V R I J D A G

3

OCT OBER

1941

•

E E R S T E

J A A R G A N G »

N U M M E R . 39

HALF NEDERLAND IS ZIEKENFONDSLID

(Zie pag. 3}

LIJN
T

rappen we een open deur in, wanneer wij beweren, dat de grote
massa van het volk weinig deel heeft aan het culturele leven?
Een open deur, omdat deze zelfde stelling reeds zo lang en van zo*
veel verschillende zijden naar voren gebracht is. Men behoeft maar
eens de artikelen na te lezen, die in de laatste jaren geschreven zijn
over het kwijnen van het toneel tegenover de bloei van de bioscopen
om te zien, hoeveel er over het toneel*verval is geschreven. Daarin
zag men een tekort aan culturele belangstelling van de grote massa
Van het volk. Waarschijnlijk bestaat dat tekort ook wel, maar hier
zijn toch nog tal van andere invloeden en oorzaken aan te wijzen.
In de eerste plaats lijkt het ons lang niet zeker, dat het toneel alléén
de graadmeter is van het culturele leven in Nederland. Het toneel is
echter wel één van de vele graadmeters. De eigen productie van
goede toneelstukken is onbetekenend en het beroepstoneel vervalt
daardoor steeds in het voor het voetlicht brengen van buitenlandse
producten, die of wel onbelangrijke blijspelletjes zijn, of stukken, die
op andere toestanden zijn ingesteld dan de Nederlandse, dan wel
een herhaling van de. klassieke meesterwerken.
Geen van deze drie groepen zijn in staat om een diepe belangstelling
te wekken bij een groot deel van het volk. Die belangstelling is
inderdaad gering, zoals blijkt uit de talrijke volksvoorstellingen,
waarvan het bezoek grotendeels voortkomt uit de kringen van de
intellectuele middenstand. Dit laatste verschijnsel zien wij trouwens
ook bij de volksconcerten; ook hier ontwikkelde kantoormensen,
leraren en onderwijzers, studenten, leerlingen van dé hoogste klas*
sen van H.B.S.*en en gymnasia,'maar heel weinig vertegenwoordigers
van de brede massa.
Tegelijkertijd staan er lange rijen bezoekers klaar voor iedere
bioscoopvoorstelling. De goedkope rangen zijn daar vrijwel altijd
uitverkocht en, de bioscopen bloeien en leveren winst op, terwijl
het beroepstoneel en de grote orkesten 'met onoverkomelijke gelde?
lijke moeilijkheden te kampen hebben.
Dit is des te merkwaardiger, omdat overal in het land de amateurs*
toneelverenigingen en de muziekverenigingen een bloeiend leven
laten zien. Neem bijvoorbeeld een provincie als Noord-Holland, —
daar vindt men in bijna iedere plaats één of meer toneelvereniging
gen, waarvan de uitvoeringen hoogtepunten zijn in het dorpsleven
gedurende de winter. Wij willen die hoogtepunten niet overschatten.
Bekend is, dat vrijwel iedere van die voorstellingen aangekondigd
werd met „Bal na", en zonder twijfel trok die gelegenheid tot dansen
een groot deel van het bezoek naar de toneelvoorstelling, die er aan
voorafging. Wij hadden dus te doen met een samenvoeging van twee
vormen van ontspanning, toneel en dansen, en deze samenvoeging
blijkt in de practijk van het leven een grote aantrekkingskracht uit
te oeienen.
Dat was trouwens niet alleen zo op het platteland, maar ook in de
steden. In diezelfde grote steden, waar het beroepstoneel vaak voor
een halflege zaal speelde, trokken de amateurstoneelverenigingen
het publiek naar zich toe, dat men zo smartelijk miste in de grote
schouwburgen. En dit is toch geen verschijnsel, dat men schouders
tiphalend kan voorbij gaan. Het spontane volksleven uitte zich in
de toneelverenigingen; de grote massa, die alleen amusement zocht,
ging naar de bioscopen en de „echte" toneelspelers moesten zichgf
tevreden stellen -met een spaarzaam publiek, dat niét in staat was
het toneelspel als beroep behoorlijk te betalen.
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ij kunnen deze beschrijving van het culturele leven nog ver*
der voortzetten. Daar hebben wij bijvoorbeeld de volks*
universiteiten. Ook nier is de benaming „volks*" niet juist, evenmin
als bij de „volks"concerten en „volks"toneelvoorstellingen. De be*
zoekers van deze laatste zijn ook de leden van de volksuniversitei*
ten. -Er is geen sprake van geweest, dat deze instellingen werkelijk
tot het hart van het volk zijn doorgedrongen, zoals dat o. a. in
Denemarken het geval is geweest. De socialistische arbeidersbe*
weging heeft in die leemte trachten te voorzien door eigen cursussen
en lezingen te organiseren, doch ook deze hebben nooit meer kunnen
trekken dan de elite van de aanhang.
Al deze verschijnselen duiden op een te ondiep geestelijk leven van
het volk. In tijden van nood zien we wel een toeneming van het
religieussgeestelijk leven, maar een verhoogde belangstelling voor
het culturele deel is tot nu toe uitgebleven.
Geheel in overeenstemming daarmee zien wij dan ook geen belang*
rijke letterkundige productie. Als er in het volk een sterk levende
"belangstelling was voor het „grote toneel", zou zonder twijfel die
belangstelling krachten naar voren roepen onder de schrijvers. Want
het is in de geschiedenis steeds weer gebleken, dat er een wissel*
werking bestaat tussen het leestelijk leven van het volk én de
kwaliteit van de kunstenaars: itunstenaars .plegen te voorschijn te
komen, wanneer het volk om kunst vraagt. Precies zoals men zeggen

kan, dat een Volk de regering heeft, die het verdient, kan men ook
zeggen, dat het volk de kunstenaars voortbrengt, die bij dat volk
passen. Tenslotte zijn die kunstenaars toch ook kinderen van het
volk en zij vormen dus als het ware de bloesems aan een groeiende
cultuur. Wanneer die cultuur niet groeit, of wanneer zij verbasterd
is, krijgen wij ook geen of slechte bloesems. In een tijd van verval
zien wij ook typische vervalkunst ontstaan. In een tijd van bloeiende
zelfbewustheid en drang naar een hoger levensplan, zien wij daar*
entegen de schone kunsten tot ontplooiing komen. Het mag dan zo
zijn, dat zelfs in dergelijke tijdperken een enkele kunstenaar van
zeer onafhankelijk karakter — dus een zeer grote persoonlijkheid —
opstaat, — kunst als volksverschijnsel valt in decadentietijden niet
te verwachten.
Os
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ns volk heeft sinds jaren geleefd en leeft trouwens nog in
een pijnlijke spanning over hetgeen de toekomst wellicht bren*
gen zal en een even smartelijke verbazing over de feiten van de dag.
Volkomen dus een afwachtende en lijdelijke, een passieve houding.
Het voorttobben met de werkloosheid en het ineenstorten van het
volkenbondsideaal waren duidelijke bewijzen van de machteloos*
heid van de oude samenleving. Het heeft niet ontbroken aan goed*
bedoelde pogingen om die geest van machteloosheid te verbreken en
ons volk te ontworstelen aan de verlammende ban van de onder*
gangsgedachte. Onder de socialistische arbeiders was het het Plan
van de Arbeid en bij de katholieken bijvoorbeeld de propaganda
voor de ^Nieuwe Gemeenschap", die pogingen belichaamden om de
oude maatschappij nieuwe stuwkracht te geven.
Het heeft geen zin te verbloemen, dat die pogingen hebben gefaald.
Zij hebben precies zo gefaald als de vrij massale, maar zeer ondiepe
beweging van de „geestelijke herbewapening". Geen vaji deze drie
gedachten heeft in het volk een weerklank kunnen wekken, die alle
geestelijke krachten tot daden riep. Zij waren goed*bedoelde maar
machteloze pogingen tegen een tijdstroom, die niet te keren was.
Goed bedoeld en naar hun inhoud gezond van opzet, want tal van
punten uit die programma's -zijn inmiddels reeds tot uitvoering ge*
komen en gedeeltelijk zelfs tot uitvoering gekomen onder de huidige
bezetting. Maar wat blijkbaar gemankeerd heeft, is hét wekken vari
de gezamenlijke volkskracht, die het volk*als=geheel vernieuwt en
verjongt.
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n dit nummer van „Arbeid" geven wij een overzicht van hetgeen
de grote toneelgezelschappen in de loop van de winter denken te
brengen en wij hebben daarbij in het bijzonder de verzorging van
het gehele land laten bekijken. Het toneel is toch altijd nog één van
de belangrijkste beschavingsuitingen van het volk en ook al erken*
nen wij, dat er in ons land geen krachtige wisselwerking bestaat
tussen volk en beroepstoneel, wij willen er toch alles toe bijdragen
om deze band te versterken.- Toneelspelers hebben wij wel, maar als
er geen belangrijk Nederlands werk is en geen groot Nederlands
publiek, is het niet hun schuld wanneer het toneel kwijnt. Wij weten,
dat de steun van een weekblad, zelfs niet van een weekblad met een
zo enorme oplaag als „Arbeid", nieuw leven in een tak van cultuur
blaast. Daarvoor zien wij zelf te scherp de grondoorzaken van dit
kwijnen, zoals wij die in bovenstaande regeleh hebben omschreven.
Eerst wanneer ^iet Nederlandse volk zelf tot een positieve levens*
houding komt, d.w.z. wanneer het zich bewust ,wordt van de nood*
zaak om zelfstandig te denken en te handelen, en wanneer het zich
tegelijkertijd rekenschap geeft van de grote beloften, die de toe*
komst kan inhouden, zal er weer sprake zijn van een volksleven,
dat tot een kunstzinnige bloei aanleiding zal geven.
De vervulling van beloften komt niet uit -de lucht vallen. Niet een
ander zal voor ons de kastanjes uit het vuur halen, het leven is geen
ganzenbord, waarbij men in de put blijft zitten tot dat een ander u
er uit haalt door. . . . zelf in die put t_ „^an zitten. Het oude spreek*
woord geldt nog steeds, dat zegt: „God helpt hen, die zich zelf
helpen". In gewone woorden zou men." dit kunnen vertalen als: „Al*
leen ep arbeid, en in het bijzonder onverschrokken arbeid, ongeacht
de moeilijkheden, rust zegen".
En zo komen wij er weer op terug hoe alles draait om de arbeid.
Arbeid bepaalt niet alleen of een volk welvarend zal zijn, ja dan
neen. Arbeid bepaalt ook, of dat volk gewaardeerd en erkend zal
worden en arbeid beslist er over of dat volk vertrouwen in zich zelf
en in zijn toekomst zal hebben. Vertrouwen in de toekomst, toe*
nemende welvaart, het verdwijnen van dé geest van verval en on*
zekerheid, dat zijn de grondslagen, waarop een yulturele ontplooiing
van een volk rust. En daarom ligt ook de toekomst van de Neder*
landse kunst besloten in de wijze, waarop wij de moeilijkheden van
de dag verwerken tot fundamenten van de toekomst.
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De taak der ziekenfondsen
Kort overzicht van de toestand, zoals
die binnenkort zal worden
i
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sluiten bij een erkend, toegelaten ziekenfonds. Volgens art. l van de thans
bestaande ziektewet zijn verzekeringsplichtig „arbeiders in dienst van een
onderneming", dat zijn derhalve allen,
die in het bedrijfsleven, de industrie
en de landbouw werkzaam zijn.
De bestaande ziekenfondsen zullen erkenning behoeven door den Secretaris Generaal van het Departement van
Sociale Zaken om voort te kunnen be~staan. Bovendien zullen de fondsen,
die belast worden met de uitvoering
van de ziekenzorg voor de volgens de
ziektewet verzekeringsplichtige arbeiders toegelaten moeten worden. De
erkende, toegelaten fondsen zullen na'
l November de naam moeten dragen
van „Algemeen Ziekenfonds".
Het aantal bestaande fondsen zal
worden beperkt. Zij zullen aan bepaalde nog nader vast te stellen, algemene
voorwaarden moeten voldoen om te
kunnen worden erkend, resp. toegelaten. Na l November zullen er twee
groepen ziekenfondsen in ons land
bestaan: de erkende fondsen, welke
zich zullen bezighouden met de z.g.
vrije verzekeringen — men denke aan
de ambtenaren en de kleine zelfstandigen — en de toegelaten fondsen,
welke belast zijn met de uitvoering
van de ziekenzorg voor de volgens de
ziektewet verzekeringsplichtige arbeiders.

neeskundige verzorging; hetzelfde
geldt voor zijn gezin.
«Het zie,kenfondsbesluit geeft de algemene richtlijnen.aan, waarlangs het
ziekenfondswezen zich na l November zal hebben te ontwikkelen. Het
besluit kan het beste worden beschouwd als een raam, waarin de nog
uit te werken voorschriften zullen
moeten passen. Zo is bepaald, dat de
premie voor de helft gedragen zal
worden door den werkgever e» voor
de andere helft door den werknemer.
Het besluit geeft de hoogte van de
premie echter niet aan. Ook dit punt
zal nader in een uitvoeringsvoorschrift worden bepaald. Veel werk zal
nog verzet moeten worden, alvorens
het besluit op l November in werking
zal kunnen treden.

inds de wijziging in het ziekenfondswezen is aangekondigd zien
duizenden Nederlanders met spanning tegemoet, welke veranderingen dat zal meebrengen. Wij zijn thans in staat, enkele mededelingen te doen betreffende de positie, waarin de ziekenfondsen komen
te verkeren.
••
De ordening en concentratie van het ziekenfondswezen brengen met
zich mede, dat een aantal kleine, ondoelmatig werkende fondsen zal
verdwijnen, of dat deze fondsen zullen worden samengesmolten. De
ziekenfondsen, die nog overblijven, worden verdeeld in twee groepen.
De eerste groep omvat de zogenaamde toegelaten fondsen. Deze
fondsen zullen worden belast met de medische verzorging van de,
volgens de Ziektewet verzekeringsplichtige, arbeiders. De fondsen
van deze groepen zullen worden aangeduid met de naam van „Algemeen Ziekenfonds". Daarnaast zullen andere fondsen bestaan, die
Wejke fondsen zullen verdwijnen en
zich bezig zullen houden met de zogenaamde „vrije verzekering",
welke zullen blijven bestaan? Het is
d.w.z. met de verzekering van allen, die niet onder de Ziektewet valaan te nemen, dat de~ kleine, ondoellen, ambtenaren enz. Een fonds zal alleen erkend worden, wanneer ,het
matig werkende fondsen saamgebundeld zullen worden, om hun in staat
aan nader te bepalen voorwaarden voldoet.
te stellen de toegemeten taak te verAan de belangentegenstellingen tussen de fondsen en de artsenvullen. Vast staat, dat het totale aanorganisaties, welke vaak tot heftige conflicten aanleiding gegeven
tal fondsleden zal toenemen, omdat
hebben, zal een einde komen. Voortaan zullen de artsenorganisaties
verscheidene arbeiders tot dusverre
geen lid waren van een ziekenfonds,
en de ziekenfondsen moeten samenwerken en daartoe vinden beide
omdat zij de kosten niet konden dragroepen hun vertegenwoordiging in een speciale Raad van Bijstand
gen en in feite waren aangewezen op
voor het Ziekenfondswezen.
,
armenzorg.
Wat voorheen een particuliere aangelegenheid was, is door het ZieHet staatstoezicht zal worden uitgekenfondsbesluit, aan welker totstandkoming het N.V.V. krachtig heeft
oefend door een „commissaris, belast
medegewerkt, tot een gemeenschapszaak geworden. Wij geven thans Van bepaalde zijde is wel eens op de met het toezicht van het ziekenfondshet woord aan een medewerker, die de veranderingen op dit gebied wenselijkheid van de instelling van wezen". Deze zal zich bij de uitvoeeen Rijksziekenfonds gewezen. -Dit ring van zijn taak door een raad van
aan een nadere beschouwing onderwerpt.
zal niet geschieden. Integendeel, wat bijstand doen voorlichten. Deze raad
in de praktijk bewezen heeft levens- is zeer veelzijdig samengesteld en be£ tuk voor stuk worden thans kent vele staaltjes van machtswille- kracht te bezitten, zal blijven bestaan, staat uit op dit gebied deskundige
in zoverre aan de gestelde voorwaar- ambtenaren, uit vertegenwoordigers
^ sociale taken aangevat en tot uit- keur van deze artsenorganisatie.
voering gebracht, welke reeds jaren- De bestaande voorzieningen, van den kan worden voldaan. De staat zal der verzekerden — waaronder als
lang in de arbeidersbeweging als een overheidswege, of in de vorm van de toezicht uitoefenen op de fondsen, in grootste categorie de arbeiders — uit
dringende behoefte werden gevoeld. fondsen van de Maatschappij ter Be- het bijzonder op de wijze, waarop zij geneeskundigen en uit kringen van
En dit geschiedt in een tempo, dat vordering der Geneeskunde, of de de hun toegemeten zeer belangrijke andere personen, die bij de uitvoering
voorheen tot de onmogelijkheden be- onderlinge ziekenfondsen mogen vol- taak vervullen: de ziekenzorg van den van hét werk der ziekenfondsen hun
medewerking zullen verlenen.
hoorde. Dit is onmiskenbaar de vrucht doende zijn geweest in het kapitalis- Nederlandsen werker en zijn gezin.
van de tijd, welke wij thans beleven. tisch bestel, zij passen niet meer in Deze ziekenzorg zal veelomvattend Artsen en verzekerden, die voorheen
Het is het N.V.V., dat hierbij een grote een maatschappij vorm, welke metter- zijn. Het ziekenfondsbesluit sluit met in georganiseerd verband dikwijls
stuwkracht ontwikkelt en in vrucht- daad aanspraak wil maken op een de meeste nadruk enige beperking van felle strijd voerden, zullen voortaan
bare samenwerking met de overheid socialistische inslag. De werker, die deze geneeskundige verzorging uit. samenwerken en zich gemeenschapreeds veel heeft kunnen presteren tot zijn plicht tegenover de gemeenschap Art. 7 van het ziekenfondsbesluit laat pelijk moeten inzetten voor de'ziekenverbetering van de sociaal-econo- door zijn arbeid nakomt, heeft tijdens de mogelijkheid open de verstrekkin- zorg van den Nederlandsen werker en
mische positie van den Nederlandsen zijn ziekte niet alleen recht op be- gen in geval van ziekte te begrenzen; zijn gezin.
staanszekerheid — in de vorm van gesproken wordt van verzekerings- Wat tot dusverre, als een aangelegenwerker.
De Ziektewet garandeerde den arbei- ziekengeld — hij kan daarenboven klassen. Deze begrenzing is wel- heid van particuliere aard werd beder tijdens zijn ziekte tot op bepaalde aanspraak doen gelden op de beste licht mogelijk voor de vrije verzeke- schouwd, is door het ziekenfondsbehoogte bestaanszekerheid. De verzeke- medische hulp, welke mogelijk is. En ringen, voor de krachtens de ziekte- sluit, tot welks totstandkoming het
ringsplichtige arbeider kon aanspraak dit geldt evenzeer voor zijn gezin.
wet verzekeringsplichtige arbeiders is N.V.V. op zo krachtige wijze heeft
maken op de uitkering van een geldsbegrenzing onmogelijk. De arbeider medegewerkt, geworden tot een gebedrag in de tijd, dat hij door zijn
heeft recht op de meest volledige ge- , meenschapszaak.
arbeid zijn loon niet kon verdienen.
Verder interesseerde de ziekteverzekering zich alleen in zoverre voor den Het tot dusverre bestaande ziekenzieken arbeider, dat\ zij door middel fondswezen met zijn vele belangenvan controlerende artsen liet nagaan tegenstellingen en zijn dikwerf geof de arbeider inderdaad ziek was. De spannen verhouding tegenover de
feitelijke ziekenzorg en in het bijzon- organisaties der artsen, was tegen deze oer het herstel van zijn arbeidsge- taak niet opgewassen. Men kende de
schiktheid was aan den arbeider zelve fouten van het bestaande systeem
overgelaten. Als economisch zwakke, reeds lang. 'Jarenlang is er aan geÖie ,de "ziektekosten persoonlijk niet dokterd, echter zonder resultaat.
kon dragen, werd hij lid van een Thans is de knoop doorgehakt en het
Ziekenfonds.
ziekenfondswezen wordt gesaneerd en
Zo zijn uit de zelfwerkzaamheid van geordend. Dat hierbij spaanders zullen
öe arbeiders vele ziekenfondsen ont- vallen, zat zonder meer duidelijk zijn.
staan en gegroeid, waaronder er zijn, Het probleem, de ziekenzorg van den
öie de toets van elke critiek kunnen Nederlandsen werker, is echter zo bedoorstaan. Het is wel typerend geweest langrijk, dat men voor deze spaanders
Voor de maatschappelijke verhoudin- niet mag terugschrikken. Ongeveer de
gen in ons land, dat deze onderlinge helft van de Nederlandse bevolking is
arbeidersfondsen mede ontstonden, aangesloten bij een ziekenfonds. Na
omdat de oprichters ervan in verzet het in werking treden van het ziekerikwamen tegen de min of meer mono- fondsbesluit op l November a.s., laat
polistische positie, welke de Maat- het zich aanzien, dat dit percentage
schappij ter Bevordering der Genees- nog groter zal worden. Immers volgens
kunde op het gebied der medische ver- het ziekenfondsbesluit is iedere volinnam. De geschiedenis van gens de Ziektewet verzekeringsplich- In de wachtkamer van het Ziekenfonds, — een instelling, die op een hoger
plan komt te staan.
(Foto Griek).
Nederlandse ziekenfondswezen tige arbeider verplicht zich aan te
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vnor Aeze rubriek ncHte men tot
Een stuivertje kan toch raar rollen. Vragenmedischen
medewerker van het
Dat was de conclusie die de „ploeg" uit den weekKad
„Arbeid" Postbus 100.
het verhaal trok, dat de oude Van
Amsterdam.
Dartelen in het schaftuur vertelde.
Het stuivertje was dan ook raar ge- v. d. L. te L. In uw geval zou ik mij
rold. De jonge Van Dartelen had sinds voor beide klachten onder behandeeen paar maanden de schoolbanken ling van mijn tiuisdokter stellen.
voor een plaatsje in de fabriek verwis- J. C. d. H. te B. De normen van het
seld, en daarmee zijn schooljasje voor lichaamsgewicht in verhouding tot
een spiksplinternieuwe overall. Wie lengte en leeftijd, aan de hand waarhem zo zag hameren en vijlen, klinken van de distributie van ziekenvoedsel
en zagen dacht zelfs dat hij het is geregeld, zijn overgenomen uit de
menige volwassen werkkracht ie raden „Nahrungsmitteltabelle" van dr. Herzou geven.
mann Schall (1939). Het zijn gemidOndertussen was de jonge Van Dar- delden, die if/oor normale tijden geltelen ondanks z'n overall nog de den. Dat U'V dochter ruim 3 kg.
schooljongen van voorheen gebleven. minder weegt dan het cijfer, dat bij
Dientengevolge hield hij wel es van haar in deze tabel hoort, is dus tijdens
een goeie mop, of een klein plagerijtje de huidige rantsoenering niet verontten koste van z'n oudere collega's. Ja rustend.
z'n handen zaten wel eens wat tos. H. P. te W. „Neten in het haar" kunZo kon het dus op een goede dag ge- nen worden gedood met behulp van
beuren, dat hij op weg naar de draai- Cuprex (prijs van 100 cm3: ƒ1.25).
bank, waar de fluit aan het eind van Voor vrouwen met veel hoofdhaar is
de schafttijd hem heenriep een van ongeveer 50 cm3 voldoende. De halve
die kleine kipkarretjes die er stonden inhoud van het flesje wordt onverop het fabrieksterrein een zetje in de dund met de hand in het haar geverkeerde richting gaf.
wreven, daarna wordt l a 2 uur geHet lot was hem echter niet gunstig wacht, totdat de neten door het ingezind, want een ogenblik later voelde werken van de Cuprex volkomen van
hij een stevige hand in z'n nek.
de haren zijn losgeweekt. Nu wordt
En er zat voor den jongen v. Dartelen het haar met warm zeepsop cf met
niets anders op dan onder het oog van warme soda-oplossing uitgewassen,
s"n nogal potig uitgevallen „slacht- even gedroogd en nog vochtig uitgeoffer" het karretje weer gauw op z'n kamd met een stof kam, zo mogelijk
plaats te zetten. Nu zijn gauw en goed met een „Nisska"-kam, dat is een
twee dingen, en kipkarretjes boven- stalen stofkam met lange tanden.
dien eigenzinnige wezens.
Kleine huisdieren mogen niet met
Tot die ontdekking kwam de jonge Cuprex worden behandeld. Cuprex
Van Dartelen ook helaas wat laat, mag niet in de nabijheid van open
want toen toegeschoten makkers hem «ruur worden gebruikt. Het is verstanonder het kipkarretje uitgehaald had- dig om de uren, dat men het hoofd
den was er van lopen geen sprake met Cuprex heeft ingewreven, buiten
meer.
door te brengen, zodat men zo min
Integendeel, per ziekenauto werd hij mogelijk van de Cuprex-dampen benetjes naar het gasthuis gebracht en hoeft in te ademen.
daar moest tot overmaat van ramp de
dokter z'n mooie overall in stukken W. D. te E. Niet voluit ondertekende
knippen, terwille van het gebroken vragen kunnen niet in behandeling
been dat het droevig resultaat was worden genomen.
van Van Dartelen's poging om een A. G. v D. te R. Uit het dieetlijstje
kipkar te bedienen. Daar lag de jonge blijkt, dat uw vrouw te weinig melk
Van Dartelen dus, netjes in het gips. (taptemelk of karnemelk) drinkt. AanDe oude Van Dartelen kreeg echter vulling van haar rantsoen met drie
allerlei stukken en papieren thuis, om- grote bekers ervan is gewenst. Bij de
dat de baas er „ongevallenwet" van beide aandoeningen, die u beschrijft,
gemaakt had.
heeft men gunstige ervaringen opgeD.w.z. geprobeerd had, te maken. daan met het gebruik van leverWant de Rijksverzekeringsbank was praeparaten,
hetzij
ingenomen
een andere mening toegedaan, en (binaemontabletten, hepamultkorrels)
weigerde kort en goed uitkering.
of ingespoten (leverextract).
De oude Van Dartelen dacht toen met • J. J B. te A. De zwelling van het
schrik aan de ziekenhuisrekening die slijmvlies van de kteinste luchtwegen
daardoor dreigde,- en hij besloot in be- en de slijmvorming erin zijn de kenroep te gaan, dat „gokje" kon je al- merkende verschijnselen van de
licht-wagen. De Raad van Beroep was asthmatische overgevoeligheidsreactie.
het echter roerend met de Bank eens.
twijfel bestaat de mogelijkGezien dit, en gelet op dat, kwam dit Zonder
heid,
dat
bepaalde spijzen .of dranken
rechtscollege tot dezelfde conclusie als deze verschijnselen
opwekken of alde Rijksverzekeringsbank. Het ongeval
thans
versterken.
Door
middel van
dat aan den jongen Van Dartelen was
overkomen kon moeilijk een bedrijfs- een reeks huidreacties (z.g. diëtotest),
ongeval worden genoemd, mitsdien waarbij -verschillende voedingsmiddewerd de beslissing van de Bank ge- len in sterk verdunde oplossing in de
huid gebracht al of niet eenzelfde
handhaafd.
De Van Dartelens hadden echter 'a reactie in de huid (bestaande uit
gezegd én wilden nu ook b zeggen en zwelling, roodheid en in het midden
gingen in hoger beroep en... ze won- een plaatselijke ophoping van vocht)
nen de zaak. De Centrale Raad toch opwekken, kan uw huisarts of de
overwoog dat wel de jonge Van Dar- specialist voor allergische ziekten uittelen die kipkar niet weg had hoeven maken, voor welke voedingsmiddelen
duwen, maar dat hét weer terug zet- uw zoon overgevoelig is. Deze overgeten daarentegen wel een met het voeligheid is zeer persoonlijk, algebedrijf en met zijn werk verband hou- mene regels, die voor de meeste
dende bezigheid was. Temeer daar het asthma-lijders zouden gelden, kan
hem door een ouderen arbeider was men hieromtrent niet geven.
opgedragen. Waaruit volgde dat de P. v. d. W. te 's-Gr. Tot mijn spijt is
Centrale Raad — mede lettend op Van het niet mogelijk, om zonder onderDartelen's jeugdige leeftijd — de uit- zoek over uw toestand te oordelen.
spraak van de Raad van Beroep vernietigde, en alsnog uitkering verleen- • L H. v. d. G. te V. De verstuiver kunt
u gerust blijven gebruiken. Chronisch
de.
slijmvliezen willen wel eens
Het gevolg was dat de jonge Van Dar- ontstoken
door toediening, van icvertelen op een morgen stralend en met genezen
een nieuwe overall aan in de fabriek praeparaten. Kunt u hieromtrent niet
terugkwam. Een overall voor rekening eens met uw dokter overleg plegen?
van de R.V.B. nog wel, omdat de vorige G. A. te H. Nicotinezuur, waarop de
door den dokter was stukgeknipt en ontstoken tong van uw vrouw aandit stukknippen „medisch noodzake- vankelijk beter reageerde dan thans,
lijk" was gebleken.
is slechts één van de factoren van het
Waarmee de droeve historie nog een vitamine B-complex. De mogelijkheid
gelukkig slot kreeg.
bestaat, dat de poeders weer beter

,- HOUDEN EN TELEN-i
L VAN KONIJNEN -J

In ons vorig artikel wezen we er op,
dat het de voorkeur verdient voor
zullen helpen als bovendien deze konijnen die 10 a 12 weken of ouder
andere factoren worden gebruikt, b.v. zijn, een individuele stal te hebben.
in de vorm van gist of lever, of van Het is wel verleidelijk, ae stallen
groter te maken en dan twee of meer
gist- of leverpraeparaten.
konijnen
bij elkaar te doen, daar dit
S. Z. te R. Voor zover mij bekend, minder werk
geeft bij voeren en reibevat cichorei geen schadelijke stof- nigen, doch het is nadelig
fen, die een bestaande hardhofend- Een konijn dat voor zich alleen een
heid zouden kunnen verergeren.
hok ter beschikking heeft, groeit
L. J. C. te 's-Gr. In uw geval zou ik beter. Zitten meer konijnen bij elkaar,
een zenuwspecialist voor mijn vrouw dan zijn bij het.ouder worden vechtraadplegen. Ook omtrent het nagel - partijen en bijterijen niet te voorbijten van uw dochtertje kunt u het komen.
Moet men -met de ruimte woekeren,
best dien specialist om raad vragen.
J. M. te A, Tegen de wijze, waarop ge dan kunnen tot 4 konijnen bij elkaar
uw dieet hebt uitgebreid, bestaat geen worden gedaan, mits de stal ruim is.
Maar we herhalen, als men het verenkel bezwaar.
mijden kan, is het beter ieder konijn
J. v. K. te A. De koude blauwe han- een hoek te geven.
den en voeten bij u en bij uw dochter Dat heeft ook nog andere voordelen.
berusten vermoedelijk op een gevoe- Het dier is beter waar te nemen: als
ligheid van die zenuwen, die de het niet of minder eet, valt het direct
kleinste bloedvaten moeten ver- op, als het iets mankeert, ziet men
nauwen en zo de verdeling van het het eerder en kan men direct maatbloed over de oppervlakte van het regelen treffen en als een besmettelichaam beheersen, die aangeboren lijke ziekte optreedt, kan wen haar
kan zijn of van tijdelijke aard. Het gemakkelijker en beter bestrijden.
optreden ervan wordt in de hand ge- Om al deze redenen verdient de
werkt door een gebrekkige voorzie- individuele, enkelvoudige stal de voorning met kalk.
keur.
Het gebruik van bruin brood, van een De individuele stal sluit natuurlijk
liter karnemelk, taptemelk of melk niet uit, dat men een aantal hokken
per dag en van een grote portie bouwt, b.v. twee of drie naast elkaar
groente, b'ij voorkeur in de vorm van en dan 3 etages. ledere 3 hokken hebkoolsoorten, kan dan genezing be- ben dan één deur. Bpuwt men een
etagehok, dan raden we aan 6 hokken
werken.
aaneen te bouwen. Neemt men meer
Door het dragen, van handschoenen, hokken aaneen, dan is het geheel
die niét knellen, van gemakkelijke moeilijk verplaatsbaar. Men kan dan
ruime schoenen en van niet te nauwe drie hokken naast elkaar en twee
sokken of kousen, wordt de bloeds- boven elkaar bouwen als men wat
omloop bevorderd. Veelal wordt ook klein van stuk is en twee naast en drie
een warm hand- en voetbad (waaraan boven elkaar als men een behoorlijke
desgewenst een afkooksel van noten- lengte heeft. Op die wijze spaart men
bladeren kan worden toegevoegd) voor bouwmateriaal en werk bij het voehet paar bed gaan aanbevolen; na deren, daar men dan voor iedere twee
het bad goed drogen en m'et kamfer- of drie hokken slechts één deur heeft
spiritus inwrijven.
te openen.
f
H. te L. Het gebruik van suiker en Het is aan te bevelen, dat men het hok
zoetigheid doet bij vele migraine- zo bouwt, dat de onderste etage ongelijders de aanvallen erger worden en veer 40 a SC c.M. boven de aardbodem
toenemen, terwijl het gebruik van is, met het oog op het ongedierte.
vitamine BI (geruime til d achtereen Nu komt de vraag, waarvan zal ik de
10 mg per dag in tabletten) verbete- konijnenhokken bouwen?
ring pleegt te geven. Verder bestaat We kennen stallen van stenen, beton
er een geneesmiddel: gynergen, dat, en hout. Gemetselde en betonnen hokIn de ader of in de spier gespoten, in ken zijn houdbaarder en veraen vriji uur a li uur de hoofdpijn tijdens wel geen onderhoudskosten
de aanval doet verdwijnen. Sommige Zij hebben echter het grote nadeel,
patiënten verdragen-dit middel echter dat ze niet verplaatsbaar zijn; een
tweede, nog groter nadeel is, dat ze in
niet goed.
de winter niet slechts koud zijn, doch
J. M B: M. ie V. Op het liistje vita- ook de vochtigheid van de lucht zich
mines, welke u heeft gebruikt, mis ik op de wanden afzet. •
de juist in uw geval werkzame Wij geisn dan ook aan hout. als mavitamines BI, B2 en nicotinezuur. In teriaal noor een konijnenhok, verre
het leverextract, dat u per injectie de voorkeur.
werd toegediend, is het gehalte aan De bouw en de aard van het dak van
vitamine BI slechts gering Trouwens, het hok hangt daarvan af, of het hok
u komt in een dergelijk geval, wat het in een schuur staat, Qf wel ouiten is
meeste aan een lichte vorm van in- geplaatst.
heemse spruw doet denken, niet met Over de vraag wat het beste is, buihet gebruik vanvitamine-praeparaten ten- of binnenstallingen, is jarenlang
alleen uit: een eiwitrij k dieet, dat gestreden.
helaas vrij duur komt. is een eerste Vroeger waren binnenstallen vrij alvoorwaarde voor genezing. U zoudt gemeen; nu wordt de voorkeur meestb.v. het volgende kunnen .gebruiken: al gegeven aan buitenstallingen.
Ontbijt: hangop van j liter karne- Men acht binnenstallen ongezond,
melk met een rauw geraspte appel daar de kot en urine de lucht bedererdoor, l sneetje bruinbrood met boter ven en daardoor de oorzaak worden
en kaas;
van allerlei ziekten.
11 uur: glas karnemelk, l appel of Onze pr&ctijk heeft niet bevestigd,'
l peer;
dat buitenstallen altijd de voorkeur
Koffieboterham: 2 sneetjes bruinbrood hebben. Maar men moet zorgen voor
met boter, belegd met 50 g. lever of tijdige en geregelde reiniging der hok50 g. wrongel (kwark) of 35 g. gar- ken en voor behoorlijke ventilatie van
de ruimte waarin de konijnenstallen
nalen, l tomaat, l glas taptemelk;
Middagmaal: vlees of lever of nier, zijn geplaatst.
voor zover beschikbaar, afgewisseld Zorgt men daarvoor, dan hebben binmet magere gekookte vis of met nenstallen veel voor. Men kan dan bij
wrongel, zo foiraal mogelijk groente slecht weer zijn dieren even zorgvulvan het jaargetijde, waarbij men er dig verzorgen als bij goed weer. Dat
steeds op bedacht moet zijn. een ge- kan natuurlijk ook bij buitenstallen,
deelte van deze groenten rauw te f:e- doch de practijk is maar al te vaak,
bruiken (dus b.v. rauw geraspte wor- dat bij ruw onaangenaam weer, de
telen, bloemkool, rode, witte of savoye- verzorging te wensen overlaat en de
kool met rauwe andijvie of veldsla en, konijnen het loodje leggen.
een paar plakjes gekookte biet tot In onze eigen fokkerij fokken we zosalade verwerkt), Yoghurt of hangop wel in binnen- als buitenstallen en
of pap van taptemelk (met 'weinig zagen geen merkbaar verschil Gedurende de wintermaanden houden we
-suiker!) toe;
's Avonds: een glas taptemelk of kar- alles binnen.
Het lijkt ons doelmatiger en veiliger^
nemelk, l appel of l peer.

KRONIEK VAN DE ARBEID
ij ontvingen een brief van een
W
aantal arbeiders bij een werk
in Zuid-Holland, waarin een aantal
klachten was vervat over het optreden van den onderaannemer van het
werk. Wij hebben die klachten doorgegeven aan de desbetreffende afdeling van het N.V.V., dat een onderzoek zal instellen. Tot zover niets
bijzonders en niet iets, dat bijzondere
vermelding zou verdienen, want er
komen dagelijks brieven binnen over
soortgelijke zaken, die uiteraard niet
door de redactie van een weekblad
kunnen worden nageplozen. Dit heeft
in het bijzonder geen zin voor een
Weekblad van het N.V.V.. omdat het
vakverbond beschikt over speciale
mensen, die niet anders doen dan
dergelijke toestanden onderzoeken en
verbeteren.
Toch geeft die brie. ons aanleiding
om er op deze plaats over te spreken
en wel omdat de brief niet met een
naam was ondertekend. In zekere 7-in
dus een anonieme brief, maar toch
ook weer niet geheel anoniem, omdat
het de gezamenlijke arbeiders waren
van een met lame genoemde onder. neming, die het epistel opstelden. Zij
schreven er echter bij, hun namen
niet te willen vermelden, omdat zij
anders rancune-maatregelen van hun
werkgever vreesden.. „En dan", zo
schreven zij. „wordt het voor ons
helemaal onhoudbaar, want die baas
tiert en vloekt om een kleinigheid en
iedereen is doodsbang van hem."
Laten wij in de eerste plaats verklaren, dat de briefschrijvers aan ons
zonder bezwaar hun namen hadden
kunnen melden, want dat er geen
enkel gevaar is dat hun brief in haciden van hun patroon zou geraken.
Maar bovendien Is het fout, wanneer
men zo vreesachtig staat tegenover
een bruut optreden van den werkgever. De arbeider heeft
.1 rechten
en één van die belangrijkste rechten
is, dat hij een menswaardige behandeling dient te genieten. Als een
werkgever zo optreedt als in de brief
beschreven werd, kan men zonder oezwaar scherp persoonlijk stelling
nemen, want de tijd van de slavendrijvers is sinds lang voorbij en die
tijd komt niet terug ook. Niemand behoeft zich een minderwaardig optreden van zijn patroon te laten welgevallen. Integendeel maakt hij, die
vreest voor zijn menselijke rechten op
te komen, zich schuldig aan een
slaafse houding, eie niet bevorderlijk
is voor de waardering van den arbei- '
der. Met fierheid bereikt men meer.
Toon ruggegraat te hebben en gij
kunt er zeker van zijn, dat een ~tere
behandeling onmiddellijk zal volgen,
Zelfs de grootst i bruut, die den slaaf
vertrapt, zaJ den zelfbewusten arbeider moeten respecteren. Met
ss en
lafheid is er nooit iets goeds .. ereikt.
Dat is de ene kant van de zaak. Nu
de andere. Die arbeiders vv^;dd.;n
zich tot het N.V.V. en zij verwachtten
Van het vakverbond verbetering' nin
een, zoals zij schrijven voor hen hou'dbare. toestand. Dat bewijst, dat
de arbeiders in hun moeilijkheden het
volle vertrouwen hebben, dat liet
N.V.V. kan bereiken wat zij persoonlijk
niet aandurven. Nog sterker zelfs,
Z
U vertrouwen op de kracht en het
aanzien
van het N.V.V. om aan nen
z
elf een betere behandeling te doen
toevallen.
Dat vertrouwen zal' niet beschaamd
Worden, want inderdaad heeft net
N.V.V.
de macht en het aanzien, die
n
odig
zijn
om een ondernemer, die
2
iJn positie misbruikt, tot reden te
brengen.
En hier is het duidelijkste
be
wijs, dat het N.V.V., d.w.z. de gezamenlijke kracht van de georganiseerde arbeiders, de aangewezen beschermer
van liezelfde arbeiders is.
z
elfs de niet-georganiseerden schrijven naar het N.V.V. wanneer zij in
nood verkeren en-men mocht daaruit
Wel eens de gevolgtrekking maken,
at het toch wel hoog tijd wordt, dat
leze ongeorganiseerden hun houding
Herzien en alsnog zo spoedig mogelijk

tot een vakvereniging toetreden. Wie
de dagelijkse stroom van brieven zou
lezen van verzoeken aan het N.V.V.
om in te grijpen en van klachten over
wantoestanden, die men door het optreden van het N.V.V. hoopt recht te
kunnen zetten, zou met één slag genezen zijn van de gedachte, dat de
vakorganisatie op het ogenblik geen
belangrijke taak heeft uit te voeren.
Maar het moet ook weer niet zo zijn
dat de vakbond een soort klachtenbureau wordt, waar men maar noeft
aan te kloppen om hulp en bijstand
te krijgen. Wil de vakbond sterk zijn,
dan moet hij leven door het zelfbewustzijn van de arbeiders zelf; — dan
moeten zij niet anoniem en langs een
omweg de bemiddeling van het N.V.V.
inroepen, doch zich eenvoudig als
N.V.V.-lid wenden tot den werkgever.
Het N.V.V. staat achter hen, — niet
als een soort politieagent, wiens hulp
zij ieder moment kunnen vragen,
maar als de verenigde kracht van de
Nederlandse arbeiders en als het 'nstituut, waarin de ethische waarde
van de arbeid is belichaamd.
In gevallen als het onderhavige vertrapt de patroon in het bijzonder deze
ethische, d.w.z. zedelijke waarde van
de arbeid en daarmede moeten de arbeiders evenmin genoegen nemen ais
met de -niskenning van hun. zakelijke
rechten. De ontwikkeling van de laatste jaren leid i er toe om het bedrijf
meer en meer te beschouwen als een
bedrij f sgemeenschap, waarin de arbeidskrachten niet beschouwd worden als koopwaar, maar als medewerkers. Dat brengt met zich mee, dat zij
op de geest van die bedrrjfsgemeenschap invloed mogen en kunnen, ja
moeten doen gelden en als zij -dat
doen, hebben zij niet alleen de steun
van het N.V.V., maar zeker ook A*
geest van de tijd met zich mee.

anneer deze geest levendig
wordt over het Nederlandse
W
bedrijfsleven (en met die geest bedoelen wij de algemene ontwikkelingstendenz, die reeds meer dan tien
jaren te onderkennen is en die los
van de strijdvraag omtrent de 'oeschikking over de productiemiddelen

naar betere innerlijke bedrijfsverhoudingen leidt), zullen ook geen gevallen meer voorkomen als het volgende:
In een brief uit Noord-Holland, die
wel ondertekend was, wordt er over
geklaagd, dat bij een-fabriek die goed
heeft verdiend, een gratificatie is uitgedeeld aan de ploegbazen en aan
het kantoorpersoneel. De arbeiders in
de fabriek echter zijn vergeten....
Wij hebben deze zaak nog niet van
de andere zijde horen toelichten zodat wij er niet over kunnen oordelen
of deze klacht volkomen gerechtvaardigd is. Het is natuurlijk mogelijk,
dat het kantoorpersoneel zo slecht
werd betaald, dat dit allereerst voor
inkomstenverbetering in aanmerking
kwam. Het komt meer voor dan men
denkt, dat de kantoormensen slechter
worden betaald dan de „arbeiders"
Als dit het geval is, kan liet best zijn,
dat de Rijksbemiddelaars die toch
iedere verhoging van inkomsten moeten goedkeuren, gemeend hebben, d ai
de gratificatie alleen op zijn plaats
was voor het kantoorpersoneel. Let
wel, wij nemen dit aan als een mogelijkheid, omdat wij niet op inlichtingen van één kant af willen z aan en
wij kunnen er dadelijk aan toevoegen,
dat deze mogelijkheid niet aan waarschijnlijkheid wint door het feit, dat
de ploegbazen wél een toelage ontvangen hebben.
Liggen de feiten echter precies,
zoals zij in de brief beschreven zijn.
dan moeten wij daarin zeker een miskenning van de waarde van den
arbeider zien en een inbreuk op de
gedachte van de bedrij f sgemeenschap.
Wil deze gedachte weerklank vinden
in het volk, dan zou men in de eerste
plaats moeten streven naar rechtvaardigheid bij cte verdeling van ds
winst. Het bevoordelen van groepen
veroorzaakt ontstemming en r;en
kliekjesgeest, die geen van beide in
het belang zijn van de sfeer, waarin
men werkt.
Deze zaak geven wij door aan de
plaatselijke afdeling van de Fabrieksarbeidersbond om te onder-zoeken.
Wij willen ons oordeel opschorten
totdat wij nauwkeurig ingelicht zijn,
maar wij willen toch de gelegenheid
niet verloren laten gaan om de algemene kant, die aan voorvallen als
deze zit, te belichten.

ZWEMMEN IS DE BESTE WINTERSPORT
nlangs is in Amsterdam een
O
greep zwemmers „afgezwom• men", die onder leiding van de N.V.V.dienst „Vreugde en Arbeid" geleerd
hadden hoe zij in het water hun armen en benen hebben uit te slaan.
Voor die zwemlessen, uitgaande van
de vakbeweging, heeft een zeer grote
belangstelling bestaan. Het is vaak
gebeurd, dat men in de rij moest
staan om aan de beurt te kome'n en
overal waar dat maar in het land
mogelijk was, heeft de vakorganisatie
dan ook dergelijke zwemgroepen georganiseerd. Dat is uitstekend werk en
als aan het eind de vruchten geoogst
worden in de vorm van een zwemdiploma, blijkt hoe snel een goed resultaat behaald* wordt. Maar er moeten
nog meer deelnemers komen want er
zijn nooit te veel mensen, die kunnen
zwemmen.
In ons waterrijke land moet iedereen
kunnen zwemmen; het ligt zo voor de
hand! Wij hebben hier zo volop gelegenheid voor het baden aan zee en in
de binnenwateren, dat het al heel
erbarmelijk is als het baden veiligheidshalve niet verder zou mogen
reiken dan de knietjes. De jeugd uit
onze tijd neemt een duik en schiet
het water in zonder vrees voor de nattigheid en met een behoorlijke kennis
van zaken omtrent het juiste gebruik
van hun ledematen in het natte element.
Maar dat moet geleerd worden en dat
leren is juist in het buitenwater niet

altijd gemakkelijk. De zee is niet het
aangewezen gebied om zwemmen tp
leren met het oog op de golfslag en de
stroom. En het gepoedel in plassen en

Hl

De commissaris van het N.V.V., de
heer Woudenberg, feliciteert de jongste afzwemster Betty Rijk (S jaar)
met het behalen van haar diploma.
Foto: Polygoon-Noske.

Kellners als gast
et motief van den lachenden PalH
jas is zo afgezaagd, dat wij het
nauwelijks durven aan te roeren.

Maar dezelfde tegenstelling tussen de
uiterlijke zorgeloosheid en de totaal
andere werkelijkheid ligt ook in alle
andere takken van het „amusementsbedrijf". Dat woord is al een tegenstelling op zich zelf: zo spoedig amusement een bedrijf wordt, is het voor
de „bedrijvers" geen amusement meer,
doch een beroep, een bestaansmiddel.
Dit overwegende was het zeker sympathiek van „Vreugde en Arbeid" om
de rollen nu eens om te keren en het
amusement en dé zorgeloosheid toe te
delen aan hen, die anders voor deze
vorrpen van ontspanning voor Het
publiek te zorgen hebben. De dagbladen hebben reeds verteld, hoe dit is
geschied in een serie van drie opeenvolgende feestelijke bijeenkomsten in
Utrecht, waar van vier uur 's middags
tot vier uur 's nachts personeel uit
café's en restaurants en andere „amusementsondernemingen" werd vermaakt en onthaald. Dit had gewoon.
een feestelijkheidje kunnen ' blijven,
een onderbreking van de werkdagen
en dus een dosis ontspanning, zoals
ieder mens die van tijd tot tijd hard
nodig heeft. Ook wanneer het doel
niet hoger gesteld was dan dit, zouden,
deze feestelijke samenkomsten gerechtvaardigd zijn geweest
Maar er zat nog meer aan vast. De
middelen voor dit onthaal' van de kellners en hun vakgenoten werden in
hoofdzaak geleverd door de werkgevers en tegelijkertijd hebben commissaris Woudenberg en (Ie heer Van
Kampen de vakactie vtm het N.V.V.
voor deze mensen toegelicht. Wat
heeft dat laatste nu te makon met de
betaling van de kosten door de ondernemers. Wel dit, dat de belangstelling
van die ondernemers daardoor zonder
twijfel in één slag werd gericht op
twee belangrijke zaken. Ten eerste
werden de economische verlangens
van het personeel aan de orde gesteld
en ten tweede konden zij — de
óndernemers — hun personeel zien als
mensen, — precies zulke mensen als
de klanten van de onderneming.

vaarten levert wel groot resultaat op,
aan lawaai en vrolijkheid, maar weinig behoorlijke zwemmers. Goed
zwemonderricht is dus onmisbaar en
juist in de wintermaanden kan dat zo
uitstekend geschieiien. De overdekte
zwembaden zijn thans weer onze enige
gelegenheden voor de zwemsport en
wij moeten van deze gelegenheid gebruik maken om zowel door een bad
op te frissen, als om zwemlessen te
nemen. Wie al zwemmen kan, zal
zeker niet achterblijven, want een
recht-geaarde zwemmer komt naar
zijn eigen mening nooit genoeg in het
water.
En-wat de kosten betreft, — spreekt
met de vakbeweging en het komt in
orde! De cursussen vari „Vreugde en
Arbeid'- zijn voor de N.V.V.-familie zo
goedkoop, dat zij voor niemand een
bezwaar kunnen zijn en hoe -meer
leden er aan deelnemen, des te prettiger worden de samenkomsten. Men
kan clubjes vormen, onderling de
vorderingen vergelijken en eens
vriendschappelijk om het hardst
zwemmen en, als do geest goed is, zal
er zonder twijfel eeoi nauwer contact
tussen de leden onderling het gevolg
van zijn.
„
Als wintersport voor iedere leeftijd
is zwemmen wel de meest geschikte. Wie er eenmaal mee begint,
zal alleen maar spijt hebben, dat hij
er niet vroeger mee begonnen is.
Is het dan niet heel erg, dat er
zoveel ouderen niet kunnen zwemmen?
Komaan, vergeet de zorgen van de dag
en doe mee aan het zwemonderricht
van de vakbeweging. In de V. & A.agenda vindt u de bijzonderheden.

Achter o/e „schiet g at e n"
van een bioscoop
hebt je kaartje genomen: stalles,
parterre, frontloge of balJkoneparket,
-- je klapt je stoel neer — je gaat
gemakkelijk zitten en je steekt een
nieuwe cigaret op. Laat komen wat
komt... JIJ. pikt een bioscopie!
Typisch is, dat van de vele duizenden
bezoekers, die de bioscooptheaters
dagelijks bevolken, er practisch niemand is, die wel eens op de gedachte
komt... achterom te kijken De richting van de .theaters is vooruit —
alles wordt" geconcentreerd op het
witte doek, waar — als vanzelf — de
1
schimmen tot leven worden gebracht.
Hoog boven je hoofd weet je de brede "lichtstraal, die zich zonder moeite
door de steeds grijzer en steeds dichter wordende tabaksrookwolk heenslaat. Het drama op het" witte doek
houdt je aandacht gevangen en als
dit een enkele maal niet het geval is,
dan nog dwalen je gedachten niet
naar den man-in-de-cabine. Je weet,
als gewoon bioscoopbezoeker, eigenlijk alleen, dat er een opera,teur moet
zijn — wat die man doet, hoe hij
werkt... och, wat zou je er aandacht
aan schenken? Het witte doek... het
blijspel of het drama, dat daar op
leeft'... daar kom je voor. Niet omkijken... die film wordt toch wel gedraaid.
Je hebt groot gelijk: daar achter
die schietgaten wordt gewerkt... voor
jouw genoegen... voor jouw bioscoopje... Bemoei je er verder niet mee!
Weet je veel van een cabine?... Ja,
die is daar achter... daar wordt de
film gedraaid — daar in die cabine
staan ook de schijnwerpers, die hun
afwisselend gekleurde licht over je
hoofd heen op het toneel werpen,
waardoor de optredende danseres nu
eens in een gouden gloed, dan weer
in een geheimzinnig aandoende
sprookjessfeer wordt gebracht.
Wat weten we van den operateur?...
wat van een cabine?
Een cabine... een hut... een kajuit.
. In de „hut" van het Tivoli-theater
hebben we de ruimte. Toch doen de
venstertjes waarachter, als de lopen
van een klein kanon, de grote projectie-tipparaten staan opgesteld, heel
even aan de patrijspoorten van een
schip denken.
<
Henssen, de operateur, aan wien de
directie ons kort tevoren toevertrouwde, heeft liefde voor zijn vak. Al zo'n
goede twintig jaar loopt hij mee,
heeft-ie ons verteld. De „goede oude
tijd" van de stomme film heeft hij
nog meegemaakt - - d e tijd, dat de
operateur zélf moest draaien... toen-

ie de mensen op
't doek een stapje
harder kon laten
lopen, als hij het
nodig vond...
Dat het nu anders is, weten we al.
Het wordt ons duidelijk, als we de
twee zware projectiekanonnen zien
staan — het wordt ons nog duidelijker, als Henssen gaat vertellen en uitleggen — als hij ons de versterkers
voor de grammofoonplaten, met omschakelaar voor de film, toont — als
we de geweldige transformators zien
— als hij ons bij de accu's voor de
geluidinstallatie brengt, maar boven-al, als hij ons het hart van het bioscooptheater, de proje.ctie-apparaten
toont. „Hier wordt de filmrol op gezet", zegt de operateur. „Een volle
spoel loopt 19 a 20 minuten... dit is
een halve spoel — het Hollandse journaal. Hier, op de trommel, kunnen we
aflezen, hoe lang het nog-duurt voor
de film is afgedraaid. Dat afdraaien
gaat natuurlijk automatisch; vieren-twintig beeldjes passeren per
seconde de lens. Wij kunnen dat opvoeren tot 25 — meer niet, anders
zouden we met het geluid moeilijkheden krijgen. U begrijpt, dat één
beeldje per seconde heel wat tijd
scheelt"...
Al pratende doet Henssen zijn werk.
Hij zet de motor van het toestel aan,
waardoor de ruimte met een zoemend,
ratelend geluid wordt gevuld.
„Waarom doet u dat nu al?"
„Een kwartier heb ik nodig om de
motor warm te laten lopen. Dit is het
Movietone-lampje", wijst de operateur. „Naastf het beeld loopt op de
film de geluidsband. Die komt niet
op het doek, maar die geluidband
wordt belicht door dit lampje. Dat
licht komt dóór de geluidband op een
foto-electrische cel, welke het geluid
als het ware fotografeert. Via een
voorversterker wordt het dan naar de
hoofdversterker gevoerd en vervolgens
naar de luidspreker, achter het doek
in de zaal. Wij hebben hier ook een
luidspreker, voor de controle."
Henssen draait vervolgens het lampenhuis open. „Hier de koolspitsen —
ze worden automatisch op de juiste,,
afstand gehouden —, daar de grote
spiegel, die het licht weerkaatst"...
Het lampenhuis klapt weer dicht,
maar andere onderdelen van het grote
apparaat vragen onze aandacht: de
installatie om het brandpunt koel te
houden — het stukje schietkatoen
daarboven, dat dadelijk zou ontbran-
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den als er toch iets met de film gebeurde. Met een slag vallen dan de
kleppen voor de raampjes, die uitzicht op de zaal geven.
„Is dat het reserve toestel?"
„Ze worden om beurten gebruikt",
vertelt de heer Henssen. „Midden in
de hoofdfilm .gaan we van het ene op
het andere toestel over — zonder dat
het publiek er iets van merkt. Daarvoor is aan het slot van elke film een
zwart of een wit balletje aangebracht.
Als je goed oplet, kan je het zien. Het
eerste balletje — het staat maar op
vier beeldjes, dus u begrijpt dat je
het weten moet. Zodra dit tekentje
op het doek verschijnt, zet ik de motor van het tweede toestel aan. Op
het ogenblik dat het balletje voor de
tweede keer verschijnt is er in het
eerste toestel nog maar een halve
meter film. Dan schakel ik licht in en
het vervolg draait op het tweede toestel, zonder dat de voorstelling een
ogenblik werd onderbroken — zonder
dat het publiek er iets van merkte.
De afgedraaide film van het eerste
toestel kunnen we dan terugrollen —
dat gebeurt met de hand — waarbij
we tevens nazien, of er ook slechte
plekken in zijn.
De voorstelling is inmiddels begonnen. We zien heel in de verte door
het kleine raampje dat Cor Steyn het
orgel, bespeelt «n Henssen heeft nu
alle aandacht voor zijn werk nodig.
Hij is het, die het zaallicht geleidelijk aan urt doet gaan; de motor van
het apparaat loopt reeds. Dan gooit
hij het geluid open — hij trekt aan de
klep, die het licht op zijn weg naar
het witte doek nog tegenhield; het
voetlicht van het toneel schakelt hij
uit — het gordijn doet hij met een
enkele beweging opgaan... dan draait
de voorfilm.
Dit alles is zo vlug gegaan, dat we
nauwelijks kunnen geloven, dat het
Henssen was, die hier heel in de
hoogte dit alles verzorgde. „We kunnen hier nog meer", zegt hij lachend.
„Kijk, daarmee kunnen we zelfs het
brandscherm laten zakken, als dat
nodig mocht zijn — als wij hier zouden zien, dat er brand op het toneel
was."
Er is van die cabine nog veel meer
te vertellen — maar liever vragen we
hoe men operateur kan worden —
welke de. opleiding tot dit vak .is

El J DE FOTO:
Operateur Henssen, werkzaam Wj
het Tivoli-theater in Amsterdam
(temidden van) bij het machtige
apparaat, dat de mensen in de zaal
genieten laat van beeld en toon.

(Foto: A.P.-studio/Oorthuijs)

Laten we in telegramstijl de antwoorden opschrijven, die we kregen. Lagere
schoolopleiding — liefst gevolgd door
ambachtsschool. Practische opleiding.
Dan wordt door de brandweer examen afgenomen — eerst in de kazerne, later in het theater zelf. Dan
word je tweede — daarna eerste
operateur. Wij zijn in het metaalbewerkingsbedrij f georganiseerd. Dank
zij de organisatie hebben we thans
behoorlijke arbeidsvoorwaarden en
werktijden; we werken op jaarcontract"...
„Contractueel is nu al^es vastgelegd.
Dit is goed — alles in zo'n contract
geregeld," vertelt de heer Henssen.
„Overuren worden .betaald — iets,
wat vroeger nooit het geval was. Dan
stond je doodbedaard 60 uur in de
week, zonder dat je er een cent extra
voor kreeg. Neen;' als je terugziet, is
er, ook voor ons wel een en ander veranderd. We werken niet meer dan
48 uur — we hebben geregeld een
vrije dag en een vrije avond — de
Zondagen zijn we om beurten vrij...
we mogen niet mopperen".
„Hoe is de dagverdeling?" vragen wij.
„Om elf uur 's morgens beginnen —
elke dag moeten de apparaten worden gesmeerd en schoongemaakt", is
het antwoord. Dan werken we tot
half één. Vervolgens van half 'twee
tot ongeveer half vijf. Daarna naar
huis tot kwart over zeven voor de
avondvoorstelling die ons tegenwoordig tot half elf vasthoudt. Vroeger
waren we pas over twaalven klaar.
Voor ons is die verduistering dus niet
onaangenaam..."
De tijd is omgevlogen, ofschoon we
van de yoorstelling-zèlf maar heel
weinig hebben gezien.
„Gaat ü wel eens — voor uw genoegen — naar de bioscoop?" is onze
laatste vraag.
Even een lachje. „Ik houd veel van
toneel en opera", is het antwoord,
„maar als de vrouw hu eens heel
graag naar een film wil"..*

Volksontwikkeling
at er nog heel wat mankeert
aan de ontwikkeling van
D
brede lagen der bevolking is zeker
geen nieuws in de rijen van de
socialistische arbeidersbeweging. In
geen enkele groep van het Nederlandse volk heeft men zo smartelijk beseft, welk een achterstand
een volwassene heeft in te halen,
wanneer hij in zijn jeugd niet voldoende heeft kunnen leren en hij
later zijn gemis aan kennis aan
alle kanten voelt. Het overgrote
deel van het Nederlandse volk ontvangt alleen lager onderwijs en wij
zijn eigenlijk al blij, dat de wet
aan de kinderen verbiedt om vóór
hun veertiende verjaardag betaalde arbeid te verrichten Bestond
die wettelijke bescherming er niet,
dan zouden heel wat kinderen van
12 en 13 jaar door de arbeidsmachine meegesleept worden
Met die veertien-jaar-grens zijn
wij ook nog lang niet tevreden. Op
het lager onderwijs moet voortgezet onderwijs in de een of andere
vorm volgen, zodat het jonge geslacht niet alleen een groter vakmansschap verwerft, maar ook in
contact kan worden gebracht met
de grote cultuurwaarden, die voor
het .zeer jonge kind nu eenmaal
nog veel te moeilijk zijn. Laten wij
de kinderen zo lang mogelijk
schooljeugd laten blijven. Het zal
hun werkelijke jeugdigheid ten
goede .komen en zowel hun geestelijke als lichamelijke ontplooiing
bevorderen.
Bij dat alles mogen wij echter
nooit vergeten, dat millioenen
ouderen het leven ingestuurd zijn
met dat bijna onherstelbare tekort
aan ontwikkeling, dat het gevolg
is van een te korte schooltijd. Om
in dat tekort te voorzien is indertijd het Instituut voor Arbeidersontwikkeling opgericht» dat met
zijn arbeidersavondscholen
en
kaderscholen
uitstekend werk
heeft verricht. Op het ogenblik,
nu de oren- van de mensen wel
, naar andere dingen staan dan
naar het aanhoren van lessen over
Nederlandse taal, geschiedenis enz.
dreigt dit voortreffelijke systeem
op de achtergrond te geraken,
maar dat zou-.toch in de eerste
plaats een verlies zijn voor de talloze leergierigen, die daardoor hun
weg naar de bron der kennis versperd zouden zien.
Met grote instemming berichten
wij dan ook, dat het N.V.V. een afdeling „Volksontwikkeling" heeft
gesticht als onderdeel van „Vreugde en Arbeid", welke afdeling het
onderwijs aan volwassenen voort
2al zetten. De voorbereidingen
daartoe lopen reeds enkele maanden en binnenkort zal het werk op
verschillende punten een aanvang
nemen. Het programma voor deze
avondscholen voor volwassenen
omvat twee leeïjaren van 26
weken" (van Octöber tot Mei).
ledere week zijn er twee lesavonden (op niet-opeenvolgende dagen)
en op iedere avond wordt twee uur
onderwijs gegeven. Voordat de cursus begint, wordt de ontwikkeling
van eiken candidaatleerling nagegaan, waardoor het onderwijs aangepast kan worden bij de behoefte. Er worden kleine klasjes
gevormd van minstens 10 en hoogstens 16 leerlingen; Ook niet-leden
v
an het N.V.V. kunnen er aan
deelnemen,'
maar betalen dan een
w
at
hogere
contributie.,Los daarv
an beoogt men het organiseren

van cursussen in algemene ontwikkeling over actuele vraagstukken
en onderwerpen van algemene
aard. Deze cursus zal 20 lessen van
ieder anderhalf uur geven.
Op de avondscholen zullen als
verplichte vakken worden gegeven: Nederlandse taal, kennis van
land en volk, rekenen en handschrif tverbetering.
Voor meer gevorderden zullen cursussen worden georganiseerd in
talen: Nederlands, Duits, Frans,
Engels of Italiaans, voorts eenvoudige radio- en electrotechniek,
stenografie, machineschrijven, geschiedenis en cultuur, aardrijkskunde, boekhouden en Vestigingswet kleinbedrijf. Het is echter niet
de bedoeling vakonderwijs te
geven.
Dit werk, aangevuld met lezingen
en voordrachten en zo mogelijk
enkele werkgroepen op het gebied
van handenarbeid en natuurstudie, .dient in ieder der 72. districten van het N.V.V. in de komende
winter te worden georganiseerd.
Het komt er nu maar op aan
leraren en leerlingen bij elkaar, te
brengen. In de districten zal men
zo veel mogelijk ter besparing van
de kosten zoeken naar plaatselijke
krachten als leraar, of als inleider. In de eerste plaats zal men
daarvoor medewerking zoeken in
de vakbeweging zelf, dus bij voorbeeld onder de leden van de Bond
van Nederlandse Onderwijzers, de
Bond van Overheidspersoneel, de
Bond van Technisch en Opzichthoudend Personeel, e.a. Komen
uit deze rijen niet voldoende leerkrachten, dan zal men ook buiten
de vakverenigingskring moeten
rondzien.
Het zou echter wel het meest aanbevelenswaardig zijn, wanneer zowel leraren als leerlingen uit het
N.V.V. voortkwamen Vooral in de
kleine plaatsen kent men elkaar
door en door en voelt men zich
gezamenlijk spoediger „thuis". Hoe
nauwer de band, die ontstaat tussen de leiders en de deelnemers
van de cursus, des te beter zal de
geest zijn,
Van de scholen en de cursussen
en de werkgroepen is het maar één
pas naar de excursies. Kleine uitstapjes en rondleidingen kunnen
het werk' aanvullen en voltooien,
en tegelijk het element van ontspanning inlassen bij het onderwijs.
Terecht is deze tak van het N.V.V.werk genoemd „Volksontwikkeling" en wel niemand zal ontkennen, dat dit zeer noodzakelijk
werk is. Verwacht wordt dan.ook,
dat de gemeentebesturen alle
medewerking zullen verlenen door
het beschikbaarstellen van lokaliteiten, waarbij wij hopen, dat de
brandstofschaarste geen streep
door de rekening zal halen. Zo nodig zal ook aan de gemeentebesturen verzocht worden om subsidies.
Maar om daarop aanspraak te
kunnen maken, moet eerst aangetoond worden, dat er inderdaad
belangstelling voor bestaat en dat
zal nu in de komende weken moeten blijken. Wanneer de N.V.V.districten actief' zijn en de juiste
mensen voor deze cursussen weten
te vinden, kan de afdeling „Volksontwikkeling" een belangrijke en
mooie taak verrichten: Het woord
is thans aan -de districten en aan
de arbeiders, die willen inhalen
wat hun in hun jeugdjaren tekort
is gedaan.

De ontwikkeling van den man in de straat schiet tekort. Zeventig procent
van het volk komt na de lagere school nooit meer met het onderwijs in aanraking.
(Foto: A.P.)

Onze bloem.entu.in. In Octöber
i.
r is ook in Octöber genoeg in de
liefhebberstuin te doen, de bladeren vallen geregeld door, deze moeten natuurlijk steeds opgeruimd worden, zo veel te langer kunnen we van
een mooie tuin genieten. Trouwens,
niet alleen dat we langer van een
mooie tuin kunnen genieten, doch we
hebben die afgevallen bladeren ook
nodig. Kunstmest, zal lang niet in
voldoende hoeveelheid verkrijgbaar
zijn, daarom zullen we alle bladeren
in de tuin zuinig moeten bewaren.
Men kan ze het best aan een hoop
zetten, die we een paar maal per jaar
omwerken. Niet alleen blad, doch ook
ander tuin- en huisafval mogen we
op deze hoop gooien, als we maar geen
zieke planten of koolstronken bewaren, deze zouden de ziekten tenslotte
over de gehele tuin verspreiden. Zulke ongerechtigheden kan men beter
verbranden, dan doen ze tenminste in
de tuin geen kwaad meer. Is men er
in de gelegenheid voor de beerton er
een paai maal over heen te gooien,
dan krijgt men een ideale mest, die
men een volgend voorjaar heel goed
voor -Ie tuin kan gebruiken.
Alle kippen- en andere vogelmest bewaren we eveneens heel zuinig, zo ook
konijnen-, schapen- en geitenmest,
straks kunnen ze ons onschatbare
diensten bewijzen.
We 'sunnen nu de eerste nachtvorsten al weer verwachten en dienen
daartoe tijdig onze maatregelen te
nemen. Wil men zijn Geraniums overhouden, dan wordt het nu hoog tij d ze
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Enkele; zeer bijzonder mooie Narcts,
Red Cros, foto Tubergen.

op te nemen. Wel kunnen ze nog heel
aardig bloeien, en is het verleidelijk
ze nog een poosje te laten staari, doch
elke nacht kan hen nu noodlottig
worden. We nemen ze met pot en al
uit de grond en snijden alle over de
pot en van onderen door de pot gegroeide wortels er af. Daarna worden
de scheuten tot.op de helft terug gesneden. Gele bladeren, zowel bloemen
als knoppen moeten eveneens verwijderd worden. Heeft men een lichte,
matig verwarmde serre, dan kan men
ze daar heel goed de winter in door
laten brengen, het gaat echter ook
heel goed op de zolder, indien deze
maar niet al te donker is, en de planten natuurlijk vorstvrij staan.
Fuchsia's moeten ook uit de grond gehaald worden, wil men ze althans in
potten de winter door laten brengen.
Ze kunnen echter ook wel heel goed
buiten blijven, indien we de planten
dan maar met een behoorlijke laag
turfmolrr. afdekken. Inplaats van
turfmolm kan men natuurlijk ook gebruik' maken van een bladtaedekking.
De bedekking zelf doet er niet zo heel
veel toe, indien die van zodanige aard
is, dat de planten niet kunnen bevriezen.
Zijn er pleksen in de bloemenborder,
die in de afgelopen zomer niet zo heel
goed hebben voldaan, dan kan de beplanting thans heel goed veranderd
worden. Trouwens, al heeft men niets
te veranderen, vaste planten moeten
nu eenmaal op hun tijd verzet worden. Laat men zulke planten jaren pp
de zelfde plaats staan, dan worden de
bloemen hoe langer hoe kleiner, en
staken ze tenslotte de bloei, zo goed
als geheel. Bij het opnemen van de
planten,, moeten de buitenste stukken zo veel mogelijk bewaard worden, dat zijn de jongste delen. Liefhebbers m'aken. er heel veel een verkeerde gewoonte van, juist de middenstukken weer op te pïanten, dat
moet men dus niet doen.
Heeft men nog geen bloembollen in
de tuin aangeplant, dan wordt het zo
zoetjes aan lijd, daar nu eens aan te
gaan denken. Er is nog wel geen
haast bi.i, doch bestellen moeten we
toch zo spoedig mogelijk. Vooral voor
al dat kleine goedje, wordt het nu wel
hoog tijd. Bloembollen kan men voor
allerlei doeleinden gebruiken, zowel
voor oerkbeplanting als voor de bo»der aijii ze volkomen op hun plaats.
Plant men ze in een bloemenborder,
dan setfefl we ze liefst aan groepjes
van één kleur, tóen krijgt daar de
mooiste effecten mee.

DO
et open monden stonden wij
aan de weg uit te Kijken; het
kermisvolk kwam. Heel in de verte,
langs de kronkelende laan kwamen
de gele en bruine wagens gereden: de
kittige paardjës, de mannen met hun
sombere gezichten, de vrouwen met
hun zwarte haren en hun grote,
glinsterende oorbellen: de kermis, de
„spullen". En in grote dichte wagens;
de wilde beesten, je hoorde de leeuwen dof brullen en de tijgers knauwen en knagen. De zeehonden roken
naar vis, het grote circus naar
paardevijgen en olifantenmest en de
rest van de wereld naar .oliebollen
en nougat, met vette paling na als
een hartige beet! Heerlijke tijd, kermist ij d!
Maar iets heel bijzonders tussen al
die bijzondere dingen was toch wel
de reizende schouwburg, met de
komedianten, die 's middag? door het
stadje wandelden of uit ;
.^ glaasjes zaten te drinken voor ue Herensociëteit. Ze speelden in een tent,
net als de acrobaten en de danseressen, de hogeschoolrij dsters en de
degenslikkers, maar je begreep toch
direct, dat hun zending hier in ons
kleine stadje iets anders was, dan
die van de zeeleeuwen, de olifanten/
en de boniseurs van de andere „spullen". De komedie waS iets hogers.
Later hoorde je, dat dat eigenlijk de
Kunst was, het andere waren maar
kunstjes.
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De komedianten speelden verschillende stukken. 's Woensdags en 'sZaterdagsmiddags
voor
de kinderen
„Rozegoud" of zoiets, een serie in tien
taferelen, 's avonds echter was het
ernstig en voor de groten en heette
het stuk „Abbalino, de Grote Bandiet". Dit waren de heel beroemde
stukken, die de kunstenaars ook
speelden verweg in dé grote stad, in
Leeuwarden of Groningen, of nog
verder, in Holland, waar het alle
dagen kermis en kunst en komedie
was. De liefhetaberijcomedie kon daar
natuurlijk niet tegen op, ook al repeteerden zij een half jaar op één uit-
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maal zoveel te geven (en een driemaal zo groot risico te lopen!) voor
het..uitkopen van een échte toneel.Voorstelling met twaalf acteurs, mét
decor en mét de hele rompslomp?
Maar wij zeggen niet, dat wij de blijspelletjes voor „twee dames en drie
herer*', zoals men die dingetjes uit
een of andere buiten- of binnenlandse fabriek van amusement zou kunhen noemen, of ze nu „De kus op het
perron", „Drie minuten tijd voor
liefde", „Het Paradijs", „Als sterren
vallen", of ..Drie ondeugende meisjes"
heten, nu een gelukkige oplossing vinden voor het vraagstuk: toneel in de
Örovincie! Bij lange na niet.
Wat er het gemeenschappelijke in is?
In öe eenmansvoorstellingen en in
het lichte amusement? Waar het
Publiek in de provincie vooral naar
vraagt? De uitkopende verenigingen
willen vooral één of andere „ster"
Zeggen de directies. Zij willen Charlotte Kohier met „Frasquita", zij wil!en „Boefje" met Annie van Ees. En
Verder vragen ze niet.
De uitkopende verenigingen vragen
niet genoeg. Een woord van waardering mag worden gesproken voor
s
*at enkele arbeiderskunstkringen,
soms in samenwerking met het vroegere Instituut van Arbeidersontwikkeling hebben gedaan. Dit werk zal
thans moeten worden voortgezet door
..Vreugde en Arbeid", dat zich evenWel voorlopig, gelijk de vakbondstournees vroeger, bepaalt tot het
' rondzenden van vrolijke programma's.
Voorstellingen als die van „De Gehoonde Leersse", de vrolijke, maar
tegelijk cultureel waardevolle voorstelling van Michiel de Swaen's
schoenlappercomedie, die .de Jonge
Spelers indertijd voor de Fabrieks-

i
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voor de arbeiders in de grote
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ez
e winter op de planken om

Hm m

"""""wnim

'
"""""""ii'ii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHmiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiDimiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiB*

arbeidersbond en arbeiderskunstkringen gaven, moeten • weer mogelijk
worden. Gezonde Nederlandse stukken behoren op het provinciaal repertoire
en geenszins behoeft men daar
alN te zeer te speculeren op een deel
van de burgerij, dat grootsteeds wil
doen en dat buitenlandse liflafjes zou
wensen van dames en heren in rok en
kostbare avondkledij!
Het nieuwe seizoen
Het is moeilijk in dé eerste week van
het nieuwe torieelseizoen al precies
te voorspellen met welke daden de
Nederlandse toneelkunst ons deze
winter zal komen verrassen. Nog maar
een enkel gezelschap heeft iets laten
zien. De andere stuurden slechts
voor een deel een lijstje met nieuwe
stukken. En waarlijk niet alle stukken, die in September met enige
poeha worden aangekondigd, blijken
in Mei gespeeld te zijn.
„Het Nederlands Toneel" begon met
een voorstelling van Friedrich von
Schiller's drama „Maria Stuart", met
waardering in Amsterdam ontvangen
en is, na een eerste provinciale voorstelling in Breda, nu al met dat stuk
pp reis door ons land.
Het is een stuk, dat vooral tot hen
zal spreken, die in hun jeugd het
drama op school lazen en die thans
dit treurspel met twee koninginnen
nog eens op de planken willen zien.
Charlotte Kohier speelt de rol van
Maria Stuart, die onthoofd wordt;
Magda Janssens is Elisabeth, die
triomfeert, maar in wroeging achterblijft.

wegschieten, dienen slechts als een
beeldspraak van een jongeman, die
jacht maakt op de schaduw van een
vroeger geluk. Het is een stuk met een
weemoedige psychologie. Behalve een
voorlopig uitgestelde voorstelling van
een stuk van Multatuli, kondigt het
Residentietoneel nog vijf andere moderne Nederlandse stukken aan en
voorts een buitenlands repertoire,
waarvan wij de reeds bekende ,ÜBruiloft van Figkro" en „De gebroken pot"
van Heinrich von Kleist noemen.
„Het Masker" opent met een Frans
stuk, „De Voortrekkers" met een
Duits stuk („Eindelijk... werk!" ging
al in enkele provincieplaatsen)f
Albert van Dalsum heeft, wanneer de
lezer deze regelen onder de ogen
krijgt, het seizoen al ingezet met de
eerste voorstelling van „De Getemde
Feeks" met Fientjë de la Mar in de
hoofdrol.

.
Ook het „Centraal Toneel", dat het
seizoen begon met een hervatting
van een Frans blijspel, zal tegelijk
een nieuw stuk, een Duits blijspel
hebben gegeven.
De meeste van deze stukken kan men
ook in de provincie verwachten. Ja,
men kan nog altijd zeggen, dat zij
vooral met het oog op de provincie
gekozen zijn. Zeer groot toneel met
zeer grote en dure ensceneringen, met
Het lichtere repertoire van hetzelfde welke men practisch niet op reis kan
gezelschap werd ingezet met een gaan, worden bijna niet meer aanvoorstelling in... „de provincie". Het gekondigd. Men moet reizen. Uit de
was in Arnhem, dat Cor van der Lugt provincie komt het geld.
Melsert tegelijk de première gaf van Pas naarmate rijk eri gemeente .hun
„Ik hou van vier vrouwen", een vro- steun aan het toneel zullen uitbreilijk stuk van Johann von Bokay, den den en naarmate de werkgelegenheid
Hongaar, die door „De Getrouwde en de speelgelegenheid in de grote
Vrouw" vorig jaar ook velen amu- steden zal verbeteren, zullen de toseerde.
neelleiders tot groter en ernstiger
Zes Nederlandse stukken, waarvan wij werk komen. Zij zullen dan langer
als waardevol de „Wareiiar" van achter elkaar in de grote steden wilHooft en de „Adam in Ballingschap'! len spelen en zij zullen minder bevan Vondel kunnen noemen, staan hoeven te reizen.
verder op de lijst, die overigens veel Vanzelf zal dan de provincie sterker
buitenlandse blijspelen bevat.
gaan verlangen naar de vestiging van
Het Residentietoneel begon met een een vast provinciaal gezelschap, zoals
Frans stuk op te halen, dat hier al men de laatste jaren achtereenvolgens
eerder vertoond is: „De Forellenvis- in Arnhem, Groningen en Deventer
ser" yan Jean Sarment. Het stuk heeft geprobeerd. Maar dat zal slechts
heeft weinig met forellen te maken. kunnen, zodra er een behoorlijke terDeze vluchtige, schaduwige beesten, reinverdeling is, zodat de verschillendie zo vlug in de snelstromende rivier de gezelschappen elkaar niet meer in

een eeuwige concurrentie in de provincie in de wielen rijden en — aan
hun eigen werk in de grote stad niet
toekomen.
Het gezond worden van het Nederlandse tonéelleven, dat thans rusteloos, al te rusteloos, heen en weer
golft tussen grote "stad en provincie,
zodat er voor rustig repeteren en opbouwen yan goede voorstellingen geen
tijd is, is een eerste eis.
Een tweede eis is, dat de gezelschappen mét minder buitenlandse liflaf-••<
j es komen, om een deel der burgerij '
te paaien en dat zij eindelijk, door
het zorgvuldig en hardnekkig ten
tonele brengen van die Nederlandée '
toneelstukken, die elk Nederlander behoort te kennen,' aan onze toneelcultuur een .gezonde grondslag geven.
Waarlijk, als men eerst, weer eens
algemeen de schoonheid' heeft leren
beseffen van onze middeleeuwse
ernstige en vrolijke spelen, als men
de dichterlijke en prachtige werkenvan Vondel, de kluchten van Bredero,
Hooft, Langedijk en Asseiyn weer
kent, dan kan men er nog altijd pver
gaan praten hoeveel internationale
blijspelen hier, ter afwisseling, vertoond moeten worden. Blijspelen, die
ik u -nu nog wel zou kunnen, noemen,
maar die u en ik volgend seizoen toch
weer vergeten zijn. Wat niet de bedoeling van toneelcultuur is
M
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BIJ DE FOTO'S:
Van links naar rechts: Beelden uu :
de theaterwereld 4Zs entourage het
doek van de StadsscJiouwbürg te.
Amsterdam, l Foto Griek, j Georc/ette Hagedoorn als zangeres jan
Franse liedjes in het Leidschevleintheater. (Foto Kurt Kahle > Groepsfoto uit de opvoering van rfarui
Stuart in de Stadsschouwburg te
• Amsterdam (Foto Polygoon/NOS-.
Icej Jan Muscli in .JVarcfss'. -t>
gevoerd in Carré te A'dam (Foto
Zeegers.)
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Dam-mbnek
Oplossingen van de Augustusvraagstukken
Klasse A
No. 1. 44—40 (19x37), 36—31 (21x43),
31x42 (35x44), 48x39 (26x34), 49x9
(4x13), 15x4. Een niet diepe, maar
wel sierlijke afwikkeling.
No. 2. 25—20 (2x16), 20—14 (5xl9>,
22—17 (4x48), 17—12 (1x18), 47—42
(48x28), 39—33 (16x29), 33x33.
No. 3. 35—30 (24x35), 47--41 (36x47).
34—30 (47x22), 49—43 (27x49),
30—24 (19x30), 39—34 ^30x39), 44x4
(35x44), 4x40 (44x35), 50—44. De
voorlaatste zet leidt een mooi motief
in.
No. 4. 15—10 (5x14), 48—42 (37x48),
39—33 (48x50), 29—23 (45x21).
23X12 (50x22). 16x20 (3x7), 24x22.
Hieruit blijkt een grote vaardigheid
in het ontwerpen van vraagstukken.
No. 5. 3—26 (37x46), 34—30 (25x34),
48—42 (14x25), 16—11 (6x17), 26x40
(45x34), 36—31 (27x36), 42—37
(32x41), 33—28 (22x33), 43—38
(33x42), 49—43 (34x43), 49x47. Een
opsluiting, die velen verrast heeft.
No. 6. 39—33 (28x30), 48—43 (22x36),
21—17 (12x21), 16x27 (36x22),
37—31 (22x36), 46—41 (36x47),
32—28 (23x32), 38x27 (47x16),
49_44 (16x49), 40—35 (49x40),
35x11 (6x17), 45x21. De „figurant"
op veld 19 (want deze dam doet geen
dienst) maakte dit' probleem zeer
moeilijk op te lossen. De componist
maakte er een 'dam van om de krachten meer te verdelen. De slagen met
de stukken 35 en 45 leveren een mooi
effect op. 't Was een harde noot voor
onze oplossers! '
No. 7. 11—7 (1x23), 37—31'(36x18),
38—32 (35x44), C4—29 (25x28),
33x15 en 50x10, 15x24 met tegenoverstelling van de stukken 14 en 24.
No. 8. 31—27 (22x33), 36—31 (28x17),
16—11 (24x44), 11x24 (29x20),
50x10 (4x15). 25x3.

46—41 (37x46), 26—21 (46x30),
21x23 (50x19), 35x2. Scherpzinnige
oplossers hebben gevonden, dat de
slag 9x18 niet gedwongen is en dat
zwart 8x19 moet spelen. Na wit 24x4
volgt zwart 17—22!, wit 4x42, zwart
14—20, wit 35x24, zwart 20x47. De
auteursoplossing faalt dus. Om niemand te benadelen, is besloten dit
vraagstuk te schrappen, zodat in
klasse A het maximum aantal punten
9 wordt.
Klasse B
No. 1. 38—32 (37x28), 39—33 (28x19),
26—21 (23x45), 21x1 (45—50, gedwongen, anders volgt wit 44—40),
1—6 (50x28), 47—41 (28x46), 6—1.
Met weinig stukken heeft de auteur
een uitstekend vraagstuk gemaakt.
No. 2. 34—29 (36x47), 29—23 (18x29),
33x2 (47x50), 2—16 (35x44), 16—49.

Zwart

No. 6. 38—32 (22x36), 23—18 (13x22),
32—27 (22x31). 30—25 (20—24, gedwongen), 29X9 (10—14), 9x20
(15x24), 25—20 (24x15), 40—34.
No. 7. 45—40 (35x33), 50—44 (26x37),
47—41 (37x46), 43—38 (33x42),
48x37
(46x32), 44—39 (34x43),
49x18 (23x12), 25x3 (12—18), 3—9
(18—23), 9—14.

No. 2.
Zwart

Wit

Zwart: 16 sch. op 8 t/m 14, 18, 20,
24, 26, 32, 37. 38, 42 en 45.

Wit: 15 sch. op 19, 22, 23, 28 t/m 31,
33 t/m 36, 44, 46, 47 en 49.
No. 2.
E. Boissinot.
Zwart

Er zijn tal van uitdrukkingen in onze.
Nederlandse taal, waarvan velen zien
vaak bedienen, zonder de herkomst
ervan te weten, ook al.is de betekenis
door het algemeen spraakgebruik,
ieder volkomen duidelijk. Een van cie
meest bekende spreekwijzen, waarop
zulks van toepassing is, mag wel de
uitdrukking genoemd worden: „Hij
praat als Brugman".
Wanneer iemand van tevoren reeds
Dat hiermede iemand aangeduid een bestemming wil geven aan geld,
wordt, die bijzonder overtuigend dat nog verdiend of ontvangen moet
redeneren kan. mag van algemene worden, loopt hij grote kans, zich te
bekendheid geacht worden, doch niet
horen toevoegen, dat hij bezig is „de
velen kunnen zeggen, wie met dien huid van den beer te verkopen, vóór •
Brugman nu eigenlijk wel bedoeld hij geschoten is"
wordt, ja de meesten weten niet eens, De oorsprong van deze spreekwijze
of er'wel ooit een Brugman bestaan moet gezocht worden in het hoge
heeft, die zo bijzonder van de tong- Noorden. In vroegere eeuwen n.l.
riem gesneden was.
waren in Zweden en Noorwegen de
Nu. wat dit laatste betreft, kunnen z.g. spoorzoekers gewoon, de beren tfi
wij alle eventuele twijfelaars gerust volgen, wanneer deze, bij het vallen
stellen. Inderdaad heeft de persoon
van de eerste sneeuw, in de bossen
Brugman, aan wien de bekende uit- hun holen gingen opzoeken.
drukking haar bestaan ontleent, be- Zulk een spoorzoeker volgde dan bestaan. Het was een monnik van de hoedzaam het spoor van den beer in
orde der Grauwe- of Barrevoets Mon- de vers gevallen sneeuw, en zodra hij
niken, die leefde in de 15e eeuw.
met nauwkeurigheid kon vaststellen,
In het jaar 1462 op de 22ste No- waar zich het hol van den beer bevember verzochten cie vorenbedoelde vond — waarin -deze tot het voorjaar
monniken binnen Amsterdam te mo- verblijven zou — merkte ,hij de
gen wonen. De Magistraat weigerde bomen, welke rondom het berenhol
dit, doch door de bijzondere welspre- stonden en wel zodanig, dat er als
: kendheid van één hunner, Brugman het ware een kring van gemerkte'
: genaamd, liet eerstgenoemde zich bomen rondom het hol viel waar te
overhalen, zijn toestemming te ver- nemen.
lenen tot het zich vestigen van be- Wat dat merken betreft, dient nog
doelde monniken binnen de grenzen vermeld, dat iedere spoorzoeker zijn
van Amsterdam. Sindsdien werd ge- eigen i ierk had, en hoe weinig —

Zwart: 3 sch. op 32, 35 en 42.^Darn
op 27.

Voor alle vraagstukken
begint en wint."

No. 10. 37—32 (28x37, gedwongen),
26—21 (16x36), 42x31 (36x27),
48—43 (20x29), 39—33 (29x38), 43x5.

zegd van iemand, die door zijn welsprekendheid vaak het pleit wist te
winnen, waar anderen faalden: „Hij
kan praten, als Brugman". /
Opmerkelijk genoeg is deze uitdrukking door de eeuwen heen van kracht
gebleven, hetgeen lang niet van alle
spreekwijzen uit vroegere eeuwen gezegd kan worden.

Wit

Wit: 5 sch. op 21, 36, 45, 46 en 50.

No. 9. 43—39 (36x47), 46—41 (47x36),
28—22 (36x18), 32—28 (23x32),
34x23 (18x45), 44—40- (45x43),
49x29.

ZEGSWIJZEN

Wit

Wit: 5 sch. op 36, 42, 43, 47 en 49.

No. 8. 47—41 (38x36), 46-^11 (36x47),
21—17 (47x44), 17x10 (4x15), 25x3
(44x17), 3x26.

No. 9. 29—23 (41x21), 23—19 (13x24),
31—27 (21x23), 40—35 (45x29),
35—30 (24x35). 33x11 (6x17), 44—40
(35x44), 43—39 en 38x7.
No. 10. 18—13 (9x18), 40—34 (30x'50),

' Zwart

Zwart: schijf op 26. Dam op 23.

No. 4. 35—30 (16x27), 30—24 (19x30),
34—29 (23x34), 38—32 (27x29),
43—38 (34x32). 37x10 (4x15), 25x1.
Een mooie partijstand.
No. 5. 23—19 (13x15), 39—33 (42—48,
want op 42—47 Volgt wit 33—24),
44—39 (48x34), 25—20 (15x24),
33x45.

Klasse B
No. 1.

Klasse A
No. 1.
E. Saint—Maurice.

No. 3. 28—22 (17x28), 27—22 (28x17),
42—37 (41x32), 35—30 (34x14), 8—3..
Met vijf tegen één verliest zwart.
Geestig.

Een nieuwe wedstrijd
De volgende week zal de uitslag van
de Augustus-wedstrijd bekend worden
gemaakt. Met dit nummer begint
weer een nieuwe wedstrijd, die uit 10

10

problemen in elke klasse bestaat.
Daar vele inzenders nu zoveel vorderingen hebben gemaakt, dat zij van
klasse B naar A zijn overgegaan, sal
klasse B nu geheel worden ingericht
voor de eerstbeginnenden. In elke
klasse zijn vijf prijzen beschikbaar.
In klasse A zullen de vraagstukken
nogal in moeilijkheid uiteenlopen.
Dat daarbij ook de „keien" niet worden vergeten, bewijst no. 1. Kortom,
een wedstrijd, waaruit weer wat te*
leren valt!
,

Wii
Zwart: 8 sch. op 7, 8, 9, 13, 20, 24, 30
en 34. Dam op 16.

Wit: 11 sch. op 22, 27, 28, 31, 33, 39, 41,
43, 45, 48 en 50.
vooral in vroegere eeuwen — beroepsjagers en spoorzoekers ook met öe
wetten des lands vertrouwd mochten
zijn, gold bij alle spoorzoekers als
ongeschreven wet, dat, wanneer eenmaal één hunner zijn merk in een
.kring van bomen rondom een berenhol had aangebracht, geen andere
spoorzoeker meer die bomen zou aanraken, om ze van zijn merk te voorzien.
Wanneer dan het voorjaar in aantocht was en de buitenlandse jagers
(niet de beroepsjagers, maar degenen,
die de jacht als ontspanning, als
sport beoefenden), naar het hoge
Noorden kwamen, om beren te schie-

geldt: „

Oplossingen van de in deze maand
verschijnende vraagstukken voor de
wedstrijd worden ingewacht tot uiterlijk 18 November.
Adresseren: Redactie Weekblad „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam.
Op adres duidelijk Damrubriek vermelden.
ten, verkocht de spoorzoeker één
jageis het recht, om den beer te
schieten, hetgeen zeer eenvoudig was
daar de jager zich slechts behoefde
te posteren in de buurt van de ée~
merkte bomen, om er zeker van *
zijn, den beer onder schot te kunnen.
krijgen, zodra deze, wanneer de
sneeuw gesmolten zou zijn, uit zÜ n
hol te voorschijn zou komen.
Inderdaad verkochten die spoorzoekers dus de huid van den beer,
hij geschoten was.

Hef vraagstuk van de
lijkverbranding
De heer Van Putten te Den Haag, die
ons zeer uitvoerig schreef over het
crematievraagstuk, wordt verzocht,
zijn adres op te geven aan de redactie.

Correspondentie
J. van Dijk te Midwolda. Wilt u zo
goed zijr uw volledig adres te vermelden in uw brieven? Onze brief aan u
kwam terug met de mededeling, dat
er ter plaatse drie personen van die
naam gevestigd zijn, zodat de brief
onbestelbaar was.
Op uw vraag kunnen wij niet anders
antwoorden dan dat de beschikbaarstelling van fietsbanden op zeer beperkte schaal geschiedt en dat^ dus
onze redactie in deze tot haar spijt
machteloos staat.

Een steen des aanstoots
is Uw verkoudheid vaak voor Uw
omgeving. Een reden te meer om
haar met ASPIRIN te bestrijden.

S

S

„Wit

tand
c de
iter,.AT-

ver-

r te
was

.n te,
nnert
, de

Erg duidelijk is het nog niet, maar de kleuter
zélf is er volkomen tevreden mee en dat
schijnt voorloopig de hoofdzaak. Maar over
een aantal jaren staat U opnieuw voor een
vraag, die wél belangrijk is: „Wat gaat ons
kind worden?" Begin nu reeds met zijn weg
te effenen voor de toekomst. De premie per
week of per maand voor een verzekering
bij „De Centrale", de maatschappij voor
werkend Nederland, beteekent nu misschien
een kleine opoffering, die U later alleen
maar vreugde zal brengen. Vraag eens om
een onderhoud met onzen agent, welke mogelijkheden de tarieven van „De Centrale'
bieden. "Zijn advies is geheel vrijblijvend.
OP TIJD VOORKOMT SPIJT.

E HTRALE"

Solide

Coulant

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG
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L RECEPTEN J
3 OCTOBER -

„Hutspotdag'
Ter ere van het Leidse herdenkingsleest op 3 October willen we ons vandaag bezighouden met het traditionele feestgerecht, de hutspot.
U weet natuurlijk de oorsprong van
het jaar-in-jaar-uit volgehouden gebruik op de 3-Octoberdag? De Spaanse belegeraars waren op de vlucht gegaan met achterlating van een deel
van de klaarblijkelijk juist bereide
maaltijd, waarvan de resten — hutspot en haring -- door de uitgehongerde bevolking buiten de wallen
werd gevonden.
Die Spaanse hutspot zag er .zeker
niet uit als het bij ons thans gebruikelijke Hollandse gejecht.
Ten eerste kunnen er geen aardappelen een rol in hebben gespeeld,
want. . die werden eerst een eeuw
later in Europa ingevoerd.
Ten tweede zal het gerecht niet gestampt zijn geweest, want óók het
stampen hangt samen met het gebruik van aardappelen.
Dat de Spaanse hutspot daardoor
minder was, zou ik niet durven beweren. In plaats van de thans door
ons gebruikte aardappelen waren er
toen — zooals dit in Spanje ook nu
nog het gebruik is — witte bonen of
groene erwten in, die zich met de
wortelen en de uien best lieten
smaken en die dezen „éénpans maaltijd" zó voedzaam maakten, dat het
vlees er desnoods in kan worden gemist. En wat het niet-stampen betreft . . eigenlijk moesten wij die gewoonte ook wat meer volgen, want de
losjes door elkaar geroerde groenten
en aardappelen behouden beter hun
voedingswaarde dan het langdurig
gestampte mengsel.
Bij het begin van het stamppotseizoen zou ik u daarom van de in ieder
gezin graag gebruikte hutspot een
recept willen geven, dat de goede
eigenschappen van het Spaanse gerecht paart aan de eenvoud en de
smakelijkheid van het Hollandse. De
bereiding is volstrekt niet moeilijk:
het komt er maar op aan, dat u hier
en daar bij het klaarmaken een kleine
verandering aanbrengt in de vroeger
door u gevolgde methode. De voedingswaarde wint er bij!

Wij maken een. herenoveral
p verzoek van een lezeres uit
Gouda geven we hier het paO
troon van een herenoveral. Van de
overal voor kinderen, die enige
weken geleden werd geplaatst,
werden zoveel patronen aangevraagd, dat wij ervan overtuigd
zijn, een groot aantal lezeressen
ook met het plaatsen van deze
grote maat een genoegen te doen.
Wij hebben voor deze overal 265
c.m. stof van 130 c.m. breedte nodig.

Voedzame hutspot zonder
vlees
(voor 2 personen als volledig middagmaal; voor 4 personen, als aan de
hutspot een bord soep voorafgaat of
als er een bord pap op volgt j.
l kg aardappelen, 100 gr. (l ons)
groene erwten of witte bonen, f kg,
wortelen, \ kg uien, i liter taptemelk,
40 gr. (2-af gestreken eetlepels) boter,
wat zout
Was de erwten of de bonen en laat
ze minstens l dag -(liever 2 dagen)
weken in zoveel water, dat -zij ruim
bedekt zijn. Zet ze op met het weekwater en laat ze op een zacht vuur
gaar worden. (Ongeveer l uur).
Schep met een schuimspaan de
bonen uit de pan, vul het achtergebleven bodempje kooknat aan met
de taptemelk en laat het aan de kook
komen. Leg onder in de pan de
schoongeboende (niet geschilde), in
vierdeparten gesneden aardappelen,
daarop de gesnipperde wortelen en
uien en ten slotte de gekookte bonen
of erwten. Strooi er wat zout over,
sluit de pan stevig en laat op een
zacht vuur alles samen gaar worden
(niet langer dan i uur).
Roer met een houten lepel alles losjes N U T T I G E W E N K E N
door eikaat' onder toevoeging van de
Zeewatervlekken
boter en misschien nog wat zout.
Schep de aardappelen en de groen- Mevr. H: te Wijk bij Duurstedfr De
ten met een schuimspaan in de zomerschoenen, waar lelijke plekken door
schaal; bind het achtergebleven vocht het zeewatei in zijn gekomen behoeft
met wat aangemengde maizena (of u zeker niet weg te doen. Deze vlekken
te verwijderen. O kunt hier een
wat aardappelmeel), giet het gedeel- zijn
mengseltje
hete melk en ,soda voor
telyk over de hutspot in de schaal • gebruiken. van
Daarmee wordt een doekje
en geef er de rest in een sauskom af- bevochtigd, dat we over de schoenen
zonderlijk bij.
wrijven. Zijn de schoenen droog, dan
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De aangegeven oiatëti zijn berekend op: bovenwijdte 100 c.m.;
heupwijdte 112 c.m.; lengte pantalon op de zijnaad van uij, de taille
tot de enkel 105 c.m.
Figt l is-het voorpand; fig. 2 rugpand; fig. 3 achterkant pantalon;
fig. 4 bovenmouw; fig. 5 ondermouw; fig. 6 kragen; fig. 7 zakken
en fig. 8 manchetten.
Het schetsje laat zien hoe men de
verschillende delen van het patroon op de stof moet leggen.

worden ze in de was gezet en een uurtje
later uitgepoetst.
Ook linnen schoentjes, die met zeewatervlekken besmeurd zijn, kunnen op deze
wijze worden schoongemaakt. De wasbewerking wordt dan natuurlijk achterwege gelaten.
Gehaakte handschoenen
De gehaakte handschoenen van mevr.
K.—Z. te Naarden, die na de wasbehandeling slap zijn geworden. Kunnen eveneens in een gelatine-oplossing worden
gesteven.

Men moet er vooral op rekenen dat
de naden en zomen nog aangeknipt
moeten worden
Patronen kunnen worden besteld
a ƒ0.40 (het bedrag in postzegels
in een enveloppe) bij de redactie
van „Arbeid", postbus 100, Amsterdam (C.). Het is gewenst, bovenwijdte en lengte op te geven Zet
links boven op de enveloppe het
woord „patroon".

Garbardine-verven

Mevr. N.—W. te St. Anna-Parochie. De
grijs-wollen gabardinejas is zeer zeker te
verven. Zij blijft bij deze behandeling,
naar men ons van deskundige zijde verzekerde, zelfs waterdicht.
Vuile drijfschaal

De vuile rand op de drijfschaal Rah met
een doekje, dat met wat ammoniak is
bevochtigd, worden schoongemaakt. Di'
in antwoord 'op een brief van een Haarlemse lezeres.

Als de winter komt
W

e zouden het zo graag anders borduurwerk of kralengarnering kan
willen, maar toch... de winter deze methode Worden toegepast. Heel
is in aantocht. We hebben nu af en modern is het, een paar zakken met
toe nog een mooie dag en dat is mis- soutache, borduurwerk, kralengarneschien de reden, dat we ons niet wil- ring of appliqués aan te brengen. Op
len realiseren, dat het alweer zover is. dezelfde wijze worden dan ook de
Dat gaat ieder jaar zo, omdat eigen- puntjes van de kraag en de manchetlijk niemand naar de winter verlangt. ten van de mouwen gegarneerd.
Hoe langer hij wegblijft, hoe liever Als we de garnering smaakvol aanhet ons is. Totdat we er plotseling brengen, zal het oude japonnetje weer
middenin zitten en we nolens volens iets heel anders lijken.
onze brandstoffenvoorraad moeten Hangt er nog een oud mantelpak,
aanspreken. We weten het uit erva- dat al zo veel jaren uit de mode is, of
r
ing: brandt de kachel eenmaal, dan is het mantelpakje, dat wij deze
is het uit met de clementie van moe- zomer nog droegen, niet mooi genoeg
oer natuur...
meer om het 't volgend jaar nog eens
dienst te laten doen. dan kan daar
E*e winter komt...
Er is alle reden voor hem ditmaal prachtig een japon van worden genog onvriendelijker te begroeten dan maakt.
andere jaren. Vooral de huismoeders Echte wol is niet meer te krijgen.
zullen dat wel met ons eens zijn. Zij' Een warm vest breien — daar zal deze
zien zich in de komende winterpe- winter niet. veel van komen Waarom
riode voor nieuwe moeilijkheden ge- zouden wij ons manteltje dan niet in
Plaatst, want nu is er naast het huis afdragen in de plaats van een
het vraagstuk der voeding ook nog vest? Eventueel kan het pakje in z'n
dat der dekking en kleding op te los- geheel in huis worden gedragen. Met
sen. Wanneer we daar aan de voor- een aardige blouse er onder kunnen
avond van de winter de aandacht op we er dan toch nog behoorlijk uitzien.
vestigen, doen wij dat niet om de Het is geen noodzaak, dat een vrouw,
Vrouwen ongerust te maken, maar die er goed gekleed uitziet, altijd dure
haar tijdig op de te nemen voorzorgs- kleren moet dragen. Met eenvoudige
niaatregelen attent te maken. Het middelen en... een grote dosis geduld
heeft immers geen zin, de dingen an- kan heel veel met weinig kosten worders voor te stellen dan zij zijn en den bereikt.
bovendien is niemand er mee gebaat, Laat deze tijd voor *haar, die er
Wanneer we met z'n allen een beetje nooit geduld of moed voor hadden
°ver die sombere tijd gaan zitten- zélf haar kleren te maken of te verftiopperen.'We zijn mensen van de anderen, een aansporing zijn, nu eens
realiteit — de georganiseerde arbei- met eenvoudige dingen te beginnen.
ders en hun vrouwen zijn dat wel in Heus, het valt wel mee. U zult zien,
de eerste plaats. Vrouwen, die haar dat u er plezier in krijgt, maar... laat
' Sezond verstand gebruiken zullen het werk niet halverwege liggen. Dan
dan ook niet bij de pakken neerzit- kan men er beter wat geld voor uitten, doch integendeel alles doen, om geven en de kleren laten veranderen!
het gezin door de moeilijkste tijd van » Dat is echter wel veel gemakkelijker,
maar het schenkt lang zoveel voldoehet jaar heen te helpen.
ning niet als een zelfgemaakt of ver^e wachten dus niet tot de kachel anderd kledingstuk.
brandt, maar nu reeds halen we onze
Winterkleren uit de kast en we kijken
*at er eventueel aan moet worden
veranderd en... of het niet mogelijk is
dat wij bijv. van twee oude één nieuwe
J
apon maken. We gaan eens na, of Mevr. J. v. A.—D. te H. Het is den
onze jumper met de "doorgesleten brandstof fenhar^elaren
toegestaan
, nog kunnen mazen, of dat gedeeltelijk andere kolen te leveren,
*e er —- indien we er nog wol van dan de cliënt heeft gevraagd. Uw
hebben — beter een nieuw . stuk in leverancier had dus het volste recht
kunnen breien. Is dit alles niet de op de bonnen niet uitsluitend anthra^oeite waard, dan kunnen we er mis- ciet te leveren.
schien nog wel een slip-over van fa- Mevr. B.jGr.—R. te G Er zijn ook onbriceren die, deze winter over blouse deugdelijke spaarbranders in de hanof
Laat u derhalve door een vakman
Japon gedragen, toch nog -lekker del.
adviseren, welk ,.sudder"-comfoortje
*arrn zit. Zijn we in het bezit van werkelijk zuinig brandt Het nadeel
ee
n effen japon, waarvan de mouwen van zon ding is. dat men het eten
versleten, of die we liever eens vaak te lang laat „sudderen", omdat
ander aanzien willen geven, dan men denkt, dat het toch weinig gas
en we daar vanden andere kleur verbruikt. Op deze wijze wordt het
paar nieuwe mouwen inzetten. Is doel, bezuinigen op gas, natuurlijk
Japon nog goed, dan kunnen we niet bereikt. Het is ook nadelig voor
een nieuw garnituurtje. een an- de voedingsstoffen.
dere ceintuur of wat soutache heel Mevr. A. S. te A. Wanneer u geen
mica van de vereiste afmeting kunt
aardige resultaten bereiken.
krijgen en ook met kleinere stukjevs
°eschikken we zelf niet over vol- geen oplossing is te vinden, doet u
doende fantasie om van het soutache verstandig de vensters van uw haard
aardige figuren te maken, dan zijn tijdelijk van metalen „ruitjes" te laten
er
in alle handwerkzaken voor wei- voorzien. Behalve brandgevaar, ver^B geld strrjkpatrohen te verkrijgen. oorzaakt het kapotte mica ook zg.
valse trek, waardoor het verbraneen donkere stof is het strijk- dingsproces
der kolen ongunstig wordt
oon niet gemakkelijk te zien. Men beïnvloed.
ai
* dan evenwel doorzichtig papier Mevr. S. K.—J. te W. Van de versleten
°D het strijkpatroon leggen en zo de sportkousen van uw oudsten zoon
Buren natrekken. Het papier wordt kunt u voor z'n broertje een paar
a
n op de stof gespeld of geregen en warme winterkousen maken! Knip de
aaroverheen wordt het soutache be- oude sportkousen volgens het model
Heeft men alle lijnen nage- van de kinderkous. De geknipte kous
°«ken, dan kan het papier er heel daarna stikken. Met knippen moet u
er op letten ,dat de naad precies in
°etnakkelijk tussenuit worden getrok- het
midden van de kuit loopt.
•en. Door het naaien is het papier
Mevr. D. v. d. B. te U. Wij adviseren
x
geperforeerd. Deze manier van u, een nieuwe pan te kopen. Als de
er
ken heeft het voordeel, dat men bodem erg dun is geworden, kunt u
fc
strijkpatroon vele malen kan ge- aanbranden van het eten haast niet
ui
ken. Ook bij het aanbrengen van voorkomen. U kunt het nog proberen,-

door op het comfoor een asbest- Het lot was u deze keer niet gunstig,
plaatje te leggen. We zijn 'er echter misschien een volgende keer Deter
niet zeker van, of dit niet meer kolen M.arie B. te 's-Hertogenbosch. Natuurlijk
, mag je ook mee doen, het is alleen jamzal kosten.
mer dat je deze keer geen prijs kreeg.
Mevr. M. de V.—H. te W. De onaan- Er
waren ook zo veel goede oplossingen.
gename tabakslucht in uw woonkamer Mei G H. te Mijdrecht. Peau de suèdeis een gevolg van onvoldoende venti- jasjes worden, als ze oud worden, meestlatie. Het beste zou zijn na het ver- ai vaal en kreukeiig. U Kimr proberen
trek der rokers het raam een poosje hei jasje wat op te knappen door het
open te zetten, maar dat is met de boven de stoom met een suede-borsteltje
verduistering niet zo eenvouüig. Ver- stukje voor stukje af te oorsteftn. Het
een werkje, dat tijd en geduld vraagt.
wijder 's avonds direct de asbakjes uit is
Mevr
te ? ? ? Wij souden u
de kamer en werp de tabaksresten in gaarne V.—L.
het patroon van de overall willen
de vuilnisemmer. Om de tabakslucht toezenden ü verzuimde echter uw adres
te bestrijden, kunt u ook 's nachts -teii op te geven. Wilt u dit nos even doen?
paar bakjes met water in de huis- Mevr. A. te Santpoort. De gummikamer plaatsen.
regenjas die zo erg is gekreukt krijgt
Mevr. C. J.—de V. te M Dar het zij- u weei goed dooi de jas een nacht in
den kapje van de schemerlamp zo de keidei te hangen. In dit geval moet
spoedig verteert, zal wel aan de kaars- de Kelder echter niet kurkdroog zijn. De
volgende morgen zullen alle kreukels
sterkte van de lamp zijn te wijten. zijn
verdwenen.
Als u het kapje opnieuw hebt overtrokken, moet u het een? met een Een lezer, die ons vroeg hoe hij wijnzwakkere gloeilamp proberen.
vlekken kon verwijderen, schreef er niet
Mevr. V. K. te R. We vermoeden, dat bi.i in welke soort stof de vlek zit. Dit
de cacao op een vochtige plaats heeft is n.l. van groot belang bij het verwijderen van vlekken.
gestaan.
Me j. J. v. L. te R Groente moet men Zit de wijnvlek in zijde of kunstzijde,
kan men de vlek betten met water,
zo kort mogelijk voor de maaltijd dan
waarin enige druppels ammoniak zijn
koken. Het opnieuw warmen gaat ten gedaan.
koste van de voedingswaarde. Boven- Katoen en linnen vereisten weer een
dien kost het meer gas.
andere behandeling. Men dompelt dan
Mevr. A. C. W.—U. te Gouda. Een pa- de vlek 5 a 15 minuten in l liter wa|er,
troon voor een overall, maat 48, heb- waarin 100 gr. dubbelkoolzure soda en
ben wij voor u aangevraagd. Publicatie 50 gr. zoutzuur is opgelost.
zal in een der eerstkomende nummers De stof zeer goed spoelen.
» volgen.
Wollen stoffen worden met lauw water
Mevr. T. te Wassenaar. Uw aritwoord
was duidelijk genoeg. Het doet ons genoegen, dat u dis examentjes zo aardig
vindt. Er komen er meer.

behandeld.
Wij hopen, dat wij onzen lezer, ondanks
zijn onvolledige gegevens, toch voldoende
hebben ingelicht.

GROTE ROMAN-CYCLUS VAN
ALEXANDER DUMAS

Compleet in 18 delen — gebonden in 11 linnen prachtbanden

Prijs der gehele serie / 2Ü.—
FRANCO DOOR GEHEEL fs'EDERLAND

Betaalbaar in maandelijkse termijnen van ƒ 1.50 of meer, naar verkiezing.

CORRESPONDENTIE

KAHCIfBTIEDC 2 delen, gebonden in één linnen prachtIVIWJIYC l ICKJ band. 544 bladzijden druks, gedruist op
kunstdrukpapier, met 242 illustraties van Maurice Leloir. De illustraties zijn buitengewoon mooi, naar bijzonder fijne houtsneden vervaardigd (formaat 24x18 cm)
prijs ƒ 4.45
2 delen, gebonden In twee linnen
TWINTIG JAAR LATER prachtbanden, 817 bladz. druks (formaat 19 X 12} cm)
prijs ƒ3.55

DE BURGGRAAF VAN BRAGELONNE L

nen prachtbanden, 1728 bladz. druks (formaat 19 x 12i cm) ,

prijs ƒ4.70.

nfï f DA AC Hu MOEITE fBI^TO $ delen, gebonden m drie
UW VfKAAr Lft IVIV/N l E-V<KI3 l VS linnen prachtbanden, 1195
bladz druks (formaat 19 x 12| cm)
prijs ƒ4.70

M

R^\fiP U A ND vervolg op De Graaf de Monte-Crlsto, 2 delen, geb.
WUm r!A%r^l^ in twee linnen prachtbanden, 558 bladzijderi druks
(formaat 163- x 11-i cm)
prijs ƒ2.60

DE Z E

GROTE

ROMAN-CYCLUS

compleet In 18 delen — gebonden In 11 linnen prachtbanden, voorzien f *%t\ _
van gekleurde omslagen, tezamen 4842 bladzijden druks, kost sïeclits * »*».
Betaalbaar in MAANDELIJKSE TERMIJNEN van ƒ 1.50 of meer, naar verkiezing.
De complete serie wordt direct na ontvangst van onderstaand bestelbiljet franco
toegezonden door:

Gebroeders GRAAUW's Uitgevers-Mij, (afd. Boekhandel) te
Amsterdam, Singel 80, telefoon 46460 —
Postrekening 70310

Ondergetekende verzoekt N.V. Gebroeders Graauw's Uitg. Mij. (afd. Boekhandel) te
Amsterdam, Singel 80, franco te zenden

DE GROTE ROMAN-CYCLUS van Alexander Dumas
Compleet in 18 delen, gebonden in 11 linnen prachtbanden, volgens aanbieding in
Arbeid van 3 October 1941, voor de prijs van ƒ ^0.— en wenst dit bedrag te
betalen in maandelijkse termijnen van ƒ

*)

Naam:
Volledig adres:
*) S.v.p. duidelijk aangeven, welk bedrag per maand betaald zal worden.
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Zó moesten de uitgeknipte stukjes
zien. „Orgeltrappers" noemden ze die
worden gelegd om de letter N te
mensen en omdat de vader van Oom
vormen.
Niek indertijd eens had gezegd, dat
Was de N omgekeerd ingestuurd, dan
zijn jongens wel voor het orgeltrap- Vliegen op tafel, o wat een kruis,
pen zouden zorgen, moest er altijd Vliegen, het ak'ligst gedierte in huis. is dat 'óók goed gerekend.
een van ons mee naar de kerk om Ze prikken j'in kuiten en "benen.
Van het derde raadsel luidde de opVan Oom Nl6k als orgeltrapper dienst te doen. Dat En wil je ze vangen, dan vliegen ze lossing: „Muizende katjes miauwen
[henen. niet". De woordjes waren: Muis, jam,
was helemaal niet erg. Als het belleM'n beste neven en nichten,
tje voor den organist ging trapte je
zitten, ei, eeuw, dak, neen.
Elke week weer zijn er zeker zo'n een grote blaasbalg vol lucht en je Kijk, daar zitten er weer tien bij
[.elkaar.
drie of neven of nichten, die me be- had gedurende het spel niets anders
De hoofdprijswinnaars
leefd maar dringend vragen: toe Oom te doen, dan er voor te zorgen, dat je O, lelijke vliegen! Ving ik je maar. waren: 1. Johny van Reijen, j., U
Niek! Vertelt u nog eens wat van geregeld lucht bij pompte als vader Wacht ik zal het proberen.
jaar, Vuchterdijk 57 II, Den Bosch;
vroeger
dat vind ik zo leuk. M'n zat te spelen. Ik wil jullie wel ver- En als ik je vang, dan zal ik je leren. 2. Cor Notenboom, j., 12 jaar, Spoorhart is altijd wel goed genoeg om aan klappen — vertel dat alsjeblieft niet
laan 23, Roermond; 3. Carla KamP'
die verzoeken te voldoen en het is over! - dat Oom Niek heel vaak Ziezo, drie heb ik gevangen, hoera. man, m., 9 jaar, Kievitlaan 15, IJmuieigenlijk de schuld van Tante Cor, z'n huiswerk meenam en dat achter De anderen vlogen vlug henen.
den-Oost.
dat ik er een beetje voorzichtig mee het orgel zat te maken. Je kon ook Maar die drie, die heb ik te pakken — Ere- en troostprijzen werden toege[ja,
ja.
ben, al te veel in het verleden te naar de preek gaan zitten luisteren
kend aan Klaas Alting, Odoornerveen,
wroeten. Want om je de waarheid te en dat deden we ook^wel. Dat deed ik Zij prikken me nooit meer in m'n post Schoonoord, Drente (voor ge[benen.
zeggen, gelooft Oom Niek, dat de tenminste die ene keer, waarvan ik
dicht en idee); Jantje v. d. Berg, nu
jeugd van tegenwoordig heel waï nu wil vertellen. De gaanderij in_die
14 jaar, Lageweg 24, Bedum, Gr. (voor
zoeter is dan die van vroeger — uit kerk werd alleen opengesteld, als er
zelfbedacht verhaal); Miep Hoogland,
de tijd, dat jullie Oom Niek een heel veel kerkgangers waren, maar
m., 14 jaar, Van Marumstraat H»
jongen was.
de organist en zijn trapper mochten
Amsterdam-Oost.
•Ik denk, dat dit door de grote invloed altifd op die gaanderij zitten, omdat
Voor de troostprijzen verleende Ronvan de paedagogie komt. Dat paeda- ze dan dicht bij het orgel bleven. Nu
nie zijn medewerking door een.aangogie is een heel mooi woord voor een was er die ochtend een vriendje met
tal goede oplossingen te grijpen. Deze
nog mooiere zaak. Paedagogie bete- me mee naar boven gegaan en mijn
gelukkigen zijn: Trijntje van Gemert,
kent opvoedkunde en iedereen, die vader, die helemaal niet op vrienditi\ 11 j., Krommedijk 384, Dubbelnu aan opvoedkunde doet, dat is een jesbezoek was gesteld, omdat de jondam; Kees Vinkestijn, j., 12 jaar,
paedagoog. Je vader en je'moeder, gens achter het orgel wel eens
Tulpenstraat 25, Leiden; Gerard Zeedat zijn bijvoorbeeld paedagogen van grapjes verkochten, had gezegd, dat
gers, j., 12 jaar, Kooihof 2, Leiden;
de bovenste plank. Nu, dat is Tante die knaap boven kon blijven, als we
Martje Dragt, meisje, 14 jaar, HoofdCor ook. En Tante Cor kwam een rustig op de gaanderij gingen zitten.
vaart D 306, Dedemsvaart; Rika de
tijdje geleden tot de ontdekking, dat Nu, dat 'beloofden we en we zaten
Bruijn, m., 9 jaar, Pieterstraat 98.
het helemaal niet paedagogisch — een tijdje heel stil naast elkaar. Maar
Delft; Dini v. d. Kant, Azaleastraat
dat is dus opvoedkundig — van Oom je weet hoe het gaat: een enkele keer
17, Utrecht.
Niek was, dat hij zijn schelmenstre- moest ik mijn vriendje wat "vertellen
ken van 'vroeger zo open en bloot, en even daarna vertelde mijn vriendvoor iedereen te kijk zette. Och, weet je weer wat en het duurde niet zo
je hoe het met ons, oudere men- heel lang, of we zaten samen zo'n
sen als Tante Cor en Oom Niek is — beetje te ginnegappen. Toen gebeur- DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
met jullie vader en moeder is dat de het en eerst later merkte ik preanders — vraag het maar! — wij cies, wat er gebeurde.
Kare/f/e en de brameduiker • Een grappige tekenfilm • Beeld Jan. LutZ
willen zo graag al die ondeugende Mijn vriendje stootte me aan en
Regie en tekst N. J. P. Smit/i
dingen van vroeger vergeten en zo zei plotseling boe noch ba en toen ik
komen we er langzamerhand toe, van de slotzang trapte, zei het vriendje,
onszelf te denken, dat we vroeger dat hij vroeg thuis moest zijn en dat
zulke degelijke en nette jongens en hij me die middag wel weer zou zien.
meisjes waren, die nooit eens katte- Nou, ook een rare, dacht ik. Die is
kwaad uithaalden — die een hekel zeker niet goed geworden. Maar toen
hadden aan stoute jongetjes als mijn vader klaar was met spelen en
Kareltje Kraan en die op het laatst alle mensen de kerk uit waren, toen
zélf geloven, dat ze een voorbeeld van hoorde ik pas, bij stukjes en beetjes,
netheid voor dé gehele straat of voor wat er was gebeurd. „Dat is nu voor
het gehele dorp waren.
de laatste keer geweest, dat er vreem- Nou, dat heb ik tégen Tante Cor ook de jongens boven komen, begrepen?"
gezegd. „Je kan de jongens wel ver- zei m'n vader heel streng. .
tellen, dat jij altijd zo'n' zoet lief „Voor de laatste keer?
Waarom
meisje was", heb ik haar gezegd, „ik \ nou?" vroeg ik dood-onschuldig.
zal wel een gezicht zetten, of ik het „Waarom nou?
Waarom nou?"
geloof, je kan zeggen, dat je nooit viel m'n vader uit. „Nu nog mooier!
met een gescheurde jurk bent thuis Heb jij dan niet gehoord, dat de dogekomen, maar
je moet^niet ver- minee zei: „Ik verzoek die jongens op
geten, dat ik wel beter weet. De jon- de gaanderij zich een beetje rustig te
gens hoeven, wat mij aangaat, heus gedragen?"
1. O, daar heb je dien aansteller weer. 2. Sjonge...... sjonge.
niet te denken, dat ik zo'n heilig Lieve deugd
plotseling herinnerboontje was." Zo
daar kon tante de ik me, dat de predikant dat had
het mee doen, dacht Oom Niek. Maar gezegd. Daarom hadden al die menniks hoor. Tante begon pas met haar sen ook zo naar boven gekeken en
aanval. „Het is niet verstandig, die daarom had m'n moeder, die ook in
streken van je te beschrijven
de de kerk was, zo'n kleur gekregen!
kinderen, die ze lezen, zouden ze maar Daar werd haar lieve zoontje ten aannadoen", beweerde ze en „toen ik hore van al de mensen, die in de kerk
laatst Niki een standje gaf — dat is waren, een standje, gegeven. Ik had
ook al een zoon van Oom Niek — toen het gehoord, maar
Ik dacht, dat
Kei hij doodbedaard: „nou, vader was het in de preek voorkwam", zei ik.
toch vroegeer óók zo'n lekkerdje Toen m'n vader dat antwoord hoorde,
niet
dat heb ik laatst nog in draaide hij zich om en
lachte.
Arbeid gelezen"
Je raakt al je Weet je wat ik nu geloof?
Dat
de vader van Oom, Niek ook al zo'h
respect kwijt, als je zo doorgaat
ook bij je lezertjes"
lieverdje niet is geweest, toen hij een
„Ja, dat zou niet zo mooi zijn", ant- jongen was. Maar och, dat wist ik
eigenlijk al lang. En ik weet ook, dat
woordde ik peinzend.
„En je hebt de kans, dat ze die ik ondanks die wetenschap reuze reslelijke streken nadoen ook", ging pect en eerbied voor mijn vader had...,
Tante Cor verder
„dan zitten ds al hield hij dan ook heel veel van 3. Springt die vent nu nog niet?
4. Opschieten alstublieft.
een goede grap.
ouders ermee.''
Ik had juist zo'n pracht verhaal. Van een grap gesproken: „Dat, was
Maar als- jullie dat na zouden doen... een ouwe mop, Oom Niek", zo schreef
Toen schoot ik in een lach. „Ik zal een van m'n neven over. het raadsel
ze ditmaal eens iets vertellen, dat me van de vliegen. Er blijft er natuurlijk
zelf eerlijk is overkomen en dat de niet een zitten." Dat hadden zo goed
jongens vast en zeker niet na kunnen als alle inzendertjes opgegeven. Een
doen", beloofde ik Tante Cor. En schreef me bovendien, dat vliegen
jullie zijn knap, als je dat zou kunnen. nooit zitten. Tja, daar zou misschien
Nu moet je weten, dat de vader van een hele natuur-historische verhanOom Niek in die oude tijd organist deling over kunnen worden geschrewas in een kerk. Elke Zondagochtend ven. Laten we ons daar niet moe over
en elke Zondagavond moest hij op maken. Liever geef ik hier het gehet orgel spelen en het gevolg daar- dicht, dat m'n neef Klaas Alting te
van was, dat een van de kinderen Odoornerveen, op het raadsel maakte.
altijd met hem mee moest om dat Ik heb dien Klaas al eens méér met
orgel te pompen. Tegenwoordig gaat ere genoemd. Behalve het gedicht,
dat in de regel met een motor, maar deed hij mij een idee aan de hand,
vroeger werden die grote kerkorgels waarvan ik een dankbaar gebruik
altijd door één en soms wel door een maak.. Klaas wordt met een ereprijs
6. „'t Was een dot van een duik!''
beel legertje mensen van lucht voor- onderscheiden. Hier ^omtz'ngedicnt: 5. Pletsl

Babbeltje

Vliegenplaag

doe ik niet
gaan jullie nu maar
verder. Ik ben benieuwd, wat jullie
ervan
bakken! Inzendingen zo
is een bijzondere opgaaf. Want nu spoedig mogelijk, maar in elk geval
kom ik op het idee van Klaas Alting, vóór 16 October aan Oom Niek, Postbus 100, Amsterdam-C.
öie me vroeg, sen begin van een ver- Voor
degenen, die het opstel- of verhaal te maken en dan de neven en haaltje maken het ergste vinden,, dat
nichten uit te nodigen, het slot eraan hun kan gebeuren, laat ik hieronder
te breien. Die uitnodiging volgt hier nog een paar eenvoudige raadsels
flus. De opgaaf is : Maak onderstaand volgen: v
Mijn geheel bestaat uit tien letters en
verhaaltje af. Het beste slot wordt in noemt een stadje in Overijsel.
ons blad geplaatst. TWEE hoofdprij- 6 5 3 7 verblijfplaats voor dieren.
zen loof ik uit. De titel mag je óók 2 3 7 10 een dans.
4 8 9 5 is een vierhoek.
verzinnen. Daar gaan we:
De eerste letter van het stadje geef
niet. -Denk er alleen aan, dat die
r was eens een meisje, dat met ik
eerste letter wel eens * de laatste
haar ouders aan de rand van een zou
kunnen zijn.
6root bos woonde. Liesje, zo heette
De
derde opgave luidt: Ik ben een
öat meisje, had geen broertjes of zusies. Haar vader was houthakker en vis. Geef je mij een kop en een
haar moeder moest elke dag uit wer- staart, dan word ik een plaats in
ken gaan omdat dB vader met het Limburg.
houthakken
niet genoeg verdiende om Jullie kent de regel: ,een goede ope
lke dag brood en ander eten te kun- lossing één kans. twee goede oplosnen kopen. Zo kwam het, dat Liesje singen twee kansen. Wie echter een
heel vaak alléén, in het huisje aan mooi aahvullingsverhaal maakt, heeft
öe rand van het bos was. Maar dat ditmaal alleen daarvoor* al twee kan*as de kleine meid gewend en ze vond sen op een hoofdprijs. Doe je best!
het helemaal niet erg, als vader des Nu gaan we aan de
Morgens vroeg met de bijl op z'n
schouder uit hakken ging en dat
Briefwisseling
Bloeder een tijdje later -naar een van
Koos
Herrebout
te Zaamslag moest
haar werkhuizen in de- stad vertrok. rtaar oudere zus laten
schrijven, omdat
Want Liesje, die altijd .alleen met de ze zelf van de rekstok was geduikeld.
öieren, die in en om het bos woonde, Dat kan gebeuren: als je je niet. goed
Verkeerde, had de taal van die dieren vasthoudt ka. je je handen niet geleren verstaan en begrijpen en er bruiken. Oom Niek is zelf ook eens van
^as geen vogeltje, dat Liesje-van- de rekstok gevallen. Dat was z'n eigen
öen-houthakker niet kende en dat schuld: hij dacht, daWe hangend aan
voeten, zich wel weer zó ver kon opniet blij begroette, als zij hele- z'n
richten,
de rekstok met z'n hanalleen een eindje in het bos den kon dat>ie
grijpen. Dat was geen gymnawandelen.
stiek -meer — daarvoor moest je acrobaat
pp; zekere dag was Liesje verder ge- zijn. Toen zat er voor Oom 'Niek niets
'°Pen, dan ze ooit was gew.eeest. Ze anders op, dan zich zo goed mogelijk te
kwam
op £en open plek, waar de laten vallen. Dat lukte wel, maar lekker
z
onnestralen tussen de bomen door was anders! Is je v.erstuikte hand al beter,
speelde. Liesje ging tegen een grote Koos? De groeten aan Krientje.
N. de Heer — heet je Maarten, Max,
dikke boom zitten en het duurde niet M.
Manus, Marinus of npg anders? •— is te

Het m'euwe prijsraadsel

Als ik nu nog verder ging, dan ......
haakte ik het hele verhaaltje af. Dat

Hoorn op de Ambachtschool. Die school
bevalt Maarten enz best. Alleen vindt hij
het jammer, dat hij zoveel uren naar

Gulbranssen
tr
„De primus inter pares!

school moet. Anders was het helemaal
volmaakt, schrijft M. me Snappen jullie
het? Ik niet. Je kan toch niet op een
school zijn. als je altijd maar vacantie
hebt?
Pietje Steenkist te Blerics zond me een
raadsel, dat ik niet goed begreep. Dat zal
wel aan mij liggen, maar misschien wil
Pietje proberen, het mij nog e«ns duide^
lijk te maken.
Wim Eveleens te Apeldoorn vertelt me
van een Nederlands circus met zo'n
vreemde naam, dat ik... hem niet lezen
kon. Ze schijnen daar in Apeldoorn van
een pretje te houden. Pas hebben ze een
kermis gehad en nu komt er in October
wéér kermis. Als je broer zich met z'n
12 wandelmedailles niet te groot voelt,
mag-ie ook nofe meedoen. Kon-ie dat zèHniet vragen?
Jan Homan te Drentse Punt, gem.
Vries, heeft gelijk, als hij schrijft, dat
het eigenlijk niet mooi is, niet altijd brieven aan Oom Niek te sturen. „Maar het
gaat vaak zo: je lost de raadsels op en
daar blijft het bij Dat is natuurlijk ie
ware niet", schrijft Jan. En ik voeg er
aan toe: precies — dan heb je óók nooit
kans op'een prijs Die neven en nichten,
die oplossen aïnder in te sturen, wens j
ik beterschap.
Jo van Zuilekom te Lochem had ook
een mooi verhaal voor me. Jo heeft haar
moeder geholpen me' de boneninmaak.
Ze houdt van huishoudwerk er ze gaat
naar de huishoudschool. Zelf woont dit
nichtje niet op een boerderij — wel
woont ze tussen de boerderijen in. Voor
iemand, die in de stad woont, om jaloers
op te worden
Voor alle neven en nichten — oude
en nieuwe — de hartelijke groeten van
OOM NIEK.
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Wat zijn de grootste romanfiguren uit de (hedendaagse literatuur?
ÜE OUDE EN DE JONGE DAG!

Wie schreef de mooiste standaard
werken voor alle tijden?
TRYGVE GULBRANSSEN!

Vertegenwoordiging van de

Bank der Deutschen Arbeit A.G., Berlin
Ostdeutsche Privatbank A.G., Danzig
Westbank N.V. (Banque de l'Ouest S.A.), Brussel.

Hoe heten deze meest gelezen werken?

I. En eeuwig zingen de
bossen
II. Winden waaien om
de rotsen
III. De weg tot elkander
Drie delen, tezamen gebonden in één vrijwel geheel niet de liniid vervaardigde
Buffa-lederen band!

V o o r s l e c h t s / 10.50

Postrekening
No. 4 1 4 7 0 0

Rekening bij de
Nederiandsche Bank

ALLE BANKZAKEN
ENSAID helpt U tijd, geld
en punten besparen!

Betaalbaar niet ƒ V— per maand.
ie AAM «laaft? Voor hen, die Gulbranssen's Meesterwerken nog niet
l» trcn aaaa . bezitten, stelt G. J. GRAAUW, Boekhandel te Amsterdam (C), Keizerssrrarlit IfiS, telefoon 44505, Postrekening 48005, Gem. Giro
G. ÏIKJ1, namelijk de gelegenheid open, tegen betaling van slechts ƒ 1.— per
niuatid deze beroemde trilogie te bestellen.
Dit is nog de prachtige originele JUBILEUM-UITGAVE. Een sieraad voor uw
boekenkast en het geld meer dan waard. Aangezien onze voorraad niet
-groot meer is en deze uitgave bij den uitgever totaal is uitverkocht, worden
bestellingen naar volgorde van binnenkomst uitgevoerd. Hebt U interesse,
zendt dan uw bestelling omgaand In.
^

Dus denkt er aan: Haast U, de voorraad is klein!
BE S T E L B I L J E T

Ondergetekende wenst franco te ontvangen van BOEKHANDEL G. J. GBAADW,
Jieizersgracht 168, Amsterdam-C., telefoon 44505. Postrekening 48605, Gemeente
"iro G 2021:
l ex. Gulhranssen: HET GESLACHT BJORNDAL. ƒ10.50,
achtig gebonden in kunstlederen band en wenst het bedrag te betalen
^ftet /
i t . per maand.
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Doet cfe zegels in een envelop met deze bon,
of plakt ze OP een tarief kaart zoals hiernaast voorbeeld.

;

:...
(str. no;)

te :.

15

MAANDAG

6 OCTOBER

Tilburg: Stadsschouwburg; aanvang 7.3O
uur n.m
Kaartverkoop: N.V V.. District Tilburg,
Walvisstr 10 en 's avonds aan de zaal

Ü E

DINSDAG

7 OCTOBER

Eindhoven: Gebouw Voorwaarts; aanvang» 7 30 uur n.m
Kaartverkoop. Stratumsedijk 35: M J.
Griep Edeiwetsstraat 134 en 's avonds
aan de zaal
WOENSDAG

8 OCTOBER

Maastricht: Stadsschouwburg: aanvang
7.30 uur n.m
Kaartverkoop: L Sullot, Aert v Trichtweg 36: N.V.V- District Maastricht, Kesselkade 40 en 's avonds aan de zaal
DONDERDAG

OCTOBER

Heerlen: Schouwburg: aanvang 7.30 uur
n.m
Kaartverkoop: A Jonker. Nieuwstraat 7
en s avonds aan de zaal
VRIJDAG

10 OCTOBER

's-Hertogenbosch: Casïïio: aanvang 7.30
uur n.m
Kaartverkoop: C. Schreuders. Zuldwal
46 en 's avonds aan dé zaal
ZATERDAG

11 OCTOBER

Zutphen: Bulten Sociëteit, aanvang
7.30 uur n.m Kaartverkoop: N.V Vfllstrlct Zutphen. Stationsstraat 3. en
's avonds aan de zaal
ZONDAG

Het „LACH-CABARET' KOim met een
vrolijke non-stop-revue van cabaret,
revue, operette, zang. muzlekC dans enz.,
welk programma met recht genoemd Is

„Hatspot"
'tn de onderstaande plaatsen
Medewerkenden zijn: Jossie Adama;
Karinka Klister. Bob Bleyenberg, Albert
Klein, Clown Fantasio. Crochet en partner en het komische vocale en Instrumentale kwartet „De Zwervers".
De toegangsprijs voor al deze voorstellingen bedraagt 50 cent voor georganiseerden en hun huisgenoten en 80 cent
voor ongeorganiseerden: alle rechten Inbegrepen; terwijl voor werklozen een
beperkt aantal kaarten a 10 cent ter beschikking wordt gesteld. In verband
met de beperkte plaatsruimte wordt'
voor ledere plaats hieronder slechts één
jcaartverkoopadres gemeld. Voor de
overige adressen zie men de bekende
affiches
ZATERDAG

4 OCTOBER

Alkmaar: Gulden Vlies: aanvang 7.30
uur- n.m
Kaartverkoop: H Hablecht, Rochdalestraat 11 en s avonds aan de zaal
ZONDAG

5 OCTOBER

Medemblik: Wapen van Medemblik;
aanvang 7.30 -uur n.m.
Kaartverkoop: J Blmmel, Wijdesteeg 13
en 's avonds aan de zaal
MAANDAG

7

& OCTOBER

Fïaneker: De Koornbeurs: aanvang 7.30
uur n.m.
Kaartverkoop: J P. Zondervan, Westvliet 40 en 's avonds aan de zaal
DONDERDAG

10 OCTOBER

Meppel: Zaal Ogtrop; aanvang 7.30 uur
n.m
Kaartverkoop: N.V.V.. District Meppel,
Maatkade -l en- 's avonds aan de zaal
ZATERDAG

11 OCTOBER

Heerenveen: Nieuwe Schouwburg,- aanvang .-7.30 n.m Kaartverkoop: R Pap,
Dracht 23. en 's avonds aan de zaal
ZONDAG

12 OCTOBER

Steenwijk: Het Wapen van Steenwijk.'
aanvang 7.30'. non. Kaartverkoop: N.VV.,
district Steenwijk. Stationsstraat 8. en
's avonds aan de zaal
MAANDAG

13 OCTOBER

Deventer: Help O ielve. aanvang 7.30
uur njn Kaartverkoop: N.V.V.-gebouw.
Singel 18. en 'B avonds aan de zaal
DINSDAG

14 OCTOBER

Hengelo: Concertgebouw, aanvang 7.30
uur n.m Kaartverkoop: J Koenderink,
Reltzstraat 12. én 's avonds aan de zaal
WOENSDAG

15 OCTOBER

Almelo: Het Groenendal, aanvang 7.30
uui n.m Kaartverkoop: N.V.V.-distrlct
Almelo. Wlerdensestraat 12. en 's avonds
aan de zaal

16 OCTOBER

Aalsmeer: De Oude Velling, aanvang
7.30 uur n.m Kaartverkoop: Zie de bekende affiches
VRIJDAG

17 OCTOBER

Bodegraven: Concertzaal van Rossum.
aanvang 7.30 uur n.m Kaartverkoop:
Zie dé bekende affiches
ZATERDAG

18 OCTOBER

13 OCTOBER -

Arnhem: Stadsschouwburg, aanvang 7.30
uur n.m Kaartverkoop: N.V V.-district
Arnhem. Jansbuitensingel 17. en 's E.V
aan de zaal
DINSDAG

14 OCTOBER

Groningen: Cpncérthuls. aanvang 7.30
uur/n.m. .Kaartverkoop: N.V.V.-distnct
Groningen. Turfsingel 75. en 's avonds
aan de zaal
WOENSDAG

15 OCTOBER

Leeuwarden; Harmonie, aanvang 7.30 u
n.m. Kaartverkoop: N.V.V.-district Leeuwarden. Nieuwekade 84. en 's avonds
aan de zaal
D.ONDERDAG

16 OCTOBER

Assen: Concerthuls, aanvang 7.30 uur
n.m Kaartverkoop: A. Oosterloo Brink
28. en 's avonds aan de zaai:
VRIJDAG

17 OCTOBER

Hilversum: Grote zaal „Gooiland" aanvang 7.30 uur n.m. Kaartverkoop:
N.V.V.-district Hilversum, Stationsstraat
8. en 's avonds aan de zaal
ZATERDAG

18 OCTOBER

l'trccht: N.V.-Hula. aanvang 7.3O u. n.m.
Kaartverkoop: N.V V.-dlstrict Utrecht,
Oude Gracht 245. en 's avonds aan de
zaal
DÉ OVERIGE PLAATSEN VAN DEZE
TOURNEE ZULLEN IN HET VOLGENDE
NUMMER
VAN „ARBEID" BEKEND
WORDEN GEMAAKT.

Wadclinxveon: Centrum, aanvang 7.30
uur n.m. Kaartverkoop: S Pille, Henegouwerweg 51 a. en 's avonds aan de
zaal
DE OVERIGE PLAATSEN VAN DEZE
TOURNEE ZULLEN IN HET VOLGENDE
NUMMER
VAN „ARBEID" BEKEND
WORDEN GEMAAKT

Toneelvoorstellingen
Hét gezelschap van W1LLEM VAN DER
VEER voert, het buitengewone blijspel
In 3 bedrijven van H Schmltt
"

,Je zult wat beleven.

"

op, met medewerking van1 Mlen Ertmann—Sasbaeh. Cllly Bach en .lacquës
Rëule.
De toegangsprijs »óoi tu deze voorstellingen bedraagt 60 'cent ^opï georganiseerden en hun tiuisgenoten en
80 cent vóór ongeorganiseerden alle
rechten inbegrepen; terwijl .voor werklozen een beperkt aantal kaarten a
10 cent ter beschikking worden gesteld.
In - verband mét de beperkte plaatsruimte wordt voor ledere plaats slechts
één kaartverkoopadres vermeid. Voor de
overige adressen zie men de bekende
affiches
VRIJDAG

, 3 OCTOBER

• Rotterdam: Gebouw Oüeon, aanvang
7.30 uur n.m
Kaartverkoop: N. V. V, District Rotterdam. s-Gravendljkwal 95
ZATERDAG

t OCTOBER

Enschede: Irene, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: A Dikken, Ripbeltsweg
S en s avonds aan de zaaT

DONDERDAG

16 OCTOBER

Dorrtrecht: TKunatmtn. aanvang 7.30 uur
n.m
Kaartverkoop: N. V.V., District Dordrecht. Singel 162 -en. Toulonselaan 41 zw;

VRIJDAG

17 OCTOBEB

ZONDAG

Nljriii-Keh: Kleine zaal ,,Oé'Vereniging",
aanvang 1.30 uur n.m. Kaartverkoop:
N V V-district Nijmegen. Berg eri Dalsewesr 38 en 's avonds aan de zaal

16

DONDERDAG

9 OCTOBER

Kampen: City-Theater: aanvang 7.30
uur n.m.
Kaartverkoop: J. Selles, Se Ebblngedwarsstraat 6 en 's avonds aan de zaal.
VRIJDAG

15 OCTOBER

Woerden: Hotel Ruys. aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: A. van Overbeek.
Molenstraat 21. en 's avonds aan de
zaal

OCTOBER

Sneek: De Harmonie; aanvang 7.30-uur
n.m. Kaartverkoop: H. Huisman Kloosterdwarsstraat 45 en 's avonds aan de
zaal
WOENSDAG

MAANDAG

G OCTOBER

Enkhulzen: Munt Bioscoop: aanvang
7.30 uur n.m
Kaartverkoop: W v. a. Braber. Driebanen 43 en 's avonds aan de zaal
DINSDAG

„Kleinkunst"
Humoristisch Kle;nkunst-allerlel o.l.v.
THEO BOUWMEESTER.' Medewerkenden; ftANS SNEL. de bekende radioconférencler, CARLA DIANA muzikale
virtuoze; BOB STEFPIN.- Neêrlands
meest humoristische goochelaar; CAROLI en ZOON; NICO DE VREEDE. Neêrlands beste handschaduwbeeldenkunstênaar: NICOLINE
De toegangsprijs voor al deze voorstellingen bedraagt f 0.35 voor georganiseerden en hulsgenoten en f 0.50 voor ongeorganiseerden, alle rechten Inbegrepen, terwijl voor, werklozen een beperkt
aantal kaarten ó t O 10 ter beschikking
wordt gesteld
In verband met de beperkte plaatsruimte
wor.dt voor ledere plaats slechts één
kajrtverkoopadres vermeld, voor de
overige adressen zie men de bekende
affiches
WOENSDAG

12 OCTOBER

Apeldoorn: Tlvoll, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: B Dam. Kprteweg 54. en
's avonds aan dé zaal

0 OCTOBER

Breda: Cohcordla; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V., Dlstrjct Breda,
Vóndelstraat 46; A. Spruyt, Spadestraat
53 en 's avonds aan de zaal.

Zondagochtendvoorstellingen
ZONDAG

12 OCTOBER

Rotterdam: Odeon, Gouvernestra'at. afanvang 10.30 uur v.m, filmvoorstelling
met de film „Pareh, de macht van de
kris", alsmede met medewerking van
Klljn's volksdansgroep * Toegangsprijs
bedraagt ƒ0.30; voor werklozen zijn een
beperkt aantal kaarten & ƒ0.10 verkrijgbaar Kaartverkoop bij de bekende
adressen: 's-Gravendijkwal 95 en des
morgens aan de zaal
ZONDAG

12 OCTOBER

Den Haag: Odeon, Herengracht, aan•vahg 10.30 uur v.m. Filmvoorstelling
met de film'„Het. Masker valt" en met
medewerking van Jan»Apon — Vrolijk
Vlaams programma Toegangsprijs be-,
draagt / 0.30. voor werklozen zijn eeü
beperkt aantal kaarten a ƒ0.10 verkrijgbaar Kaartverkoop bij de bekende
adressen: het N.V.V.-district Den Haag,1
Dr Kuiperstraat 10,. en 's morgens aan
• dé zaal
'
ZONDAG

12 OCTOBER

Utrecht: Scala-Theater, aanvang 10.30
uur vjn Filmvoorstelling met de tllm
„Geheimen van "hét Oerwoud" -met
medewerking" van het Muziekkwartet.
Toegangsprijs bedraagt f 0:3O. voor werklozen.'Zijn een beperkt aantal'kaarten
a ƒ0.10 verkrijgbaar Kaartverkoop bij
de bekende adressen: het N.V.V.-distrlct
Utrecht. Oude Gracht 245. en 's morgens
aan de zaal
Zoals uit net bovenstaande blijkt,
zal „Vreugde en Arbeid" evenals
"vorig laar ook ..in net Komende
seizoen m een aantal plaatsen
weer Zondagochtendvoorstelliiigen
organiseren, - waarvoor de toegangsprijzen nóg lager zijn dan
verleden Jaar Hiermede wordt
een sinds laren bestaande traditie
voortgezet en verwacht wordt
dan ook. dat velen hiervan één
dankbaar gebruik zullen maken

Daguitstapies enz.
AMSTERDAM:

Zaterdag 4 Oftöher. bezoek aan Museum
van de Arbeid om 14.30 uur met, een
speciale rondleiding door dit interessante museum Kosten 10 cent
Zondag 5 Oetober. oezoek aan Koloniaal
Instituut om 14 30 uur Kosten 10 cent.
Zondag 12 Oetober. Om 10 uur bezoek
aan gebouw Arbeiderspers Eten rondleiding door dit modelbedrijl doet u
zien, wat er zo al moet gebeuren, voordat uw krant leesbaar is Kosten 10 et.
De excursies staan" onder deskundige
leiding; aanmelding met storting van
het verschuldigde bedrag, waarna bewijs van-deelname wordt toegezonden,
tot ten minste drie dagen voor de vastgestelde datum, bij het N.V.V.-district
Amsterdam, Frederikspleln
14. en
„Vreugde en Arbeid" Leidseplein

Lich. ontwikkeling
Van l OctoDer a.s. al zal de navolgende
zwemregellng van kracht wordea. Zoals
bekend, worden deze goedkope zwemavonden uitsluitend georganiseerd voor
de leden van het N . V V en hun huisgenoten
Amersfoort: Sportlondsenbad Dinsdagavond van 8— 10 uur. prijs 10 en 15 et.
Amsterdam: Sportfondsenbad
Oost:
Dinsdagavond 6 —7 uur: kinderen en begeleiders: 7—8 uur eerste ploeg volwassenen: 8—9 uur tweede ploeg volwassenen
Sportfondsenbad West:
Dinsdagavond 7 — 8 uur: Kinderen 'en
begeleiders; 8—9 uur: eerste ploeg volwassenen: 9 — 10 uur: tweede ploeg volwassenen.
Zutderbad:
Dinsdag- en Donderdagavond, 7.30—
8.30 uur: kinderen en begeleiders: 8.45—
10.00 uur: volwassenen. •
Prijzen in alle baden 10 en 16 et.
Apeldoorn: Sportfondsenbad:
Donderdagavond 730 — 8.30 uur: kinderen en volwassenen
Prijs 10 en 15 cent
Arnhem: Sportfondsenbad:
Zaterdagavond 6 — 7 uur kinderen en 'volwassenen.
Prijs 124 en 17^ cent
Delft: Sportfondsenbad:
Dinsdagavond 6.15—7.15 uur, kinderen
en volwassenen
Prijs 12J en J74 cent
Dordrecht: Sportfondsenbad:
Woensdagavond JB — 7 uur. kinderen en
begeleiders, 7 —8 uur volwassenen.
Prijs 10 en 15 cent
Eindhoven: SportlondsenUad:
Dinsdagavond 7 —8 uur, dames en meisjes; 8—9 uur. heren en Jongens.
Prijs 10— 15 cent
Groningen: Noorderbad:
Dinsdagavond 6 — 7 uur, kinderen en begeleiders; 7 —8 uur. volwassenen: 8— 9
uur, volwassenen
Prijs 12i e* 17* oent
Haarlem: Sportlondsenbad:
6.45—7.45 uur, kinderen en volwassenen.
Prijs 10— 15 cent
Den Haag: Bosbad:
Woensdagavond 8—7 uur. kinderen en
begeleiders, 7— 8 uur volwassenen,
Prijs 10— 16 cent
Lelden: Overdekt Zwembad:
Zie plaatselijke aankondiging.
Leeuwarden: Overdekt Zwembad:
Zondagmiddag van l —6 uur kinderen en
' volwassenen.
Prijs 124 en 17i cent.
Rotte-dam: Oostelijk Zwembad en Sportfondsenbad:
Maandagavond, voor tijden: zie plaatselijke aankondiging.
Prijs 10— 15 cent
ScTiiedam: Sportfondsenbad:
Maandagavond, 6.25— 7.25 uur, Kinderen
en begeleiders: 6.55 —7.55 uur. volwassenen.
Prijs 10—18 cent
,
Utrecht: Zwembad „Ozebl": Donderdagavond, 7—7.45 uur. kinderen en bege" leiders; 7.45—8.30 uur. volwassenen.
Prijs 10— 15 cent
IJ m uiden-Oost: Velserbad: Woensdag,
6— 7 uur, kinderen t/m 13 Jaar; 7—8»
uur, 14 Jaar en ouder. Vrijdag, 9— 10
uur. ' boven 24 jaar. Prijs 10— 15
Zaandam: Sportfondsenbad: Dinsdagavond 7-—8 uur, kinderen én volwassenen. Prijs 10— 15 cent-

Vólksconcerten te Amsterdam
Voor de* te houden Volksconcerten zijn.
voor dé georganiseerden en hun hulsgenoten op vertoon van lldmaatschapsbewijs bij het N.V.V., District Amsterdam, Frederlksplein 14, de bekende goedkope toegangsbewijzen a 65 cent, alle
rechten Inbegrepen, verkrijgbaar. Plaatsbespreking a 10 cent is eveneens mogelijk bij het N.V.V.. District Amsterdam
en wel In de week vóór de voorstelling
op Maandag, Dinsdag en Woensdag van
41—4 uur en op Donderdag van 11—l
uur.
Het Volksconcert op Zondag 12 Oetober
a.s. vangt aan om 7.15 uur" n.m. en is
om circa 21.30 uur afgelopen, teneinde
teder In' de gelegenheid te stellen desgewenst met de tram naar huis te gaan.
Het programma voor deze uitvoering
wordt in de dagbladen bekend gemaakt.

Tentoonstellingen
De Koloniale tentoonstelling te Den
Bosch Is voor de leden van het N.V-V.
toegankelijk a f 0.20 per persoon

