE NATUURGENEESWIJ/E
band
Betaalbaar in maanDOOR
delijkse termijnen
van f l.— of meer,
ARTSEN
naar verkiezing.
NIEUWE. HERZIENE UITGAVE
De Natuur als Arts is een hoek. waarin men niet
zal zoeken naar iJe meest voorkomende
ONMISBAAR VOOR ELK tevergeefs
kwalen of afwijkingen en evenmin vergeefs naar
de
wijze,
waarop daarvoor genezing of althans
JONG HUISGEZIN
verlichting is te vinden. Het Is geschreven voor
iedereen, d.w.z. het bevat geen geleerde of ingewikkelde betogen; op eenvoudige, heldere en
boeiende wijze wordt de lezer bekend gemaakt
met de inrichting en de werking van ons lichaam,
. hetgeen, In verband met de hieromtrent bij zo
velen bestaande onkunde, van grote betekenis is.
Hoevele zieken worden niet gekweld door de vraag
naar wat zich in hun lichaam afspeelt! Een duidelijk beeld van het ingewikkeld samenstel daarvan,
en bekendheid met de functies der organen kunnen den zieke reeds veel verlichting brengen en
hem de rustgevende zekerheid geven, dat hij met.
behulp van den arts, zijn genezing aan de Natuur
kan overlaten.
Dit boek beoogt geenszins de patiënten aan te
moedigen om zelf te dokteren. Het wil den lezer
bevestigen, dat hij in zijn diepste wezen terecht
overtuigd is van de geneeskracht der Natuur.

Dr.F.WOLFENIJ.HETTEMA

OVERZICHT

VAN

DE INHOUD

Eerste deel: HET MENSELIJK LICHAAM.
Ons lichaam. Bouw. ontwikkeling, verrichting. —
Het skelet. — De spieren. — Het bloedvatenstelsel.
Rode en witte bloedlichaampjes. Lymphe. Het hart,
de slagaders en aders. — De ademhaling. Ademhaling door longen en huid. Stem en spraak.
Longen. Huid, warmteregeling. — De spijsverteringsorganen. Gebit, speekselklieren. Maag en
darm. Lever, gal, alvleesklier, milt. — De urnieorganen. — De geslachtsorganen. Teelballen, zaad
Formaat 17 x 25 cm.
Eierstokken. baarmoeder. Zwangerschap, bevruchting. — De klieren met Interne secretie. — liet
zenuwstelsel. Neuronenketen, ruggemerg, reflexbaan. De hersenen: schors, centra. Kleine hersenen. — De zintuigen. Het oog,
optiek en mechaniek. Bij- en vèrziendheid. Het oor, uit- en inwendig. E venwichtsorgaan. Reuk, smaak, tastzin.
Tweede deel: GEZOND LEVEN.
Wat moeten wij eten. Eiwitminimum en -evenwicht. Vlees vermijden, vegetarisme,
naturistische voeding. Aardappelen. Vetbehoefte. Zuren. Keukenzout. Brood, groente.
vruchten, melk, karnemelk, genotmiddelen. — Toegepaste voedingsleer. — Kleding.
— Woning. Stedenbouw, woninginrichting. — Over liefde en huwelijk — De
opvoeding onzer kinderen. Opvoeding voor de geboorte, verzorging voeding
gymnastiek van de zuigeling. Het oudere kind, de school. Puberteit.
Derde deel: DE ZIEKTEN EN HAAR GENEZING.
Liclit. Spectrum. Genezende werking, zonbehandeling. — Lucht. — Water
Koud eu warm water. Baden, wikkels, compressen. Drinkkuren. — Massage. Strijkmassage. Weerstandsmassage. Zenuwmassage. — Gymnastiek.
Reeksen oefeningen. Kindergymnastiek. Ademhalingsoefeningen. • — Psychotherapie.
Psycho-analyse, hypnose.
—
Dieet- en vastkuren. Koortsvoeding, vastkuren, gedeeltelijke vastkuren. Vruchtenkuren.
—
Geneeskrachtige kruiden. Verzamelen, bewaren. Bestanddelen, toepassing — Ziektebeliandeling. Het nieuwe standpunt. Natuurlijke geneeskracht. Homoeopathie.
— Constitutie en ziekten. — Lymphatische constitutie. Scrofulose: ontstekingen
van huid en slijmvliezen, oog- en oorontstekingen, gezwollen amandelen, kromgroeien. Exsudatieve diathese: Huiduitslagen, dauwworm, maagdarmcatarrü —
Constitutionele storingen van het bloed, ürinezure diathese: jicht, spier- en.
gewrichtsrheumatiek, ischias, spit, migraine. Bloedontaarding: bloedarmoede, bleekzuclit, witbloedigheid. — Constitutionele storingen der klieren met interne secretie.
Scnildklier: krop, Basedow, myxoedeem. Kiemklieren: vetzucht, hysterie, beenverweking. Hersenklieren: abnormale groei. Bijnieren: bronsziekte. Alvleesklier:
suikerziekte. — Constitutionele storingen der zenuwelementen Zenuwzwakte,
vallende ziekte, asthma. — Stofwisselingsstoringen. „Gebrekziekten": scheurbuik,
beri-beri, rachitls. Tuberculose. Chronische obstipatle. Kanker. Andere gezwellen.
— Systeemziekten. Luchtwegen: keelcatarrh, strottenhoofdcatarrh, kroep, catarrh
van de luchtpijp, longontsteking, borstvliesontsteking. Hart en vaten: hartspier- en
hartontstekingen, klepgebreken, hartkloppingen. Vaatverkalking, aderontsteking,
spataders, aambeien, beenzweren. Lymphestelsel: lymphevaatontsteking, lyinphestuwmg, wandelende nier. Blaascatarrh, blaassteen, blaasgezwellen, blaaszwakte,
bedwateren. Geslachtsziekten: syphillis, gonorrhoe. Maagdarmkanaal: mond- en
landziekten; amandelontsteking, tnaagaandoeningen, o.a. maagkramp, maagzuur,
maagzweer. Darmcatarrh, maagdarmeatarrh, darmkoliek, blindedarmontsteking
Breuken. Ingewandswormen. Lever en galblaas: leververgrotiug, schrompelnier
Galblaasontsteking, geelzucht, galstenen. Miltaandoëningen. Zenuwstelsel: hersenbloeding, hersenschudding, hersenvliesontsteking, hoofdpijn. Ruggemerg: ruggemergontsteking, spinale kinderverlamming, ontsteking der ruggemergvliezen zenuwzwakte en hysterie. — Besmettelijke ziekten. Mazelen, roodvonk, waterpokken,
pokken, diphterle, angina, griep, kinkhoest, bof. belroos, steenpuisten, dysenterie.
typhus, cholera, nekkramp. — Vruiiwenziekten. — Eerste hulp bij ongelukken.
Bewusteloosheid (kaakgreep, kunstmatige ademhaling l, zonnesteek. Verstikking,
vergiftiging (maagspoeling), verbranding, bevriezing, verdrinken (handgrepen).
Vreemde voorwerpen in oog en oor Versttiikingen, beenbreuken < noodverband);
bloedingen (bloedstilling, wond verband). — De huisapotheek.
Dit begerenswaardige boek bieden wij D aan, gebonden in linnen band tegen de
prijs van ƒ6.20.
Betaalbaar in maandelijkse termijnen van ƒ l.— of meer, naar verkiezing
Spoedige bestelling van deze buitengewone aanbieding is gewenst. Het complete
boek wordt direct na ontvangst van onderstaand besteltailjet toegezonden door
GEBIt. GRAACJW's Ultg.-Mij. en Boekhandel N.V. te A'dam, Singel 80. TeL 464BO.
DCCf Cl D11 ICT Ondergetekende verzoekt GEBROEDERS GRAADW's Uitgevers•**•»• l k k U l k w t l Maatschappij en Boekhandel N.V. te Amsterdam. Singel 80,
franco te zenden:
1 ex. Wolf-Hettema, De Natuur als Arts, gebonden in linnen band,
volgens aanbieding In „Arbeid" van 4 April 1941, voor de prijs van f 6.20,
en wenst dit bedrag te betalen in maandelijkse termijnen van f
*).
Naam:
Volledig adres:
*) S.v.p. duidelijk aangeven welk bedrag per maand betaald zal worden.
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Van huis tot huis
Beste Riek,

den we er met elkaar aan kunnen wer»
ken en er van alles in kunnen zetten.
Ik zit, heerlijk te het zonnetje, deze
Daar is echter geen kijk op: alle tuintjes
brief te schrijven. Als je bij ons aan
zijn verhuurd. We mochten nog van ge»
' de act .erkan t van het huis op de wa» luk spreken, dat we dat aardappelveldje
randa zit, zou je denken dat het al
konden krijgen, al is het dan een kwar»
zomer is. maar o wee, als je je neus
tier fietsen bij ons vandaan. Jullie hebt,
aai. de voorkant van het huis buiten
wat dat betreft, toch wel een heleboel
hei raam steekt Dan wordt deze illusie
vóór bij ons, stadsmensen.
je wel ontnomen.
Hoe vind je dat we nieuwe stoffen
Rie zit bij me en schrijft jook. aan jou.
krijgen? Ze zijn van melkwol, celvezel
Ze heeft rode hond gehad en mocht
en kunstzijde. Van deze producten, af»
vandaag vo>,r het eerst weer naar buiten.
zonderlijk en in combinatie met wol of
We hebben het gelukkig bijtijds gemerkt
katoen, wordt nu letterlijk van alles
en we hopen nu maar, dat de kinderen
gefabriceerd: herenstoffen, dassen, fla»
van mevrouw De Vries het niet zullen nel, lingerie, dekens, pluche voor stoel»
krijgen. Ze is er gelukkig niet ziek van
bekleding en gordijnen, overhemden,
geweest, al mocht ze natuurlijk niet naar
lakens, slopen, tafelgoed, satijn, damast,
buiten. Ik zelf had het gevoel of ik een kousen, schoenen, hoeden, tassen enz.
grote dochter had, die met vacantie
Door een speciale bewerking worden
thuis was. We hebben het samen heel
hoeden en schoenen waterdicht gemaakt.
gezellig gehad. Tegen het einde van de De melkwol is een dierlijk product — de
week gaat Rie weer naar haar betrek» celvezel en kunstzijde zijn plantaardige
king. Dan zal ik Het wel weer stil producten.
hebben. Rie heeft hier een nieuwe Van kunstzijde — men noemt deze zijde
vriendin gevonden, de dochter van een
tegenwoordig rayon — worden de mooi»
onzer kennissen, Alie van Duren heet ze. ste stoffen gemaakt. Ze zijn haast niet
Het is een leuk, vlot kind en ze is een
van natuurzijde te onderscheiden en veel
jaar ouder dan Rie. Ik vind het voor sterker.
Rie reuze leuk, ant ik ben zo veel
Het is toch eigenlijk wel een wonderlijk
ouder en hoewel ik uitstekend met haar
iets, dat de machines de taak van de
overweg kan en zij alles met mij be» zijderups hebben overgenomen e n . . . .
eigenlijk verbeterd. Want de zijderups
spreekt, is het toch nodig, dat zij een
meisje van haar eigen leeftijd heeft om
spint draden van onregelmatige dikte,
eens mee te praten. Je weet zeker ook
door de machines, die kunstzijde ver»
nog wel, hoe wij vroeger al onze harts» vaardigen, geven een prachtige gladde
geheimen aan elkaar toevertrouwden.
draad. Juist door die gladde draad heeft
Alie is Zondag eert hele dag bij ons het vuil veel minder vat op deze kunst»
geweest en a.s. Zondag gaat Rie naar zijde, dus zij behoeft niet zo gauw te
de Van Duren's.
worden gewassen. Dit wassen is echter
Het was Zondag echt leuk. We hebben
toch geen bezwaar, mits men de kunst»
verscheidene spelletjes gedaan.
Dat zijde een goede wasbehandeling geeft.
deden we vroeger met de jongens ook
Dit kan men doen door de zijde in lauw
wel eens, maar het is toch veel aardiger, zeepsop zonder bijtende stoffen te was»
als je met meer personen bent. De jon» sen — de zijde niet te wringen en met
gens maakten Maandag tenminste de op»
een niet te hete bout te strijken. De
merking, dat het toch eigenlijk veel kleuren blijven dan prachtig en na iedere
wasbehandeling is het kledingstuk, dat
fijner is, een groot gezin te hebben.
van deze zijde is gemaakt, weer als
Ik geef ze volkomen gelijk, de opoffe»
ringen, die een groot gezin van je vr .agt,
nieuw". Deze rayon wordt in alle moge»
worden toch voor een groot gedeelte
lijke tinten geverfd. Er zijn prachtige
weer vergoed do->r de gezelligheid, die
dessins bij. Door de zijde met een spe»
het met zich brengt.
ciaal procédé te behandelen wordt ze
Henk is jaloers op jullie, dat je zo fijn
kreukherstellend gemaakt, zodat het
in de tuin kunt werken. Hij neemt ook
bezwaar, dat wij vroeger tegen kunst»
een stukje grond, al was het dan alleen
zijde hadden, n.l. dat het zo gauw
maar om wat aardappelen te poten. Dat
kreukte, is opgeheven.
Nu, beste Riek, ik moet voor m'n eten
vereist niet zo heel veel tijd en zorg en
gaan zorgen. De groeten van huis tot
het is toch wel lekker als je zelf eens
huis en in het bijzonder van je
wat uit je eigen tuin kunt halen.
COR.
Het liefst zouden wij een volkstuintje
Werkendam, l April 1941.
hier dicht in de buurt hebben. Dan zou»

* HELPT ELKAAR *
Voge/verc/riet
Een lezeres uit Amsterdam schrijft: On»
aangename vlekken geven vogeluitwerp»
selen op de kleren — vlekken die zich
niet gemakkelijk laten verwijderen. Het
best kan men dergelijke vlekken weg»
werken met tetra, benzine of alcohol.
Zijn de stoffen kleurecht, dan kan ver»
dunde, ammoniak worden gebruikt (één
deel ammoniak op vier delen water).
De spiegel tegen kurken
Een lezer uit Hillegom geeft de volgende
nuttige wenk: Spiegels, die tegen een
vochtige muur hangen, kan men tegen
vochtinwerking behoeden door aan de
achterkant de vier hoeken van kurken
te voorzien.
Glibberige sponsen
Sponsen waar de zeep niet goed wordt
uitgespoeld, aldus bericht ons een leze»
res uit Soestdijk, worden dikwijls glib»
berig.en vies. Men kan deze weer goed
krijgen door ze in water waarin een
scheutje ammoniak is gedaan, flink uit
te spoelen. Deze bewerking nog eens
met schoon water herhalen.

„Het Kindje"
In 't wiegje ligt een kindje kleen
Met oogjes als fluweel.
De knuistjes drukt het vast ineen
zo teer, zo'n klein geheel.
Het hoofdje rond, het mondje fijn.
De voetjes zijn net van satijn,
't Haartje lijkt wel dons.
En broerlief klimt vlug op een stoof.
Hij kijkt de kleine aan;
Hoe komt dat kindje in de wieg?
Waar kom jij nu vandaan?
Ben jij door moeder daar gelegd?
Of door de ooievaar?
Toe, doe je oogjes nu niet dicht
Jij kleine duimelaar.
Als wij straks nog wat groter zijn,
Dan gaan wij naar de hei.
Wist ik nu maar wat of je bent.
Een jongen of een zij?
Mijn mooiste vlieger is voor jou:
En ook dat grote paard.
Hij is wel helemaal van hout,
Maar heeft een echte staart.
Het geeft niet of ik je alles zeg,
Jij slaapt maar altoos door.
Ik stap nu nog maar even weg.
En ga naar moeder, hoor! .

ANNIE

DUNK—ABBENES.

WAT DE POT SCHAFT
„Eet elke dag iets rauws!"

W

e doen sedert de vorige keer ons
best om in gekookte groente zo
goed mogelijk alle stoffen te behouden,
die er door de natuur zijn ingelegd.
Natuurlijk gelukt ons dat nog beter, als
We de groente niet koken, maar rauw
gebruiken.
Kan dat wel?
De kropsla bewijst het ons: eigenlijk
waarderen we die zelfs meer als „rauwe
sla" dan als „stoofsla".
Van andijvie is ook vrij algemeen de
bereidingswijze tot „andijviesla" be»
kend, terwijl de veldsla (in de winter en
in 't vroege voorjaar) nooi'f gekookt zal
Worden.
Denken we verder aan de komkom*
mer, de tomaat, de radijsjes, de rame*
nas en de — vooral door kinderen! —
zo graag opgeknabbelde worteltjes —
om nog niet te spreken van de stukjes
rodekoolstronk, de knolletjes of de
stukjes rauwe koolraap, waarnaar de
kinderhandjes zo vaak grijpen, als
moeder in de keuken bezig is.... dan
hebben we al een reeks voorbeelden bij
elkaar, die aantonen, dat rauwe groente
voor onze smaak niets vreemds voor*
Stelt
En als we horen, dat zulke rauwe
groente ons een betere kans geeft op
het profiteren van de nuttige stoffen, die
ons lichaam nodig heeft, dan is het een
kleinigheid om van de hier vermelde
uitzonderingsgevallen een vaste^regel te
maken, met andere woorden om in onze
gezinsmaaltijden met opzet ook een
plaats te geven aan rauwe producten.
„Elke dag iets rauws" moet in ons gezin

een vaste regel worden. Behalve de
groenten komen daarvoor ook de vruch*
ten* natuurlijk in aanmerking, maar ge*
woonlijk komen die duurder uit dan de
voor hetzelfde doel geschikte groenten.
Zullen we maar eens beginnen met er
in onze broodmaaltijden een plaatsje
voor te zoeken?
„Iets op de boterham" hebben we alle*
maal graag en als dat „iets" ons niet
alleen lekker smaakt maar ook goed
voedt, dan zijn we dubbel tevreden.
Het gebruikelijke schepje suiker of
hagelslag of chocoladestrooisel heeft in
dit opzicht weinig waarde. Voor het*
zelfde geld — voor minder zelfs! —
kunnen we de boterhammen beleggen
met dunne plakjes wortel, rainenas of
koolraap. U zult eens zien met hoeveel
smaak die boterhammen er bij de kin*
deren ingaan; zelfs de allerkleinsten
doen er aan mee, al wordt voor hen
misschien de groente even over de rasp
gehaald.
Met wat overleg kunnen we heel goed
zorgen, dat we altijd" het een of ander
groentemateriaal tot onze beschikking
hebben: van de wortelen of de koolraap
uit het vorige middagmaal leggen we
een klein gedeelte op zij; of wel, van
de rode* of de wittekool bewaren we
de stronken, om ze dan later vóór 't ge*
bruik af te schillen en in plakjes te
snijden als broodbelegging.
Als straks deze koolsoorten worden op*
gevolgd door de bloemkool, dan nemen
we daarbij dezelfde maatregel; en als
de winterwortelen plaats maken voor
tuinworteltjes, de koolrapen voor mei*
knolletjes — om nog niet eens te spre*
ken van de komkommer en de tomaat

Een gaatje mazen

— dan vinden we die allicht nóg lek*
kerder dan onze wintergroente!
Zo kunnen we het hele jaar door ge*
makkelijk en goedkoop elke dag voor
„iets rauws" zorgen, en als we dat eens
een heel jaar hebben volgehouden, zullen
we misschien verbaasd staan over het
resultaat — bij onszelf, maar zeker ook
bij onze kinderen.
Op een Engelse kostschool, waar de
jongens normaal gezond waren en be*
hoorlijk voedsel kregen, namelijk een
voeding, zoals ze die in de meeste ge»
zinnen óók gebruikten, werden enige
jaren geleden proeven genomen, die
moesten uitmaken, of deze voeding nog
voor verbetering va'tbaar was.
Men verdeelde toen de jongens in ver*
schillende groepen: één groep bleef
voortgaan met de voeding zoals die op
de kostschool was vastgesteld, de andere
groepen kregen ieder één bepaald voe*
dingsmiddel er bij. Daaronder behoorde
ook „waterkers", een groente, die doet
denken aan onze tuinkers of sterrekers,
en die op de boterham wordt gegeten;
de jongens kregen daarvan dagelijks 25
gr. (i ons) als toevoeging aan hun ge*
wone. dagrantsoen.
En wat bleek aan nu aan het eind van
de proeven?
De gemiddelde toename in gewicht per
jaar was bij de „waterkers=jongens" in
vergelijking tot de jongens van het ge*
wone rantsoen anderhalf maal zoveel!
Aan dat kwarbonsje rauwe bladgroente
per dag moet dus wel een grote invloed
worden toegeschreven; en wij, die de
waterkers niet zo algemeen kennen,
zullen goed doen met in elk geval de
w.èl in ons land gebruikelijke rauwe
groenten een vaste plaats in onze maal*
tijd te geven. Als we deze zomer maar
•^st beginnen met fijngesneden spinazie,
kropslag en andijvie ook op de boter»

Geef uw kind een rauwe wortel. Goedkoper dan fruit en even gezond!
(Foto: „Arbeid")
ham dienst ^e laten doen, in afwisseling
met de reeds genoemde
worteltjes,
bloemkoolstronk, raapjes en radijs, dan
zijn we al goed op weg om ons gezin te
voorzien van „versterkende middelen",
zonder dat de apotheek daarbij te pas
komt.
U zorgt er natuurlijk voor, dat de raffw
gebruikte groenten zorgvuldig worden
gewassen? Vooral voor de bladgroenten
is het aan te bevelen dat ze — als het
zand is weggewassen — nog een kwar*
tier in water met wat zout blijven staan:
u bent er dan zeker van, dat geen
worm*eitjes of dergelijke minder ge*
wenste verontreinigingen de gezondheid
kunnen benadelen.
(Zie ook volgende bladzijde.)

Tekening 1. Deze stelt het gat voor, dat al netjes vierkant uitgehaald en uitgeknipt is.
Men kan zo maar niet gaan mazen. Daarvoor moeten eerst zogenaamde spandraden gemaakt worden. Deze spandraden of spansteken zijn feitelijk grote
maassteken. Men gebruikt er een draad voor, die dunner moet zijn dan de
werkdraad, b.v. garen.
Men maakt de spanning op de manier van een aanmaastoer.
Eerst aanhechten, weer midden in een gehele steek, dus in zo'n V-vorm. Meestal
begint men de 2e steek vóór het gaatje en men zorgt uit te komen in de toer,
die gelijk loopt met de losse steken in het gaatje. De draad doorhalen.
Aan de bovenkant insteken, zoals de tekening duidelijk laat zien. De gehele
steek opnemen, die gelijk moet liggen met de losse rij steleen in het gaatje. Ter
verduidelijking is deze toer op de tekening geheel met kleine stipjes aangegeven
Aan de bovenkant dus steeds in die toer blijven. Als de Ie steek goed opgenomen is, wijst het verder de weg vanzelf. Nu onderaan weer bij de draad
insteken, 2 lussen op de naald nemen, precies als bij het aanmazen, dan weer
bovenaan en zo gaat men door tot weer 2 steken voorbij net gaatje. Aan de
verkeerde kant weer even controleren of men recht getaleven is.
Tekening 2. Laat duidelijk het maken van de spansteken zien.
Tekening 3 Laat een deel van de eerste maastoejj zien.
Voor deze toer hecht men aan een paar steken vóór de spanning en zorgt weer
in de goede toer uit te komen.
Mtn begint eerst gewoon die paar steken over te mazen er, komt dan uit in
dezelfde steek, waarin ook die 2 spandraden tezamen komen.
Aan de bovenkant neemt men nu niet het breiwerk maar alleen die 2 spandraden op. De draad voorzichtig doortrekken, onderaan gewoon in de steek
uitkomen en 2 lussen van het breiwerk opnemen. Bvj het doortrekken van de
draad vormt zich nu om de spandraden een lusje, een steek dus, die net zo
groot moet worden als een steek van het breiwerk. Zo neemt men nu om beurten aan de bovenkant 2 spandraden op, aan de onderkant gewoon de steken.
Men zorgt er voor bij de linkerhelft vah de steek, de linker spandraad mee op
te nemen en bij de rechterhelft, de rechterspandraad. Dan blijven de nieuwgevormde steken mooi zitten en anders gaan ze zo licht draaien.
De laatste toer is gelijk aan een aanmaastoer.

Vervolg van de vorige vagina.
Dat kwartier«in5water*staan' heeft geen
slechte invloed op de voedingswaarde
van de groente; wél echter moet u er
aan denken, dat het fijnsnijden pas even
vóór 't gebruik gebeurt: in fijn ver»
deelde toestand verliest de groente n.l.
spoedig haar waarde (dus ook geen
restjes ervan voor een volgende dag
bewaren!).
„Wat de pot geschaft heeft" is vandaag
rauw geweest en kookrecepten komen
er dus niet bij te pas; in plaats daarvan
geef ik u een zaairecept, dat geheel in
de geest is van onze rauwe groentes
beweging en dat u juist in 't vroege
voorjaar met succes kunt toepassen.

Als

DOOFHEID
U kwelt, waarom
probeert U dan niet
eens een Siemens
„Phonophobr"?
Vraagt eens een
gratis brochure
of een vrijblijvende
demonstratie aan de
N.V ALMARA
Rokin 86,Amsterdam

Tuinkers of sterrekers zaaien
Spreid op een bord of in niet te diepe
schotel een lapje flanel uit en maak dat
goed nat. Strooi er het sterrekerszaad
gelijkmatig over uit, zet het bord op
een licht (niet bepaald zonnig!) plekje
en houd dagelijks het flanel goed
vochtig.
Knip de groene plantjes, als ze enige
centimeters hoog zijn, af, was ze, sla
ze goed droog uit en gebruik ze op de
boterham.
Zaai, wanneer ge over een tuintje be*

Wanneer U met de fiets er op uit
trekt om de schoonheid van ons
land op te zoeken, maak dan
geen haast! Er kan U ook in
het donker niets gebeuren met
Uw mooie, en in ieder opzicht
betrouwbare BOSCH fietslamp.
'n Flinke stroomreserve voor het achterlampje - stabiele constructie - weerbestendig ' lange levensduur.
Verkrijgbaar b!j den bonafide rijwielhandel.

Let op het merk ROTODYN.

BOSCH

DE MOOIE FIETSLAMP
N.V. WILLEN VAN RIJN, HAARLEMMERWEG 475, AMSTERDAM-W., TEL. 86211 (4 LIJNEN)

G. J. GRAAÜW, Boekhandel, Keizersgr. 168. Amsterdam (C.), tel. 44505, Tostr. 48605

10 PRACHTWERKEN VOOR f 12.50
Gebonden in linnen banden
BETAALBAAR MET / 1.— PER MAAND OF MEER

Fors formaat 21 x 15* c.M. (mooi papier).
1. Eduard Veterman
.... GODENSCHEMERING
2. Carman Barnes
MINNAAR
3. Samuel Hopkins Adams
BRANDENDE JAREN
4. W. Corsari & H. W. Cédée
DE MOORD OP No. 17
5. .ï. Anker Larsen
KONING LEAR OP KLOMPEN
6. Clive Arden
HET WEB VAN BEGOOCHELING
7. C. de Dood
DE HONDERDDUIZEND
8. Alex Frank
VERLOREN GELUK
9. Alph. Timmermans
TOEKOMST
50. Ger Griever
OPGESLOTEN KRACHT
Niettegenstaande ae verduistering behoeft U zich heus niet te vervelen. Een mooi,
^ptnnend boek en D zijt de oorlog vergeten! Bovendien mag zo'n goedkope serie
ui de'/e Ujd toch zeker wel een unicum genoemd worden.
l>e romans zijn alle van «Hu-el verschillend karakter, zodat dus een ieder deze
-frie op prijs /al stellen.
WAARSCHIJNLIJK DE LAATSTE AANBIEDING
IN LINNEN HANDEN VOOR ZO'N GOEDKOPE PRIJS.

A.

BESTELBILJET

Ondergetekende wenst franco te ontvangen van
G. J. GRAAUW, Boekhandelaar, Keizersgracht 168, Amsterdam (C.)
Telefoon 44505 — Postgirorekeping 48605 — Gem. Giro G 2021:
O romans, gebonden in linnen banden, voor de prijs van ƒ12.50, te betalen In
maandelijkse termijnen van ƒ....:
Volledig adres; ••••«<»•,>«>!
H....I..1P1 Naam; .,,...,..,,
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schikt, het zaad gewoon in de aarde en
houd het ook dan behoorlijk vochtig.
Wie nu met het zaaien vlug begint,
maakt een goede kans voor lekkere
boterhammen met Pasen, lekker.... en
niet duur, want voor een dubbeltje hebt
u al een aardige hoeveelheid sterrekers*
zaad!

is bar, zoals jij hebt zitten knoeien!"
Nu, daar ging oom Niek (dat oom stond,
er nog niet voor!) de klas uit de gang
door
op weg naar het kamertje waar
zijn vader altijd was te vinden. Het was,
of ik lood in mijn schoenen had en toen
ik langs een trap ging, besloot ik, daar
VAN OOM NIEK
maar eens even te gaan rusten. Als je
doorgelopen was. dan was je verder geweest, zeggen ze wel eens. Ik liep echter
niet door. Ik zat maar stil op de strap
Nu heb ik deze week toch van een van
en dacht: nu zou je daar al zijn geweest
mijn nichten een briefje gekregen, dat
nu had je aangeklopt
binnen
ik zeker drie keer heb gelezen. Eerst genu had je het standje gekregen. Nu zou
woon — toen heb ik mijn bril afgezet
vader gezegd hebben: vooruit, ga maar
en mijn ogen eens uitgewreven en toen
weer naar je klas. Nu zou ik. daar zijn
heb ik het nóg eens gelezen. En nu ik
en nu
wel. nu zou ik weer bij de
het briefje ga beantwoorden — nu lees
trap zijn, waar ik nog steeds op zat.
ik het vanzelf nog een keer. Want wat
Toen ik zover was met mijn gedachten
die Nelleke uit Haarlem mij schrijft — stond
ik langzaam op en
liep doodik noem de achternaam maar niet —
bedaard naar de klas terug. „Pa vond
daar heb ik van staan te kijken
met
het heel lelijk van me, juffrouw", zei ik
ogen als theekopjes zo groot. Want
met een een erge kleur."
Nelleke schrijft me doodbedaard, dat ze
He/ is al zo lang geleden, dat ik niet
gemerkt heeft, dat Dom Niek
jokt. eens
meer weet, of mijn eerste (en mijn
„TJ heeft geen zoon Oom Niefc, en u
laatste) leugen op school is uitgekomen.
bent niet getrouwd en u bent pas een
Wél weet ik nog, dat ik elke dag in
paar dagen geleden jarig geweest" be- doodsangst
heb gezeten, dat dit leugenweert Nelleke. En dan gaat ze verder:
tje-om-bestwil zou uitkomen en dat ik
„De vragen, die in de briefjes van de kinheilig heb voorgenomen, zo iets nooit
deren stonden zoals: doet u vooral de me
meer te doen Ik zou nog veel meer leugroeten aan tante en: hoe heet die tante,
genverhalen kunnen vertellen — zelfs
kan u dus niet beantwoorden of u moét
een van mijn vader, den hoofdonderwéér jokken. Zo raakt u hoe langer hoe
wijzer. Maar dat is zo'n lange geschiedevaster in ae strik."
nis, dat ik die nu niet meer durf opJa, daar heeft Nelleke gelijk aan: als schrijven.
Help me maar eens onthouden.
je eenmaal jokt, dan wordt het steeds
geef nu eerst de bijzondere groeten
naarder met je. Wij, grote mensen zeg- Ik
aan Nelleke en geef dan vlug aan de
gen dan: je vervalt van kwaad tot erger
oplossing van de raadsels uit het nummer
en op het laatst zie je geen uitweg meer. van
14 Maart. Van de boekenwurm hebO, Nelleke, nu moest je toch eens
ben jullie geleerd: ik kreeg op het raadweten, hoe grote hekel oom Niek heeft sel
van den kleermaker maar heel weinig
aan leugentjes — zelfs aan die om bestverkeerde antwoorden. De man knipte
wil. Je krijgt er altijd last en narigheid
er veertien minuten over. Degenen, die
mee. Je kan veel beter rond voor de
een foutieve . oplossing hebben ingezonwaarheid uitkomen, dan dat je om die
den — soms met de mededeling, dat de
waarheid heendraait. Een jongen of een
raadsels ditmaal wel wat erg gemakkemeisje, dat jokt, moet altijd onthouden,
lijk waren! — moeten maar eens een
wat hij of zij precies heeft gezegd —
strookje papier nemen en dat in vijftien
ze leven altijd in angst, dat de leugens
knippen. Als ze bij elke knip telzullen uitkomen of dat zij zich ver- stukjes
len, hebben ze meteen de oplossing van
gissen.
Het tweede raadsel was inNee hoor, dat is niets voor Oom Niek. het raadsel.
gemakkelijk Dat kon je haast
Toch vind ik het aardig van Nelleke, derdaad
niet fout maken, omdat er een groot
dat zij mij dit schreef en ik ben er blij
aantal woorden aan de eisen voldeed.
om, dat ik kan zeggen — met de hand
„Als ik aan u denk, is het oom — als
op mijn hart — dat Nelleke zich vergist,
ik aan mezelf denk is het
aap".
dat ze
verkeerd is aangesloten, zoals schreef
een van mijn neven, heel grapze dat bij de telefoon noemen. Oom
pig. Ik had niet gevraagd, méér dan een
Niek is wél getrouwd — en of — en de
woord te geven, maar verscheidenen
tante heet Oor. Oom Niek heeft wél een" hadden dat toch gedaan. Hier volgen .er
zoon die Ronnie heet en die voor jullie nog wat, die allemaal goed gerekend werde prijswinners uitpikt ja, Oom Niek en den: een, eed, oor, oog, ooi, ook, uur, aafe.
tante Cor hebben — schrik niet Nelleke!
aal, aan, aar en aas.
— zelfs
zes kinderen. In alle maten
en gewichten.
Nu is Oom Niek .er niet bang voor, dat De prijzen
Nelleke zal zeggen: „o, nu jokt die Oom
voor het eerste raadsel werden — met
Niek weer en nu toch zo erg". Nee hoor,
medewerking van mijn zoon Ronnie —
Nelleke gelooft me nu vast en zeker. Ze
toegekend aan:
moet het me maar eens schrijven.
Nu wü ik jullie toch eens vertellen,
C. Bijl, Maasstraat 4, Schiedam, j., 9
hoe ik zelf, door zo'n leugentje in de
jaar.
benauwdheid heb gezeten. O, dat is al
R. Bults, Vastenow 9, Nieuw Dordrecht,
tientallen jaren geleden. Ik was toen nog
Drente, j., 15 jaar.
een heel klein jongetje, dat pas op school
Voor het tweede raadsel waren de gewas, op dezelfde school, waar mijn vader
lukkigen:
hoofdonderwijzer
was. We hadden
Marietje Stiemer, Keizer Ottostraat 21*
streepjes moeten zetten en ik had er
m'aar wat op los gesmeerd. Het was zó Bussum, m., 13 jaar.
erg, dat de juffrouw zei: „Nico, ga jij. Theo Holleman, Graslaan 42, Arnhem Z«
dat eens aan je vader laten zien — bet j., 12 jaar.

BABBELTJE

Nu volgen hier de

Nieuwe pn/sraac/se/s
Het eerste werd verzonnen (ontworpen
zegt de inzendster heel deftig) door
Truus v. d. Graaf, te Dordrecht.
Het is een invulraad&el, waarbij ik niet
veel behoef te vertellen.
Hier is het:
x
medeklinker
—x—
contra van knap
x
maat nemen
—x
plaats in Afrika
•
x
plaats inN.-Holland
—x
medelijden
x
doen velen Zaterd.
—x—
dier
x
medeklinker
Op de kruisjes komt, als de figuur goed
is ingevuld de naam van een Nederlandse
stad.
Nu we toch met aardrijkskunde bezig
zijn, geef ik als toegift een Plaatsnamenraadsel. Dat is ingezonden door Piet van
Leeuwen te Rotterdam. Moet je opletten:
die Piet heeft het jullie lang niet gemakkelijk gemaakt. Maar jullie kennen
de stelregel: één goede oplossing één
kans — twee goede oplossingen twéé kansen op een fraai jongens- of meisjesboek.
,
Paar gaan we: Uit de volgende letters
moeten we Nederlandse plaatsnamen
samenstellen:
1. 1-n-z-a-l-o-d-e-a
2. m-d-m-1-k-i-b-e-e
3. a-a-w-ij-n-1-d-k
4. b-a-c-d-o-e-u
5. n-e-n-e-k-z-i-u-h
Oplossingen moeten voor 17 April in het
bezit zijn var. OOM NIEK, Postbus 100,
Amsterdam—C.
Voor ik nu met de beantwoording der
briefjes begin, heb ik voor enige inzendertjes een belangrijk bericht. Wij zullen
een correspondentierubriek én een postzegelruilrubriek openen. Als er jongens
en meisjes zijn, die aan andere kinderen
. in het land briefjes willen schrijven of
postzegels willen ruilen, dan kunnen zij
mij dit opgeven. Hun haam komt dan
— zodra er ruimte voor is — in Arbeid
te staan en degenen die dit lezen, kunnen rechtstreeks aan die jongens en meisjes schrijven. Let maar eens op. of deze
.week de adres- en postzegelruilrubriek al
in het blad staat.

W u komt mijn eigen correspondentie
Eerst Adri van der Weijden te Rotterdam. Die arme Adri heeft roodvonk en
hij verveelt zich erg. Lezen, Adri, .f>n.
raadsels oplossen. Het beste er mee. jö.
Cobi May, Oostcrbeek. Wij zeiden op
^school ook al Natte his. Nee, met pen-

nen schieten deden we niet. Het Jijkt nae
nog al gevaarlijk. We gooiden alleen me;
proppen.
De Klingertjss te Andijk. Zo, nu heb ik
in een slag jullie allemaal. Geweldig
knap om van een toonbank een bureau te
maken. Slaap je lekker in de winkel? InAmsterdam hinkelen en tollen de kinderen nu.
Eti Broersma, Enschede. Sjerp vind ik
een prachtnaam. Als ik oom Niek niet
was, zou ik oom Sjerp willen zijn. Die
buurvrouw heeft jou een. gracht cadeau gegeven. Daar heb ik nu ook plezier van.
Elly Coolman, Spijk. Het is nu al wéér
langer geleden, dat je jarig was maar
toch nog gefeliciteerd. Als je pas ziek
bent geweest, kan je nooit te voorzichtig
zijn. Volg de goede raad maar van je
moeder.
Frans Hvguenin, Den Haag. Had je dat
versje Jans droom zelf verzonnen?
Cor Meijer Vlaardingen. Ik vond je gedichten aardig — ook dat vers op mezelf. Maai als ik dat in de krant zou
zetten, dan zouden ze zeggen: nou, die
oom Niek is ook verwaand.
Liesbeth Krielingen (Adres?) Je raadsels waren te moeilijk. Doe de grieten
aan de tweeling
Alle inzendertjes van raadsels, gedichten
en verhalen vriendelijk bedankt Tot de
volgende week! De groeten van
OOM NIEK
p/a Redactie Arbeid, Postbus 100, A'daro-C

DE AVONTUREN VAN K A R E L T J E KRAAN
Kareltje en de fietstax • Een grappige tekenfilm
Regie en tekst: N. J. P. Smith

„Van harte, jongen. Nog vele jaren/"

Beeld: Jan Lutz

„Ah wij nu eens mei 20'n
gingen."

fietstax

Corresponderen
en ruilen
Kitty v. d. Berg; 13 jaar. Ohm*
straat 38, Den Haag, wil corres*
ponderen met kinderen van haar
leeftijd. Hetzelfde vraagt
Wilhelmina Margaretha Enthoven,
14 jaar, Houtrijkstraat 1371, Am*
sterdam.
Wim Jansen, Alb. Thijmstraat 53,
Den Haag, wil postzegels ruilen,
evenals
Wim Poerrigter, Croeselaan 109,
Utrecht.
Jongens en meisjes kunnen nu
rechtstreeks aan bovengenoemde
adressen schrijven.
Wie in deze rubriek wil opge*
nomen worden, moet schrijven aan
Oom Niek, Postbus 100, Amster*
dam*C.

„Wat heeft dié jongen nou?

„Het is toch een rit voor m'n verjaar:
dag?"

KNUTSELRUBRIEK

r

„Een kranige jongen, meneer!"

Ds Radiogids
in pni s verlaagd

Brievenstandaard

In één van de vorige nummers van
„Arbeid" hebben wij het maken van een
onderlegger behandeld. Deze zal jullie
goed van pas gekomen zijn, omdat jullie
vast een grote correspondentie te voeren
hebben. Ik hoef hier alleen maar de
briefjes te noemen, die je elke week aan
oom Niek moet schrijven.
Daarom gaan wij ook dit keer iets
maken, dat je bij het brievenschrijven
goed gebruiken kunt. Het is een brieven*
standaard.
Als materiaal heb je nodig: hout van
een oud sigarenkistje. waterverf, koud*
waterlijm, en een beetje spiritusvernis.
Verder moet je in het bezit zijn van een
figuurzaag en een penseel.
Wanneer je naar bovenstaande afbeel»
ding kijkt, bemerk je, dat het geheel uit
drie delen bestaat: een grondpfankje en
twee opstaande plankjes. De lengte en
breedte van het grondplankje zijn resp.
20 en 9 cm. Die van het voorste op*
staande plankje zijn' resp. 16 en 6 cm.
Het achterste opstaande plankje loopt
boven in een punt uit De breedte is
ook 16 cm.
De ^ijkantjes zijn elk 6 cm., terwijl de
totale hooate. dus Bemeten van "rond*
v
lak tot punt 10i cm. bedraagt. De op*

•

staande plankjes zijn z.g. „verzonken"
bevestigd in het grondplankje, d.w.z.:
van onderen zijn stukjes uitgezaagd,
waardoor men uitsteeksels heeft ge*
kregen, die passen in daarvoor op maat
uitgezaagde openingen in 'het grond*
plankje.
Je doet dit als volgt. Je trekt een lijn
op een è cm. afstand van de onder*
kanten van de opstaande plankjes en
verdeelt de verkregen strook in 5 gelijke
delen. Om en om zaag je nu een stukje
uit, waarbij je de buitenste laat zitten.
In totaal moeten dus van elk plankje 2
stukjes uitgezaagd worden. Nu teken je
op het grondplankje stukjes af, die even
groot zijn als de uitstekende deeltjes.
zodat je de opstaande plankjes met de
uitsteeksels in de openingen van 't grond*
plankje kan bevestigen. Met een weinig
lijm kan je het geheel goed vast zetten.
Ter versiering schilder je er nog een
paar aardige figuurtjes op Bovenstaande
afbeeldinp '-jft al een goed voorbeeld,
maar er zijn er natuurlijk veel meer te
bedenken Ten laatste moet het werk*
stukje gevernist worden en daarmede is
de brieven»standaard klaar. Je hebt dan
dus een tweede stuk gekregen voor je
brievenschnjverij*ïnventaris.

Ambtenaren en iu»i particulier personeel tot maandinkomen ZONDER BORG.
Wettelijk tarief Vlug en discreet. i
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MODEVAK- EN
KUNSTNIJVERHEIDSSCHOLEN

Octrooi 47864

Hoofddirectie: Tolsteegsingel 54.
Utrecht. Telefoon 14062,
R u i m 700 s c h o l e n
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haar eigen kleedine.
Vraagt g r a t i s proefles voor
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DAMES EN MEISJES MAAKT
NU ZELF UW KI.EEDING THUIS

Zendt Don en 25 cent aan postzegels, by voorkeur van 3 cent.
en U ontvangt een mooi ooek
met ruim 100 maten en model
len en tevens een gratis apoaraat. om U te laten zien. hoe
?emalckeli.1k onze methode is
om THUIS alle kleeding t«
leeren maKen e» vermaken
'.onder teefteneriiOf rekenen
,i:in t n - t i t n i n K > S A I U .
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Naam:

Naam:

Adres:

Adres-

„Vrije tyd benutten? Bravo!", Zou hij zeggen. „Op slechte tijden volgen
goede tijden. Zorg dan, dat gy gereed zij t om Uw kansen te grijpen. Bedenk :

faut, twfa weet,
Steeds vallen de goede plaatsen ten deel aan de mensen met degelijke,
grondige vakkennis en met een flinke dosis algemene ontwikkeling. Gebruik
daarom de lange winteravonden voor het volgen van een A.S.S.O.-cursus.
Dank zij deze doelmatige, schriftelijke cursussen kan ieder de nodige
bekwaamheid verwerven om vooruit te komen in de. wereld."

Vat moed en zet U aan den arbeid!
Inderdaad! Nog steeds is kennis macht. De A.S.S.O. geeft cursussen voor ieder, die
de lagere school heeft bezocht en voor gevorderden. Voor dames en heren, voor gehuwden en ongehuwden, voor jong en oud. Het maandelijks lesgeld is laag. Alle
boeken, atlassen, tekenbenodigdheden, enz., geheel gratis! Na goede afloop diploma
en hulp bij sollicitatie.
Lees onderstaande cursusopgave met aandacht. Vraag ons per bon. in gesloten enveloppe, gefrankeerd met 7i/2 cent of per brief het prospectus van de cursus, waarvan
U wel iets meer wilt weten. Wij zenden U kosteloos alle inlichtingen en tevens de
dankbetuigingen van vele geslaagden en aangestelden. Richt voor 7i/ 2 cent een brief
aan de A.S.S.'O. en doe het dadelijk — het kan voor Uw toekomst van grote waarde zijn.
rius" en „Vereniging van Leraren", landA-cursussen:
bouwboekhouden. landbouwkundig beVoor heren: middenstandsdiploma, polidrijfsleiderfzetboer. Nederlandse taal,
tiediploma, marechaussee, leerling-verFrans, Duits, Engels,
Nederlandse,
pleger, besteller, hulpkeurmeester (voor
Franse. Duitse en Engelse handelscorslagers), manufacturenbrevet, kruiderespondentie, typen, stenografie (systeem
tiiersdiploma, warenkennis, etaleur. reiziger, administrateur, notarisklerk, makelaar-taxateur, effectenvak, inspecteur
verzekeringsmij., directeur va» een woning- en assurantiebureau.
Voor dames: middenstandsdiploma, leerling-verpleegster, manufacturenbrevet,
kruideniersdiploma, warenkennis; etaleuse, cassière,' reizigster, privê-secretaresse, kinderverzorgster, kinderjuffrouw,
NIEUWE PLEIN 31, BIJ
assistente bij een dokter
of tandarts, fröbelon• VOOR UW
derwijzeres, fröbelen.
Ik verzoek, zonder enige
de cursus voor} „.

B-cursussen:

Voor dames en heren: ALGEMENE ONTWIKKELING (ZEER UITGEBREIDE CURSUS
VOOR IEDEREEN), praktijkdiploma boekhouden (dubbelboekhouden). handelskennis, handelsrecht, statistiek, handefsrekenen, boekhouddiploma's „Mercu-

BON

,,Groote"), spreken in het openbaar, rekenen, meetkunde, algebra, wiskunde, belastingconsulent, handschriftverbetering:,
beschavingsleer (goede omgangsvormen),
E.H.B.O.

C-cursussen:
auto-monteur, auto-techniek, garagehouder-vestigingswet, motor- en rijwielhersteller, auto-expert, (voor verzekeringsinsjpecteur en taxateur), theorie
rijbewijs, auto-dieselmonteur, electriciën,
electrotechniek. diploma sterkstroommonteur V.E.V., diploma zwakstroommonteur V.E.V., radiomonteur, radiotechniek, radiocentrale-monteur, lasser,
lastechniek, machinist voor stoombedrijf,
voor motorbedrijf, voor electrisch bedrijf,
voor officiële diploma's land-, scheeps- en
zuivelmachinist, koeltechniek, vliegtuigmonteur, vliegt ui gtechniek, vërwarmingsmonteur, verwarmingsinstallateur, metaalbewerking (smid-, machine-, constructiebankwerker, enz.), machinemonteur-fabrieksmonteur, loodgieter, erkend
gasfitter, erkend waterfitter, V.V.A.diploma's gezel en meester voor timmeren,
voor metselen, voor lood- en zinkwerken,
voor smid-bankwerken, voor machinebankwerken, voor automonteur, electrotechnisch-tekenen,.
machine-tekenen,
bouwkundig-tekenen. meubel-tekenen,
scheepsbouwk.-tekenen.
m od e-te kenen,
r e c l a m e-t e k e n e n
en o n t w e r p e n , '

adspirant bouwkundig opzichter, bouwkundig opzichter, betonbouw, wegenbouw, filmoperateur, bedrijfsleider-werkmeester,gezel en meester-kleermaker, enz.
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verplichting, gratis inlichtingen omtrent

Naam
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Woonplaats ~

Na.
... Leeftijd -

-

jaar

