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LICHAMELIJKE ONTWIKKELING
ZWEMMEN
AMSTERDAM: Sportfondsenbad

(ledere Dinsdagavond)
Zuiderbad

(ledere Donderdagavond)

van 7—8 uur, kinderen tot 14 jaar
en begeleiders.
van 8.15—10 uur, personen boven
14 jaar.

Aangezien het zwemmen onder leiding van „Vreugde en Arbeid" een buitengewoon
succesjs geworden, kunnen wij thans reeds mededelen, dat van l Mei af getracht
zal worden, alle overdekte zwembaden in het land voor georganiseerden en hun
huisgenoten ter beschikking te stellen, tegen de bekende goedkope tarieven van
lö cent voor kinderen t/m 13 jaar en werklozen en 15 cent voor de overigen.
Bij het verschijnen van dit blad is de kans dus groot, dat, indien in uw plaats
een overdekte zweminrichting aanwezig is, deze reeds door ons is ingeschakeld.
Belangstellenden verwijzen wij derhalve naar de berichten in. de plaatselijke pers
en in het volgende nummer van- „Arbeid".

SPECIALITEITENVOORSTELLINGEN
Een groot variétéprogramma:

VOLKSONTWIKKELING
onder persoonlijke leiding van Theo Bouwmeester, met medewerking van een
groot orkest.
Conférencier Roland Wagter.
Optreden van: S. J. Brion's Company, muzikale salon-acrobaten — Jan Hagoort,
Hollands-Amerikaanse goochelaar — De Rettichini's, acrobatische en komische
dansen — Roland Wagter. caricatuur-tekenaar — Berny, sensationele evenwichtskunstenaar — Steffans, muzikale comedianten — 3 Plasticus, gladiatoren — ChowHoi, ehinees-allerlei — 4 Wilby's. adagio-acrobatiek.
De toegangsprijs bedraagt ƒ 0.50 voor leden en huisgenoten en ƒ 0.75 voor ongeorganiseerden, alle rechten inbegrepen..

Het ligt in het voornemen van het District Amsterdam van het N.V.V., onder
auspiciën van de werkgemeenschap „Vreugde en Arbeid", binnenkort een gebouw
(..De Lange Pier", P. Aertzstraat 106) te openen, waar werklozen gelegenheid
krijgen, deel te nemen aan verschillende cursussen, te weten: Nederlandse taal,
literatuur, radiotechniek., E.H.B.O., biologie, kunstgeschiedenis en gymnastiek, terwijl tevens enkele spelen beoefend kunnen worden.
De deelneming is gratis. Men kan zich hiervoor opgeven ten kantore van zijn
vakorganisatie of op kantoor van het District-Prederiksplein 14, alhier.

VRIJDAG 2 MEI ZAANDAM, zaal „Ons Huis", aanvang 7.30 uur run.
Kaartverkoop: Transportarbeidersbond, Ons Huis, Ged. Gracht; Joh. Beerepoot,
Havenstraat 24; A. P. v. Soest, Burgemeester ter Laanstraat 4; J. Gravenstein,
Esdoornlaan 28; J. Lust, Groenlandstraat 6 en 's avonds aan de zaal.
ZATERDAG 3 MEI MIDDENMEER, Hotel Smit, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Hotel Smit, Middenmeer; Hotel Smit, Slootdorp; J. v.; Bimmel,
Wijde Steeg, Medemblik; de bestuurders der aangesloten organisaties en 's avonds
aan de zaal.
ZONDAG 4 MEI ENKHtlIZEN, Concertzaal Doelen, aanvang 7.30 uur njn.
Kaartverkoop: De afdelingspenningmeesters; S. Zoethout, Paludamusstraat 1;
J. Mourik, Sn. Loozenpark; W. v. Dok, Z. Havendijk en 's avonds aan de zaaL
MAANDAG 5 MEI LEEUWARDEN, zaal „De Harmonie", aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: H. J. M. Dekens, Nic. Tulpstraat 3; alle vakbondsafdelingen en
s avonds aan de zaal.
DINSDAG 6 MEI SNËEK, zaal „De Harmonie", aanvang 7.30 uur rum.
Kaartverkoop: bij de bekende adressen en 's avonds aan de zaal.
WOENSDAG 7 MEI GRONINGEN, zaal „Concerthuis", aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Kantoor N.V.V. District Groningen, Jacobi.inerstraat 8; Alg. Ned.
Bouwarbeidersbond, Oude Boteringestraat 73; Transportarbeidersbond,. Zuiderpark 1; Handels- en Kantoorbediendenbond „Mercurius", Zuiderpark 27; Bond
van Kledingindustrie, Peperstraat 35; Bureau van Rechtsbescherming, Kooykerp!ein 4; Gebouw Arbeiderspers, Stoeldraaierstraat 19 en 's avonds aan de zaal.
DONDERDAG 8 MEI APPINGEDAM, Concertzaal Kraaima, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: bij de bekende adressen en 's avonds aan de zaal.'*
VRIJDAG 9 MEI DELFZIJL, „zaal „De Harmonie", aanvang 7.30 uur run.

Kaartverkoop: bij de bekende adressen en 's avonds aan de zaaL
ZATERDAG 10 MEI HOOGEZAND/SAPPEMEER,
7.30 uur n.m.

Concertzaal Paber, aanvang

Kaartverkoop: E. Loots, Wilhelminastraat 50, Sappemeér; de boden der aangesloten organisaties en 's avonds aan de zaal.
ZONDAG 11 MEI ASSEN, Het Concerthuis, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Assen, Resedastraat 11, Brinkstraat 5; A. Lunshof,
Vaart N.Z. 84; J. Bijlsma, Molenstraat 254; G. Buist, Talmastraat 106; P. Dekker,
Rolde; A. Talens, Resedastraat 28 en 's avonds aan de zaal.
:

MAANDAG 12 MEI EMMEN, Concertzaal Groothuis. aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: J Hubert, Emmen; D. Jagt, Klazienaveen, de penningmeesters der
aangesloten organisaties te Emmen en 's avonds aan de zaaL
DINSDAG 13 MEI MEPPEL, zaal Ogterop, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: bij de bekende adressen en 's avonds aan de zaal.

NAAR DE BOLLENVELDEN
. „Vreugde en Arbeid" wil u de schitterende pracht van ons onvolprezen landschap tonen en organiseert daarom dit jaar voor net
eerst dag- en halve-dagtochten per auto, tram en fiets naar riit
jaarlijks terugkerende bloemenfestijn.
Het uitgangspunt van al deze tochten is te Amsterdam onze eigen
reisafdeling, Leidseplein, tegenover Stadsschouwburg en te Den
Haag. „'t Wachtje", Bosbrug, halte Blauwe Tram.

Tochten van Amsterdam:
Tocht I.. Halve dagtocht per autobus, dagelijks. Prijs ƒ 1.50 per persoon, vertrek
13.30 uur, terug 18 uur.
Tocht II. Dagtocht per autobus, elke Zondag. Prijs ƒ 3 per persoon, koffiemaaltijd
inbegrepen, vertrek 10. uur. t«rug 18 uur.
Tocht III. Dagtocht per tram elke Zondag. Prijs ƒ2 per persoon, koffiemaaltijd
inbegrepen, vertrek 9.30 uur, terug 18 uur.
Tocht IV. Fietstocht, elke Zondag. Prijs ƒ0.60 per persoon, 2 consumpties (koffie,
thee of chocolade) inbegrepen, vertrek 9 uur, terug 18 uur.

Tochten van Den Haag:
Tocht V. Dagtocht per tram, elke Zondag. Prijs ƒ2 per persoon, koffiemaaltijd
inbegrepen, vertrek 9.30 uur. terug 18 uur.
Tocht VI. Fietstocht, elke Zondag Prijs ƒ 0.60 per persoon, 2 consumpties (koffie,
thee of chocolade) inbegrepen, vertrek 9 uur, terug 18 uur.
Aanmeldingen schriftelijk zowel als mondeling te richten tot het Reis- en Inlichtingenbureau van „Vreugde en Arbeid", Leidseplein te Amsterdam, of
Dr. Kuyperstraat 10 te Den Haag.
Levensmiddelenbonnen medebrengen. Zij. die niet in het bezit zijn van wisselbonnen 'voor boter wordt aangeraden een klontje boter van Huis'mede te nemen.

REIZEN EN VACANTIES
Naar Zandvoort

ZONDAGOCHTENDBIJEENKOMSTEN
ROTTERDAM

ZONDAG 4 MEI

Colosseum, linker Maasoever, aanvang 10.30 uur vin. Een vrolijke cabaretochtend
met muziek, zang en dans, onder persoonlijke leiding van Theo Bouwmeester met
medewerking van: Jack Stoffer's attractie-orkest; Hans Snel, liedjes aan. de vleugel;
Carla Diana, het muzikale wonder; Nicoline, handschaduwbeeldenkunstenaar; De
Boya's, dansfantasieën; Barandini, buikspreker.
Kaarten a ƒ 0.50 voor leden en genodigden.
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.
AMSTERDAM

ZONDAG 11 MEI

City Theater. Kleine Gartmanplantsoen, aanvang 10.30 uur v.m.
^^voorstelling met de bijzonder mooie Indische Cultuurfilm
„Tanah Sabrang", toegelicht door Manntfs Franken. Tevens optreden van 3 Indische dansers.
Toegangsprijs ƒ0.35 per persoon, alle rechten inbegrepen
Kaarten verkrijgbaar bij: N.V.V. District Amsterdam, Frederiksplein 14; Ambtenaarsbond, Sarphatistraat 92; . Bouwarbeidersbond, De Kempenaerstraat 51;
Diamantbewerkersbond, PI. Franselaan 9; Fabrieksarbeidersbond, H. Houttuinen 10;
Handels-en Kantoorbediendenbond, Van Eeghenstraat 98; Bond van Hotelpersoneel
en Sigaremnakersbond, Stadhouderskade 126; Metaalbowerkersbond, 2e J. v. d.
Heydenstraat 101; Meubelmakersbond, Da Costakade 69; Bond van Overheidspersoneel, Stadhouderskade 126; Transportarbeidersbond, Stadhouderskade 139; Typoen Lythografenbond, Leliegracht 47; Bond in de Voedingsbecirijven, Sarphatikade
21: Bond van Kledingindustrie, Reguliersgracht 80; Alg. Ned. Politiebond. Kerkstraat 129; Inlichtingenbureau N.V.V. „Vreugde en Arbeid", Leidseplein; Kantoor
„Vreugde en Arbeid", Amstel 224-226 en op vertoon van lidmaatschapskaart of
bondsboekje aan de zaal.
Een

Zandvoort zal deze zomer ook in het teken van „Vreugde en Arbeid" staan.
Het N.V.V., „Vreugde en Arbeid,", afdeling Reizen en Vacanties, heeft met het
„Noorderbad" te Zandvoort een buitengewone overeenkomst gesloten, waardoor het
mogelijk is hen, die slechts één uitgaansdag tot hun beschikking hebben, van zee
en strand te doen genieten.
Voor de geringe prijs van ƒ 0:55 per persoon zijn kaarten verkrijgbaar as:* het
Reis- en Inlichtingenbureau van het N.V.V., afdeling „Vreugde en Arbeid", Leidseplein te Amsterdam, die recht geven op: rijwielstalling, bad en één consumptie en
alle aan het bad verbonden comfort.
Verder werd een overeenkomst aangegaan met het Grand-Hotel te Zandvoort,
waardoor riet mogelijk is een weekeinde in het grootste hotel van de badplaats
door te brengen. Modern comfort, zoals kamer met stromend warm en koud water
en uitstekende keuken staan ter beschikking tegen de uiterst lage prijs van f 6.30
per persoon..
Een verblijf van minstens 3 dagen wordt berekend tegen ƒ3.50 per dag per persoon. Voor extra consumptie wordt voor houders van deelnemerskaarten een
speciale prijs in rekening gebracht.
Deelnemerskaarten en eventuele nadere inlichtingen worden door het Reis- en
Inlichtingenbureau, Leidseplein, Amsterdam, op aanvrage verstrekt.

Naar Limburg
10 Mei a.s. maken wij een aanvang met onze meerdaagse reizen, waarvan de
eerste zal zijn naar Valkenburg, een centrum van Vreemdelingenverkeer in Nederland, gelegen in het midden van het prachtige Limburgse heuvellandschap
Verblijf 4 dagen aanvangende Zaterdag 10 Mei
ƒ17.—
Verblijf 8 dagen aanvangende Zaterdag 10 Mei
•.
ƒ36.—
In deze laatste prijs zijn verschillende uitstapjes inbegrepen, o.a. naar Maastricht,
Heerlen, de Mijnstreek en het Drielandenpunt.
Voor uitgebreide gegevens raadplege men het reisboekje (blz. 27), dat tegen betaling van ƒ0.10 verkrijgbaar is aan ons bureau Amstel 224—226, alsmede aan hét
Reis- en Ihlichtingenjjureau, Leidseplein.
(Voorpagina: Foto
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eeds in de oude socialistische beweging werd de
gevoeld de l Meidag te vieren als feest
van de arbeid en verleden jaar kon dan ook het
gouden feest zijner instelling worden herdacht. Er ligt
in die halve eeuw geschiedenis der arbeidersbeweging
veel, dat tot overdenking en lering stemt. Wij hebben
in de onderscheidene Europese landen, hier meer, daar
minder, de arbeiders zich zien verheffen uit de verkommering, waarin een winzuchtig kapitalisme hen had
gebracht, tot een op hoger plan liggend levenspeil. De
bejegening van den werker, die hem weleer tot een
arbeidsdier stempelde, maakte plaats voor een meer
menswaardige behandeling. Sociale maatregelen werden
getroffen; het algemene levenspeil ging omhoog. Desniettemin bleef de almachtige hand der plutocratie
zwaar drukken op het bestaan der economisch zwakkeren. De toegenomen invloed der arbeidersbeweging
vermocht geen wijziging te brengen in een maatschappelijk stelsel, waar de geldmacht ener kleine groep bevoorrechten het beslissende woord bleef spreken ten
koste van het grote leger der arbeidenden, de ware
scheppers der welvaart. De hoop, dat geleidelijk aan de
politieke democratie haar aanvulling zou kunnen vinden in een economische democratie, opdat aldus de
geldmachten aan banden zouden kunnen worden gelegd, vervluchtigde al meer en meer. De plutocraten
hielden de teugels vast in de hand en dachten er niet
aan om hun macht goedschiks prijs te geven.
Tegelijk aanschouwden wij in de latere jaren een ontwikkeling, die de verwezenlijking van het verlangen
naar bestaanszekerheid bij een redelijk levenspeil naar
steeds verdere einders deed terugwijken. Een langdurige crisis en een niet te overwinnen werkloosheid
deden haar intrede. Dit verschijnsel beperkte zich niet
tot Nederland. Het bleek, evenals de plutocratie, internationaal van geaardheid.
behoefte
L
L

De oorlog, die thans, in Europa woedt, is in wezen de
verhevigde vorm van een reeds lang aan de gang zijnde
worsteling om in dit werelddeel een arbeidsorde te
vestigen, waarin de arbeider in zijn waarde zal worden
erkend. Tussen dit streven en zijn verwezenlijking
staat nu nog, zo goed als een halve eeuw geleden, de
onwil der kapitalistische machthebbers om voor de
socialistische idee het hoofd te buigen. Terwijl de
arbeiders, die destijds de grondslag legden voor het
Feest van de Arbeid, daarbij dachten .aan internationale actie en werkstaking, is sindsdien een nieuwe
vorm van socialisme opgekomen, die de sociale gerechtigheid langs andere wegen en met andere middelen
wil verwerkelijken.
Het oude systeem, uitmondende in een massale en
duurzame werkloosheid, had gefaald. Daarom moest
een nieuwe koers worden ingeslagen ter verwezenlijking van de grote socialistische gedachte, dat boven
de eigen baat het algemeen belang gaat. Wij allen
willen, als socialisten, naar een nieuwe gemeenschap
toe. Ter bereiking van dit doel is het nodig, dat wij
oude geschillen vergeten en, gebruik makende van de
mogelijkheden, die de tijd ons biedt, al onze kracht

inzetten om een maatschappelijke orde te vestigen,
waarin welvaart en arbeidszekerheid hand in hand
zullen gaan. Dit niet, bij wijze van een internationale
actie, die toch op niets uitloopt en evenmin als een
strijd van allen tegen allen. De nieuwe orde kan alleen
worden verwezenlijkt, indien ons volk in al zijn lagen
daaraan medewerkt. Deze samenwerking, ofschoon in
wezen vrijwillig gedacht, zal uiteraard een van de gemeenschap als geheel uitgaande binding niet kunnen
ontberen.
Ziedaar de taak, waaraan wij thans moeten bouwen en
waarbij de werkers van het N.V.V. zulk een belangrijke rol zullen kunnen vervullen. Als zinnebeeld van
deze in nationale verbondenheid te verrichten arbeid
staat thans de viering van de l Meidag voor ons. Wij
zijn ons daarbij bewust van de ernst van de tijden,
die wij doormaken. De oorlog drukt aan de viering van
het Feest van de Arbeid ontegenzeggelijk zijn stempel op.
Dit neemt echter niet weg, dat wij deze l Meidag gedenken in een krachtig vertrouwen: Terwijl buiten onze
landsgrenzen het oorlogsgeweld woedt, is hier te lande
het werk van de opbouw allerwegen aan de gang. Wij
denken hierbij niet alleen aan een kolossale opgave als
de voortzetting van de Zuiderzeewerken, of aan de
verruimde uitvoering van cultuur-technische werken,
als middel tot bestrijding van de werkloosheid. Meer
nog dan dit alles zijn de fundamentele wijzigingen van
belang, die zich in onze volkshuishouding bezig zijn te
voltrekken. Op allerlei gebied zien wij inzettingen, die^
de vrucht zijn van een kapitalistische gedachtenwereld,
terugwijken voor het doorwerken van de vernieuwde
socialistische gedachte.
Het N.V.V. heeft bij dit alles een geweldige taak te
vervullen. Overal, waar thans aan sociale vernieuwing
wordt gewerkt, laat het zijn invloed gelden. Het spreekt
vanzelf, dat de oorlog op verschillend gebied tot belangrijke beperkingen noodzaakt. Maar, binnen de getrokken grenzen ligt ruimte genoeg voor een krachtdadige arbeid op allerlei gebied.
Het optreden van de werkgemeenschap „Vreugde én
Arbeid" vormt hiervan een duidelijk blijk. Wij willen
tot de bedrijven gaan om daar de socialistische geest
ingang te doen vinden, om kameraadschap aan te
kweken, afwisseling te brengen in de vaak eentonige
gang van het arbeidsleven en aan de arbeid zijn
schoonheid te hergeven.
Zo ligt in sociaal en cultureel opzicht het werk hoog
opgestapeld. Op dit Feest van de Arbeid zien wij
elkaar als goedwillenden in de ogen. Wij reiken elkaar
de hand en beloven in het komende arbeidsjaar onze
beste krachten in te spannen' bij de vervulling van de
socialistische taak, die voor ons ligt.

(Foto: „Arbeid")

kinderbijslagwet was dus niet alleen
sociaal gewenst, maar noodzakelijk voor
het algemeen welzijn.

Vragen uit
de practijk

Nu wij het eens zijn over de noodzaak
van de kinderbijslagwet, rijst de*vraag,
wie de bijslag moet betalen: de arbei*
n de afgelopen weken zijn de eerste ders, de Staat, de werkgevers, of een
uitkeringen verstrekt krachtens de kin* combinatie daarvan. Het bedrijf is de
derbijslagy'erzekering, zodat zowel voor bron van alle maatschappelijke wel*
arbeiders als werkgevers de eerste ken* yaart. Het is dus ook logisch, dat uit die
nismaking achter de rug is. Als men weet, bron de middelen geput worden, die
dat in 40 van de 100 aanvragen uitkering voor de betaling van de kinderbijslag
vertraagd Of achterwege gebleven is, om* nodig zijn. Wil dit nu zeggen, dat iedere
dat deze 40 aanvragen onvoldoende ge» werkgever de bijslag voor zijn eigen dr*
gevens bevatten, ofwel geheel ten on* beiders móet opbrengen? Neen, want
rechte z;ijn ingediend, ligt de conclusie dan zouden er werkgevers zijn, die al*
voor de hand, dat deze eerste ontmoeting leen kinderloze arbeiders in dienst ne*
geen onverdeeld succes is geworden In meri. Daarom is in de kinderbijslagwet
dit licht bezien is het zeker geen overbo* bepaald, dat alle werkgevers gezamenlijk
dige weelde om in dit artikel nog eens de middelen moeten opbrengen. ledere
een algemeen overzicht te geven van de werkgever is dus verplicht een gedeelte
strekking van de wet en.... van dat* van het totale loonbedrag als premie
gene wat de arbeider moet doen om zijn voor de kinderbijslagverzekering te be»
rechtmatige uitkering te verkrijgen.
talen, ongeacht of zijn arbeiders al dan
niet recht op uitkering -hebben. De arbei*
der betaalt niets.
Vóór de invoering van de kinderbijslag* De uitvoering van de kinderbijslagver»
wet werd bij de vaststelling van het loon zekering is opgedragen aan de organen
voor de arbeiders geen rekening gehou* van de ziektewet, dat zijn dus bedrijfs»
den met de omvang van het gezin. Een verenigingen en de Raden van Arbeid.
arbeider zonder kinderen verdiende even» De werkgever kan kiezen door welke be»
veel als een arbeider met gelijke bekwaam* drijfsvereniging of Raad van Arbeid hij
heid en arbeidsprestatie, die een gezin de verzekering wil laten uitvoeren. In
met 8 kinderen had te verzorgen. Men iedere onderneming of bedrijf moet een
kan dus gevoeglijk aannemen, dat het kaart opgehangen worden, waarop ver»
arbeidsloon berekend werd op grond*' meld staat:
slag van de bestaansmogelijkheid van
een gezin van „gemiddelde" grootte,
Arbeiders!
m.a.w. het loon, dat beide eerder ge*
noemde arbeiders ontvingen, voorzag in
Uw werkgever is voor de uitvoe*
ring van de Kinderbijslagwet aan»
; de bestaansmogelijkheid van een gemid*
deld gezin van man, vrouw en 2,7 kind.
gesloten bij
•
{Het cijfer 2,7 stelt het gemiddeld aan*
(Naam en adres van de erkende
tal kinderen per gezin voor). Sociaal*
bedrijfsvereniging of Raad van Ar»
economisch gezien betekent een derge*
beid).
lijke loonbepaling een voordeel voor den
arbeider met minder kinderen dan het
gemiddelde en een nadeel voor den Onder de kinderbijslagwet vallen prac»
arbeider, die een groter aantal kinderen tisch alle arbeiders, die in Nederland
heeft. De bedoeling van de kinderbijslag wonen en meer dan twee eigen kinde»
is nu geen andere dan dit sociale ver» ren of voorkinderen van hun vrouw
schil op te heffen, of, anders gezegd, hebben. Uit deze aanduiding blijkt, dat,
om aan den arbeider, wiens gezin de ge» in tegenstelling met de ziektewet ook
middelde omvang overtreft, een gelde» arbeiders onder de wet vallen, die meer
lijke tegemoetkoming te verstrekken dan ƒ 3000,— per jaar verdieneti. Ook
voor zijn hogere lasten. Door deze tege» zeelieden en gehuwde vrouwen komen,
moetkorning wil men het grote gezin in met inachtneming van na'dere voorwaar*
de gelegenheid stellen zich natuurlijk en den, voor uitkering in aanmerking. Het
ordelijk te ontwikkelen en het stands» huispersoneel echter, dat reeds lang het
verschil, dat uit de afwijkende onder» zwarte schaap is, wordt ook in dit ge*
houdskosten voortvloeit, opheffen. De val weer uitgesloten: het heeft geen

I

•A. VERMEULEN,
Leider der Sociaal-economische
van het N.V.V.

a]deling

recht op kinderbijslag. Bij de vaststel»
ling van het kindertal tellen pleegkin»
deren, aangenomen kinderen etc. niet
mee: voor deze kinderen wordt dus
géén kinderbijslag uitgekeerd. Uit het
vorenstaande blijkt, dat b.v. een kost»
winner, die voor zijn moeder en een
aantal zusjes en broertjes zorgt, niet
voor bijslag in aanmerking komt, om»
dat hij ze-lf geen kinderen heeft, in de
zin van de wet.
De arbeider heeft recht op kinderbijslag
voor ieder kind, dat hij heeft boven het
getal van twee, beneden de leeftijd van
15 jaar. Een arbeider met 5 kinderen
onder de 15 jaar krijgt dus bijslag over
5 min 2 kinderen is 3 kinderen. Een
arbeider met 2 kinderen onder' de 15
jaar, krijgt geen kinderbijslag, terwijl
een arbeiders met 6 kinderen waarvan
er 2 ouder zijn dan 15 jaar slechts bij»
slag krijgt voor 2 kinderen. Bij de be»
paling van het aantal kinderen is de
gezinssterkte op l October van een
zeker jaar beslissend voor het gehele
volgende jaar. De arbeider, die op 30
September 1940 4 kinderen had beneden
de 15 jaar en er op 2 October 1940 een
tweeling bijkreeg, krijgt niettemin over
1941 slechts uitkering voor 2 kinderen;
de tweeling telt gedurende het gehele
jaar nog niet mee.
De kinderbijslag wordt uitgekeerd over
iedere dag, die de arbeider heeft ge*
werkt of loon heeft ontvangen. Zij be*

draagt voor arbeiders met een loon per
dag
Van ƒ4.— of minder: 10 centen per
dag en per kind;
van- ƒ 4.— tot ƒ 6.—: 15 centen per dag
en per kind;
van ƒ6.— tot ƒ8:—: 20 centen per dag
en per kind;
van ƒ 8.—: 25 centen per dag en per
kind.
Samenvattend kunnen wij dus zeggen,
dat, om de kinderbijslag over de eerste
uitkeringsperiode d.i. het eerste kwar*
taal 1941 te kunnen vaststellen, wij drie
dingen moeten weten:
Ie. is de arbeider gerechtigd en hoeveel
kinderen heeft hij of zij beneden
de 15 jaar;
2e. hoeveel dagen heeft de arbeider
van Januari tot en met 31 Maart
gewerkt; .
3e. in welke loonklasse valt de arbeider.
Het aantal dagen, dat de arbeider ge*
werkt heeft, is nogal eenvoudig vast te
stellen, n.l. het aantal dagen, waarop1 hij
inderdaad heeft gewerkt, of zonder te
werken loon heeft ontvangen.
Om te bepalen, in welke loonklasse de
arbeider valt, moet het loon dat de ar*
beider in het eerste kwartaal heeft ont*
vangen, gedeeld worden door het aantal
gewerkte dagen. Dus een arbeider, die
ƒ 360.— verdiend heeft in 78 dagen, valt
in de loonklasse van ƒ4.— tot —ƒ6.—
per dag.
Wij willen een berekening van de kin*
derbijslag met een paar voorbeelden
verduidelijken:
Voorbeeld 1. Arbeider heeft 5 kinde*
ren onder de 15 jaar. Hij heeft in het
eerste kwartaal 70 dagen gewerkt en
ƒ350.— verdiend. Zijn dagloon is der*
halve ƒ350.— gedeeld door 70 is ƒ5
per dag. Zijn kinderbijslag bedraagt
70 X 15 cent per kind is: ƒ 10.50. Hij
heeft 3 kinderen, die in aanmerking ko*
men, zodat zijn totale uitkering be*
draagt 3 X ƒ 10.50 b ƒ 31.50.
2. Arbeider heeft. 7 kinderen, waarvan
er 2 ouder zijn dan 15 jaar, en van de
resterende 5 er één een pleegkind is.
Hij heeft dus recht op bijslag voor 2
kinderen. Hij heeft in het afgelopen
kwartaal 50 dagen gewerkt en ƒ310.—
verdiend. Zijn dagloon is derhalve
ƒ310.— gedeeld door 50 is ƒ6.50. Zijn
recht op kinderbijslag over dit eerste
kwartaal bedraagt derhalve 50 X 20
cent is ƒ 10.— per kind en derhalve
voor 2 kinderen ƒ 20.—.
De gehuwde vrouw heeft alleen recht op
kinderbijslag, over zoveel dagen als haar
man minder recht heeft dan 78 dagen. Dit
betekent, dat als de man 78 dagen ge*
werkt heeft en de vrouw 50, de vrouw
geen kinderbijslag krijgt. Had de man er
70 gewerkt, dan kreeg zijn vrouw over
Vervolg: Pagina 6

APRIL 1941
Invullen naam en adres van de(n) werkgever(s)3 bij wie(n) de arbeider in deze
maand in dienst is geweest

f^

Op eiken dag, 'waarop de arbeider ih dienst van den in kolom 1 vermelden werkgever a beid heeft verricht, moet achter den
naam van dien werkgever in de kolom van d en dag een x worden gezet. Indien de arbeid
i niet heeft
gewerkt, toch loon (cv. wachtgeld) van zijn werkgever ontvangt, racet ook in de kolon van dien dag een K wo den gezet.
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NOOT. Onder loon, bedoeld in kolom 43 valt elke geldelijke .uitkeeringj welke de arbeider als vergoeding voor zijn arbeid of gedurende staking van den arbeid van zijn werkgever ontvangt. De vacantiebon is aan te merken als loon over1 de weck, waarin hij is verstrekt. Als loon gelden tevens fooien
«rf andere ontvangsten van derden, welke verband houden met ten behoeve van den werkgever verrichten arbeid. Ingevuld moet worden het bmto-gcldloon, dus het loon, vóórdat diverse, premi en en loonbelasting zijn afgetrokken. Als naast het gcldloon verstrekkingen in natura zijn
Eenoien, mogen deze verstrekkingen niet in. kolom 4 worden vermeld, doch moeten de vragen onder aan den staat worden beantwoord.
De arbeider, die bij wijze van werkverschaffing is te werk gesteld, wordt geacht als loon ie genieten het krachtens de Ziektewet voor dien arbeider geldende dagloon.
Uitkccringen ingevolge de Ongevallen wetten of de Ziektewet niet in kolom 4 vermelden; eventueel de vragen onder aan den staat beantwoorden.

. Hebi gij vrijen kost genoten?.
Z o o i a , over welke dagen? * • • » * %
Hebi gij vrije inwoning genoten?
Zoo ja, over welke dagen? . , . « • « .

4

_*..<rtfr«,....

Waart gij één of meer dagen krachtens:
a. de verplichte verzekering, ingevolge de Ongevallenwet 1921 of de Land- en Tuinbouwongevailenwet 1922, in het genot van een tijdelijke uitkeering of een rente, berekend na^r
een verlies aan arbeidsgeschiktheid van 70 ten honderd of meer ? Zoo ja, over welke dagen ?

Hebt gij andere verstrekkingen in natura
genoten? Zoo ja, over welke dagen? • «

b.

de Zeeongevallen wet 1919 in het genot van een uitkcering, berekend naar een verlies
aan arbeidsgeschiktheid van 70 ten honderd of meer? Zoo ja, over welke dagen? . •

£n hoevee) is de waarde daarvan? . . .

c.

Hebt gij kinderbijslag genoten ingevolge eenkinderbijslagregeling, welke als bijzondere
regeling in den zin der Kinderbijslagwet is
erkend? Zqo ja, over hoeveel dagen? * *

de verplichte verzekering ingevolge de Ziektewet, in het genot van ziekengeld ? Zoo ja,
over welke dagen? , ; . «
*
* • * *

Van welk orgaan hebt gij deze maand een, uitkeering als vorenbedoeld omvangen ? • • •
Hoeveel bedroeg die uitkeering ? « » » • • • * • • • * • * • • * • • • * »

.../«asÊ-t-s.-.

„,....

Kom vriend met Uw jonge vrouw!
Met Uw liefdevol hartlijke vrpuw,
Met Uw al zo zorgende vrouw —
-Welkom! welkom is zij
De eerste Mei!
Kom vriend met Uw zoon. Uw kind.'
Met Uw jonge al verstandige kind,
Met Uw o.' eenmaal gelukkiger kind.
Welkom.' welkom is hij
De eerste Mei.'
Kom vriend met Uw kloppende hart!
Met Uw duldend maar dappere hart.
Wij roepen Uw hoopvolle hart
Welkom in onze rij
De eerste Mei!
Wij allen behoeven elkaar!
Wij winnen slechts met elkaar —
Helpen, helpen wij dan elkaar:
Maken we elkander vrij
De eerste Mei!
Ons is immers deez' dag!
Ons is deez' bloeiende dag!
AU eenmaal der dagen dag —
Die vindt ons zij aan zij
De eerste Mei!
Aan óns is de komende tijd!
Ons, óns is de nieuwe tijd!
O heerlijk toekomstige tijd
Wij voele' U nabij
De eerste Mei!__
Want wij zijn de grooten der aard!
Wij zijn de werkers der aard!
Wij zijn de winners der aard!
Dat zijn wij allen — wij
De eerste Mei!
Uit: „Stilte en strijd", van
C. S. Adama van. Scheltems..

[MEDISCHE VRAGEN J
(Vragen voor deze rubriek richte men tot
den medischen medewerker van het
weekblad „Arbeid", Postbus 100. Amsterdam).
Mevr. H. te A. In tiet Sportfondsenbad en
in het Zuiderbad is goedkoop zwemmen
mogelijk, n.l. voor 15 cent (volwassenen)
en 10 cents (kinderen tot en met 13 jaar
en werklozen). Zie de agenda van
„Vreugde en Arbeid" in dit blad.
S. H. te P. In uw geval zou ik de kater
"niet mee laten verhuizen. -De koffiekan
kunt ge gerust gebruiken.
N. U. te 's-Gr. Zonder microscopisch onderzoek is over de aard van uw haaruitval geen oordeel mogelijk. Kunt u uw
huisarts niet vragen, om u naar een
specialist te verwijzen?
v. Z. te R. Wendt u zich tot een keelneus-oorarts. Er valt hier' chirurgisch
vermoedelijk wel te bereiken wat u wenst.
H. D. te A. De „Diatetisch-Biologische
Postkuren" zijn een ernstige vorm van
kwakzalverij. Ik zou mij daar niet mee
inlaten, maar onder behandeling te G.
blijven.
J N te A. Vriendelijk dank voor uw inlichtingen.
N. v. S. te A. Het „verbazend gaan schilferen" van de hoofdhuid, zodat de fijne
roos, vooral bij het borstelen van de haren, op de schouders valt, berust veelal
op een schimmelinfectie op de bodem ran
een bestaande seborrhoea (= een overmatige afscheiding van schilfers van de
opperhuid, gedrenkt met huidsmeer). De
huid wordt door deze infectie echter
droog en nu wordt men verleid tot het
gebruik van vet of olie, maar vet en olie
bevorderen juist de groei van de schimmel. Men moet in die gevallen enige
keren per week een ontsmettend haarwater gebruiken of eenvoudig met groene
zeep wassen om genezing te verkrijgen.
In uw geval zou ik aan mijn dokter verwijzing naar een huidspecialist vragen.
A. v. d. V. te 's Gr. De onrust van uw
zoontje 's nachts wijst erop, dat hij overdag wat veel van zijn krachten heeft gevergd. Ik zou hem geregeld 's middags
een uurtje laten slapen ei> hem 's avonds
om 11 uur niet meer opnemen.
K. W. te H. Zonder onderzoek is over uw
klachten geen oordeel mogelijk. De verschijnselen, die u beschrijft, komen o.a.
bij ischias voor. Wendt u zich dus tot uw
huisdokter
f
D. A. W. te B. De genezing van'een dergelijke wervelontsteking duurt in de regel
2 a 3 jaar of langer, maar op de duur
is er, vooral bij de behandeling, die uw
vrouw heeft ondergaan, beterschap te
verwachten.
A S. v. d. V. te A. Tot mi.in spijt is zonder onderzoek hierover geen oordeel mogelijk.

B. V. te R. Hinderlijk tranen van de ogen
kan o.a. veroorzaakt worden 'door een
ontsteking van het bindvlies en ook door
een te nauw of verstopt traankanaal. dat
is het buisje, dat het traanvocht naar de
neus,moet afvoeren. „Dooie vingers" zijn
een uiting van een stoornis in de bloedsomloop, waarover alleen na onderzoek
een oordeel mogelijk is.
A H. P. v. E. te C. Een hypnotische behandeling van uw geval lijkt mij niet
gewenst, maar met hulp van een ervaren
psychiater zult u zeker weer» een evenwichtig en vrolijk mens kunnen worden.
A N. v. N. te 's Gr. U heeft blijkbaar
geen kracht meer in een van de spieren
van de linkervoet. Laat u zich door uw
huisdokter onderzoeken.
II. E. te V. De meeste mensen kennen
in meerdere of mindere mate dergelijke
periodieke inzinkingen als u beschrijft.
Ik kan mij levendig begrijpen, dat u zich
tegen de neerslachtigheid tracht te verzetten; het is mogelijk om een dergelijke
periode door het gebruik van één der
door u genoemde tonica in te korten.
J. v. d. S. te A. Als verschijnselen, die
door een tekort aan vitamine B2 (in ons
land lactoflavine en in Amerika riboflavine genoemd) optreden, kent men rode
lippen en een rode tong, een vettige
schilfering van de plooien tussen neus en
mond en ook oogverschijnselen: lichtschuwheid, verlies van gezichtsscherpte
en een gevoel van overinspanning van
het oog met jeuk en branderigheid dat
door het dragen van een bril niet verbetert. Een andere stof uit het vitamine Bcomplex, het nicotinezuuramide, is het
geneesmiddel bij pellagra. Pellagra geeft
o.m. aanleiding tot een echte ontsteking
van de tong met zweervorming en ontsteking van het mondslijmvlies. Ook kloven
aan de mondhoeken. In het stukje, dat u
las, zijn deze verschillende aandoeningen
blijkbaar door elkaar gehaspeld. Nu komen de tekortziekten ook zelden in een
zuivere vorm voor. Het gehele vitamine Bcomplex vindt men in biergist. Het is dus
nog niet zo wonderlijk, om bij dergelijke
aandoeningen b.v. een halve eetlepel gedroogde biergist, die bij eiken drogist te
krijgen is. dagelijks te gebruiken. Men
kan dit bittere goedje het beste innemen, opgeroerd in melk of gemengd met
f ijngeprakte aardappelen. Of uw zoon aan
een soortgelijke aandoening lijdt, kan ik
natuurlijk zonder onderzoek niet oeoordeien.
M.. T. de R. te A'. Zonder onderzoek is
over deze tandvleesbloedmgen geen oordeel mogelijk. In uw geval zou ik vraeen.
of uw huisdokter u nog eens opnieuw
naar de kliniek van prof. B. verwijzen wil.
F. S. te A. Ik ben het met uw vrouw eens,
dat u zich spoedig tot uw huisarts moet
v/enden. Niet omdat er risico voor de gezondheid van uw vrouw zou bestaan,
maar omdat het door u beschreven verschijnsel een eerste aanduiding kan zijn

van een beginnende ziekte bij uzelf. De
mogelijkheid bestaat, dat u op het moifient véél kunt voorkomen, wat later
slechts met moeite zou zijn te genezen.
J V1, te L. Wendt u zich tot een specialist voor huidziekten.
B B. te N.A Een eenvoudig huismiddel,
waarmede men eveneens een teveel aan
maagzuur kan bestrijden, is het sap van
rauw geraspte aardappelen. Men borstelt
enige rauwe aardappelen schoon en wrijft
ze met schil en al, bij voorkeur op een
glasrasp, fijn. De brei wordt door een
dunne doek geperst en dit perssap in 3
porties telkens voor den maaltijd gebruikt. Men begint met l a 2 eetlepels
per keer, in zeer hardnekkige gevallen
kan men veel meer, tot een halve liter
sap per dag toe, gebruiken.
C. v. E. te B. Vermoedelijk is het bij u
omgekeerd. Niet het door u beschreven
verschijnsel leidt tot „een zenuwstorende
verzwakking", maar deze verzwakking is
oorzaak van het op zichzelf onschuldige
.verschijnsel. Wendt u zich dus tot uw
huisarts of tot een psychiater.
C. v. T. te E. Zowel aambeien als spataderen kunnen tegenwoordig door middel

gewerkte dagen voor iederen werk»
gever afzonderlijk;
4e. de antwoorden op verschillende
vragen, welke voor zichzelf spreken.

Oplossing Puzzie No. 14

Wat moet de arbeider nu doen, om de
kinderbijslag waarop hij recht heeft,
ook werkelijk te ontvangen?
In de eerste plaats had hij vóór 8
December 1940 een aanvraag moeten in*
dienen voor een kinderbijslag*boekje.
De aanvraagformulieren zijn hem des»
tijds door den werkgever ter beschik*
king gesteld. Is om een of andere reden
de aanvraag achterwege gebleven, dan
moet de arbeider zich onmiddellijk met
zijn werkgever verstaan, om alsnogx een
kinderbijslagsboekje te verkrijgen.
Is de arbeider eenmaal in het bezit van
een kinderbijslag*boekje, dan moet hij
daarin zelf de nodige gegevens vermei»
den, t. w.:
Ie. naam en adres van den werkgever,
waar hij gewerkt heeft;
2e. de dagen waarop hij bij den werk»
gever gewerkt heeft:
3e. het verdiende loon uier bet aantal

Om een goed inzicht te ge^en op de
wijze waarop de kinderbijslag*lijst moet
worden ingevuld, staat op pag. 4 een in*
gevulde lijst afgedrukt.
Aan het eind van het kwartaal, dus in
dit geval op 31 Maart, had de arbeider
de kinderbijslag*lijst aan de bedrijfsver*
eniging of de Raad van Arbeid, welke
op de lijst vermeld staat, moeten inzen*
,den. Dit had echter ook namens hem
door den werkgever kunnen gebeuren.
Als alles dan klopte, en de lijst was be*
hoorlijk bijgewerkt, heeft hij inmiddels
zijn geld te pakken.
Zoals wij echter in de aanhef van dit
artikel vermeldden, is het deze eerste
keer verre van vlot gelopen. Wellicht
zijn vele vragen door deze beknopte uit*
eenzetting beantwoord. \7oorzover er
echter nog moeilijkheden zijn op te los*
sen. raad ik u aan, zich in verbinding
te stellen met met bestuur van uw bond
en voorzover er klachten zijn over de
uitkeringen tot de Bureau's voor
Rechtsbescherming.
A.

J. d. V. H. te G. Tot mijn spijt is zonder
onderzoek geen oordeel over uw toestand,
mogelijk. Laat u zich vooral regelmatig
door uw huisdokter onderzoeken. In bepaalde gevallen van veel hoesten en het
opbrengen van slijm kan bestraling met
hoogtezon schadelijk werken. Doet u dit
dus vooral niet zonder medisch advies.

KOPEN • OP AFBETALING
1

r is een tijd geweest, dat het kopen»
op*afbetaling als iets minderwaar»
• digs werd beschouwd. Sedert echter
de bonafide handel deze methode
openlijk gings. propageren — men denke,
om een voorbeeld te noemen, aan de
reclame, waarmede grote concerns de
afzet van radiotoestellen stimuleerden
— is dat anders geworden. Men be*
schouwde het zo langzamerhand als iets
heel gewoons een radiotoestel, stofzui*
ger of wasmachine op afbetaling te ko»
pen. Zelfs mensen, die over de middelen
beschikten, zich deze dingen contant
aan te schaffen, meenden, door op af*
betaling te kopen, den leverancier beter
aan de garantiebepalingen te kunnen
houden. In hoeverre dit juist is, willen
we in het midden laten. Een handelaar,
die zijn belangen begrijpt, zal z'n „con*
tante" klanten zeker niet minder goed
behandelen, dan de andere catagorie af*
nemers. Het feit, dat ook beter gesitu*
eerden bepaalde goederen op termijn be*
talen, bewijst in ieder, geval, dat dit
systeem burgerrecht- heeft verkregen en
dat men zich er mei meer voor geneert.
Laten we maar eerlijk bekennen, dat het
kopen*op*afbetaling ook zijn sociale
kant heeft. Hoe zouden anders duizen*
den arbeidersgezinnen ooit een radio,

Ei
1
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8 dagen kinderbijslag, terwijl, indien de
man slechts 4 dagen gewerkt had, de
vrouw over de volle 50 dagen uitke*
ring zou ontvangen. Op grond van deze
bepaling doet het er dus niets toe. of
de man en vrouw op dezelfde of. ver»
schillende dagen gewerkt hebben.

van inspuitingen fraai worden genezen.
U moet zich hiertoe in overleg met uw
huisdokter tot een chirurg wenden. Of uw
hoesten in de winter zou kunnen worden
voorkomen, kan zonder onderzoek niet
worden beoordeeld. „Verdikte kalkiiagels"
aan de grote tenen worden wel eens met
Röntgenstralen behandeld.
B C. te A. Uw beschrijving doet het
meest aan een lintworm denken. Stelt u
zich zonder uitstel onder behandeling van
uw huisdokter.
J. C. D. te 's-B. Aan het gebruik van neusdruppels volgens het -door u opgegeven
recept zijn dezelfde risico's verbonden als
in mijn antwoord aan C. B. te M. omschreven. Ik kan niet beoordelen, of het
advies van uw specialist of van prof. Q.
het beste is.
J. F. te U. Tegen het knarsen met tanden
en kiezen tijdens de nachtrust zal niet
Veel te doen zijn. Het branderige gevoel
in de ogen bij het lezen van een boek kan
een aanwijzing zijn, dat uw bril nog weer
eens herzien moet worden. Regelmatige
jaarlijkse controle hiervan is in uw geval
zeer gewenst.

De oplossing van het kruiswoordraadsel, verschenen in „Arbeid"
van 11 April, is als volgt:
De gevraagde woorden luiden:
Van links naar rechts: gat, serre,
hal, are, papa gang bak, tui, gom,
gig, meier, oog, Tegelen, kasteel;
ram, ol, va, nar, salaris, pijpekop,
kor; stern, lot sta, ode, esp, slap,
sint, pap, eed, meent, lot.
Van boven naar beneden: dor, gelaten, tragiek, sap, era, hak, enz.,
page, grot, big. in, moe gemak,
melis, ravijn, genot, tas, lor, sap,
lap, los, arts, stoppel, present, eist,
kop, e.d., alp, end, aam, iet, eos.
Toegekend zijn drie boekprijzen en
wel aan: A Schenk, Straatweg 101,
Alkmaar; D de Wit Jr., Merwedestraat 47, Utrecht, A. Lodeweges,
hulppostkantoor, Neede.
De prijswinnaars kunnen een keuze
doen uit een boekenlrjstje, dat hun
zal worden toegezonden.

Onze nieuwe puzzle
Wij vestigen de aandacht van de
puzzelaars onder onze lezers op onze
nieuwe prijsvraag: een echte oudHollandse „Rebus", welke voorkomt
op bladzijde 15 van dit blad.

stofzuiger, wasmachine of andere kost*
bare, doch voor de tegenwoordige tijd
onmisbare dingen hebben kunnen aan*
schaffen? De beperkte inkomsten stel*
len de arbeidersvrouwen te enemale niet
in de gelegenheid éérst te sparen en
dan te kopen, hoewel dit ontegenzegge»
lijk beter zou zijn. Lukt het sparen wél,
dan wordt het gespaarde geld op zekere
dag toch voor andere doeleinden ge*
bruikt, dan waarvoor het was bestemd.
Zo is de praktijk.
Heeft men echter een huurkoopver*
plichting aangegaan, dan zorgt men er
wel voor, dat de dubbeltjes er zijn.
Waar het op aan komt, is, dat men ten
deze met overleg en gezond verstand te
werk gaat. Nimmer mogen aangegane
verplichtingen de financiële draagkracht
te boven gaan. Door links en rechts
maar raak te kopen steekt men zich
nodeloos in de zorgen - - zorgen, die
moeder de vrouw het meest te dragen
heeft. Zij toch moet zien rond te schar*
reien met het vaak ontoereikende huis*
houdgeld.
Het grote gevaar, dat in het kopen*op*
afbetaling schuilt is, dat men verder wil
springen dan de polsstok reikt • - - dat
men er zich door de „gemakkelijke bèta*
lingsvoorwaarden" zo gemakkelijk toe
laat brengen, méér op crediet te koben
—• hogere afbetalingsverplichtingen op
zich te ne.men, dan verantwoord is. Laat
het gezin niet de dupe worden van ge»
makkelijke betalingsvoorwaarden die,
met elkaar een aanzienlijke post op het
huishoudbudget kunnen vormeru
Houdt men dit voor ogen, dan is er
zeker geen bezwaar tegen, een enkel
groot stuk op termijn te kopen.

N U T T I G E W E N K E N
Kalkv lekken
Mevr. S. te Amersfoort schrijft ons:
Met de schoonmaak kreeg ik op een
goede japon kalkvlekken. Ik verwijder*
de deze door er druppelsgewijs ver*
warmde azijn op te laten vallen tot de
vlek was verdwenen. Met schoon water
spoelde ik de plek uit, waarna ik de
japon weer opperste. De vlek was ver*
dwenen en de japon werd weer prachtig.

Zuinig met zeep

t

Een lezeres uit Den Haag deelt ons
mede, dat zij alle kleine stukjes zeep
zorgvuldig bewaart. Zij doet deze in een
jampotje Van tijd tot tijd giet zij op
deze zeepresten een beetje warm waterDoor zo nu en dan te schudden, krijgt
ze in het pampotje een menysel. waar»
mede uitstekend gewassen kan worden.

is nog steeds een
oc

» kan er spoedig veel worden

"Jongens, die er voor voelen, kunnen
gen een laag tarief Dinsdag na school*
Jj4 in „De Baan" zwemmen leren. Op
^insdagmiddag kunnen jullie er terecht."
*Ve zaten in de hoogste klas, hadden
»een fijn stelletje jongens" — zoals
iedereen in zijn tijd op de lagere school
«ad .— en waren al enthousiast bij het
1(
lee om met dat ploegje zo'n avontuur
e
kunnen bsJeven, want dat was het in
Otize ogen. En |iet gebeurde. Op een dag
"tet hittegolfswarmte trok de club bad'
^aarts. Eén gelukkige sterveling op de
"ets en de anderen lopend. Voor jon*
gens van elf, twaalf jaar, die altijd in
Qe buurt ravotten, was het een afstands*
niars, van de rand van Rotterdam naar
ue
oude binnenstad. Hevig bezweet, om'
"at we al om half vijf terecht konden,
arriveerden we in „De Baan". En daar
° n tving onze ploeg de eerste zwemles.
**e hadden er zin in. Een paar weken
en
dan zouden we het kunnen, zouden
j"Ve ook in alle vrijheid in het diepe
Kunnen baantjetrekken en duiken. Óp
het eerste commando van den bad*
feester lagen we keurig naast elkaar
gerijd op de kurken. De badmeester gat'
theorie beenslag.
"Oefenen." We oefenden,
•tot zover verliep alles volgens rooster,
rjaar toen kwamen de moeilijkheden.
Ue
badmeester verdween om andere
Remmers tot de orde te roepen Het
joelde in „De Baan" en hij moest in
"'e heksenketel van- luidruchtige zwem*
[hertjes en zwemmers orde handhaven,
hokjes wijzen en doceren. De badmees*
|er liep heen en weer, transpirerend. Wij
a
Sen. op de kurken, al spoedig huive»
f
end. Ook de volgende week was het
er
niet anders. De badmeester had bijna
Seen tijd om naar zijn discipelen om te
Zl
en. Na drie weken ondernam bijna
gemand meer de grote reis bad*waarts.
Van ons ploegjj hebben er verschillende
Xw
ernmen geleerd.... de meesten leer»
te

den het ondanks die cursus in „De
Baan".
Dat was het verre van ideale begin van
het sehoolzwemmen in de grote steden.
Het vergde te veel opofferingen van de
jeugd om er mooie resultaten 'mee te
bereiken.
We zijn sindsdien vooruitgegaan. Op
het uur voor lichamelijke opvoeding
gaan gehele klassen zwemmen, scholen,
die gratis in een particuliere zwem*

inrichting terecht kunnen, in een pro*
vinciestadje, waar alle scholieren, die
voor het zwemmen in de termen vallen,
tweemaal per week bad*waarts gaan.
Dat is toch een resultaat, kan men
zeggen! U begrijpt het; dat zijn de
paradepaardjes, de beste kanten van de
schoolzwemmerij. Als het overal zo
gesteld was, zou sehoolzwemmen geen
probleem meer zijn.
En een probleem is het nog steeds, al
werkt men dan ook al ettelijke jaren aan
verbetering.
In 1934 deed men een uiterst belangrijke
stap in de goede richting; toen vestigden
verschillende leden van de commissie
voor schoolathletiek, onder andere de
heer Kellenbach, de aandacht op het
zwemmen. Men stelde eisen vast voor
diploma's, die de schooljeugd kon be*
halen; het diploma moest een prikkel
zijn. En al spoedig kwamen brieven in
de geest van „aardig die diploma's, maar

ware bij ongeluk populair en het was de
vrees voor die populariteit, die Mira*
beau bewoog, aan Necker een bond*
genootschap voor te stellen, waarbij zij
samen alle ambten zouden kunnen delen
en alle partijen naar hun hand zetten.
Necker wees echter het schoonklinken»
Versmade voorstellen
de voorstel van de hand met de veel*
betekenende woorden:
*
-en anecdote over een mens vertegen* „Mijn waarde Mirabeau. — uw kracht
een boekdeel met levensbijzon» ligt in de politiek, de mijne in de
eden, heeft Channing eens gezegd, moraal. Die twee kunnen nooit samen
die regel helpen verklaren, waarom regeren."
e
Franse politieke geschiedenis van de Een van de wonderlijkste figuren aan
achttiende eeuw zo boordevol kleine, het hof van Lodewijk XVI was de graaf
s
?itse karakteristieken, puntige gezegden van Maurepas. Hij had meer bekwaam»
en
Scherpe geestigheden is? Deze eeuw, heden als hoveling dan als minister,
:
de laatsten der Lodewijken, de maar maakte niettemin een grote, poli»
»rote revolutie, de kleurige figuren van tieke carrière.
fc
schrikbewind en dozijnen intrige* Aanvankelijk leek het daar nog weinig
ende hovelingen in een naar de onder» op. Maurepas beging de gevaarlijke
8ang neigende staat, roept als het ware dwaasheid, spotverzen te schrijven op
?*? de typerende anecdote, die lijvige de geliefde van Lodewijk XV, werd '.
'jianten vol wetenschappelijke geschied* naar Bourges verbannen, maar kreeg
later gelegenheid, naar Pontchartrain te
^htijving vervangt.
V;6 markies De Condorcet, een bekende gaan. Daar had hij twintig jaar ver»
'guur uit de jaren der Franse revolutie, toef d, toen de volgende Lodewijk hem
Ie
ff in zijn gedenkschriften menig om nooit opgehelderde redenen naar
ar
akteristiek voorval vastgelegd. Zo Parijs riep en minister maakte, een
ertelt hij van een onderhoud tussen ambt, dat hij tot zijn dood vervulde.
"fabeau. denl omkoopbaren bestrijder Maurepas was het, die aan Lodewijk
an
het Franse koningschap, en Necker.. XVI voorstelde, den econoom Turgot
,en protestantsen „directeur=generaal tot minister van financiën te benoemen,
in plaats van den abbé Terray, die zich
?fr financiën" van Lodewijk XVI.
in zijn verantwoordelijke functie geheel
^ecker
was
in
1781
door
den
koning
nt
slagen op gron£} van een geschrift,
en al onbekwaam had getoond.
tot doel had de staatsfihanciën in „Maar mijn waarde graaf", protesteerde
^ gunstig licht te stellen, maar dat de koning, „deze meneer Turgot gaat
^ r het volk .werd opgevat als bewijs nooit naar de mis."
jo ° de verkwistingen van het hof. „Sire", antwoordde Maurepas. „de abbé
ec
ker's ontslag maakte hem als het Terray ging er al te vaak heen,"

we .hebben hier moeilijkheden! Hoe moet
dat nu?"
Het gevolg was: de commissie voor
sehoolzwemmen, die raad gaf in „duis*
tere zwem*zaken". In 1935 werden de
eerste bewijzen vin zwembekwaamheid
behaald, in totaal vijf, maar de volgende
jaren marcheerde de zaak beter. De aan»
tallen diploma's wijzen het uit: 126, 251,
314, 340 en in 1940, het oorlogsjaar, 210.
Al die jaren ging het dus excelsior,
steeds beter, en toch is de toestand nog
lang niet volmaakt. Er zijn immers maar
ó zo weinig scholen, waar de leerlingen
op een gymnastiekuur tegen een gering
bedrag gaan zwemmen.
De moeilijkheden zijn ook zeer talrijk l
Een gymnastiekles tussen gewone lessen
door is te kort voor een wandeling heen
en terug, plus een verkleed» en een
zwempartij. Het bad moet betrekkelijk
dichtbij zijn. gelegen, er moet een goede
leerkracht z.ijn, en. ... de kosten moeten
zeer laag blijven! Vooral dat laatste!
Voor vele ouders is een dubbeltje al te
veel en aan de andere kant is een dub»
beltje te weinig vóór een overdekte
zweminrichting. De kostprijs Van een
bad is daar al hoger!
Mensen, die het weten kunnen, zeggen
daarom: een algemene regeling, die tot
gevolg heeft, dat bij voorbeeld alle
jongens en meisjes van een zesde klasse
aan sehoolzwemmen deelnemen, is on»
mogelijk!
Het klinkt teleurstellend.
Maar diezelfde mensen zijn het er toch
ook over eens, dat er in korte tijd veel
ten goede kan veranderen door mede»
werking van d'e overheid.
Zij weten het, mede dank zij de ge»
gevens, die de Nederlandse Zwembond
elk jaar van zijn vele tientallen corres»
pondenten ontvangt. Daardoor weet
men, om maar iets te noemen: -in Alk*
maar is een veel beter resultaat moge»
lijk, als de.gemeente geldelijke bijstand
zou kunnen verlenen.... In Breda, een
flink stadje met een Sportfondsenbad
en open baden, gebeurt niets. In Coe*

Reddend antwoord
Het goede antvvoord op het juiste ogen»
blik, — dat kan 'mensenlevens redden.
Menig slagvaardig sterveling heeft die
waarheid aan de praktijk kunnen toetsen
en is nog in de annalen der historie
ingegaan bovendien.
De gravin van Hatzfeld zag niet haar
eigen leven, maar dat van haar man in
gevaar. Het was in .de tijd, dat Napoleon
heer en meester was in West* en Mid*
den*Europa en graaf Hatzfeld werd
gearresteerd op grond van een onder»
schepte brief, die tegen Napoleon was
gericht.
Het doodvonnis was al uitgesproken,
toen de gravin persoonlijk tot den
kleinen keizer wist door te dringen en
zich in tranen aan zijn voeten wierp.
Zij verdedigde haar man niet. — zij
vroeg alleen genade. Maar Napoleon
maakte zulke dingen dagelijks mee. Hij
liet er zich niet door van de . wijs
brengen. Een poosje gat hij de ongeluk*
kige vrouw gelegenheid, haar hart uit te
storten. Toen gebood hij haar kc. .-taf, op
te staan. En hij haalde het document
voor de dag, dat over dood of leven
had beslist: de brief van graaf Hatzfeld.
Met een paar woorden legde hij haar
uit, dat na zulk een brief aan begenadi*
ging niet te denken viel.
De gravin was niet in staat, een woord
te lezen. Zij hield de brief in de bevende
handen en wachtte. Napoléon stond
naast haar bij het open haardvuur, de
handen op de rug, zoals zijn gewoonte
was. Op dat ogenblik knerpte er iets ia

vorden staat een bad gratis ter beschiE»
king, maar „ze komen niet", afgezien
van Jwee openbare lagere scholen. In
Delft en Schiedam ging het góéd, .vooral
in de laatste stad, maar tegenwoordig
is het er maar treurig gesteld door....
bezuiniging. In Drentse dorpen mogen
vele kinderen niet van hun ouders; niet,
omdat het te duur is of omdat het bad
te ver is gelegen, maar omdat. .. de
ouders zeggen „nergens voor nodig die
flauwe kul! Hebben wij vroeger ge»
zwommen? Nee, niet waar en zijn we
ook geen fatsoenlijke mensen geworden?"
Als men dat allemaal weet, is h'et geen
wonder, dat deskundigen oordelen: er
kan veel verbeterd worden met verstan*
dige voorschriften en. subsidie. Hun
conclusie is, dat vooral in kleine plaatsen
veel meer bereikt kan worden dan thans.
De verhouding tussen het aantal leer*
lingen en de beschikbare badgelegenheid
is daar gunstiger dan in grote steden en
ouderwetse begfippen behoeven niet
langer een belemmering te zijn. In de
grote stad is aanvankelijk minder resul»
taat te behalen, hoewel ook daar, vooral
door subsidie, nog wel wat te doen is.
Al met al kan men zeggen: een ideaal,
als op iedere lagere school zwemles, is
niet een*twee»drie te verwezenlijken,
maar veel meer meisjes en jongens kan
de gelegenheid wórden geboden om ver*
trouwd te geraken met het water, om te
genieten van die fijne, kerngezonde
zwemsport!

het vuur. Een klein, gloeiend kooltje
sprong uit de vlammen naar voren, zo»
dat de keizer onwillekeurig een stap
terug- deed.
Het was, of de gravin van Hatzfeld
daardoor een ingeving kreeg. Zij ging
langzaam, als verteerde de onrust niet
haar hart, met de nog altijd ongelezen
brief naar het vuur en legde daar pnder
de ogen van Napoleon het bezwarende
, document in. Toen keek zij, met ogen,
die nog nat waren van tranen, den
keizer z\vak*glimlachend aan.
Herinnerde Napoleon zich, hoe vaak hij
zelf door louter overmoed een slag had
gewonnen, die hij in redelijkheid had
dienen te verliezen. Hij was een ogen*
blik verwonderd. Toen glimlachte hij
terug, nam de sidderende en toch zo
dappere hand van de vrouw in de zijne
en drukte er een hoffelijke kus op. De
graaf van Hatzfeld bleef leven....
In de woeligste tijd van de Franse revo»
lutie gebeurde het den abbé Maury, dat
hij in de buurt van de kerk van St. Jean*
en*Grève te Parijs plotseling door een
joelende troep werd omringd, die met
schelden begon en er mee eindigde, dat
hij aan een lantaarnpaal moest worden
opgeknoopt.
Men dreef den geestelijke al naar de
geïmproviseerde galg toe en maakte op»
gewonden toespelingen op de terecht*
stelling. Maar de abbé Maury verloor
zijn tegenwoordigheid van geest niet.
„Vrienden", zei hij met luirfer stem,
„zouden jullie meer licht hebben, als ik
aan die lantaarn hing?"
Het antwoord lokte een luid applaus uit.
„Leve abbé Maury!" riep de menigte.
En zij liet hem ongedeerd gaan.

n dit oyergangsseizoen, dat ons van net
koude wintergetijde naar zoele zomerdagen
voert, zorgt de werkgemeenschap „Vreugde
en Arbeid" voor een reeks van voorstellingen,
die aan de werkers van Nederland, na volbrachte dagtaak, een avond van luchtig vermaak schenken. Onder het motto „Met volle
vaart de lente in!" werd gedurende de maand
April in tal van plaatsen des lands, onder
persoonlijke leiding van Theo Bouwmeester,
met stijgend succes een voortreffelijk samengesteld specialiteiten-programma vertoond.
Onze fotograaf is een kijkje gaan nemen achter de coulissen en het resultaat van zijn
arbeid vindt men op deze bladzijde weergegeven. Beter nog dan het geschreven woord
geven de gemaakte opnamen een indruk van
de aantrekkelijkheid en de verscheidenheid
van het geboden programma. Men ziet daaruit, dat „elck wat wils" geboden werd en dat
de leider van het ensemble uitnemende artisten aan het werk had gesteld. Een vlotte conférencier, een verdienstelijk paar accordeonvirtuozen, een goed danspaar, een paar nummertjes acrobatiek, een vagebond-fietser, de
onbetaalbare Cherry & Brandy, de excentrieke
Wilco — ziedaar de omraming, waarbinneti
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(Foto's: „Arbeid")

deze avond van goede en vrolijke kleinkunst
was opgezet.
De Meimaand brengt ons weer een ander
gezelschap, eveneens onder leiding van Theo
Bouwmeester, dat voor een nieuw specialiteitenprogram zal zorg dragen. Dit program,
dat, zo mogelijk, het eerste nog overtreft,
loopt onder de titel: „Gratie, kracht, sensatie". Ook met dit nieuwe. program zet het
werk van „Vreugde en Arbeid" zich in stijgende lijn voort.
Ten bewijze, dat het haar ernst is met haar
streven om goede yermaakskunst ook te brengen in plaatsen, die hiervan weleer verstoken
bleven, vindt op 3 Mei a.s. in hotel Smit te
Middenmeer een vertoning plaats van het volledige program. Zo beperkt „Vreugde en Arbeid" zich niet tot de traditionele steden, die
voor dergelijke vertoningen in aanmerking
komen. Ook het nieuw gewonnen land van de
Wieringermeer wordt in de arbeid van de
werkgemeenschap betrokken.

Wanneer men verre reizen doet...
|j e Franse literatuurgeschiedenis ver»
\"* meldt Jean Francois Regnard, in
1655 te Parijs geboren, als eert navolger
Van Molière, wiens blijspelen weliswaar
uiepe karaktertekening missen, maar
Waarvan er enige, zoals „De Speler" en
i.lJe Universele Erfgenaam" toch geruime
j-Uu op het programma bleven. Minder
^kend is hij als schrijver van reisver»
«alen. doch dat tenminste één dezer be»
Sc
hrijvingen: die, welke betrekking heeft
°P een tocht naar Lapland, voor het
grootste deel — en dan nog op zeer on»
oajtdige wijze — ontleend is aan andere
auteurs, is een ontdekking van de
allerlaatste tijd.
Regnard zich naar het hoge
begaf, had hij reeds rei»
ondernomen" door Duitsland,
n. Italië, Hongarije en het
Nabije Oosten. Nemen .wij, bij
gebrek aan bewijs van het tegen»
Meel, als waar aan wat hij vertelt
Van zijn reis naar Italië, dan had
2l
Jn Laplandse expeditie 'n hoogst
romantische voorgeschiedenis.
"> Venetië namelijk ontmoette hij
£en schone Provensaalse met name
tlvira, up wie hij niet verzuimde
Prompt verliefd te worden en met
£nig succes, zoals uit het vervolg
Wijkt. Nog in de opbloei van zijn
liefdesgeluk echter werd hij plot»
seling naar zijn vaderland terug*
geroepen; per postkoets hobbelde
"*j naar uenua om een schip naar
Marseille te ne.aen. Goed en wel
^an boord bleek ook zijn aange»
bedene tot de passagiers te be»
"oren. Dit had natuurlijk een roe»
re
nd wederzien kunnen geven,
ware het niet, dat de dame ge*
wouw' u l 'ek en in gezelschap van
«aar echtgenoot reisde.
Natuurlijk viel Regnard ten prooi
a
an een hevige liefdessmart, doch
vóórdat hij gelegenheid kreeg,
"icraan te gronde te gaan, ja, zelfs
llo
g voor hij in dichtregels er
•Uting ian kon geven, verschenen
e
r zeerovers op het toneel, die het
Schip o p b r f " '•e. naar Algiers.
klvira werd ten geschenke aange»
boden aan der snode rovers hoog»
heer, tot tbreiding van zijn
terwijl zowel echtgenoot
as
minnaar
- ' slaven naar Konstan»
titiopel verkocht werden.
~f nu de Arabische rovervorst minder
behagen wist te scheppen in Elvira's
schoonheid dan Regnard, of dat de dame
J*1 dit geval weinig meegaand was, zij
kreeg in elk geval na korte tijd haar
Vr
ijheid terug, terwijl Regnard door
Vrienden losgekocht werd. Na vele avon»
turen belandden beiden in Arles, waar
'•'J gemakkelijkheidshalve aannamen, dat ,
:
rechtmatige echtgenoot in zijn ge»
^angenschap omgekomen was. Te zijner
"Jd verscheen deze echter persoonlijk
J*1" het tegendeel te bewijzen, waarna
Ke
gnard bet veld ruimde, zeggende:
"laar hat einde der wereld te zullen
re
izen. om zo balsem voor zijn ziel te
vinden"
*»et enige vrienden arriveerde hij toen
er
"se tijd later in Amsterdam, nog
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Uitvindingen

J

M

en zou op het eerste gezicht menen,
dat er geen oorspronkelijker bezig»
»eid te bedenken valt dan „uitvinden".
e
'rv
t octrooibureau in Den Haag kan
an meepraten, dat doorgaans het
e
gendeel het geval is. Zelfs operette»
•ornponisten imiteren elkaar n.iet zo
als uitvinders. En dat wil heel wat

Difl t 's.mtussen al in het grijze verleden

, ^t geval geweest. Berchtold Schwarz
'"'voorbeeld, de monnik uit Freiberg,
e
te boek staat als de uitvinder van
et
'p
huskruit, vond slechts uit, wat
°ger Baco 'al vóór hem uitgevonden
.ad en wat de Chinezen weer vóór
s °icr Baco uitvonden. Over het vader»
a
P van de boekdrukkunst twist men
n
°g. maar er is een redelijke grond om
^ aan te twijfelen, dat Laurens Jans»
ee° 1 f oster toen hij in 1444 voor het
met losse lettertypen drukte, wel

C Een fantastisch verhaal j
steeds niet wetend, welk eind der we»
reld hij zou kiezen. Het toeva! kwam
hem echter te hulp: de Deense konink»
lijke familie bleek in Oldenburg te ver»
toeven en het gezelschap trok daarheen.
De heren kwamen te laat, doch reisden
Christiaan van stad tot stad na, totdat
allen gelijktijdig iri Kopenhagen aan»
kwamen. Daar echter werd Regnard
rijkelijk voor zijn moeite beloond: het

werd hem vergund de hand van den
monarch te kussen. Na de bijzonder»
heden van dit speciale genoegen uit»
voerig in zijn dagboek te hebben vast»
gelegd, besloot Regnard, nu hij zich
toch in het noorden bevond, door te
reizen naar Stockholm, waar zich nóg
een koning bevond: Karel XI, die, na
een tijdje naar de gezwollen frasen van
den Fransen poëet geluisterd te hebben,
dezen de tip gaf, £ens in Lapland te
gaan kijken.
„Hoe zal men", barst Regnard dan in
zijn dagboek uit, „een raad kunnen weer»
staan, die komt uit de mond van den
groten koning Karel? Is zijn Koninklijke
aanwijzing geen bevel om alles te on»
dernemen, wat het ook zijn moge? En
kan ooit een onderneming mislukken,
waaraan Hij succes toegewenst heeft?"
Iemand, die in de 17de eeuw Lapland
de eerste is geweest. Johann Gutenberg
althans heeft in 1439 (dus vijf jaar
eerder) al met losse, gegoten letters
drukproeven gemaakt. En hij is de
enige niet, op wiens naam men de uit»
vinding van de • boekdrukkunst wil
stellen.
Overigens schijnen er in hoofdzaak
twee soorten uitvinders te bestaan: zij,
die bij toeval uitvinden —• en zij, die
zich met ijzeren vasthoudendheid net
zó lang aan een idee vastklemmen, tot
zij hun doel hebben bereikt.
Berchtold Schwarz schijnt tot de eerste
soort te hebben behoord. Men vertelt
althans, dat hij eigenlijk goud wilde
maken (een liefhebberij, die in de mid»
deleeuwen al evenzeer in trek was als
in onze dagen). Schwarz mengde dag=in
dag*uit allerlei vreemde stoffen door»
een, óók houtskool, zwavel en salpeter.
En deze laatste combinatie koos hij in
het profetische j a a r . . . . 1313.
Ook de eerste verrekijker, de zoge»
naamde „Hollandse kijker" (thans voor»

wilde binnendringen, diende wel Tornea
als uitgangspunt te kiezen en aldus deed
het gezelschap dan ook. Van het be»
reiken dier plaats af begint echter con»
troleerbaar de onbetrouwbaarheid in
Regnard's reisverhaal Hij vertelt name=
lijk, dadelijk een bezoek gebracht te
hebben aan het huis van den bekenden
predikant Tornaeus, die zijn leven ge=
wijd heeft aan de kerstening en ont»
wikkeling der Lappen. In de hem eigene
hoogdravende bewoordingen schildert
Regnard zijn verdriet. te moeten . ver»
nemen, uat de bekende geestelijke juist
de vorige dag -"as overleden en
dat hij er zic.i mede tevreden
moest stellen, niet Mens weduwe
een glas te ledigen te zijner nage»
dachtenis. In werkelijkheid was
IVrnaeus echter reeds lang dood,
vóór het gezelschap Stockholm
verliet. Het fnaiste is echter, dat
Regnard. die zijn reisboek van dag
tot dag bijhield en zijn fantasieën
zelf blijkbaar niet steeds wist bij
te houden, later in zijn verhaal
Tornaeus nog eens in levenden
lijve ten tonele voert.
Va.n Tornea «it voer het gezel»
schap de gelijknamige elf op, tot
het punt „waar Lapland begint"
en vervolgens tot het plaatsje
Svappavaara Vfen ging daar aan
land om een mijn te onderzoeken,
waarin tot zoete streling van Reg»
nard's vaderlandsliefde een Frans»
man bleek te werken. De reisbe»
schrijving jubelt tot den kunst»
beschermer, die mede Regnard's
expedities financierde en aan wien
deze uit dank zijn werken op»
droeg: „Gij ziet, mijnheer, dat er
in de ganse wereld geen plekje is,
of een Fransman heeft .er de weg
reeds heen -gevonden". De aanblik
van de mijn doet lyriek en moraal
gelijktijdig uit zijn pen vloeien:
„Wij bewonderen diep het werk
in de,gapende afgronden, zoals zij
zich openen naar het middelpunt
der aarde en waar voor de poorten
der hel de grondstoffen voor ijdel»
beid en overvloed weggesleept
worden" Deze woorden echter
zijn, evenals tientallen halve en
hele pagina's uit Regnarfl's reis»
beschrijving, letterlijk te vinden in
„Lapponia", het • werk van den groten
Duitsen geleerde Scheffer, die een
professoraat in Uppsala bekleedde en
een standaardwerk over Lapland publi»
ceerde, toen Regnard nog nauwelijks kon
schrijven. Een andere maal laat Regnard
zich zelfs voorthelpen door Jacob Ziegler
persoonlijk, een Duits aardrijkskundige
uit de.... 15e eeuwl De humor van een
en ander wint nog aanmerkelijk door de
omstandigheid, dat Regnard nu en dan
wat slordig heeft gelezen en als eigen
ervaringen bijzonderheden opdist, die
Scheffer reeds als sprookjes had weer»
legd, zo bijv. dat de zwaluwen de winter
doorbrengen op de bodem der rivieren
of dat lemmingen z'elfmoord plegen,
wanneer er oorlog dreigt.
Volgens eigen vermelding kwam Reg»
nard op de 18e Augustus — van het jaar
namelijk als toneelkijker in gebruik), is
door een toeval ontdekt, nog wel door
een spelend kind. Twee mannen der
wetenschap hebben ons die merkwaar»
dige geschiedenis nageta'ten: Francois
Ar.ago, die in 1839 de eerste me.dedelin»
gen deed over de uitvinding van de
fotografie, en Joseph Johann von Lit»
trow, die in het begin van de vorige
eeuw vier grote sterrenwachten geleid
heeft. Ze zijn er intussen niet zelf bij
geweest, want de uitvinding van de
„Hollandse kijker" stamt al van 1608.
De zoon van .den brillemhandelaar Lip»
pershey speelde met brilleglazen uit zijn
vaders winkelvoorraad en hield er al
spelende twee achter elkaar. „Kijk,
vader!" moet hij toen in grote verbazing
uitgeroepen hebben. „De haan komt.
van de torenspits af!" De verrekijker
was er.
Thomas Alva Edison zal ten eeuwigen
dage het voorbeeld blijven van een uit»
vinder uit de tweede groep: die der
harde werkers. Men kent zijn beroemde

1861 — aan in het plaatsje „Chucasdes"
(hetgeen Jukkasjarvi moet betekenen),
dus in het hartje .van de zomer. Niette»
min beweert hij daar Lappen, die hij
beschrijft als „de dieren, die met de
apen den mens het naast staan" te heb»
ben zien skilopenl „Zij doen dit, mijn»
heer, met een handigheid, die de stoutste
fantasie verre overtreft." Kennelijk toch
niet Regnard's eigen fantasie!
Na terloops door achteloosheid met vuur
een bosbrand te hebben gesticht, die na
een maand nog .lustig brandde, bereikte
de expeditie de Tornetriisk, tiet tot een
meer verbrede deel der Torne>eif, waar
men zich op een eilandje vestigd-ï Vol»
gens het reisverhaal werd een berg
beklommen, langs „paden, waarop nog
nimmer een menselijke voet gerust had',
maar doordat het gezelschap zijn tocht
vervolgde, trots „de moeiten en gevaren,
die ieder ander mens zouden hebben
afgeschrikt", bereikte men de top Reg»
nard zegt ervan: „Ik zag Lapland in zijn
ganse uitgestrektheid voor mij liggen, tot
waar in het westen de Noordkaap zich
verheft (!) Dit, mijnheer, kan men noe»
men de schouder van de Noordpool aan
te raken en aan-het einde der wereld te
staan". Zo had hij dus de plaats bereikt,
waarvan hij .gezegd had, er balsem voor
zijn ziel te zullen gaan halen, zodat de
terugtocht aanvaard kon worden. Al»
vorens hiertoe over te gaan. vond men
het noodzakelijk, een gedenksteen op te
richten, waarin een Latijnse tekst werd
gebeiteld, die in vertaling luidt: „Gallië
bracht ons voort, Afrika heeft ons ge»
zien, uit de Ganges hebben wij ge»,
dronken en Europa hebben wij be»
schouwd. Zo. door het wisselend lot
gedreven om de aarde en de zeeën,
stonden wij eindelijk hier, waar de
wereld eindigt."
Regnard verwachtte, dat de steen wel
nooit door iemand anders dan door
beren gezien zou worden, doch daarin:
vergiste hij zich: enige tijd later vond de
ontdekkingsreiziger De la Montraye, het
gedenkteken terug, juist vroeg genoeg
om van de Lappen t£ kunnen vernemen,
dat Regnard c.s. nimmer een bergtocht
hadden ondernomen: „Verder dan -hort»:
derd pas van de oever zijn zij nooit
geweest". .Daarna echter was gedurende
twee en een halve eeuw de juiste plaats
van de steen onbekend, tot hij onlangs,
blijkens een bericht in the „National
Geographic" teruggevonden is. Wel
kende men een houten copie, die zich in
de kerk te Jukkasjarvi bevindt.
Regnard intussen kwam weder behouden
te Parijs aan om aldus, volgens eigen
zeggen, de „bezwaarlijkste, maar ook de
wonderbaarlijkste tocht te beëindigen,
ooit door mensen onder/iomen"
Echter wachtte hem een bittere teleur»
stelling: het oorspronkelijk in het Latijn
geschreven werk van Scheffer, waaruit
hij zo vrijmoedig geput had, dacht hij
een in zijn vaderland volkomen onbe»
k end boek. Spoedig bleek echter, dat het
wel degelijk bekend was, en zelfs ver*
taald. Regnard had toen geen moed
meer, zijn reisverhaal uit te geven en zo
bleef het in zijn schrijftafel rusten tot
jaren na zijn dood, toen een vriend het
manuscript ontdekte en publiceerde,
aldus den auteur tot een der grootste
plagiatots makende, die de' letterkunde
kent.
woord, dat elke uitvinding slechts voor
één percent Inspiratie is, daarentegen
voor 99 percent transpiratie.
Een goede vriend van Edison meende
echter reden te hebben om zich te be»
klagen, toen de grote uitvinder een
nieuwe deur in zijn landhuis had aan»
gebracht.
„Dat lijkt nergens op!" meende de
vriend. „Die deur ziet er heel aardig
uit, maar zij gaat afschuwelijk zwaar.
Is dat hu een deur, die Edison waardig
is? Je moet haar vandaag nog ver»
anderen."
„Daar zal ik wel voor oppassen!" ant?
woordde Edison met een veelbetckc»
nende glimlach.
Hij wees zijn vriend een paar hef»
bomen en een stel ijzerdraden, die van
de deur naar de tuin liepen.
„ledere keer als iemand de deur open»
doet", legde de uitvinder uit, „brengt
hij honderd liter .water uit de put m
mijn watersreservoir. Weet gij goed»
kopere arbeidskracht om mijn groente»
tuin altijd te besproeien?"
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