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HOLLANDS
'fc Stond bij de Maas, die van
ebbe stroomde
Toen een tjalk uit de haven
voer.
De schippersvrouw hield goed
het roer,
Wijl de schipper in de boorden
boomde.
o
Stil ontvluchtte ze de binnenengtenVerlokkend wijd lag de rivier
Hun dochter draaide mei de lier
't Zeil in top dan stag en gaffel-lengten..
u

Vredig gleed ze met

gevierde
schoten
Een hondje kefte op de roef
Aan de lije-kant en te loef
Groene oevers om haar heen
gesloten.
D

Nauw'lijks

merkbaar droegen
haar de kolken
Van het stromend watervlak
Onder het trieste hernel-dak
Van laaggehangen > grijze wolken.
'n Stage bries deed haar snel
verder drijven
%
Met bolle zetten aan de mast
'k Stond bij dit schouwspel als
verrast:
d,it beela zat. altijd Hollands
blijven!
C. Don.
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LIJN
Fen nuttige brochure van de
NV. van Spoor- en Tramweg personeel
Een ander belangrijk punt is, dat er een regeling is getroffen voor
e honden blaffen, de karavaan gaat verder. Het is een oude
een aanzuivering van het tekort in het Spoorwegpensioenfonds.
beeldspraak, maar zij moet helaas nog steeds gebruikt worden.
Daardoor
is de bestaanszekerheid van de gepensionneerden hersteld.
Het is een beeld van alle tijden: het leven gaat onverbiddelijk
De oplossing, die-men voor het tekort heeft gevonden, is de vol*
verder, de critici blijven jammerend staan. Dat wil niet zeggen, dat
gende: ter aanzuivering van het tekort in het Spoorwegpensioen*
de critiek nooit gelijk heeft; dat wil evenmin zeggen, dat het han*
fonds zal het Rijk gedurende 50 jaren een annuïtek van 16.296.000
delen altijd foutloos geschiedt; het wil slechts zeggen, dat t leven
gulden betalen. Verder zal het deposito bij de spoorwegen in onge*
en werken niet kunnen stilstaan, wat er ook gebeuren moge. Dit
veer tien jaren worden terugbetaald, doordat het het bedrijf
geldt wel in zeer sterke mate voor de vakorganisatie in ons land.
mogelijk wordt gemaakt, jaarlijks het bedrag beschikbaar te stellen,
Wie zou er zo fel en onophoudelijk voor de belangen van de arbei*
waarmede de uitgaven de inkomsten van hét fonds overtreffen.
ders opkomen, als er geen vakbonden meer bestonden? Wie zou er
Wij zouden zo kunnen voortgaan met citeren. Maar het lijkt ons
thans, zonder er een politiek partijwerk van te maken, in kunnen
beter, wanneer N.V.V.»leden uit andere beroepen aan hun kame*
slagen de belangen van de arbeid te verdedigen, als de vakbonden
raden van het spoor eens deze
er niet voor zorgden, dat inder»
brochure ter iiizage vragen. Laat
daad de arbeidersbelangen buiten
men het zelf lezen, op welk een
„EEN STREEP E k DOOR"
de politieke strijd worden gehou*
uitgebreid terrein de Nederlandse
den? Dat deze richting doelbe^
inds het .Generaal Pardon" is afgekondigd voor leden der voorVereniging verbeteringen in de
malige
confessionele
vakbonden,
ontvangt
de
redactie
van
.Arwust door de leiding wordt ge*
beid"
belangrijk
minder
brieven
van
gedupeerde
christelijke
en
positie van de spoormannen heeft
volgd, heeft commissaris Wou*
katholieke arbeiders, die hun contributieschuld zagen oplopen, doorverkregen tot een bedrag van vele
denberg zo herhaaldelijk betoogd,
dat de bode of de afdelingspenningmeester zich niet meer liet zien
millioenen per jaar! Wie er zijn
dat het overbodig .mag heten die
Deze mensen vreesden terecht, dat zij hun vakbondsrechten zouden
eerlijke aandacht aan besteedt, zal
verklaring nogeens te herhalen.
verbeuren; zij waren bereid om hun contributie te betalen, maar zij
niet langer kunnen zeggen, dat
Daarnaast mag wel eens de aan»
wisten heel goed, dat zij na verloop van weken niet meer in staat
een vakbond bij een bedrijf, waar
~ zouden zijn. om de achterstand in te halen.
dacht worden gevestigd op de
Want
hoe
gaat
het
in
een
arbeidersgezin?
Men
kan
er
ieder
dubgeen seizoenwerkloosheid voor*
practische waarde van de vaks
beltje en ieder kwartje maar al te goed gebruiken en als ae contrikomt, geen zin heeft. De resultaten
bondsarbeid in deze tijd. Er zijn
butie niet wordt opgehaald, is het vrijwel ondoenlijk om zo'n bevan de practijk zullen hem het
•veel mensen? die volkomen ten
dragje op zij te leggen in afwachting van het herstel van de vaktegendeel bewijzen.
onrechte menen, dat de vakbond
bondsadministratie. Het geld voor de contributie wordt dan in het
huishouden ingeteerd en geen arbeider Is natuurlijk bij machte om
Betekent dit nu, dat de spoor*
alleen nog maar reden van bestaan
later
het
bedrag
van
vele
weken
weer
bij
elkaar
te
krijgen.
bond zichzelf met huid én haar
heeft met het oog op de'werklo*
Die moeilijkheid is thans verdwenen, leder oudlid, dat op 23 Juli j.l.
verkocht heeft ter wille van
zenkas en d|t dus vakorganisaties
lid van een katholieke of christelijke vakbond was, behoudt alle
materiële
voordelen van de leden?
in bedrijven, waar,geen seizoen»
rechten op uitkeringen uit de vakbondswerklozenkas, wanneer hij
Neen, dat is geenszins het geval.
werkloosheid voorkomt, eigenlijk
zich voor l November bij het N.V.V. Laat inschrijven. Over de achtergeen zin hebben.
(De vakbond zet zijn werk voort
stallige contributie wordt dan niet meer gesproken, omdat men wel
weet. dat de arbeiders dit bedrag niet kunnen opbrengen en omdat
' in de mate en binnen de grenzen,
Hoe onjuist dat is, wordt op over*
zij
niet de dupe mogen worden van het stopzetten van het werk door
tuigende wijze beschreven in een
die de toestand van vandaag
de bestuur sleden. H et feit. dat nagenoeg geen brieven hierover meer bij
mogelijk maakt, precies zoals
brochure, die dezer dagen is uit*
onze 'edactie binnenkomen, bewijst, dat de publicaties in de dagbladieder ander dat in zijn eigen
gegeven door de Nederlandse
pers en in „Arbeid" hun doel hebben bereikt: vrijwel alle betrokkeVereniging van Spoor- en Tram*
bedrijf doet en zoals men niet
nen weten thans, dat de deur voor hen open staat en zij maken er
met graagte gebruik van. Er zijn er zelfs, die ons hun lidmaatanders doen kan. Vakbondsbe*
wegpersoneel en die de titel
schapsbewjzen van hun oorspronkelijke vakbond toezenden met het
stuurders'zijn nuchter denkende
draagt: „Resultaten van li jaar
verzoek,
deze
te
willen
doorgeven
aan
de
betrokken
vakbond.
mensen; zij fantaseren niet, zij
vakverenigingsarbeid bij Neder»
Er behoeven thans geen nodeloze slachtoffers te vallen van de stoplandse Spoorwegen".
leven
niét in illusies en dat is
zetting van het werk door de confessionele bestuurders. De streep,
Deze brochure van 47 bladzijden
maar goed ook, want hun leden
die door de oude schuld is gehaald is een grote 'opluchting voor
kunnen evenmin van illusies
bevat behalve een korte inleiding
duizenden christelijke en katholieke arbeiders.
leven. Zij zijn er zich zeer goed
en een slotwoord niet anders dan
"'T
van bewust, dat de vakbonden
een nuchtere opsomming van het*
geen e^r in die li jaar bereikt is
een andere plaats zijn gaan in*
in het belang van het personeel. Men zingt geen lofzangen op zich*
nemen dan voorheen het geval was. „Maar", zo zegt de samen*
zelf, er wordt geen woordenkraam aan verspild, niets dan een droge
steller van de brochure, „wij hebben in de zomer van het vorige
opsomming van punt na punt.' Laten wij er een enkel punt uit
jaar de beslissing genomen, de werkzaamheid van de vakbond
nemen. Het betreft de bevordering van het personeel. „Om een
voort te zetten' met inachtneming van de voorgeschreven begren*
beeld te geven", zo vangt de beschrijving van dit punt aan, „van
zingen. Onze leiddraad daarbij was de overweging, dat te ver*
wachten was, dat het personeelsbelang minder dan ooit tevoren de
de mate, waarin wederom schot kon worden gebracht in de pro*
moties, laten wij hieronder een staat volgen van de bevorderingen
zorg van de vakbond zou kunnen ontberen, dat de oertaak van de
vakbeweging ligt in déze belangenbehartiging en dat, aangezien de
in de functies tot en met loonschaal 15, die gedurende het tijdvak
l October 1940—1 September 1941 te onzer kennis zijn" gekomen.
opgelegde beperkingen de zoijg voor de personeelsbelangen ongehin*
derd lieten, het onverantwoordelijk zou zijn, deze mogelijkheid in
Zij, die weten, hoe de bevordering en een normale doorstroming
tot voort kort hopeloos vast zaten, zullen de waarde van deze
de steek te laten." ,
Bij dit laatste woord willen wij ons aansluiten. Het.zou inderdaad
opgave, die ± 57ÜQ personeelsleden orrivat, naar waarde schatten."
onverantwoordelijk zijn, wanneer de georganiseerde arbeiders en
Daarop volgt dan een specificatie van de verschillende bevorde»
hun bestuurders er het vakbondswerk aan gaven. Zij zouden er
ringen, terwijl aan het eind wordt gezegd, dat sinds het afsluiten
niet alleen zichzelf en hun gezinnen mee duperen, maar er ook het
van de lijst nog tal van nieuwe opgaven zijn binnengekomen, terwijl
Nederlandse volk een slechte dienst mee bewijzen. En daarom.. ••
de veranderde voorschriften inzake beloning en bevordering nog
trekt de karavaan verder.
over lengte van jaren verdere gunstige uitwerking zullen hebben.
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Oe avondscholen roor volwassenen
W

anneer wij in de bladen lezen, reld woedt, voor den gemiddelden ciers? Voor den arbeider was er al- sproken — en de leerling kan weer
dat het N.V.V. bezig is met het volwassen Nederlaffder onzeker en leen plaats in de productie — en dan verder. Soms kan de docent hierin
organiseren van avondscholen voor moeilijk geworden. Hoewel het soms nog alléénv wanneer er voldoende wat variatie brengen, door een kwarvolwassenen, dan zal bij sommigen de schijnt, of alles zijn gewone gang vraag naar het handelsartikel „ar- tiertje voor de klas. dus in het algevraag rijzen, wat de bedoeling en het gaat, vraagt men zich af: wat moet beid" was, hetgeen, zoals hij van tijd meen, iets te vertellen, b.v. over een
nut daarvan kunnen zijn. Immers, er van mij worden; wat moet er na tot tijd aan den lijve moest onder- bepaald punt, waarover nogal vaak
die oorlpg van Nederland worden; vinden, lang niet altijd het geval moeilijkheid bestaat, of om bij de
onder de volwassen hoofd- en handvreemde talen de uitspraak te bearbeiders, die als cursisten op deze van het'bedrijf, waarin ik mijn oplei- was.
Velen laten daarom ook thans de handelen. Komt een taak niet af,
avondscholen in aanmerking komen, ding heb genoten? Wij zijn van de
zullen er velen van mening zij h,, dat ^rest van de wereld afgesneden; men- moed zakken. Soms lijkt het wel, of dan neemt men deze mee en maakt
zij geen verdere opleiding nodig heb- sen, die vroeger nooit op een land- deze in de meerderheid zijn. Vooral haar thuis af.
ben, althans niet voor de betrekking, kaart keken, voor wie de gedachte , in de grote steden, waar meer afleiGunstige werking
die zij thans vervullen of voor, kort aan een reis naar het buitenland hun ding is, meer dingen, waarmee men
vervuld hebben. „In ieder geval", zo hele leven lang een fantastische de tijd kan doden («ry'e tijd wordt Maar dit is niet de belangrijkste zijde
redeneert men. „is het te betwijfelen, . droom was, voelen het isolement van dan lege tijd!) komt men er wellicht •van het werk op de avondscholen.
of de te nemen moeite en de te ma- ons vaderland, alsof zij persoonlijk in eerder toe, ' Gods water over Gods' Véél belangrijker is de morele kracht,
ken onkosten in de toekdmst enig een gevangenis opgesloten zaten. Dit akker te laten lopen. Men geeft toe die uitgaat van het met succes dooris zeer natuurlijk. Onbewuste gevoe- aan de neiging tot piekeren en dag- werken van een serie leerstof. Een
nut zullen afwerpen "
lens spelen hierbij een voorname rol. dromen en vlucht dan weer — want A.V.V.-diploma is dan pok niet alGevaar van de arbeidssleur Tegen deze gevoelens valt niet te piekeren is óók vermoeiend! —• in een leen — ja, zelfs niet in de eerste
vechten.
onverschillige houding. „Het komt wel
De meeste mensen zijn in hun dage- Even natuurlijk is het echter, dat de in orde", denkt men (een soort kari- plaats — een getuigschrift voor de
lijkse arbeid een onderdeel vari een verstandigsten onder hen die thans katuur van de diep religieuze levens- kennis van den bezitter. Het is vóór
of andere organisatie. Zij hebben op- in hun leven „de pas markeren", houding, die „Oom Paul" uitdrukte alles een bewijs van karakter. Wie
drachten uit te voeren, waarbij hun trachten, de toestand te zien, zoals hij in het bekende gezegde: „Alles zal onder de huidige omstandigheden nog
weet door te zetten: wie. met een blik
soms weinig of geen ruimte voor per- is en er tenminste iets van te maken. reg kom").
op de toekomst, zorg draagt, dat zijn
soonlijk initiatief is overgelaten. Het Zij redeneren ongeveer als volgt:
vrije tijd- geen lege tijd wordt; wie
is daarom begrijpelijk, dat deze men- „hier zit ik; ik ben nog lang niet
Het nut van individueel onderwijs gedachten aan die onbeschrijfelijk
sen (meer speciaal de volwassenen, oud; ik heb die en die gaven, ontdie al verscheidene jaren in eenzelfde wikkeling en ervaring, welke voor de Een dergelijke, slappe geest heetste slechte „goede oude tijd" uit zijn
betrekking werkzaam zijn of geweest gemeenschap van nut kunnen zijn, onder onze jonge werklozen gedu- hoofd weet te zetten en zich in plaats
zijn) langzamerhand gevaar lopen, zo niet nu. dan later en waarop dus rende de beruchte jaren, die aan de daarvan concentreert op concrete
het nemen van initiatief in belangT- een prijs staat. Laat ik die gaven oorlog voorafgingen. De pogingen, deze werkelijkheden; wie telkens weer kan
rijke zaken te ontgroeien Daarbij verder ontwikkelen, dan moet er eens mensen door het geven van cursussen ^opstaan wanneer hij 'gevallen is en
komt, dat een groot aantal leden der een tijd komen, dat ik ze ten nutte tot grotere activiteit op te wekken, daarbij sportief blijft tegenover een
vakverenigingen thans voelt dat' de van mijzelven én van de gemeenschap hadden aanvankelijk met grote moei- zwakkeren broeder — dat is iemand,
tijd van het „individualisme" voorbij zal kunnen aanwenden.
lijkheden te kampen, voornamelijk, die véél en véél meer aan zijn leven
is en dat. mét een versterking van Een belangengemeenschap dus? Zeer doordat de cursussen bezocht werden heeft dan de kankeraar en de egoïst.
het gemeenschapsgevoel, een ver- zeker. En niet in de eerste plaats een door personen met zó uiteenlopende Al krijgt men geen betere positie door
Zwakking van de positie' van het in- zakelijke 'belangengemeenschap. De talenten, vooropleiding en werktempo, te „studeren": al blijft men, of komt
dividu ten opzichte van de gemeen- arbeider werkt om te. kunnen leven; dat het schier onmogelijk bleek, één terug, in dezelfde betrekking die men
schap zich aan het voltrekken is. Met hij slijt echter niet zijn hele leven klas bij elkaar te krijgen, die „ge- al jaren heeft vervuld, dan nog zijn
een zeker gemak concludeert men aan de ploeg of aan de machine. Er lijk op" kon werken, zoals dat op er voordelen verbonden aan het volgen van een cursus. Een der grootste
dan, dat het laatstA uur van het per- zijn nog andere dingen in het leven school gewoonte is .
is het onweerlegbare feit,
soonlijk initiatief eveneens geslagen behalve arbeid.
Toen begon het Instituut voor. Indi- daarvan
dat men, door op een of ander geheeft.
%
En dat voelt de verstandige Neder- vidueel Onderwijs (IVIO) met het bied
een intellectuele verheldering te
Dit is geenszins juist. „Individu" en lander zéér goed. Hij weet, dat er uitgeven van speciaal voor dit doel
„persoonlijkheid" zijn niet hetzelfde. dingen zijn. die hem als mens kun- geschreven leerstof Hierin werd uit- krijgen, op alle andere gebieden zuiHet eerste woord betekent letterlijk: nen sterken en verheffen, hem tot gegaaij van de persoonlijkheid van verder en met meer gemak gaat denondeelbaar, hetgeen een zekere „on- een volwaardig en bewust lid van de den individuelen cursist; zijn belang- ken. Het moet een ieder duidelijk
aantastbaarheid" inhoudt, een per- volksgemeenschap maken. Hij wil stelling, zijn vooropleiding, zijn vlug zijn, dat hierin grote mogelijkheden
soonlijk zelfbeschikkingsrecht, dat in zich in de maatschappij „met meer of langzaam begrip en werktempo, verscholen liggen om ons persoonlijk
de maatschappij zekere gevaren m^t gemak bewegen" dan zijja vader dat terwijl een methode werd gevolgd, die levensgeluk te verhogen, over zwarigzich meebrengt, die aan iedere té ver heeft kunnen doen Dat is zeer juist de nadruk legde op de behoefte aan heden beter heen te komen. Men
doorgevoerde decentralisatie verbon- gezien; moet de „vrijheid van bewe- zelfwerkzaamheid en het zèlf-denken krijgt een bredere „marge" in zijn
den zijn Het begrip persoonlijkheid ging", die men zich door de verrui- van den leerling. Het is deze leerstof, denken; voelt zich vrijer, losser en
daarentegen is eenvoudig de erkenning ming van zijn begrip, de ontwikkeling waarvan de resultaten kortweg ver- toch ook weer kritischer ten opzichte
van een natuurverschijnsel, n.l. dat van zijn persoonlijkheid, de verhel- bluffend gebleken zijn, die op de van zijn eigen prestaties
nergens twee wezens precies gelijk dering van zijn gedachten eigen scholen van het N.V.V. 'gebruikt zal
/c)
aan elkaar zijn — het bekende voor- maakt, voor altijd het voorrecht blij- worden.
beeld van de twee bladeren van de- ven" van een kleine elite?
Het onderwijs wordt gegeven in kleine
zelfde bqpm kent iedereen — en dat
klassen van 10 tot 16 leerlingen. Laat nu ieder, wien het bovenstaande
mensen, hoewel innerlijk identiek
ledere
leerling werkt zelfstandig aan interesseert zich eens afvragen: kan
- Aandeel in het culturele leven zijn eigen
(d.w.z. gelijk en gelijkwaardig), grote
taak; toch is er een zeker ik mij voldaan voelen over mijn aluiterlijke verschillen vertonen. In Dat beginnen de verstandigsten zich groepsverband, een zekere wedijver, gemene ontwikkeling mijn , houding
hoofdtrekken, d.w.z innerlijk, lijken thans af te vragen. Immers, de ont- waardoor de atmosfeer in de klas in de maatschappij; mijn kennis van
alle mensen inderdaad zeer veel op wikkeling van onze cultuur is niet tegelijk spannend en gezellig wordt. die dingen, waarvan tie kennis mij
elkaar. Het zijn hun uitingen, hun uitsluitend een technisch-industrieel Ieder wordt op zijn beurt geholpen kan sterken en mijn leven nuttiger
voorkomen, hun gebaren, hun hande- proces; dit laatste is er slechts een dóór den docent, die tot taak heeft, en aangenamer kar, maken?
lingen die uiteenlopen. De eigenaar- onderdeel van. Een zeer noodzakelijk den cursist terzijde te staan, wan- •Met zelfvoldane mensen is niet veel
dige samenstelling van die uiterlijk- onderdeel, zeker; doch alleen dan in neer deze twijfelt of niet voortkan. aan te vangen; gelukkig Is hun perv heden nu. noemt nfen de persoonstaat, tot blijvend zegenrijke resulta- De docent staat niet vóór de klas te centage in ons landje niet groot. Met
^lijkheid van een individu.
ten te leiden, wanneer zij die er aan „doceren", maar kan door de kies alle vertrouwen zien wij daarom een
Omstandigheden kunnen veel af- of deelnemen, tot den minsten arbeider heenlopen om ieder op .zijn eigen bevredigende toeloop tot de Avondtoedoen~aan het uiterlijk, het gedrag, toe, zich bewust zijn van hun aan- plaats te helpen, of hij zit aan een scholen Voqr Volwassenen van de
het succes van een persoon. In het deel in het gemeenschappelijke stre- tafeltje; men gaat dan naar hem Afdeling Volksontwikkeling van het
algemeen echter kan men zeggen, d"at ven. Van dit bewustzijn nu, wil 'deze toe en stelt zijn vragen; het gemaak- N.V.V. tegemoet.
ieder levend wezen, door de natuur categorie Nederlanders óók- blijk ge- te werk wordt gecorrigeerd en beE. VAN LOON.
gedwongen, steeds instinctief pro- ven in hun leven buiten de fabriek.
beert, zich zo goed (en zo gemakke- Het is ten behoeve van deze mannen,
lijk!) mogelijk bij die omstandighe- dat de Avondscholen Voor Volwasseden aan te passen, hetzij door moei- nen door het N.V.V. over het gehele
lijkheden te bestrijden (voor sommi- land op touw gezet worden. De deelgen de gemakkelijkste manier!), het- nemers volgen hier onderwijs, waarzij door ze uit de weg te gaan, hetzij door zij niet alleen hun parate kennze lezers weten, dat bij verscheidene vakbonden critiek werd
door ze langs slinkse wegen — soms nis verhogen, maar ook hun denkten.koste van den medemens — de vermogen verscherpen, een ruimere geuit op de werking van het Instituut der Rijksbemiddelaars, da^t
baas te worden.
blik krijgen op het titanische wereld- sinds het eind van het vorige jaar het laatste woord heeft in de be*
gebeuren van heden, zich bewust
Juiste waardering van de woMlen van de belangrijke taak. die paling van de lonen. Wij hebben dezer dagen een onderhoud gehad
na de oorlog aan ons, land en volk
mens is noodzakelijk
ten deel zal kunnen v.allen én de met Mr. A. W. Quint, secretaris van het College van Rijksbemidde*
Wij hebben -dus te maken met twee voor- en nadelen van hun eigen posi- laars, die ons een aantal mededelingen deed over de werking van
factoren: de mens en zijn taak: tie binnen net geheel beter leren
zich te handhaven in de positie, waar- schatten; de eerste leren vergroten het instituut, zoals die thans is. Het was ons door bijzondere oorza»
in hij zich geplaatst ziet. Hiertoe is en met de laatste afrekenen. Zij zijn
nodig^ dat hij, zich naar buiten rich- de mensen, die, wanneer zij een ken niet mogelijk Jiet artikel in deze editie van „Arbeid" mede te
tend, de werkelijkheid rondom hem mooie fiets of auto cadeau kregen, die nemen, doch wij kunnen de verheugende mededeling doen, dat het
leert kennen en tevens, dat. hij, door • niet in de regen zouden laten verzichzelf, d.w.z. zijn gaven en zijn be- roesten, maar deze netjes schoonhou- Bureau der Rijksbemiddelaars sinds enige tijd beter voor zijn taak
perkingen, zo juist mogelijk te waar- den, zodat zij u als het mooie weer er is toegerust, zodat een snellere werking wordt verkregen. Boven»
deren, zich rekenschap leert geven weer is, de machine zuller. kunnen
Van wat hij met die werkelijke ar- gebruiken, hetzij voor een nuttig dien zijn enkele andere maatregelen in voorbereiding, waarover wij
beid daarbuiten wél en wat hij er doel, hetzij voor plezier. En zij vinden hun denkmachine de mooiste eveneens hopen binnenkort mededelingen te kunnen doen. Wij vra*
niet mee kan uitrichten.
Dat is niet .gemakkelijk. De meeste, van allemaal'
gen reeds tharfs aandacht voor het onderhoud met Mr. Quint, waar*
mensen hebben een onjuiste waarde- Niet iedereen is zo verstandig, zo opring van zichzelf; zij slaan zichzelf timistisch, zo sterk van lichaam en van wij in het volgende nummer verslag zullen uitbrengen. Wij vet*
of te hoog of te laag aan Vooral bij geest. Jaren-, ja eeuwenlang was er
Jonge mannen vindt men beide cate- voor den arbeider, met uitzondering trouwen, dat de nieuwe toestand het College der Rijksbemiddelaars
gorieën overvloedig vertegenwoordigd. van periodieke, vruchteloze stakin- en de arbeidersorganisaties nader tot elkander zal brengen en dat
(Wellicht is dit de schuld der oude- gen, geen gelegenheid, zich als lid
ren, die hen graag, riaar het'schijnt, van de gemeenschap te doen gelden. men van arbeiderszijde zijn ongeduld nog even zal betomen. Dit
of in de hoogte steken, óf kleineren. Hoe kon dat ook in*cen maatschap- kunnen wij wel nu reeds zeggen, dat er hard wordt gewerkt door
Het is moeilijk- te zeggen, welke van pij, in welker opbouwplan hij part
noch deel had? In een stelsel, ont- de Rijksbemiddelaars en dat de resultaten van hun arbeid recht*
beide methoden de slechtste is.)
De omstandigheden nu zijn door de worpen en in stand gehouden door
°orlog, die thans over de gehele we- een kleine bevoorrechte groep finan- streeks aan de Nederlandse arbeiders ten goede komt.

De arbeid der Rijksbemiddelaars

MEDISCHE VRAGEN
De Willemsens souden in alle opzichten volmaakt gelukkig zijn geweest,
wanneer er niet één maar was. Hun
huwelijk was n.l. zonder kinderen
gebleven, hetwelk Wülemsen de verre
toekomst van zijn thans in letterlijke
zin bloeiend bedrijf— Wülemsen was
n.l. rozenkweker — somber deed inzien.
En ook zijn ega had wel graag wat
minder eenzaamheid in den huize Wülemsen gezien. Edoch, het was nu
eenmaal zo.
Het is dus begrijpelijk, dat de Willemsens zich liefderijk over den jongen
Van Bloemen ontfermden, toen zijn
ouders beiden door een ongeval om
het leven kwamen. Afgezien van het
verlies van een goeden vriend, was
Wülemsen toch blij, omdat de Van
Bloemens ook van ouder op ouder
kwekers waren geweest.
Van'den jongen Rinus v. Bloemen viel
dus het een en ander te verwachten.,
Het moet gezegd worden, dat Rinus
dan ook niet teleurstelde.
Hij had al gauw de liefhebberij voor
het vak beet, wist van oculeren en
enten, als de beste tuindersknecht.
Maar Wülemsen had het nog beter
met hem voor
Zelf had hij met Van Bloemen de
tuinbouwschool doorlopen om het vak
tot in de puntjes te leren en dat
kwam. Rinus dus ook toe, vond hij.
Dus ging Rinus naar de tuinbouwschool. Ook dat deel van de ' studie
werd tot meerdere trots en glorie van
de Willemsens een volledig succes.
Het was echter slecht in het bedrijf
geworden. Willemsen moest zuinigjes
aan doen. Gelukkig viel zo hier en
daar nog wel het een en ander te bezuinigen. Zo werd er b.v. in het formulier voor de inkomstenbelasting
verteld, dat bepaalde bedragen in
mindering van het inkomen mochten
worden gebracht. Willemsen kwam
tot de conclusie, dat hij op grond
daarvan zijn inkomen rustig kon verminderen met de studiekosten, die hij
gemaakt had voor den jongen, inmiddels meerderjarig geworden, Van
Bloemen. Artikel 8 van de wet op de
Inkomstenbelasting gaf hem daartoe
de volle vrijheid, vond Willemsen.
De inspecteur der Dir. Belastingen
had echter een andere opvatting en
liet het bedrag van de studiekosten
er rustig weer bijtellen als onderdeel
van het „zuiver inkomen".
Het gevolg was, dat Willemsen de
Raad van Beroep in de arm nam. En
toen werd het een rechtskundig steekspel, waarbij de Willemsens zegevierend uit de strijd kwamen.
r
De Raad van Beroep overwoog n.l.,
dat vaststond, dat Willemsen de
ouderlijke zorg voor den jongen Van
Bloemen op zich genomen had en dat
deze sindsdien als pleegzoon in zijn
huis had gewoond en voor zover hij
niet bij de Willemsens woonde, dit
om studieredenen was gebeurd, terwijl
de studie door de Willemsens werd
bekostigd.
(
Verder overwoog de Raad van Beroep, dat Willemsen' had aangevoerd,
dat moraal en fatsoen meebrachten,
dat hij zijn pleegzoon een opleiding
deed geven, die met de opleiding, die
zowel zijn vader als zijn pleegvader
hadden genoten, overeenkwam.
En nu wilde de Raad van Beroep
in 't midden laten, of Willemsen
destijds
„moreel gehouden moest
worden geacht" den jongen v. Bloe--men de opleiding te laten geven, die
hij gekregen had, maar nu die opleiding eenmaal begonnen was en
zelfs bijna met het beste resultaat
bekroond, zou een willekeurige staking
van de betaling van die studie zeker
in strijd zijn met de begrippen inzake
moraal en fatsoen.
Reden waarom de Raad van Beroep
de gemaakte onkosten als verplichte
studiekosten wenste te zien. eri Willemsen toestond ze alsnog van zijn
inkomen af te trekken.
Hetwelk Willemsen natuurlijk zonder
verwijl deed.

Vragen voor deze rubriek, nchte men tot
den medischen medewerker van het
weekblad „Arbeid" Postbus 100.
Amsterdam
J K. t". E. In het" dieet dat u voor uw
inheemse spruw heeft opgekregen. zit één
fout; het beginsel ervan: veel eiwit, veel
vitamines en veel mineralen, daarentegen
weinig vet en weinig koolhydraten werd
er geheel in doorgevoerd op de beperking
van'de koolhydraten na Immers, u kreeg
het advies om veel suiker te gebruiken.
Een dagrantsoen, dat aan uw verlangen
beantwoordt gaf ik uitvoerig op aan J. M.
B. M. te V. in het nummer van 3 October j.l.
Genezen'in deze zin. dat men later weer
volop vet en zoetigheden zou kunnen gebruiken komt wel niet voor: echter, wanneer men dieet houdt en behandeld wordt
zoals bij u geschiedt, geniet men op den
duur een uitstekende gezondheid.
A. T. H. S. te P. Stotteren is niet altijd
een uiting van „zenuwachtigheid", maar'
kan ook een uiting Van verlegenheid' zijn.
Dit zou bewijzen, dat uw dochtertje een
gevoelige-aard heeft. In een dergelijk geval moet men beginnen met zo min mogelijk aandacht aan het stotteren te geven;
de kans is n.l. groot, dat ze het slechts
tijdelijk doet en plotseling weer goed begint te praten. '
B. J. U. te U. TJw vermoeidheid, rode oogranden en zenuwachfigheid. die eerst bij
grotere inspanning aan de dag treden,
kunnen aanzienlijk verminderen door het
regelmatig gebruik van uw vleesrantsoen
in de vorm van lever of nier. aangevuld,
zolang het nodig blijkt te zijn. met per
dag ^ eetlepel gedroogde biergist. opgeroerd in een glas koude taptemelk.
W. B. te K. Bij roos en haavuitval wordt
vaak het gebruik van zwavelteep geroemd; men gebruikt deze zeep dan om
er eens in de week of eens in de veertien
dagen het hoofd mede te wassen.
A. v. S. te A. TJw ontsteking in het binnenoor kan zeker de oorzaak zijn van uw
duizelingen. Een specialistisch onderzoek
naar de toestand van het labyrinth is bij
u noodzakelijk. Dringt u er 'dus bij uw
huisdokter op aan, dat hij u verwijst.
J. V. te G. Tot mijn spijt, kan ik zonder
onderzoek over uw. toestand niet oordelen.
A. J. te U. In de laatste tijd heeft men
gunstige ervaringen medegedeeld van het
extra gebruik van vitamine B, bij spataderen die tijdens de zwangerschap ontstaan. Na 3 a 4 dagen 5 a 10 mg. in
tabletvorm (2 a 3 tabletten van 3 mg.
pharmaneurine per dag) gebruikt te hebben, zouden de druk en het gevoel .van
zwaarte in de benen verdwijnen. Dan is
het voldoende de volgende week slechts
3 mg. per d'ag te gebruiken, terwijl men
verder gedurende de hele zwangerschap
met l mg. per dag extra kan volstaan.
Naast deze behandeling is vanzelfsprekend voor uw vrouw en niet'minder voor
het kleintje dat zich aanmeldt, een zo
goed mogelijke voeding van groot belang.
Leest u nog eens het dagrantsoen, dat ik
in het nummer van 17 October aan
M. S B. te A. opgaf.
J. S te M.. Bij hoge bloeddruk is het van
belang het keukenzoutgehalte in de
voeding sterk te beperken. Dit moet heel,
lang worden volgehouden Cf verder aan
uw voeding iets veranderd zou moeten
worden, hangt van uw voedingsgewoonten
af Het gebruik van bier ook van een
enkel glas is bij hoge bloeddruk zeer nadelig.
v. d. B. te S. Probeert u het eens mee
het dieet dat ik aan J. M. B. M. te V. in
het nummer van 3 Oct j.l heb opgegeven.
M te 's-Gr. In de regel pleegt het litteken van deze operatiewond zich toch op
de duur te sluiten. De specialist, die u
5 jaar . geleden heeft geopereerd, kan
echter alleen over uw -geval oordelen.
Vraagt u hem dus nog eens, 'of hij u
niet van deze last kan afhelpen.
J W. te O. Enige verbetering van het
lastige urineren 's nacht kunt u misschien bereiken door aw warme maaltijden midden op de dag te gebruiken.
G. J d. K. te T. Een aderbreuk is een
vorm van spataderen Probeert u cftis bok
eens üe vitamine B,-behandeling zoals die
in het antwoord aan A. J. te TJ. hierboven
aangegeven is
V. V. te H. Kunt u mi.i eerst nader omschrijven, welke moeilijkheden u met de
voeding heeft?

D. v B. te S.-HT kunt zich ook met een
gewone stofkam behelpen als de „nisska"kam niet in uw woonplaats is te verkrijgen. ..Cuprex" kan de drogist, de apotheker of de apotheekhoudende huisarts
u leveren.
J. C. H. B. te 's-Gr Het is niet het tannine
uit de rauwe geschaafde appelen, d'at genezend werkt bij bepaalde darmaandoeningen, maar het zijn de pectinen
(dat zijn samengestelde suikers, die er in
voorkomen) die dit doen Wanneer in het
voorjaar geen appelen meer verkrijgbaar
zijn. kan voor hetzelfde doel gebruik gemaakt worden van „Aplona" een praeparaat. dat in de apotheek verkrijgbaar is,
uit rauwe gedroogde appelen bestaat en
2 x zoveel pectine bevat als verse appelen.
J W. te E. Behalve de lichamelijke behandeling, die bij u voor uw ischias reeds
heeft plaats gehad, is speciaal bij deze
ziekte van veel belang d- '; een oplossing
wordt gezocht voor mogelijke moeilijkheden (zorg, conflicten met mensen
waarvan men houdt, e.d.) die zo vaak een
rol blijken te spelen bij een ischias, die
hardnekkig blijft bestaan.
A T te L. Het antwoord' op uw vraag
werd in het nummer van 10 Oct. afgedrukt Blindedarmontsteking is steeds een
zeer veelvuldig voorkomende aandoening,
die tegenwoordig niet meer voorkomt dan
vroeger.
,.
W. S te D. Ook zonder operatie kan een
riekend loopoor, dat reeds jaren bestaat
en dat volgens den, arts niet geschikt is
voor operatie, door een zorgvuldige plaatselijke behandeling althans reukeloos gemaakt worden en soms tot genezing worden gebracht. Mertius publiceerde in de
„Archives of Otolaryngology" 1937. blz.
509 bijv. goede ervaringen met ureum, dat
in poedervorm in het oor kan worden
geblazen. Overlegt u dit eens jnet uw
huisdokter.
H. S D. te E. Tot mijn spijt is het mij
niet mogelijk zonder onderzoek over uw
toestand te oordelen, maar het komt me
voor. dat het eerste wat u nodig heeft
rust en goede voeding is. Uw prikkelbaarheid, uw pijnen in de linkerarm en in de
vingertoppen zullen misschien verminderen, wanneer u wat extra vitamine B, gebruikt zoals in mijn antwoord aan- A. J.
te U hierboven is aangegeven.
M A. te N. „Pantopon" moet u zeker niet
gebruiken tegen uw hoofdpijn en om
rustig te worden; dit is een praeparaat
dat opium bevat, waardoor men er
spoedig verslaafd aan raakt. Het mag
zonder doktersvoorschrift nergens worden
verkocht. Wél moet u onder behandeling
van uw huisarts blijven U heeft immers
ten gevolge van de versterkte schildklierwerking dringend behoefte aan de extravoeding, die hij voor u heeft verkregen.
W J. F. te 's-Gr. De tabel, die bij de
distributie, van ziekenvoedsel wordt geraadpleegd, is blijkbaar een andere dan
die u heeft gebruikt. Uw normale gewicht
is volgens de eerste tabel 68 kg., zodat u
inderdaad 'nog niet voor extra toewijzing
in aanmerking komt.
C. V. te L. Voor de behandeling van een
dergelijke zwaarmoedigheid is" veel geduld nodig. Ook bij den opvolger van
dr. Z. bent u in goede "handen. Sommige
specialisten plegen bij bedwateren door
middel van-.o.a. atropine-injecties en vaak
met sueces „<ie zwakke plek. o,p te
sterken".
A. d H. te W. Met uw Breukband kunt
u gerust uw werk iilijven doen Een breuk
is geen ziekte, maar niet anders dan een
zwakke plaats in de buitenwand van de
buik. Bij zwaar tillen, hoesten en niezen
dringt dan de' binnenbekleding van de
buikholte tegen deze zwakke plaats aan
en veroorzaakt een bult. geheel op dezelfde wijze als dit bij de binnenband van
een fiets gebeurt, wanneer de buitenband
een zwakke plek heeft. Zit nu een dergelijke „breuk" gunstig, dan kan men met
een breukband veel bereiken. Het enige
bezwaar van het gebruik van een breukband is, dat onder invloed van de druk,
die de breukband- uitoefent, de verschillende lagen waaruit de buikwand bestaat,
enigszins met elkaar kunnen vergroeien,
zodat, wanneer onverhoopt later toch
een operatie nodig zou zijn. de.uitvoering
van deze operatie voor den chirurg daardoor moeilijkei^is geworden
Wanneer, een „breuk" zó groot is geworden dat delen van de buikingewanden in
de uitstulping van de binnenwand van 4e
buik worden opgenomen en dus door de
druk van de breukband zouden kunnen
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worden beschadigd, valt er vanzelfsprekend over een breukband niet meer te
denken en moet worden geopereerd.
B. P. S. H. te S. Voor uw vrouw is een • ,
specialistisch onderzoejc door een keel-,
neus- en oorarts, misschien in samenwerking met een neuroloog, noodzakelijk,
J. C. P. te A. Tegen het gebruik van
„kalkpepermunt" is geen bezwaar. Het
gemiddeld gewicht van een meisjes van
15 jaar bij een lengte van 1.54 m. is ongeveer 54 Kg.; in het zieken voedselboekje
van November 1940: 45.5 kg. Het is mij
niet bekend, dat duizeligheid met een
gebrek aan kalk zou samenhangen
J. M. S. te 's-Gr. Dw rantsoen is zo goed
mogelijk. Ik zou u onder de tegenwoordige omstandigheden geen beter kunnen
voorschrijven. Iri d;e .centrale keukens
doet men zijn uiterste best om een voedsel te verstrekken, dat alle noodzakelijke
voedingsstoffen, met inbegrip dus van de
vitamines, bevat.
P. A. Z. B. te H. Tot mijn spijt kan ik,
zonder onderzoek niet over uw arm oordelen,
v
v. O. te W. IJiet voluit ondertekende
vragen kunnen niet in behandeling worden genomen.
B. J. K te A. Bij de distributie van voedsel voor zieken gaat het net als bij de gezonden, om een zo billijk mogelijke verdeling van wat beschikbaar is- -U zult dus
in uw geval met de verminderde toewijzing genoegen moeten nemen.

CORRESPONDENTIE
H. v. D. te Den Haag vroeg ons noe men
uitslagen berekent van een trechter en
van een schuine kap. Hij verzaimde echter op de Drief zijn naam en adres mede
te delen. Wil hij zo goed zijn zich bij de
redactie bekend te "maken, zodar wij hem
antwoord kunnen sturen.
De heer J. van Houten te Rotterdam, die
ons schreef over de openbare school,
wordt verzocht ons zijn adres op te geven, aangezien ons antwoord, verzonden
aan het adres, dat hij ons mededeelde,
onbestelbaar terug gekomen is..
Correspondentie, de algemene
redactionele leiding van het
weekblad „Arbeid'betreffende,
richte men aan den Hoofdreaacteur van het weekblad
„Arbeid". Postbus 100 Amsterdam Geen persoonsnaam vermeldenl
Bij brieven, bestema voor de
verzorgers der onderscheidene
rubrieken, vermelde men de
naam van de rubriek duidelijk
op de omslag. Voorts adresseren
aan: Redactie Weekblad ..Arbeid" Postbus 100. Amsterdam.
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en veel gebruikt en ook veel misbruikt woord zegt, dat eenvoud
, het kenmerk van het ware is. De
diepe zin van- deze uitdrukking is
zonder twijfel juist, al gaat het omgekeerde niet op, dat_ alles wat eenvoudig is, ook waar is. Zeker is het
echter, dat een goede regeling zich
kenmerkt door eenvoudigheid en helderheid, waardoor iedereen weet waar
hij aan toe is. Wij moeten deze lof
toekennen aan' de regeling van de
vrije dag voor de musici, die thans
algemeen en verplicht is vastgesteld
op Maandag. Zoals onze lezers weten,
is de vorige week een uitvoeringsbesluit afgekomen, waarbij oepaald
is, dat het de musici, die dans- of
amusementsmuziek ten gehore brengen, verboden is op Maandag te
spelen. Dat wü dan natuurlijk zeggen:
te spelen in het openbaar.

taat bereikt voor een groep arbeiders,
wier positie altijd tamelijk zwak was.
Een amusementsbedrij f kent nu eenmaal totaal andere arbeidsverhoudingen dan bedrijven, die onder iedere
omstandigheid aan de gang moeten
blijven. Vandaar dan ook, dat de
vakbondsactie zovele jaren niet
heeft geleid -tot het gewenste resultaat.
Met des te meer voldoening kunnen
wij vaststellen, dat het optreden van
het N.V.V thans samen kon vallen
met een andere gezindheid van de
wetgevende instanties, v;aardoor het
mogelijk werd. snel en goed werk te
leveren. Hier is een volkomen billijke
regeling niet afgedwongen, doch de
billijkheid is van weerszijden erkend
en tenslotte vastgelegd in een regeling van het Departement van Sociale
Zaken, een regeling, die, zoals wil
reeds zeiden, de voortreffelijke eigenschap van eenvoudigheid en helderheid bezit, waardoor men er zeker
van kan zijn. dat dit UitvoeringsbeHiermee is een eind gekomen aan een sluit geen dode letter zal blijven, doch
strijd van een groep arbeiders, die integendeel van meet af aan irjn
twintig jaar lang heeft geduurd en volle uitwerking zal hebben.
die thans in enkele maanden de een- 'Aldus hebben -N.V.V. en Departement
voudigst mogelijke oplossing heeft van Sociale Zaken een gelukkig einde
• gevonden. Het is een regeling, die zeer gemaakt aan een. lange lijdensgeveel gelijkt op de verplichte sluitings- schiedenis. Wij menen er goed aan te
dagen van kapperszaken en van doen, hier nog eens het verloop van
slagerijen. Men bepaalt eenvoudig, de zaak te laten volgen, zoals de
dat op- een .zekere dag niemand zijn N.V.V.-Persdienst deze bij de totberoep in het openbaar mag uitoefe- standkoming van het* besluit heeft
nen en wij hebben^een regeling -ge- beschreven:
kregen, die even gemakkelijk toe te
Passen als te controleren is. In het
bijzonder wordt het nu veel eenvoudiger om de Arbeidsinspectie doeltreffender te doen zijn. Men heeft
geen gegoochel meer met regelingen Het Uitvoeringsbesluit van den waarvoor bijzondere dagen; iedereen, die nemend secretaris-generaal van het
op Maandag dans-; of amusements- Departement van Sociale Zaken,
muziek in een publieke gelegenheid waarbij aan de amusémentsmusici
laat horen, is in overtreding, behou- een vrije dag per week wordt toegedens dan fle uitvoeringen, die in kend, maakt een einde aan een jaren-,
artikel 3 - van het besluit zijn ge- lange strijd, die met name door de
noemd. Danslessen, waaraan niet Nederlandse
Toonkunstenaarsbond
meer dan 20 personen deelnemen en sinds ongeveer 1925 werd gevoerd.
onderwijsinrichtingen, waar de muziek Nadat deze bond een enquête had inbij het onderwijs wordt toegepast, gesteld en het onderwerp ook in de
vallen er 'buiten, terwijl ook muziek Tweede Kamer ter sprake was geop de openbare weg blijft toegestaan. komen, werden eindelijk in Februari
Een uitzondering is, zoals vanzelf 1928 door den minister van Arbeid bij
spreekt, ook gemaakt voor de radio, de Hoge Raad van Arbeid de ontweromdat men zich een radioprogram- pen van algemene maatregelen van
ma, waarin een gehele dag geen bestuur
betreffende de wekelijkse
muziek zou klinken, moeilijk kan
voorstellen. Bovendien neemt de rustdag voor toonkunstenaars aanradio een bijzondere plaats in. Wij hangig gemaakt. -Toch moest eerst
bezitten thans een rijksomroep en dit nog een commissie van advies worden
is dus geen instelling, die uit concur- benoemd. Dit geschiedde in Mei 1928.
rentie-overwegingen zijn muziek ten Op l Januari 1930 trad dan het Rustgehore brengt, "terwijl er evenmin ge- dagbesluit voor toonkunstenaars in
Vaar is voor een onvoldoend goede werking, echter uitsluitend voor mubehartiging van d% belangen van de sici, werkzaam in de bioscopen, termusici. De radio betaalt goed en de wijl de minister hetzelfde besluit ~P
arbeidsvoorwaarden zijn er niet al- advies van de Hoge Raad niet voor
leen goed geregeld, maar ook is het de overige musici van kracht verbedrijf zo'overzichtelijk, dat de Ar- klaarde, omdat daarvoor eerst de Arbeidsinspectie, indien dat nodig was, beidswet 1919 zou moeten worden gePrecies kan nagaan hoe de rusttijd wijzigd en wel in die zin. dat artiis verdeeld. Bij de radio hebben wij kel 62. dat voorschreef, dat ten minbovendien het grote voordeel, dat een ste zeventien maal per jaar die rustgezelschap niet uren achtereen voor dag op een Zondag zou vallen, voor
amusementsmuziek behoeft te zorgen", deze groep musici roet zou geiden.
zodat het duidelijk is, dat de radio- Inderdaad werd de Arbeidswet ^og
. Uitzendingen buiten deze regeling gewijzigd en kwam bij artikel 62 de
toevoeging: „van de laatste bepaling
dienen te vallen.
kan ten aanzien van toonkunstenaars, werkzaam in koffiehuizen en
hotels bij algemene maatregel van bestuur worden afgeweken". Hierdoor
Met nadruk wordt ook gezegd, dat was het dus mogelijk-geworden, het
een uitzondering wordt gemaakt voor Rustdagbesluit voor de bioscoopmusimechanische reproductie van muziek. ci ook voor de musici, werkzaam in
Öe café's en restaurants behoeven het pafé-restaurantbedrijf, van kracht
öus niet van muziek verstoken te zijn; te maken, zonder dat het noodzakeop de vrije dag van de musici kan lijk zou zijn, de vrije dag voor deze
4 öe stemming er in gebracht worden rnfasici zeventien maal per Jaar op
öoor middel van grammofoonplaten een Zondag te doen vallen.
£n radio-uitzendingen. Het is duide- Hiermede was de activiteit van den
lijk, dat een rustdagbesluit geen be- minister en van de Kamer te -dezen
trekking heeft pp mechanisch voort- opzichte evenwel volkomen uitgeput;
gebrachte muziek, maar het was nood- , de doorvoering van de wekelij use
zakelijk om dit toch even in het be- rustdag voor de musici kwam er niet.
sluit vast te leggen, omdat anders Bovendien had het Rustdagbesluit
Volgens de letter van de bepalingen voor musici in bioscopen practisch
ook deze muziek als verboden zou geen enkel resultaat: ons land werd
kunnen worden beschouwd
overstroomd met musici var vreemde
Hiermee is een zeer belangrij K resul- nationaliteit en tengevolge van de

musicerende en sprekende film werN.V.V.-PROPAGANDA-ACTIE
den de musici, nog zo kort geleden in
het genot gesteld van een wekelijkse Van der Bilt spreekt te Amersfoort
vrije dfeg, bedreigd met zeven vrije Op Woensdag 5 November komt Chr.
dagen per week. Het Rustdagbesluit v. d. Bilt uit Heerlen, voorzitter van
was in de practijk dan ook zeer moei- de Algemeae Nederlandse Mijnwerlijk door te voeren.
kersbond, spreken voor het N.V.V.Het is de heer A. Vermeulen, leider district Amersfoort. De vergadering
van de sociaal-economische afdeling wordt gehouden in zaal 4 van het
van het N.V V. geweest, die zich, op Volksgebouw, Snouckaertlaan 11, des
verzoek van de Nederlandse Toonkun- avonds om half acht. Het onderwerp
stenaarsbond. in April jl. weder op van zijn rede is: het pensioenvraagdit vraagstuk heeft geworpen, met stuk. Aangezien men bij de mijnen
als gevolg, dat een'ontwerp-rustdag- daarover nog al wat ervaring heeft
besluit voor musici, dat feitelijk in- en v. d. Bilt een uitstekende spreker
houdt een verdere doorvoering van is, verwachten wij, d»t er voor deze
de Arbeidswet 1919 ten opzichte van vergadering wel wat belangstelling
de musici, deze afdeling verliet. Be- zal zijn.
sprekingen volgden en thans is hie#aan het Uitvoeringsbesluit van den
secretaris-generaal van het Departement van Sociale Zaken gevolgd.
hieraan de hand wordt gehouden.
Het stemt tot grote voldoening, dat,
waar jarenlange actie niet tot resultaat mocht leiden, het* thans in zo
korte tijd aan de Nederlandse ToonDe ontknopingv van een jarenlange kunstenaarsbond en de sociaal-economische afdeling van het N:V.V. .3
actie is uiterst eenvoudig geworden
Een eenvoudig verbod betreffende gelukt, een gunstig resultaat te behet uitvoeren van amusementsmuzieK reiken. Een bewijs te meer voor de
op iedere Maandag doet automatisch doeltreffendheid van de vakbondsalle musici in den vervolge op deze actie-juist in deze tijd.
dag vrij zijn. Deze methode is veel Wij menen tenslotte ook met erkenteeenvoudiger en doelmatiger, dan dat lijkheid te moeten gewagen, zo bede musici een niet nader genoemde sloot .de N.V.V.-Persdienst, van de
dag per week vrij zouden hebben ge- grote en doeltreffende medewerking
kregen, orndat het dan voor de Ar- van het Departement van Sociale
beidsinspectie practisch onmogelijk Zaken bij het tot stand komen van
zou zijn geweest, te controleren of deze beslissing.

Volksontwikkeling
of goed lager onderwijs?
De keuze is niet moeilijk
aar aanleiding van de gepubliceerde plannen van de N.V.V.N
gemeenschap „Vreugde en Arbeid",
afdeling Volksontwikkeling, ontvingen
wij een briefje, waarin een onderwerp
aangesneden wordt, dat de aandacht
verdient. De inzender schrijft:
„Inderdaad ontbreekt er nog heel
wat aan de ontwikkeling van brede
lagen der bevolking. Nemen wij
maar het begin, het lager onderwijs, dat nog steeds te kampen
heeft met onvoldoende leerkrach-'
ten. Niet omdat ze «er niet zijn of
kunnen zijn, doch Wel omdat ze
niet betaald kunnen worden, ondanks de hoge belastingen, d.w z.
omdat niet een voldoend aantal
betaald kan worden."
De inzender zegt dan verder, dat hij
als arbeider zijn twee dochters heeft
laten leren, maar dat, toen zij klaar
waren, de vacatures ontbraken, terwijl de klassen overvol waren. Een
dezer dochters zegde het onderwijs
vaarwel, doch staat nu weer als
volontaire voor een klas van 33 leerlingen voor een salaris van f 25 per
maand.
„Zie,.dat is nu de grondoorzaaK van
het gebrek aan onderwijs voor
brede lagen der bevolking. Waar er
• nog aan verkleining den klassen
gedaan wordt, gaat dat voor een
deel door middel van kwekelingen
met acte of volontairs, die volledige
bevoegdheid ' hebben en de volle
onderwijzers taak op zich nemen,
maar hun ouders Keiasten met hun
onderhoud. De ouders der kwekelingen met acte of volontairs betalen dus feitelijk de kosten van
het onderwijs der lagere schoolleerli ngeii, waarvoor de overheid
geen geldmiddelen weet, te vinden,
terwijl ouders van onderwijzers als
regel arbeiders zijn, die zich opofferingen getroostten om hun kinderen wat meer te laten leren.
Het is nu toch geen tijd meer, dat
de ontwikkeling' van het volk nog
stagneren moet uit geldgebrek?

Want te grote klassen onthouden
aan de kinderen de zorg, waarop
- ze individueel recht hebben en
remmen de ontwikkelingskans. Onvoldoende onderwijs maakt steeds
weer aanvullend onderwijs aan volwassenen .nodig."
De inzender zal het met ons eens
zijn, dat zijn betoog eigenlijk niet
gaat tegen de plannen van „Vreugde
en Arbeidv. Immers, zolang de resulr
tatfen van ons lager onderwijs pover
zijn, zal, helaas, onderwijs aan volwassenen nodig blijven Wij zouden,
met den inzender, inderdaad niets
liever wensen dan dat deze volksontwikkeling overbodig ware. Maar zo
ver zijn we nog niet.
Intussen tast de briefschrijver het
kwaad in zijn wortel aati. Wij zijn
net volkomen met hem eens, dat de
keuze tussen volksontwikkeling en
goed lager onderwijs niet moeilijk is.
De klasse^ waren, door de bezuinigingswoede van onze aanpassingsregering, inderdaad veel en veel te
groot, zodat van degelijk onderwijs
geen sprake kon zijn. En de kwekeling met acte is niet ten onrechte
onze nationale schande genoemd.
Evenwel, er is weer hoop. Wat onmogelijk scheen is geschied: de leerlingenschaal is verlaagd. Zij het dan
ook, naar onze mening, lang niet genoeg. Het achtste leerjaar is ingevoerd en de achtjarige leerplicht zal
moeten volgen. Er blijven nog vele
wensen onvervuld, maar in" ieder geval is thans door .deze twee maatregelen de mogelijkheid geopend
«voorgoed een einde te maken aan het
instituut van den kwekeling met acte,
terwijl de achtjarige leerplicht, goed
toegepast, zelfs sinds jaren werkloze
onderwijzers weer aan werk zal kunnen helpen.
Er is veel, ontzaglijk veel schade gedaan aan ons lager onderwijs en
daarmede aan onze jeugd. Deze
schade kan niet op eenmaal worden
hersteld Alleen, wij kunnen weer in
de toekomst zien. Hopen wij, dat de
afdeling
Volksontwikkeling
van
„Vreugde en Arbeid' zo gauw mogelijk geliquideerd, kan worden!

et museum staat bij den gewonen
mens in een kwade reuk. Het
ruikt voor hem naar stof en verveling. Hij komt er niet graag. Als,
hij er toch eens binnenloopt, vindt
hij de vreemdste opeenhoping van
voorwerpen. Een -opeenhoping, die
nem meer verbijstert of verveelt dan,
vermaakt of bezighoudt. Scherven,
schilderijen, een oude stoel, borden,
.schalen, munten en sieraden in een
vitrine (tegenwoordig ook nog vaak
lege vitrines met een kaartje: „voorwerpen geëvacueerd"), wat oude kleren en vaandels en hoogstens een
enkel martelwerktuigje om de moderne behoefte aan sensatie althans
enigszins te bevredigen... ziedaar, wat
de gewone mens zich meestal herinnert van een museum: „Verboden de
voorwerpen aan te raken". En de bezoeker denkt: „een museum is niets
voor mij, alleen goed voor vacantiegangers, als het regent. Zo'n museum
is zeker ^alleen maar voor "specialisten
bedoeld. Je moet er van houden.
Anders wel mooi!"
In de practijk zijn dan ook de potjes
en pannetjes, de scherven en de schilderijen, de vaandels en vlaggen van
onze musea even slecht bezocht als
de lepelaarskolonie van het Naardermeer. Het volk heeft er even weinig
aan: En terwijl de lepelaars zich in
de rust van hun reservaat althans
nog vermenigvuldigen, kan men van
de inhoud der musea weinig anders
zeggen dat zij, afgezien van de. activiteit van ..de specialisten in enkele
van de bekendste, daar maar renteloos liggen met als enige resultaat:
wat werkverschaffing aan conciërges
en suppoosten, die zich soms meer
gevangenen darf gevangenbewaarders
voelen en die maar lopen te fjsberen
door lege zalen en de enkele zeldzame
bezoekers op de vingers kijken.
Hoe dat komt? De meeste musea - in
ons land zijn nog weinig anders dan
o u d h e i d k a m e r s . Het zijn verzamelplaatsen, waar enkele oude liefhebbers van oudheden hun verzame- •
lingen hebben samengebracht, waar
legaten en schenkingen zijn opgeslagen, waar hoogstens nog een enkel
plaatselijk oudheidkundig genootschap zijn zorgen over laat gaan.
Deze oudheidkamers staan buiten de
publieke belangstelling. Zij liggen
soms ook nog buiten de wetenschappelijke belangstelling en zijn heel
vaak nog niet behoorlijk geordend,
gerubriceerd en beschreven. Laat
staan dat zij deskundig zijn ingeschakeld in het culturele leven van de
plaats, waar zij liggen.
Vraag eens, in een plaats waar gij
komt, de weg naar het museum! De
meeste mensen zullen ü ternauwernood de weg. weten te wijaen en steevast luidt hun verzekering": „Het zal
wel mooi zijn, maar ik zelf ben er
nog nooit geweest."
Dat ligt aan veel oorzaken. Dat ligt
aan de school, die de jeugd niet de
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weg leert vinden naar de, voedingsbronnen van onze cultuur: naar het
toneel, naar de tentoonstelling, naar
het schoon van eigen omgeving en
natuurlijk ook niet... naar het museum!
Maar het ligt voor een groot deel ook
aan de musea-zelf. Voor een belangrijk d,eel zijn die musea immers weinig beter dan rommelhokken, onaantrekkelijk. De verzamelingen zijn
zonder bedoeling samengebracht en
zonder systeem tentoongesteld. Hoewel vanzelfsprekend plaatselijke oudheden meestal de- kern vormen van
de collectie is de,band met de eigen
omgeving vaak merkwaardig los.
Heeft er bijv. in 'de plaats een verzamelaar van Chinees porselein gewoond, dan zult gij in het museum
vaak meer plaats ingeruimd vinden

aan Chinese vazen dan aan de rijke
geschiedenis van de plaats zelf!
Een Indiaanse cano,- neusringen van
negervrouwen, beschilderde kalebassen uit West-Indië en Aziatische
kunst neemt in menige Nederlandse
oudheidkamer zo geen belangrijker,
dan toch een opzichtiger plaats in
dan de dingen, die de mensen iets
duidelijk kunnen maken over zichzelf.
Want ziehier de eigenlijke en meest
verwaarloosde taak van het museum:
de mens-zélf! Den mens onderrichten
over zichzelf. Hem thuis brengen in

zijn eigen omgeving. Hem meer leren
begrijpen van' zijn eigen tijd en zijn
eigen volk, door zijn kennis omtrent
het verleden en het heden te verdiepen.
Overal waar dat nog niet begrepen
is, is nog geen jichtend principe voor
de vele plaatselijke oudheidkamers
gevonden. Daar zijn ook nog niet de
vele sluimerende krachten van de
bevolking . en de levende belangstelling van school en kerk en verenigingen gewekt en in dienst gesteld van
dat éne, grote en belangrijke doel:
de stichting, opbouw en ordening van
een l e v e n d s t r e e k m u s e u m .
Maar overal, waar men althans een
ernstig begin daartoe heeft gemaakt,
bespeurt men een algehele verlevendiging van de belangstelling voor het
museum.
Zulk een voorbeeld levert de Zaanlandse Oudheidkamer. Deze oudheidkamer was eerst gehuisvest in
een zaaltje van het raadhuis, maar
thans heeft men de instelling ondergebracht in een echt mooi Zaans huis
aan de Zaan. De voorkant, een aardige gevel met een mooie deur staat
aan de hoofdstraat, de achterkant,
verrijkt met de typische Zaanse uitbouw, die de zeventiende-eeuwse
kooplui lieten maken als ze een goed
jaar hadden gemaakt en die ze dan
ook „bestjaerseindjes" doopten, staat
aan het water en spiegelt haar frisse
groene en witte verf in de Zaan.

BIJ DE FOTO's:
1. Het oude Zaanse costuum, „an den lijve"
gedemonstreerd.
2. Gezicht op de Zaanlandse
Oudheidkamer
vanaf het traag rimpelende water van de
Zaan. De uitbouw met
de mooi versierde top-~.
gevel is het „bestjaers'endje".
3. Kippebruggetje bij de
Zaandamse Havqn, dat
nog altijd in gebruik is.
Foto's:
A.P. • Oorthuys-Breyer)

Het huis is één van de mooiste huizen langs de Zaan, ook van binnen,
met beschilderd behang, betegeling en
betimmering, maar het is tegelijk een
gewoon huis. Het noodt tot binnenlopen en de bezoeker voelt zich niet
een kat in een vreemd pakhuis. Die
prettige sfeer wordt bevorderd door
de 'aanwezigheid van een conciërge,
die meer f» dan- een ambtenaar en die
niets lijkt op de gevangenis-suppoosten van zoveel musea Hij woont er
zelf, in enkele vrijgehouden vertrekken en ook daarom heeft het museum iets levends. De dochter des
huizes mee»de op de zomerdag, dat
wij er .toefden met haar boot aan de
Zaankant en even later zag men haar
met andere jonge Zaankanters als
een bruinvis door het water dartelen.
Stel u voor: een-museum, waaruit
men zo een duik kan nemen in fris
helder water!
De conciërge heeft veel hart voor
de zaak. Hij is, Zaankanter en leeft
met zijn museum* mee. Wat ook gemakkelijk gaat alsx men van- zoveel
kanten óók meeleven merkt. Het bezoek is vanzelfsprekend zeer toegenomen en het verheugende is, dat
het vooral bezoek uit de streek zelf
is. Vele Zaanse families hebben iets
uit hun oude familiebezit aan dit
museum af gestaa"n en menigmaal
hoort men een .bezoekster zeggen:
„Dit is "nog van grootmoeder!" of:
„Dat was van tante". Er 'zijn veel
familiebanden aan de Zaan en de
knoop tussen die banden vindt men
vaak terug in de Zaanlandse Oudheidkamer, die door voorgangers door
de hele streek wordt gewaardeerd.
Zoals het in de Zaanstreek kan, zo
kan het ook elders. Een museum moet
niet een stoffige bergplaats van oude
rommel zijn, 'waar slechts de specialist of de „oudheidkundige" liefhebber komt, maar het moet een levend
centrum zijn, waar elke streekbewoner iets terugvindt, dat hem interesseert en dat hem er aan herinnert
hoe het vroeger bij hem thuis was.
Of bij -rijn vader of grootvader. Het
moet het familie-album; de schatkamer en de geheimzinnige klerenkast zijn van een* hele grote familie,
van een hele streekfamilie. Dan is
het een Levend museum.
En men zal begrijpen dav naast het
natuurmonument het la.nd ook de
vorming en de beveiliging van cultuurmonumenten broodnodig heeft.
Belangrijker ^dan de lepelaar is de
levende mens!
M. Wolters.

VET WONDEB DEK
KUNSTSTOFFEN
r>

onger naar grondstoffen is het
kenmerk van onze tijd. De levensh
standaard, d.w.z. het goederenverbruik
per hoofd van de bevolking, is het
veelvoud van vroeger, omdat thans
twee en een half maal zoveel mensen
op aarde wonen als in 1800, bij de
aanvang van het Technische Tijdperk. Hoeveel kleurstoffen, zeep,
schoonheidsmiddelen, geneesmiddelen
en chemicaliën worden er thans niet
méér verbruikt dan vroeger. Daarbij
komt nog een serie nieuwe verbruiksartikelen, die. nodig zijn voor het
moderne verkeer: spoorweg, auto,
vliegmachine, voor radio, fotografie en
fikn. In al deze gevallen -komt dip
chemie thans de natuur als grondstof-producent te "hulp en schept
kunststoffen, die vaak weer ^ieuwe
vooruitzichten voor de techniek openen.
Wij noemen b.v. de kunstharsen. •
Aan deze producten zijn twee namen
onafscheidelijk verbonden, n.l. Adolf
von Baijer en Hendrik Leo Baekeland.
De laatste ontwikkelde uit de door
Baijer in 1872 beschreven op hars gelijkende stoffen een materiaal, dat hij
'• „Bakelite" noemde, eenÉ mengsel van
bijproducten van steenkoolteer, dat
thans over de gehele wereld bekend
is en de eerste kunsthars werd, die in
de techniek .een grote betekenis kreeg.
De bakelite-harsen kunnen in zuivere
toestand gebruikt worden voor de
fabricatie van sieraden, maar ook
' kunnen zij worden vermengd met
zaagsel, houtspaanders en ander afvalmateriaal, waardoor zij een buitengewone hardheid krijgen. Uit steenkool of cokes kunnen verschillende
sqorten harsen gewonnen worden,
waarvan de eigenschappen steeds op
een bepaalde manier ten nutte kunnen worden gemaakt voor verschilJende doeleinden.
In de electro-techniek zijn de kunstharsen . reeds lang onmisbaar geworden. Het meest bekend zijn stekkers, isolatie-onderdelen, telefoon-

toestellen e.d. Dat deze kunststoffen
zich zo goed voor. deze doeleinden
lenen, houdt verband met de geschikte eigenschappen ten opzichte
van electriciteit, h*t geringe gewicht
en de geringe gevoeligheid voor water
en chemische invloeden. Overal vindt
men ze verder verwerkt in de voorwerpen van het dagelijks gebruik.
Hier komen pas goed de uitstekende
eigenschappen tot hun recht. Een
kunstmarmeren bekleding van de
keuken is b.v. decoratief en daarbij
ongevoelig voor inwerkingen van
warmte, water en chemicaliën. De
houten handvatten van het gerei in
de keuken worden vervangen door die
van kunsthars en deze laatste blijken
beter te voldoen aan de eisen, die.het
gebruik er aan stelt. Zo zijn nog verschillende voorbeelden te noemen.
Platen voor muurbekleding van kunststoffen kan men langs foto-chemische weg van een bepaald patroon
voorzien, zodat zij sprekend gelijken
op hout- of natuursteensoorten.
Onder de druk 'van zeer krachtige
persen krijgen kunstharsen" de hardheid van metaal. Zij worden dan ook
in de laatste tijd herhaaldelijk gebruikt in de plaats van metalen, welke
zij door hun bijzondere eigenschappen
nog overtreffen. Zo kan men uit
kunsthars tandraderen vervaardigen,
die door hun geluidloze loop uitblinken en uitstekend voldoen. Een buitengewoon voordeel van deze raderen
is; dat zij niet met vet gesmeerd behoeven te worden. Wanneer ef regelmatig een druppeltje water op valt, is
dat voldoende. De „acrijlharsen",
waarvan de bekendste het ""„plexigum"
is, worden uit aethyleen gewonnen.
Deze harsen worden gebruikt voor de
vervaardiging van onbreekbaar glas.
Enkele lagen spiegelglas orn en om
met enkele.lagen van het glasheldere
gummi-achtige plexigum geven een.
glassoort, die zelfs bestand is tegen
revolverschoten.
Door.. Verschillende zachtmakende
stoffen kunnen verder uit sommige
kunststoffen zachte en harde 'gummiachtige producten gemaakt worden.
Een van deze is „Mipolam", dat voor
alle mogelijke doeleinden gebruikt.

kan worden, b.v. voor ' buizen, vloerbedekkingen en kabels. De laatstgenoemde producten staan geheel los
van het z.g. kunstrubber, dat vervaardigd wordt uit acetyleen, dat gemaakt wordt van steenkool, kalk en
-watergas. De eigenschappen van
kunstrubber zijn zelfs in sommige opzichten beter te noemen, dan die van
natuurrubber..

twijfelen, dat het tijdperk der scheikunde eens even belangrijk zal worden ais het tijdperk van het ijzer, dat
nu ten einde loopt. .
Het is een ontwikkeling, die van de
vroegste tijden af is waar te nemen.
De door de natuur verschafte stoffen,
zoals steen, hout en hoorn, werden
vervangen door bewerkte stoffen, als
bfons, ijzer en staal, alle producten
van menselijk vernuft en menselijke
arbeid. De nieuwe stoffen verdrongen
de oude stoffen, gedeeltelijk en -vergrootten anderzijds de middelen voor
technische ontplooiing. In onze tiid
verdringen de producten der scheikunde weer op hun beurt op sommige
terreinen ijzer en staal. Deze regel
geldt niet alleen voor grondstof arme •'
landen, of omdat men besparingen wil
toepassen, maar ook; omdat men b.v.
geen zilver gebruikt, waar met koper
kan worden volstaan. Zo zal men ook
in de toekomst geen ijzer of koper
meer gebruiken, waar kunststoffen en
lichte metalen voldoende zijn. Tevens
moet men in het oog houden, dat al
zijn de wereldvoorraden"aan bodem-,
schatten en natuurproducten geweldig,
in omvang, er toch een tijd zal komen,
dat de minerale stoffen, die gewonnen worden, zonder dat zij opnieuw
door de natuur word.en aangevuld,
uitgeput raken en als dat stadium bereikt is, is men geheel aangewezen op
de scheikunde. De vorderingen van
deze wetenschap wettigen het vertrouwen, dat zij ons op dat critiekè
ogenblik niet in de steek zal laten. •

Kunststoffen worden niet gemaakt om
het gebrek aan natuurlijke grondstoffen op te heffen, doch om materialen
te vervaardigen, die eigenschappen
bezitten, welke die van de natuurlijke
grondstoffen overtreffen; materialen,
die nog beter dan de natuurlijke
grondstoffen pasklaar gemaakt kunnen worden voor de verschillende
doeleinden. Men kan wel aannemen,
dat de scheikunde met het ontsluiten
van het gebied der kunststoffen een
resultaat bereikt heeft, dat ver-dragende gevolgen voor.-de ontwikkeling
der industrie zal hebben. Immers,
kunstharsen zijn betrekkelijk goedkoop en zullen op de duur waarschijnlijk zeer goedkoop worden, omdat hun ontwikkeling nog in een beginstadium verkeert. Men kan dus gerust aannemen, dat in de toekomst
het gebruik van kunststoffen zal toenemer^ in een mate, zoals thans steen
en hout gebruikt worden. En hoe groter het gebruik is, des te lager zal de
prijs zijn.
In de automobielindustrie hebben de
kunststoffen reeds hun intrede gedaan, evenals in de scheepsbouw, terwijl ook de luchtvaart reeds belang- BIJ Ï)E ILLUSTRATIES:
stelling toont voor deze nieuwe mateDe uitwerking van schoten op een plaat
rialen. Men behoeft er niet aan te ï.
veiligheidsglas, vervaardigd uit spiegelglas

en plexigum. De schoten, die op tien meter
o'jstand gelost werden, gingen er niet doorheen.
2. Het fraisen van tanden in een tandwtel
tan hardhout, z.g. Lignofol.
v
3. Tandraderen van Ligïtofol (hardhout),
die uitmunten door hun duurzaamheid en
geruisloze gang.
4. Muziekinstrumenten uit Plexiglas; het
•plexiglas leent z\ch door zijn waardevolle
eigenschappen ook tot, de vervaardiging
van muziekinstrumenten, waaraün het een
eigenaardig betoverende klank verleent.
5. Sieraden van.edelkunsthars: De kunstharsen zonder vulstof, de z.g. edelkunstharsen, worden tot vrolijk gekleurde sieraden en bierglazen van volmaakte vorm
verwerkt. ,
6. Natuur tegen techniek: De linker streng
is natuurrubber, de rechter streng is van
de. synthetische caoutchouc Buna vervaardigd. Na draai- en wringproeven was de
liatuurrubber geheel verwoest, de Bunastreng nog practisch onaangetast.
(Reproducties: D.I.F.)
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Vruchtbaar terrein, voor
de vakorganisatie—
H

et is een bekend verhaal, die geschiedenis van den landarbeider,
die midden in de nacht koeien ging
melken. Zijn vrouw had hem aangestoten: „Jan het is al licht; je hebt
je verslapen!", waarop hij uit bed was
gesprongen, in zijn kleren geschoten
en haastig naar de stal gestrompeld.
Hij vond wel, dat de koeien weinig
melk gaven, maar had er zich in zijn
slaperigheid nog geen rekenschap van
gegeven wat daar wel de oorzaak van
kon zijn, totdat hij' met de melk bij
het huis kwam en daar alles gesloten
vond. -Eerst toen ging hij naar zijn
eigen huisje terug om daar te .ontdekken, dat het twee uur in-de nacht
was. De lichte maan had hem, of
beter: zijn vrouw, parten gespeeid,
want zij dacht, dat het al schemerde,
terwijl alleen maar de volle maan
door de kleine ruitjes scheen
Een voorval als dit tekent wel het
leven van den landarbeider. Hij moet
er al uit als het nog nacht is en eerst

laat in de avond is hij klaar. Een geheel vrije Zondag is voor arbeiders in
de veehouderij een zeldzaamheid en
ondanks deze lange dagen is het loon
uiterst mager, om niet te zeggen armoedig. Een landarbeider, die gemiddeld ƒ20.— per week haalt, is al een
hele Piet en, als hij een goedkoop
huisje van den boer kan huren is hij
een bevoorrecht mens.
Desondanks verwondert men er zich
over, wanneer er onder de opgroeiende jeugd zo weinig belangstelling bestaat voor de landarbeid. Bij een
onderzoek, dat enkele jaren geleden
werd ingesteld en waarbij inlichtingen
werden ingewonnen over de toekomstplannen van de landarbeiderszoons,
werd van de ouders bijna eenstemmig
vernomen: „Wij zullen alles doen om
te zorgen, dat zij een ander beroep
kunnen lere,n dan dat van boerenarbeider"
»i
Er moei dus nog al heel wat veranderen in de positie van de land-

arbeiders, wil men een gezonde toestand krijgen, waarbij ook het jonge
geslacht met toewijding op het land
blijft werken. Het taoerenvak verdient
dat ten volle.. De landbouwproductie
. is mede één van, de grondslagen van
onze samenleving en het moet dus
mogelijk zijn om aan de werkers in
een zo belangrijk bedrijf het loon en
de levensvoorwaarden te verschaffen,
waarop de belangrijkheid van huri
arbeid recht geeft. Daarvoor te strijden is de taak van de Landarbeidersbond, die deze taak met een behoorlijke mate van succes en systematisch
verricht. Doch daarover later; laten
wij nu eerst de dag van den landarbeider eens bekijken.
Wij nemen een vasten arbeider, een
pajjrdeknecht. De man woont in een
huisje dicht bij de boerderij en is
daardoor zoiets als de voorman van
het bedrijf. Hij heeft zijn huisje, een
stukje tuin met soms een klein boomgaard j e, hij heeft meestal recht op
l a 2 liter 'melk per dag en soms mag
hij een schaap laten weiden, of krijgt
hij graskanten voor een geit. ' .
's Morgens om half vijf, vijf uur begint hij zijn dagtaak. Als hij~in de
warme paardenstal komt is zijn eerste
werk de paarden te voeren. Hij gooit
haver in de voerbakkeri en hooi in de
ruiven en terwijl de paarden vlijtig
staan te eten, rijdt de knecht de mest
uit de stallen Dan gaat hij de paarden rossen en kammen, vervolgens eet
hij meestal een paar boterhammen en
daarna begint het werk buiten Hij
spant zijn paarden in en trekt naar
het land Daar begint dan de lange
dag van den ploeger, 's Winters wordt
gewerkt van licht tot donker en in
maanden met meer daglicht van zes
uur 's morgens tot zes uur 's avonds.
Waar een collectief arbeidscontract is
afgesloten is de dagtaak meestal gunstiger verdeeld. Daar hebben wij een
tienurige arbeidsdag en bij donkere
winterdagen nog korter werktijd, wat
voorheen landarbeider al heel gunstig is
De middagschaft is vrij lang. Langzaam stappen de paarden van het
land terug naar huis en zij moeten
een ruime t'ijd hebben om hun voer

te kunnen verwerken. Minstens e
uur moeten zij op stal staan. In *
tijd eet de knecht zijn warme maalt™^
— dan slingert hij zijn drinkkrtföj
en soms nog een paar boterham10^
iri een zakje over zijn schouder, ^ »
de paarden weer op, klimt op de ^
van het linker paard en rijdt ï>a .
het land. En wéér grijpt de scï
van de ploeg in de. vette grond
wéér wordt voor na voor get
zodat geleidelijk de akker in Keitf1^
rechte strepen geploegd komt
liggen.
|t
Op zware grond kan een ploeger &
drie paarden een kwart hectare f
dag doen, op lichte grond is de opP _
vlakte groter, tot wel een halve fte
tare en bij het allerlichtste ploeg*6 ^'
het stoppelen, dat met een twe
schaarploeg kan gebeuren, kan ^
meer afgedaan worden. Is het laf!(,
bestemd voor wintergraan, dan K<'P\
aanstonds" de zaaimachine,. die " ^
zaaigraan uit zijn vele pijpen 'a (
rollen, over de kluiten heen, on> ^e.e
gevolgd te; worden door een eg. ^
het zaad met fijne kruimels S1'0'
bedekt.
' Het laatste land, dat niet meer
de winter bezaaid wordt, wordt
geploegd en blijft dan zo liggen to'
het volgend voorjaar voor zoï^
granen, erwten, aardappels, bie*
vlas of wat het bedrijf verder aan & ,
wassen mag omvatten. Als vaste ^ ,^
geldt, dat al het ploegwerk v°
Kerstmis gedaan moet zijn.
_j
Mid'den-winter brengt een aali.et
weken van betrekkelijke rust. OP {
land kan er niet worden ge*e) ,,
Maar dan is er vaak te dorsen, a a ,
appels moeten worden afgele v .
gereedschappen, wagens en :
worden nagekeken; korenzakkeïi wof'
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Het werk van den landarbeider
Een goede landarbeider is »a" e
aardappels rooien, hij kan pl° ;
kan oogsten. Het- is een b^°« *<
en vakkennis wordt vereist ^%;
betaald. In dit artikel gevenn »*rf
die in de loop van een dag ?
loisselt en dan weer bij z
enkele momenten van de

nt
het

en

-te

hersteld, het voeren van de
°eien brengt meer werk met zich
maar over het algemeen zijn dit
ae rustigste weken van het jaar
den landarbeider. Voor velen van
eri
trouwens ook al te rustig, want
6Ze
tijd is die van de regelmatig
ru
gkerende seizpenwerkloosheid en
s
van belangrijk geringere inkom11
'7 - Gelukkig dan weer de arbeider,
e
lid is van de bond en daardoor
een werkloosheidsuitkering
k r%t van omstreeks 70 pet. van zijn
°
Van veel waarde is, dat het
„. — „ad en de regeling va,n de
^rsoneelsbezetting. bij verordening
, ans nodeloze werkloosheid voor-

de hooitijd en ongemerkt gaat die
weer over in de korenoogst.
Daar tussenin valt dan nog het
maaien van koolzaad voor de boeren,
die dit 'ge was verbouwd hebben en zo
is het héle jaar, voor den boer en dus
voor den boerenarbeider een aaneenschakeling van voortdurend zw;ü'e
arbeid, met als vacantie er slechts tmsen de midwinterweken, al heeft de
vakbond op dit punt de laatste tijd
wel iets bereikt.

Nu de onverkoopbare overvloed van
de crisisjaren plaats gemaakt heeft
voor een schaarste aan levensmiddelen, is het boerenvak geen cnvoor°°r de vaste arbeiders komt er al
deligê bezigheid . . . . voor de boeren.
'POedig weer nieuw werk. Als het land
1 F
begint op te drogen, is / De landarbeidersionen zijn echter nog
rtd T ebruari
lang niet op het peil, waarop zij
tijd weer aangebroken om de
zouden moeten staan in verhouding
j?ieüwe zaaitijd voor te bereiden. Eind
tot de betekenis van de arbeid voor
| e bruari worden hier en daar al
het gehele volk. De lonen lopen op
- r wten gezaaid en in begin Maart de
het ogenblik van 28 tot 33 cent, al
"ste haver. Kort daarop volgen de
naar gelang de streek van het land.
oaiergerst en de zomertarwe en teges
Voor
bijzondere
werkzaamheden
wordt het tijd om de mest naar
et
wordt dikwijls een toeslag verleend.
land te rijden. Nauwelijks is dat
De weeklonen lopen van f 17.— tot
> e beurd of wij zitten al weer midden
ƒ 23.—, terwijl vele arbeiders .Yhans
het aardappelpoten en dit werk
ook recht op vacantie hebben gekre°et haastig -afgemaakt worden, omgen van 3 tot 6 dagen per jaar.
.at het hoog tijd wordt om de bieten
»®
Hoe \meer collectieve contracten er
o Zaaien Daarmee zijn wij dan aana
worden afgesloten, des te beter zal de
ftd in begin Mei en daar tussen0r
positie van de landarbeiders worden.
j.- zijn wij druk bezig om de granen
De vakbond streeft naar een lande*
y schoffelen, te eggen en te rollen.
lijk geldend mantelcontract, waarbij
i
tv,°eser was de maand Mei te^nelijk
de algemene bepalingen voor het get
Va
Waar het toenemende gebruik
hele land eensluidend zullen zijn. Het
P ^
^r1 inkuilen van groerlvoer brengt
is echter zaak om de plaats van den
Inet zicl1 mee dat in de maand
A' ' M l•
'
landarbeider in de maatschappij blija»r ^
^ °nafgebroken druk wordt gewerkt
?vef
vend te verbeteren. De eerste eis
's
hpf1 ^e* maaien en binnenrijden van
ti&
^ eerste jonge gras, klaver, enz. Is
daartoe is een blijvende grotere waardering voor de boerenarbeid. Een vertf°
achter de rug, dan staan wij voor
x N*.
dieping van de samenhang van de
volksgemeenschap is daartoe noodzakelijk.
i
elk ander beroep.
Mis H
De
gedachte,
dat
wij
allen
slechts
- V kan maaien, hij kan
voor elkaar en door elkaar kunnen
nelken, hij kan saaien en hij
en
Brote mate
van nujiuiyitem
handigheid
oei""' \e>' %
urüf
maie van
=
werken, moet zo opgevat worden, dat
rö/ , "'w-e
arv r maar zo n laa
ist
d r
jfl *elaarvo
° de
''
S loon . |
een ieder, die ee'n werkzaam aan}en lij >'
f
Van
'
landarbeid", zoals
l
nve tifcialfZ?
deel neemt in de voortbrenging,
n
aanaen van
et aar steeds
l
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b i
recht heeft op levensvoorwaarden,
zijn VA ei1 \ f ,jerugkomt. Onze foto's geven
, artei"
'et landelijke leven.
die in overeenstemming zijn met het
'foto's: A.P. - Oortliuys-Breyer).
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Hoe dat moet geschieden, zal ,voor
een groot deel afhangen van de ontwikkeling van de toekomst, maar wel
kan dit worden gezegd, dat een goed
loon alleen kan worden betaald uit
een hoger waardeproductie. Het Ne-'
derlandse boerenbedrijf moet daarom
zo worden geleid, dat het een zo hoog
mogelijke waarde oplevert. Behalve
ordening van het landgebruik,.krachtige landaanwinning en -verbetering
ten behoeve van onze tienduizenden
zoons van boeren en arbeiders, die
tevergeefs naar een bedrijfje uitzien,
is om dat doel te bereiken intensivering van het landbouwbedrijf nodiger dan ooit. Daartoe moet het veredelingsbedrijf in ere worden gehouden; pootaardappels worden jmmers
duurder verkocht dan eetaardappels.,
Intensieve veehouderij, vooral die vari
varkens en kippen, schept (ook al
door de verwerking en de verhandeling van de producten) een grotere

arbeidsgelegenheid
dan
extensieve
graanfaouw, terwijl de tuinbouw de
kroon spant wat de mogelijkheid
betreft tot nuttige- tewerkstelling van
arbeidskrachten.

Wil onze landbouw deze bedrij f srichting kunnen blijven volgen, dan is
het noodzakelijk, dat de welvaart,
zowel in Nederland alleen als in geheel West- en Centraal Europa, zo
hoog mogelijk wordt opgevoerd en de
beste weg daartoe is een economische
overeenstemming van deze gebieden,
want slechts in een Verenigd Europa
kunnen wij met voordeel de arbeidsverdeling toepassen, welke voor onze
landbouw het aangewezen middel is
om niet alleen de boeren, maar ook
de landarbeiders tot gewaardeerde en
goedbetaalde werkers te maken.
-

VISSENLEVEN
IN DE HERFST
,

^" o- langzamerhand bergen de
L, hengelaars' hun simmetjes voor
witvis en karper In 'de kast en komen de oaars- en -snoeksnoeren te
voorschijn 't Is ongeveer afgelopen
met dB rietvoorn en de roofvissen
komen weer aan bod.
Dat wijst erop. dat er in deze weken
iets verandert in het leven der visr
sen en al kunnen we zelf daarvan
maar betrekkelijk weinig waarnemen,
toch loont het de moeite om er eens
enige aandacht aan te schenken.
Zelfs geroutineerde hengelaars weten
namelijk over het algemeen vaai het
leven der vissen maar een bitter
schijntje af! En toch.zijn er onder
de geschubde . waterbewcners soorten, die van alle markten thuis zijn.
We kennen trekkende vissen, we
kennen ook vissen die een winterslaap houden Die winterslaap begint voor een paar soorten in de
maanden October en November. Verschillende witvisseii en ook de gladde
zeelten zijn in deze tijd van het jaar
bijzonder traag en lui. Blei en brasem kruipen - binnenkort diep in de
modder weg en liggen daar, dan.
half verstijfd en zo goed als zonder
zich te bewegen, zonde^ ook voedsel
.tot zich te nemen. Liefst zoeken zij
natuurlijk wat dieper water op, want
daar hebben zij bij vorst niet zd
gauw last.van het ijs. Vooral de grote
karpers, die ook in ons land ^norm
groot kunnen worden, (er zijn exe.mplaren van meer dan een meter
lang gevangen) zoeken het diepste
water van de plassen op en kiezen
zich daar een plaatsje- op of iri de
bodem. En ook zij olijven daar
wekenlang roerloos liggen, zonder
:ook zelfs maar naar eten te talen.
Maar in het water raken elkaar de
uitersten wel heel sterk' Wanneer de
meeste vissen lui en loom de dagen
van herfst en winter verslapen zijn
er al andere soorten, die volop aan
het eieren leggen zijn. Daartoe behoren bijvoorbeeld de forellen uit
onze Zuidlimburgse beken, die hartje
winter hun eieren leggen in dat hel-, 1
dere water Die eieren zijn ongeveer
zo groot als een erwt en " kunnen
heel goed tegen de koude. In Februari komen daaruit-reeds de jonge
forellen. heel vreemd gevormde dieren, die echter niets te eten vinden
zo vroeg in het jaar. Maar geen nood,
' er is voor gezorgd, dat zij geen honger zullen hebben. Aan hun kop
hangt namelijk bij hun geboorte een
dooierzak, vol " met voedingsstoffen,
en daarmee kunnen de jonge forel_len zich in de eerste weken voeden. Wanneer- die dooierzak leeg is leven
er al genoeg kleine -dieren om de
jonge vissen in het leven te houden.
Wij zeiden al, dat er ook 'vissen zijn
die trekken, precies als de vogels.
Wanneer men In November in de
slootjes zou gaan vissen met een
. schepnet, zou men geen enkel gewoon stekelbaarsje vangen, terwijl
te einde Juli bij tientallen werden
gevangen. Dat is geen wonder want de driedoornige stekeltjes trekken
reeds in October,, en wel naar
zee* Dat is wel heeJ vreemd, dat
sommige zoetwatervissen ook in zee
kunnen leven, en dat overschakelen
van zoet- naar zoutwatervis schijnt
voor hen maar een klein kunstje te
zijn. In de eerste weken van Maart
trekken de stekelbaarzen weer naar
het zoete water terug, en dat is te
bemerken, wanneer men aan de kust
woont. Want waar sluizen zijn, die
•het binnenwater van zee scheiden,
worden de stekeltjes natuurlijk opgehouden, en daar zijn zij in die tijd'
•torj tientallen tegelijk te vangen.
Er zijn onder de, vissen nog meer
van die reizigers, die van zoet naar
zout water trekken of het zo maar
niets is. En een der mooiste voorbeelden daarvan is de bot, die wonderlijke, platte vis die eigenlijk in
het zoute water thuishoort, maar in
zomer en herfst overal op de rivieren te vangen is, zelfs wel in Duitsland in de Rijn. Maar wanneer
Januari in het land is. dan Keren
alle botten het zoete water hun
staart toe en zwemmen naar zee,
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waar zij In Februari bruiloft vieren.
Er zijn maar een paar plaatsen
waar do, jonge botteri geboren worden, en dat zijn zandbanken voor de
kust, zoals de 'Haaksgronden voor
Terschélling en de Vlaamse banken
voor de- Belgische kust. En in April
keren dan de botten weer naar het
zoete water terug Maai niet altijd
naar dezelfde' plaatsen vanwaar zij
zijn gekomen, want de bot is een
echte zwerver Nu zal men wellicht
vragen: Hoe weet men dat? Want
een bot is een bot
en veel verschil is
er niet tussen % te zien. Maar men
denke aan de vogels. Daar is de trek
van opgelost door pootringen. En
botten hebben wel geen poten, maar
toch zijn er. vooral ijft de laatste
jaren duizenden en duizenden botten geringd, met een soort' drukknoop aan de achterzijde van het
lichaam, dicht bij de staart. Last
schijnt die bot daarvan niet te hebben, en wanneer de botten met zo'n
genummerde ring nu weer worden
opgevist, kan men bepaien waar zij
vroeger al eens waren. Zo zijn tal
van merkwaardige dingen aan het
licht gekomen. Er zijn op de Wadden
van Terschélling botten gevangen die
in de Noorse fjorden waren . „geringd", en in de Sont' tussen Denemarken en Zw.eden ving men bot.
die in ons IJselmeer van een drukknoop was voorzien Die bot is dus
een echte rusteloze zwerver.
Behalve het trekken en overwinteren van de vissen is ook, de groei en
de leef tijdsbepaling interessant. Dit
is eveneens een onderwerp waarover
nog weinig bekend is.
Lang heeft men' naar. een methode
gezocht om de leeftijd der vissen te
bepalen, totdat men opmerkte, dat
de beenstukken een duidelijke streping vertonen, te vergelijken met de
jaarringen die men in heo hout der
bomen aantreft Het ontstaan van
die ringen is bij bomen ei? vissen
nagenoeg gelijk. Immers, bij de bomen staat de groei in de winter stil
en vormen zich geer. brede ringen,1
maar donkere strepen, terwijl in de
zomer, bij veel voedsel en meer
warmte, zich brede lagen ;nieuw
hout afzetten Bij de vissen houden vele soorten een winterslaap
en groeien dan vrijwel niet, terwijl andere soorten weliswaar geen
winterslaap houden, maar toch door
-de lage temperatuur al hun Levensprocessen aanzienlijk vertragen. Bovendien kan men voor alle soorten
vis de stelling vasthouden, dat in de
voortplantingstijd geen voedsel wordt
opgenomen en de groei dan vrijwel
stilstaat. In zomer en yroeg-herfst
eten de vissen echter zeer veel én
groeien snel. Zo worden in de beenstukken iedei, jaar ringen afgezet,
die in het kieuwdeksel vaak -met het
blote oog reeds .te zien zij.n.
Dat is dan één manier, maar dat
is niet de zuiverste. Deze is gelegen
in het onderzoek der schubben. Een
vissenschub bestaat uit twee delen,
n.l. een dun. doorzichtig deel zonder
bepaalde structuur en een halfcirkelvormig gedeelte, waarin men duidelijk de jaarringen'ziet lopen. Door
schubbenonderzoek
(een gewone
kwestie van groeiringen tellen) is
men tot de conclusie gekomen, dat
de haring in het gunstigste geval 25
jaar oud kari worden en dat de
wijfjes voor het eerst kuit schieten,
wanneer zij 4 jaar oud zijn. Het wegvangen van har;ng, jonger dan vier
jaar, is dus schadelijk voor de visstand.
Daar de jaarringen overeenkomen
met de lengtegroei en deze afhangt
van de al of niet gunstige levensomstandigheden in bepaalde jaren,
kan men uit de wisselende breedte
der jaarringen ook bepalen, . welke
jaren voor de vissen ongunstig en •
welke gunstig ^waren. Hieruit kunnen
dan weer allerlei voorwaarden ge- (
haald worden, die voor een goede
visstand van belang zijn.
Tenslotte kan men thans een aantal
maximum-leef'ijden noemen van vissen, die onderzocht zijn op hun groeiringen. Deze onderzoekingen zijn

voornamelijk verricht door den Britsen geleerde Flower in'de jaren
1930—1937. Hij kwam tot de conclifsie, dat de meervallen de hoogste
leeftijd kunnen bereiken, n.l. 60 jaar.
Meer dan een gemiddeïde mensenleeftijd bereikt 'ook de paling, die
het, tot 55 jaar kan brengen. Maar
dan is het ook een knaap, die alleen
in vissersdromen voorkomt! Van de
karpersoorten wordt de spiegejkarper
het oudst: hij kan 47 jaar hg^len. De
heilbot haalt 40 jaar, de schol 25 en
de forel 18 jaar. En hoe een brasem
ook kan tegenspartelen na zijn opsteek, ouder dan 17 jaar kan hij
nooit zijn.
Het merkwaardigste van deze onderzoekingen is, dat de snoek, die toch
een respectabele,- lengte kan bereiken en in dat opzicht voor de. karper
niet behoeft onder te doen, lang niet
zo oud wordt. De machtigste exemplaren bleken een jaar of vijftien
oud te zijn.
Sommige herrgelaars zullen misschien
denken, dat dienen die karper, die
toen werd misgeslagen, wel een honderd jaar oud was maar dat neemt
niet weg, dat de wetenschappelijke
feiten het anders bewijzen.TSn wie
eraan twijfelt, kan het zelf controleren aan kieuwdeksels en schubben.

schijnende vraagstukken worden tegelijk ingewacht tot uiterlijk 18 November.
Adresseren: Redactie Weekblad „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam. Op
adres duidelijk Damrubriek vermelden,
f
Klasse A

No. 5.

G. LAURENT.
Zwart.

Wit.
Zwart: 10 sch. op 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
18, 22 erf 26. Dam op 16.
Wit: 11 sch. op 19. 24, 25, 27, 29/31,
32, 34, 35, 39 en 42.
*

f*.

Dam.-ru.bnek

No. 6.
L. TËVAN
, Zwart

Iets over partijvraagstukken
Ook in stellingen, die veel aan een
partij doen denken, kan men aardige
vraagstukken
samenstellen. Men
neemt dan bijv. een veel voorkomende slag en gaat die vervolgens veranderen. Natuurlijk moet die' wijziging een .reden van bestaan hebben
en iets aardigs inhouden, dat niet
overbekend is. Van die slag kan men
verder nog. een lokz'et maken, z,odat
Wit
de partij, die denkt te winnen, nu
bedrogen uitkomt.
9 sch. op 2, 5, 6, 7, 11, 16,
In df volgende stelling dreigt zwart 19,Zwart:
28 en 29. Dam op 8.
met*en slag, die soms voordelig is.
11 sch. op 15, 18, 20, 26, 30, 36,
De stand is nu zó veranderd, dat in 37,Wit:
39, 43, 48 en 49.
dit geval juist wit de partij zou winr
nen. De opgave zou dus kunnen zijn:
Klasse B
„Wit begint en" lokt een foutzet uit."
Als zwart daarop ingaat, is het verNo. 5.
loop als volgt:
C. KROONEN te Hellendoorn.
Zwart.
Zwart

Wit

Zwart: 15 s'ch. op 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13,
15, 16, 18, 19, 23, 24, 26 en 35.
Wit: 15 sch. op 27, 28, 32, 33, 37 t/m
44, 46, 48 en 49.
Wit 40—34, zwart 24^-29, wit 33 x
24, zwart 19x30, wit 28x17, zwart
11X31, wit 34x25, zwart 31—36. Als
alles goed ging, zou zwart nu op dam
komen ten koste van slechts één
stuk. Maar er volgt: wit 37—31: zwart
26x28, wit 44—40, zwart 35x33, wit
38x29, zwart 36x38 en wit 43x1.
Op dit gebied valt nog" heel wat te
ontdekken en het zoeken" is dus
lonend.

Wit
Zwart: 5 sch. op 11, 12, 13, 24 en 40.
Wit: 7 sch. op 23. 27, 28, 33, 37, 39 en
49.
No. 6.
. C. KROONEN te Hellendoorn.
Zwart *
t

De. vraagstukken van deze week

Door plaatsgebrek moesten in ons
nummer van 10 Octotaer de vraagstukken achterwege blijven. De wedstrijd zal'nu in iedere klasse bestaan
uit 8 vraagstukken. In klasse A heeft
no. 5 een motief, dat meermalen fce' werkt is. In no. 6 zai men de oplossing licht op een andere manier zoeken dan. deze in werkelijkheid gaat.
In klasse B twee geslaagde eerste
inzendingen.
Oplossingen van de in October ver-

Wit

Zwart: 8 seh. op 2, 12, 18, 19, 22, 29,
36 en 40.
Wit: 8 sch. op 11, 25, 32, 35. 38, 44, 47
en 49.
Voor alle vraagstukken geldt: J
begint en wint."

luf l fllfi
De spanning van den tijd moet ons volk
kunnen doorstaan. Het zal dit dés te beter
kunnen naarmate meer socialisten van de
daad zijn samengesmeed in een ijzersterke
arbeidsgemeenschap.
Daarom, ^eenverbrokkeling, maar eenheid. Treedt toe tot het Nederlandsen
Verbond van

N. V. V.
AMStl

ARBEIDSKAMERAAD,

Zorg dat niemand buiten de rijen van het Vakverbond blijft staan en laat onderstaande strook
door Uw niet-georganiseerden vakgenoot invullen.

Ondergcteekende verzoekt hiermede ingeschreven Jte. wórden als lid van het N.V.V. en ziet daartoe nadere Inlichtingen.-tegemoet.
Naam

8
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•c
§
b»
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Werkzaam als

...\..

Beroep
' Straat

bij (firmanaam)

te

Datvim

k

Handteekening -

S.V.P. Duidelijk invullen met hiokletters. Toe te zenden aan liet Ncil Verb. van VakvereenÏKingen - P. C. Hooftstr. 178-180. A'uam
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VOOR DE VROUW .

De Lange winteravonden
zijn heel wat mensen, die op^
tegen de lange winteravonEden,rzienwelke
nu voor de deur staan.

Eigenlijk is het een idée-fixe, want
in werkelijkheid zijn de a'vonden nu
minder lang dan in de normale omstandigheden
Door de invoering van de middeneuropese tijd voor ons land en de
handhaving van de zomertijd,, zijn
de avonden feitelijk een uur en veertig 'minuten korten dan vroeger.
Ze lijken langer
Wanneer de avonden desondanks
thans langer l ij k e n, is zulks toe te
schrijven aan de verduisteringsmaatgelen, welke ons noodzaken, de gordijnen neer te laten, zodra we het
licht hebben ontstoken In gewone
tijd konden we nog een poosje schemeren en omdat we daarbij de gordijnen open lieten, schenen de
avonden niet zó lang, als ze werkelijk waren. In die tijd bleven de kinderen, als 'het tenminste niet al te
koud was. na schooltijd nog wel op
straat 'spelen. Straks, als het weer
veel vroeger donker is, eullen de
kleuters niet alleen uit zich-aelf liever thuis blijven, maar ook moeder
zal niet goedvinden,' dat zij in de
duisternis op straat zijn. Wij, volwassenen, blijven trouwens ook veel
liever thuis als het buiten donker is.
Iedereen, die, lid is van de een of
andere vereniging van vermaak, zal
beamen, dat hij gedurende de vorige
winter menig verenigings- of clubavondje heeft overgeslagen. De
duisternis is iiu eenmaal weinig aanlokkelijk en het ligt dan ook voor de
hand, dat jong en oud er de voorkeur aan geeft, de winteravonden bij
4e huiselijke haard door te brengen.
Het komt op moeder aan

Dit onvermijdelijke gevolg van de
verduisteringsmaatregelen
stelt eeh!
ter aan het gezinsleven bijzondere eisen — inzonderheid aan de
vrouw des huizes, die uit de aard
van haar taak als moeder, als de spil
van het gezin moet worden beschouwd. Daarmede willen we natuurlijk niets te kort doen aan het
vaderlijk gezag. Het is nu eenmaal
ao, dat moeder het meest met de
kinderen moet optobben, omdat
vader het grootste deel van de dag
op, z'n werk is. We spreken daSfr nog
niet. eens van de gevallen, waarin de
mannen in de continubedrijven werkzaam zijn of ver van huis in het
onderhoud van hun gezin moeten
voorzien. Deze vaders kunnen zich
practisch helemaal niet met de kinderen bemoeien.
Wij behoeven de vrouwen waarlijk
niet te vertellen, hoe ontzettend
moeilijk het dikwijls is, de vrede
tussen de kinderen te bewaren Ieder
kind heeft zijn eigenaardigheden en
maar hoogst zelden gebeurt het dat
kinderen uit hetzelfde gezin hetzelfde karakter hebben. Met grote
kinderen, die er reeds een eigen ,,ik"
op nahouden, is het vaak nog minder
eenvoudig om onderlinge conflicten
te vermijden Soms zijn het onbetekenende
voorvalletjes met nog
on'betekenender oorzaken. Moeder,
Öie de karaktereigenschappen van
haar kinderen kent, is dan weer
de
onpartijdige „scheidsrechter". } Haar
grote kunst is, door geven en nemen
zó de ruzietjes te beslechten, dat ze
de een niet voortrekt boven de ander,
al zal zij' niet nalaten, dat kind het
meest te vermanen of te berispen,
dat deze terechtwijzingen het meest
heeft verdiend.
Tijdens de winteravonden, als allen
zo .vroeg thuis zijn. wordt deze taak.
voor -moeder er niet gemakkelijker
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op en zij ziet zich naast de beslommeringen van alle dag, haar pogingen om alles' in het huishouden zo
gesmeerd mogelijk te doen lopen,
voor nieuwe moeilijkheden geplaatst,
waarvan de mannen zich soms geen
idee kunnen vormen. Dikwijls zal zij
deze moeilijkheden alléén dragen,
omdat zij er tegen op ziet, het vader,
die toch ook z1!! zorgen heeft, met
de- kleine voorvalletjes in het gezin
lastig te maken Op z'n hoogst zou
ze er mee bereiken, dat, wanneer
vader zich ei mee ging bemoeien, een
reeds vergeten incident weer werd
opgerakeld...
Het is inderdaad een heel probleem,
de kinderen zo te „regeren", dat de
lange winteravonden, evenals dé
grote vaeantie, • voor moeder geen
obsessie worden En toch.... met een
beetje goede wil en een flinke dosis
tact zal het mogelijk zijn, juist de
winteravonden te gebruiken om de
kinderen zoveel verdraagzaamheid bijte brengen, dat we misschien later
zelfs kunnen zeggen, dat de verduisteringsmaatregelen een heilzame
invloed hebben gehad op het gezinsleven en tot de versterking van de
gezinsband hebben bijgedragen.

Vermijd
Een eerste vereiste is, dat moeder
leiding geeft aan de wijze, waarop
de avonden nullen worden doorgebracht. Men vergete niet, dat verveling de grootste invloed op het
humeur van kinderen heeft. Ledigheid . is des deivels oorkussen! Dit
betekent dus. dat we er vóór alles
vogf moeten zorgen, dat de kinderen
worden beziggehouden. Hiervoor algemene regels te stellen is practisch
onmogelijk, omdat veel afhankelijk is
van de geaardheid en aanleg der
kinderen en van de mate van welstand der ouders. Zo kan b.v. moeilijk aan een gezin, waar nooit aan
muziek is gedaan, het advies worden
gegeven: ga een uurtje met de kinderen musiceren.
Laten we dus eenvoudiger ^niddelen
aan de hand doen. De voornaamste
hiervan is. dat er orde en regel in
het gezin moet heersen.
De kleintjes vroeg naar bed
Daartoe houden we ons in de eerste
•plaats aan het klokje van gehoorzaamheid: 's Avonds na zeven uur
geen kleine kinderen meer over - de
vloer. Zijn ze nog geen tien jaar oud,
dan stoppen we ze op dat uur onder
de wol. Iets oudere kinderen mogen
een uurtje langer opblijven. Het optij d-naar-beci-gaan is voor kinderen
van deze leeftijd heel goed. en voor
moeder betekent het, dat ze 's avonds
een paar uur de handen vrij heeft
en met de grote kinderen de rest van
de avond gezellig kan doorbrengen.
Hiervoor is het mede van belang, dat
de kinderen het maken van hun
huiswerk niet nodeloos uitstellen,
direct beginnen als ze uit school
komen'.
Na het avondeten tracht moeder de
kinderen bezig te houden met gezelschapsspelen. Niet iedere avond hetzelfde spelletje, want dat kan ook
vervelend worden. Het is al voorgekomen, dat mensen avond na
avond „mens, erger je niet" speelden... tot grote ergernis van hen, die
er spoedig genoeg van" hadden! Laten
we de kinderen echter uit principe
niet om geld laten spelen. W£ maken
er geen gokjes van, ook al niet, omdat het spelen om geld tot een prikkelbare stemming en dus tot onaangenaamheden kan leiden.
Voor de afwisseling worden de
avonduren door de meisjes besteed
met naaien of handwerken, terwijl

de jongens een ander nuttig werkje voor, dat een extra schoteltje mosverrichten. Een mooi boek om zelf selen, dip niet duur en niet op de
te lezen, dan wel om voorgelezen te . Don zijn, op Zaterdagavond bij vader
worden door vader of een van de en de kinderen best in de smaak zal
oudere zoons, is iets, wat zeker niet vallen
op het laatste plan hoeft „te staan.
We zouden alle moeders willen aanWe houden natuurlijs ook rekening raden, haar gehele persoonlijkheid in
met de radio, die tegenwoordig een te zetten, om de lange winterbelangrijke rol in de.huiskamer ver- avonden zodoende tot de gelukkigste
vult. Moeder zal er echter naar moe- uren van het gezinsleven te maken.
ten streven, een compromis te vinden Er zijn talloze manieren voor, als de
tussen de liefhebbers van bepaalde wil en de lust maar aanwezig zijn.
muziek of tussen de gezinsleden, die
wel naar de radio willen luisteren en
hen, die liever een boek willen Jezen.
Wie geeft een goede wenk?
Zaterdag- of Zondagavond
iets extra's
Verder kan moeder de gezelligheid
nog verhogen, door allen bij tijd en
wijle, vooral op Zaterdag- of Zondagavond, op een kleine tractatie te
onthalen. Een snoepje hoeft niet veel
te kosten en evenmin is het daar
altijd voor nodig de distributiebonnen aan te spreken. We stellen ons

Doelmatig toebereide
wintergroenten
oals we de vorige week hebben
besproken, hangt de* verteerbaarZ
heid van de groente voor een groot

Nu wij dit onderwerp hebben aangesneden, houden we ons aanbevolen
voor alle raadgevingen, die met dit
onderwerp verband houden. We zullen iedere wenk, welke er toe kan
bijdragen de huiselijke gezelligheid
gedurende de winteravonden te bevorderen, gaarne in ons blad publiceren, zodat al onze lezeressen die
toch' eigenlijk ook één grote familie
vormen, hiervan in haar eigen gezin
kunnen profiteren.

pelen mee fijn, onder toevoeging van
het vet of de boter
Rasp, terwijl de aardappelen gaar
worden, de schoongeboende wortelen
en de schoongemaakte uien op een
grove rasp; meng ze door de gestampte aardappelen, laat alles samen nog even f link'warm worden en
maak het gerecht op smaak af met
. Wat zout (vooral niet te veel!).

deel van de bereiding al, terwijl ook
de . voedingswaarde van ons groentegerecht sterk de invloed ondergaat
Stamppot met rauwe savoyekool. ~
van de bereidingswijze.
14 kg. aardappelen, i kg. savoye- of
Hoe doelmatiger dus onze methode wittekool, 3 d.l. (3 kleine theekopjes)
van bereiding is. des te meer nut taptemelk, 30 g. (H af gestreken eetzullen we voor de gezondheid van ons lepel) boter of vet. ' wat zout. wat
gezin ontlenen aan de verschillende peper of wat nootmuskaat
groenten... en dat is in deze tijd van Behandel de aardappelen op de wijze
gróót belang.
die in het vorige recept is beschreWe hielden ons de vorige week bezig ven. Rasp intussen (op een grove
met het op tafel brengen van rauwe rasp) de kool en roer die door de gegroente: het zal goed zijn, -dat we stampte aardappelen; laat het gegedurende deze winter minstens een recht nog even door en door heet
paar keer per week ons gezin zulke worden eri maak het op smaak af
gerechten voorzetten Daarnaast ech- met zout en met peper of nootmuster kunnen we — op de overige kaat.
dagen van de week — ook van warm.
opgediende groente gebruik maken.
Stamppot met rauwe rodekool.
Als we de kooktijd daarvan zo kort Bereid dit gerecht als de savoyekoolmogelijk nemen (nqoit langer dan £ stamppot uit het vorige recept; rasp
uur!); als we slechts heel weinig echter liefst ook een ui met de kool
water gebruiken en dit voor het mee of ook wel een zuren appel.
grootste deel op de groente laten
verkokert zodat niets behoeft te worStamppot met rauwe zuurkool.
den weggegoten; als we ten slotte li kg. aardappelen, J pond zuurkool,
breken met de gewoonte van „na- 3 d.L (3 kleine theekopjes) taptemelk,
stoven", maar eenvoudig de gaarge- 30 g. (li afgestreken eetlepel) boter
kookte groente vóór het opdoen of vet, wat zout
doorschudden met een klontje boter
de aardappelen op de
— dan kunnen we er op rekenen.dat Behandel
wijze,
die
in
het eerste recept is bewe op de voordeligste manier van schreven. Snijd
intussen de zuurkool
onze groente hebben geprofiteerd.
fijn, meng ze door, de gestampte
Laat ik u van die doelmatige, gezon- aardappelen, laat het gerecht door
de bereidingswijze maar eens enige en door heet worden en maak het op
voorbeelden geven; ïk begin dan smaak af met wat zout
vandaag met een paar stamppotten,
terwijl ik de volgende week de los
Stamppot met rauwe andijvie.
gekookte groente kan behandelen.
IJ kg. aardappelen. J kg. (l pond)
andijvie, 3 d J. (3 kleine theekopjes)
Hutspot met rauwe groente.
taptemelk, 30 g. (1£ afgestreken eetlepel) boter of vet wat zout.
(voor 2 personen .als volledig midBehandel de aardappelen op de wij ze,
dagmaal; voor 4 personen, als er
een bord soep aan voorafgaat of die in het eerste recept is beschreven. Maak intussen de andijvie
,een bord pap op volgt.)
IJ kg. aardappelen, % kg. wortelen, schoon door er alleen de werkelijk
125 g. (i pond) uien, 3 d.l. (3 kleine onooglijke bladeren van te verwijtheekopjes) taptemelk, 30 g. di af- deren (doe dus in geen geval iets
gestreken eetlepel) boter of vet wat weg*van de gave groene bladeren!)!
zout. Breng de schoongeboende. in was de groente zorgvuldig, snipper
parten gesneden aardappelen vlug ze héél fijn en maak ze daarna goed
aan de kook met slechts een bodem- droog (b.v in een schone doek). Roef
pje water; laat ze op een zeer zacht de andijvie door de gestampte aardvuur (spaarbrander b.v.) in de ste- appelen, laat het gerecht door efl
vig gesloten pan gaar en tegelijker- door heet worden (vooral niet te
tijd droog koken (ongeveer J uur). lang. want dan wordt de stampPot
Giet er de melk bij laat die aan de te vochtig) en maak het op
kook komen en stamp er de aardap- af met wat zout.
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(Ingezonden mededeling.)

GQED WASSEN l
drogen van wasgoed
In de stad beschikt men gewoonlijk
over weinig droogruimte. Wie een
klein achtertuintje of plaatsje heeft
kan zich met de droger van tekening
A zeer goed redden.
ik?

Een handige huisvader of anders de
timmerman maakt zo'n droasöE met
Weinig onkosten. Er kan op deze droger nog vrij veel goed gehangen worden en de was krijgt een frisse' reuk.
Zijn we in 't bezit van een zolder dan
behoeft deze drooggelegenheid nog
niet zoveel minder te zijn dan die in
de buitenlucht. Door 2 ramen tegenover ellsaar open te zetten wordt tocht
veroorzaakt. Die tocht doet 't zelfde
als de wind, er komt telkens verse
lucht van buiten over het wasgoed.
Deze neemt waterdamp op en droogt
het goed vlug. Ook hier moet voor bevriezen opgepast worden.
Maar hoe drogen we nu wanneer ook
öe zolder ontbreekt? Dan kunnen, we
ons van verschillende hulpmiddelen
bedienen. Het drogen in de keuken is
vooral overdag uit hygiënisch oogpunt
Met te verkiezen. Zie tekening B.

CORRESPONDENTIE

• Zelfgemaakte hoestsiroop
overwint hoest en verkoudheid

Jammer-dat deze kast duur in aanschaf en stroomverbruik is.
Een kleiner én eenvoudiger levens veel
goedkoper apparaat leveren de Amsterdamse en Arnhemse electriciteitswerken. Deze droogkasten zijn ingesteld op het goedkope nachttarief.
Elke drooggang komt
op 44 cent.
Op tekening C ziet
u een droogrek, dat
binnen- en buitenshuis dienen kan
's Winters kan het
boven haard , of kachel aan de schoorsteenmantel bevestigd worden, terwijl
het des zomers aan
de achterkant van
het huis aan het
vensterkozrjn
een
plaatsje vindt.
Voor
knutselaars
vermeld ik erbij, dat
deze rekken I meter
lang en 50 a 60 cm.
breed.zijn. De lijnen
kunnen van koperdraad of van touw
zijn.'
Een droogrek, dat aan de keukenzoldering bevestigd kan worden, bestaat uit 2 roestvrije aluminium
armen, waartussen enige houten latten zijn aangebracht die elk 1.80 m.
lang zijn. 2 ijzeren katrollen maken
optrekken en neerlaten mogelijk.
Op deze rekken drorgt het goed vlugger, dan op staande rekken, omdat
warme lucht steeds omhoog stijgt.
Zeer practiseh in het gebruik is het
volgende droogwerktuig:
Een kleine gelakte of email trommel,'
waarin een klos met 10 meter koord.
Op dit koord in een driehoek opgehangen, kan nog heel wat wasgoed een
plaatsje vinden. De trommels kunnen

Geen enkel middel brengt sneller verlichting dan dit eenvoudige recept Vraag aan
Dw apotheker of drogist een 30 grumsfleschje Vervus (dubbel geconcfentreero i
Vermeng het thuis met een kwart liter
heet water en een eetlepel suiker Het
r«»ultaat is een flinke kwart iiter-flc-uch
doelmatigf medicijn, ook zeer geschikt voor
de kinderen
Dosis: 3 tot 8 laar: een theelepel: 8 tot12 jaar: een dessertlepel, volwassenen, een
eetlepel (telkens' na de maaltijden en
vóór het naar beo gaan) .
Haal de 30 gram Vervus m huis en maak
liet vandaag nog klaar
Knip dit receptie uit

„verdekt" aangebracht worden in
kamer en waranda
Er zijn losse koorden speciaal voor
dit doel in de handel

Dunne kraagjes, zakdoeken e.d. kunnen nat tegen een schone spiegel- of
vensterruit gedrukt worden en goed
in het model gelegd en glad gestreken.
Als het wasgoed droog is, valt het af;
men zorge dus voor een schone onderlaag. Meestal is strijken bij dit wasgoed overbodig.

Overhemd-bLou.se
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Voor enige jaren kwam de electrische
droogkast in de handel.
Op de bodem van de kast is een eleetrisch verwarminfeselement aangebracht, terwijl frisse lucht eveneens
°nder in de kast toegevoerd wordt.
E>eze lucht strijkt over het element,
Wordt verwarmd, wordt dus lichter en
s
MJgt omhoog langs het wasgoed.
25 kubieke meter warme lucht passeert
het
wasgoed per minuut zodat de was
ln
een uur droog is. Een afvoerbuis
boven in de'kast verwijdert de vochtige lucht.
Een
voordeel van deze kast is, dat men
n
iet afhankelijk is van de weersgesteldheid.

Mevr G. te W. — Wij hebben uw
brief wel degelrjjï ontvangen en uw
vraag beantwoord. Zie maar in „Arbeid" van 12 Sept. j.l. Voortaan beter
opletten!
Mevr J v. B.—E. te R. -- Dat wasgoed van een wringer te lijden zou
hebben, zijn wij niet met u eens. In
geen geval méér, dan van het wringen
met de hand, zftals vele vrouwen dat
doen Voor tricotage bv. is bet heel
slecht, dit met de hand tot een soort
van spiraal te wringen.
Mevr A D.—Z. te K. ^- Informeer
eens bij een vakman, of het model
van uw stoelen zich er toe leent de
bekleding door rieten zittingen te vervangen
Mevr R 't V.—W. te U. — Het lek
ir uw zinken wasketel kunt u stoppen
met twee asbestplaatjes, die dóór het
gaatje in de ketel aan elkaar worden
geschroefd: Solderen leidt tot niets,
omdat het soldeer op het vuur toch
gaat smelten.
Tegen roest in de tobbe is niet veel
te doen. Door op de bodem een oud
stuk goed te leggen, kunt u voorkomen, dat de was door het roest
wordt aangetast. Het roestig worden
van zinken tobben (we moeten er
tegenwoordig erg zuinig op zijn) kan
men voorkomen, door ze droog op te
bergen.
Mevr W de J. te C. — ü ziet, hoe
noodzakelijk het is, de inhoud van de
lappenzak van tijd tot tijd uit elkaar
te halen o*m de motten te weren. Die
mooie lap is lelijk bedorven! Kijk nu
ook de andere lappen goed na. Een en
ander flink uitkloppen en in de buitenlucht hangen.
Mevr. F. W.—de J. te A. — Voor zover wij weten, is er voor elastiek nog
geen vervangingsartikel in de handel.
Een paar kousenbanden zou u kunnen maken van een oude rijwielbinnenband. De reepjes rubber goed op
maat knippen en dan de einden met
sofütie (geen surrogaat) aan elkaar
plakken.

6

at de mode ook voor verandering brengt, de overhemdW
blouse treedt altijd weer op ,de
voorgrond. Zij is en blijft modern.
De overhemdblouse is dan ook een
veel begeerd kledingstuk. Dit is
ook geen wonder. Deze practische
blouse kan meestal op twee ma' nieren — open en gesloten — worden gedragen. Bij een gekleed
mantelpakje ,staat ook een geklede blouse. Heeft men echter een
sportief pakje of mantel aan, dan

staat de open blouse veel aardiger
en sportiever.
Voor dit model- is H- meter stof
van 90 cm. breedte nodig. Heel
goed kan men deze blouse uit een
oud herenoverhemd maken. Zijn
de mouwen te veel versleten, dan
nemen we desnoods een korte
mouw.
De maten die hier zijn aangegeven
zijn berekend voor een bovenwijdte van 92 ic.m.
Fig. l is het voorpand; fig. 2 rugpand; fig. 3 mouwen; fig. 4 rugstuk (om dit te knippen wordt de

Lotisico trekt
_

_

STOPVOUW

&?

stof opengelegd); fig 5 kragen;
fig. 6 manchetten. Het schetsje
laat zien hoe verschillende delen
van het patroon op de stof worden
gelegd.
Patronen kunnen worden besteld
a ƒ0.35 (liefst aan postzegels) bij
de redactie van Arbeid, postbus
100 Amsterdam (C.).
Zet links boven^op de enveloppe
het woord „patroon".
Van de tweebaansrok, die in nummer 34 van Arbeid voorkwam, kan
ook een patroon ó, ƒ 0.25 worden
besteld.

UW KANS!
MAANDAG K O O PBIJT TIJDIG
DE BEKENDE •
lLOTISICO-AGENTSCHAPPEN
10 NOV.

trekking wordt gehouden in het openbaar »nd. notarieel toez. Lotiise de Colignystr. 2 te 's-Grarenhage. Lijsten zijn enkele dagen na detrekk. b.d. agentschapp. gratis verkrijsb
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SUPRALIN

Natuurlijk stonden. Reg en Ron al op
de. uitkijk. Ze keken erg teleurgesteld, omdat ze niet zo gauw merkten, dat ik het hondje op m'n arm
droeg. Reg zag het eerst het zwarte
snoetje van de nieuwe aanwinst en
vroeg toen heel verbaasd, of papa
een aap had meegebracht. Dat jgnge
mens scheen z'n vader ervan te verdenken, dat hij hem niet om een
boodschap kon sturen!
Toen ik evenwel Bérus heel voorzichtig neerzette en het hondje eerst
Ambtenaren en vast particulier personeel tot maandinkomen ZONDER BORG.
langzaam maar dan wat vlugger door
Wettelijk tariel Vlug en discreet. l
de kamer waggelde, huilde Ron haast
Inlicht, en afwikk. mondel. ol schriftel. l
van plezier. Heel voorzichtig streek
Rotterdam-C.: Mauritsweg 45;
,
Amsterdam-C.: Sarphatistraat 36;
•
hij het hondje over z'n grijze vacht.
's-Gravenhage: Riviervisolnnarkt 4.
Door die lange, zachte haren lijkt het
diertje wel wat op een beertje. „Bérus", zei Ron eerbiedig, terwijl hij
elkaar ook een eind wandelen. Eindestreek en dadelijk hadden we een
lijk kwamen ze in een kamer. Heel
naam, Berus
* dat was de naam,
veel dieren waren er. Er waren ook
waar ik zelf in de tram naar had
elfjes, die zouden dansen. Liesje
gezocht!
danste ook met een elfje. Het hol had
Beertje of Bérus Voorlopig is het,
ze -al bekeken. Toen gingen ze -eerst
Beertje, omdat-ie nog zo klein is.
een eind wandelen. Twee aan twee.
Maar een grote hond, kan je 'geen
Daarna gingen ze allerlei spelletjes
Beertje noemen.
doen en eindelijk gingen ze eten. PlotNu moet ik weer terug naar die
seling kwam een roodborstje naar
avond, dat ik Bérus uitliet. Ik had
Liesje toe. Toen hij voor haar stond
eerlijk mijn best gedaan, om de hond
werd hij plotseling 'een heel grote vonetjes uit te laten. Maar omdat lang
gel. Hij zei tot haar: „Kom Liesje, je
wachten vreselilk vervelend is. bemoet nu mee. Liesje bedankte het kosloot ik maar. Bérus op te nemen en
nijntje voor al het moois. Hij bracht
tante Cor te gaan halen. Met vreugde
haar tot huis toe. Toen vloog hij wegwerd ik door de dame, waar tante op
„Liesje, Liesje". ri&P een stem. Liesje
visite was, ontvangen. Of liever:
schrok wakker. Hè, ze had gedroomd.
Bérus werd met vreugde ontvangen.
Wat jammer.
;,Wat een schat
wat een dot!" zei
die dame, toen • oom Niek met het
hondje binnenkwam. Ik begreep ^adelijk. dat die overharteliike begroeting ons hondje gold Die Bërus werd
DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
geknuffeld en aangehaald, dat fiet
meer dan verschrikkelijk was. Toen Kctre/f/e wordt ontdekt
• Een grappige tekenfilm • Beeld Jan Lutz
ging die dame even naar de keuken
Regie en tekst N. J. P. Smith
en
Bérus maakte van de gelegenheid gebruik om in de huiskamer te
doen, wat h il op die donkere straat
had verzuimd!
Qom Niek lachte dat hij schaterde en
tante Cor. die het hele geval eerst
erg onplezierig vond, lachte eindelijk
maar mee.
Ja, dat zijn zo de moeilijkheden,
welke we met Bérus nog te boven
moeten komen. Als er h&ven en nichten zijn. die nu nog een hondje zou-'
den willen hebben, dan
moet ik
ze teleurstellen. Het hele zestal is
onderdak. Eeij is er zelfs helemaal
naar Utrecht .gegaan Die neef daar
schreef me doodbedaard: „geeft u
het hondje maar met den bode mee."
Oom Niek dacht eerlijk gezegd, dat
zo iets wel niet mogelijk zou zijn,
Daar zal ik eens een fijne berg t>art
maar - toen de vriend er naar in- Wat vallen er veel af.
maken.
formeerde, of hij den bode een
hondje zou kunnen meegeven, kreeg
hij ten antwoord, dat dit helemaal
.geen bezwaar was „Ik neem hem op
m'n schoot", zei de chauffeur, „dat
gaat best." Ik wil nu maar hopen,
dat het best is gegaan, dat die chauffeur droog in Utrecht is gekomen
en
dat m'n neven en nichten, die
nu net zo'n soort hondje hebben ils
hun oom Niek. er ook heel veel plezier van mogen beleven. Wij zouden
thuis — ondanks de moeilijkheden —
Bérus al niet meer willen missen!
Na dit hondenpraatje gaan we vlug
aan de aanvulling van het verhaal —
de eerste prijsvraag,, waarvoor ik

Crbhelije
M'n beste neven en nichten
Er zijn in het levert een heleboel dingen, -die moeilijker lijken dan ze zi'jn.
Daar heb je nou die geschiedenis met
de hondjes. Jullie herinneren je wel,
dat oom Niek een vriend heeft, die
net voor de verjaardag van Ronnie
opbelde met de mededeling, dat ie een
nest met jonge hondjes had en of oom
Niek er nu geen zin in had een hondje
te nemen. Met de gedachte, dat een
hondje nu juist het prachtigste verjaarcadeau zou zijn. dat je kon bedenken, antwoordde oom Niek, dat-ie
heel graag een hondje wilde hebben
en dat-ie het dadelijk zou komen
halen. De- grote jongens en meisjes
waren in een woord verrukt over het
feit, dat er een hond zou komen en
alleen Reg en Ron mochten het niet
weten, omdat het hondje een verJaarscaaeau voor Ronnie zou zijn.
Jammer genoeg was het beestje pas
geboren en het moest eerst nog zes
weken bij de moeder blijven.
Van uitstel kwam geen afstel, ofschoon tante Cor natuurlijk heel wat
bezwareffhad een hond op een bovenhuis te halen. Ik moet^ eerlijk toegeven: dat hééft z'n grote bezwaren
— dat hebberi we nu al ondervonden.
En dat grote bezwaar is: het hondje
uit te laten. Want „Bérus", zo hebben
we de nieuwe' aanwinst genoemd, is
des avonds, als het donker is, haast
niet te zien. We hebben al voorgesteld, een achterlichtje aan z'n krulstaart te'" bevestigen, want het zou
toch' vreselijk zijn, als we op een goede
avond de kleine niet meer zouden
vinden, als we hem hadden uitgelaten. Gewapend met een zaklantaarn, waarin je knijpen moet om
licht te hebben, laten , we nu het
hondje uit. Maar "het vervelende is,
dat „Bérus" bang is voor de knijpkat
— zo heet die knijp-zakiantaarn. Och
jongens nog aan tóe, wat een schar,relarij is me dat. Deze week had ik op
mij genomen Bérus uit te laten.
Tante Cor was in de buurt op visite
en ik wandelde in het' pikkedonker
met ons hondje. Als g9ed huisvader
vond ik het nodig, zo hu en dan te
, controleren, of Bérus zijn verplichtin-gen aan de straatgoot voldeed. Dan
kneep ik m'n lantaarr* en dan flitste
even het licht aan. Dat was nodig,
niet alleen om Bérus niet te verliezen, .maar ook om ervoor te zorgen,
dat de kleine niet van het trottoir
afsukkelde.
M'n oudste -zoon had al beweerd,
dat het geen doen was met die hond
In donker op straat te gaan en toen
Ik zo met Bérus buiten stond, moest
Ik den jongen gelijk geven. Maar die
moeilijkheid hebben we nu toch ondervangen. We hebben een halsbandje
voor Bérus gekocht en aan een riempje wordt hij nu uitgelaten.
Maat laat ik nu eerst eens vertellen,
met welk een vreugde onze aanwinst
werd ontvangen. Reg en Ron stonden
die Zaterdag al heel vroeg voor ons
bed. „Papa
opstaan", commandeerde Ron, terwijl het nog helemaal
donker was. „U moet het hondj'e
halen!"
Dat die kleine apen zo iets onthouden. Toen ze naar bed gingen, nad
tante Cor hun gezegd, dat „als ze
zoet gingen slapen", papa een hondje
zou halen. Ep voor dag en dauw
bleek al; dat zij dit niet aan een
paar x doven had gezegd. Toch werd
het geduld van ons tweetal zwaar op
de proef gesteld. Oom Niek heeft —
gelukkig! — meer te doen dan hondjes te halen en het was al een eind
in de middag, voor hij met het hondje op de arm de tram uitstapte. Wat
je met zo'n piep-jong hondje -ïen
bekijks hebt! Alle mensen in de tram
hadden plezier in Bérus, die zich
heel dicht tegen "fh'e aandrukte, maar
zo nu en dan toch nieuwsgierig rondkeek.
|

der moest elke dag uit werken gaan,
omdat de vader met het houthakken
niet genoeg verdiende om elke dag
brood en ander eten te kunnen kopen.
Zo kioam het, dat Liesje^ heel vaak
aUeen in het huisje aan de rand van
het bos was. Maar dat was Toe kleine
meid gewend, en ze vond het helemaal
niet erg, als vader des morgens vroeg
met de bijl op z'n schouder uit hak-,
ken ging en dat moeder een tijdje
later naar. een van haar werkhuizen
in de-stad trok.
Want Liesje, die altijd alleen met de
dieren, die in en om het bos woonden,
verkeerde, had de taal van die dieren
leren verstaan en begrijpen en er was
geen vogeltje, dat Liesje van den
houthakker niet kende en dat Liesje
niet blij groette, als zij helemaal alleen een eindje in het bos ging wandelen.
Op zekere dag was Liesje verder gelopen, dan ze ooit tuas geweest. 'Ze
kwam op een open plek, waar de zonnestralen tussen de bomen door
'speelden. Liesje ging tegen een grote
dikke boom zitten en het duurde niet
lang of ze hoorde geritsel in de struiken. Daar kwam opeens een konijntje
aanwippen. Dat vond ze heel gewoon.
Maar daar begon hij te spreken.
Liesje kon de dierentaal wel verstaan.
Hij zei: „Liesje ga je mee?" Liesje
had daar wel oren naar. Ze liep het
konijntje na. Eindelijk kwamen zij bij
het hol. Intussen had hij haar heel
wat verteld.
Er was een groot feest in het hol. Er
kwamen een heleboel dieren. Het
konijntje icas jarig. Ze zouden met

Twee hoofdprijzen
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had gereserveerd. Laat ik vertellen,
hoe ik de verhalen heb beoordeeld.
Er stond in, dat het meisje de taal
van de dieren kon verstaan. De inzendertjes, die van die mededeling
gebruik hadder/ gemaakt, hadderi f-en
schreef j e voor Hier volgt nu het verhaal, in z'n geheel, zoals het werd
afgemaakt door
ANJA VAK DIJK. m., 12 j.,
A 101. Nieuwe Pekela.
Anja noemde het verhaaltje:

Hier vinden ze me nooit.

Waar zou die jongen toch zijn?

Lieve deug_d, wat hebben we nu?,

Hij vindt het baasje welt,

Liesje's droom
v

Er was eens e,en meisje, dat met haar
ouders aan de rand van 'een groot bos
woonde. Liesje. zo heette dat meisje,
had geen broertjes of zusjes. Haar
vader was houthakker en haar moe-

EIGEN WERK»
Herfst

D

e zomer is voorbij
°e herfst is aangetreden.
Nog schijnt de zonne blij,
En zendt haar stralen naar beneden.
'"D

Doch
weldra zal de regen komen
D
an giert de storm over 't veld
Hij rukt de blad'ren van de bomen.
wild en woest geweld.

berglaan 158, Beverwijk.
2. H. Va{k. j.. 14 j., Rozenlaan 21 B,
Hillegersberg
Nu volgen hier de troostprijzen. Zij
werden toegekend aan:
Sip Hoekstra, j.. 11 jaar, Koevenne
318, Beetsterzwaag en zijn zusje Grietje
Hoekstra, m..
14 j., adres als boven;
L. Schmidt,1 j., 10 j., Hooidrift 46a.
Rotterdam W.; Meta ten Brink, m.,
12 j., Rozenhagenstraat 34, Haarlem;
Janny Streefkerk, m., 13 j., Veeteellstraat 111, Amsterdam-Oost.
»
Nu komen hier de

Nieuwe prijsraadsels
Het eerste is bedacht door Coenraad
Knijff te Venlo.
Dan blijven ook de mensen thuis,
Maak van onderstaande letters NeZij gaan niet vaak naar buiten,
derlandse plaatsnamen, zegt Coen.
^an
buldert de wind om ons huis,
E
1. mat—tor—red
" rammelt aan de ruiten.
nog—ger—nin
Odoornerveen
'
Klaas Alting. 2.
3. vol—en
Het tweede is van Klaas Alting, Wor*'&. jammer is het wel, dat het merveer.
Blaar een droom Wa&. Daarom laat ik 1. Vindt n*en in alle huizen x ....
Ou óók nog het slot volgen van
2. Jongensnaam
X....
ROUKE BIJSTRA, j., 10 j.,
3 Geen vrouw
x ..
Donker broek 427 B (Friesland),
4. Zijn nodig bij kaarten
X ...
öie „Liesje verdwaalt" boven z'n ver- 5. Kleur
x.haaltje zette.
6. Hoofdstad van Drente
x ...
7. Tegenovergestelde v. dag x....
8. Dag
x
/./es/e verdwaalt
9. Meisjesnaam
- .
X ...
Het duurde niet lang of 'haar ogen Heb je alles goed ingevuld, dan lees
vielen toe. Liesje was in slaap geval- je op de kruisjes van boven naar belen. Ze merke niet. dat de zon al la- neden de naam — eigenlijk de voorOer en lager zonk en toen geheel ver- naam! — van een bekend schilder.
dween.
Oplossingen zo spoedig mogelijk, maar
schrik .werd ze wakker, waar in elk geval vóór 6 November aan
ze ook weer?
Oom Niek, Postbus 100, Amsterdam-C.
3
iq, ze was gaan wandelen in het
bos en onder deze dikke boom in slaap
M i; n briefwisseling
Bevallen.
Maar wat was het donker
e
kan
ditmaal
piet zo groot zijn. Een voln stil geworden. De voaeltjes sliepen gende keer wat
meer. zullen we maar
Zeker al lana. Wat zouden vader en zeggen
Daar is dan eerst Janny Streef"moeder
wel zeggen, 'dat Liesje nog kerk te Amsterdam, die om een kleurni
et thuis was?
wedstrijd en om een tekenwedstrijd vroeg.
Vlug sprong zij op. Welke kant moest De kleurwedstrijd had ze al, voor ik haar
nu uit, was ze daar vandaan geko- brief ontving en over die tekenwedstrijd
Of van die andere kant? Het wil ik nog wel eens een nachtie slapen.
Duutke Aayij, te Abbekerk. reken ii üot
ook zo donker. Nu, dan die kant m'n
frouwe klanten. De oplossing van het
op. Maar Liesje raakte al dieper foutenraadseJ
was me niet duidelijk; het
en dieper het bos in. 'Op het laatst tweede was goed. Ben jij een beetje slorstruikelde
ze over een boomwortel en- dig?
vi
el. Maar nu werd het Liesfe toch Eelie de Groot te pen Dolder heeft op
ingstig te moede, en ze begon bitter de huishoudschool tomatensoep en «nerte schreien, tot ze opeens met een ciebonen eekookt. Het was echt lekker.
^rornstem hoorde zeggen: „Wel meisje, schrijft Eefje .Ik wil liet geloven' Oom
kreeg trek toen-ie het las. Met een
Waar
huil jij zo om, moest jij al niet Niek
kleine verandering kan ik je eigen-gela
ng in bed liggen?"
maakte raadsel gebruiken. Die verandeHet was een oude uil, die op een dikke ring was nodig — let maar eens op De
tefc zat en uit zijn slaap was opge- beste fotoerafie is niet: de spiegel omschrokken
dat die
altijd het spiegelbeeld geeft.
-Och. lieve uil'. zei Liesje, „help mij Het beste kan je dat merken als-je voor
toch, ik ben verdwaald in het bos en de spiegel een schrijfbeweging maakt. In
l
spiegel is je rechterhand ie linkerk kan de weg niet terug vinden. Wat de
hand en omgekeerd
zullen vader en moeder in angst zit- Oom
Niek heeft eens iemand gesproKen.
ten."
die een uitvinding had gedaan om een
"O. ben jij Liesje van den houthak- spiegelbeeld te Krijgen, dat
géén spieker? i]c heb wel veel van je gehoord. gelbeeld was. Als je in die spiegel keek.
J
e bent altijd liet voor alle dieren in zag je jezelf 'pr~ecies zoals anderen je
bos en daarom zal ik je nu ook zien En dat beeld was Héél anders dan
het gewofie spiegelbeeld Moet je eens
Ik weet de weg wel. volg mij opletten,
er zijn een massa mensen die
bromde de uil.
zich verbeelden dat^ze lelijk fotografe^J vloog vooruit en Liesje volgde ren. . Er is nooit een" foto die lijkt" zeghern De maan was intussen doorge- gen ze dan Ik geloof dat die mensen te
komen, zodat het ook wat lichter was veel aan hun -- niet juiste0 -- spiegelGeworden. Opeejis herkende Liesje beeld zijn gewend. Het gemakkelijke raad"•o-ar omgeving weer. Juichend 'riep ze: sel was dus lang niet gemakkelijk. Doe
•>° lieve uil, dank je wel hoor, nu kan je de groeten aan je moeder?
Henk Nienhuis te Assen de zaken
het alleen wel vinden Ik zie het Moet
voor zijn zus behandelen? Als jullie nog
van ons huisje al."
eens om „Arbeid" vechten, kom ik mee'>NU. dan ga ik maar weer terug", doen! Reuze is het van die reuze-konijknarste
de uil, „en niet weer zo diep nen. Pas maar op. dat ze niet weglopen.
he
Je zal wel bedoelen, dat je soms wel eens
t bos inlopen hoor!"
»Dat
doe ik nooit weer" zei Liesje, een visje vangt maar meestentijds niet.
n
Ik geloof er niets van. dat er op een
•L °ff wel bedankt."
kopschool alleen maar geleerde Koppen
®ï> een draf je liep Liesje nu- op het gaan.
Da's te griezelig. Ik ken trouwens
"•uisje aan. Haar ouders, die waren nog een
ander woord met „koppen''
Gaan
zoeken, kwamen juist weer Gerrit Jan Carels te Groningen is ziek
ttl
' uis om te zien of Liesje in die tijd geweest. Hij heeft roodvonk gehad Dat
°k was terug gekomen. Wat waren is óók niet mis. Oom Niek weet nog. dat
^
blij, dat hun kind ongedeerd was. een broer en een zusje ook eens roodvonk
Na
die tijd is Liesje nog liever voor hadden. Wij mochten toen niet naar
school. M'n vader, die hoofdonderwijzer
°ïle dieren in het bos.
e
w

oplossing van het raadsel luidde:
^ a r t s l u l's en de gevraagde woorden waren: stal, wals en ruit.
e
naam -van het andere plaatsje was
v
a a l s.
De hoofdprijzen
oor deze raadsels werden met meder
king van onzen driejarige toegeaan:
Scholten, m., 11 j., Creutz-

was. óók niet Dat vonden de broers en
zusters die niet ziek waren reuze plezierig Elke dag gingen we met vader wandelen terwijl de anderen thuis moesten
blijven, 't Beste er mee. Gerrit Had Gerda Vleeming te Amsterdam-Oost
het raadsel zelf gemaakt? Dat stond er
niet by en
ik geloof het óók niet.
Tenslotte: tot de volgende week maar
weer Allemaal de groeten van Tante Cor.
van Reg en Ron — een pootje van Bérus
en een hand van
OOM NIEK.
Postbus 100,
Amsterdam C.

Het Geheim
van den Haargroei
berust op de j u i s t e
voeding van de, haarwortels.
Valt. Uw
/ Aaar onruttbarend uit, is het dun,
of zijn er zelfs reed*
kale plekken ? Heeft U
last van roof en schilf er» en zit de kam eiken
morgen vol met haar?

A

l deze verschijnselen zijn waarschuwingen- vlan de
natuur: Uw haar is, in gevaar !
Ondervoeding van de .haarvonnende weefsels •
de z.g. haarwortels - is de oorzaak van bijna alle
haareuvels. Dr. Weidner ontdekte, dat 14 stoffen noodig zijn voor den haargroei. Hij concentreerde deze 14
stoffen uit een organische substantie. Zijn concentraat,
Neo Silvikrin, is de natuurlijke voeding voor de verzwakte, uitgeputte haarwortels. Het wordt uitwendig
door massage tot de haarvormende weefsels gebracht,
die.de stoffen (mits de hoofdhuid niet geheel is verhard eü de haarwortels nog leven) grif opnemen en
omzetten tot actieve groeisubstanties.
De roos verdwijnt, de haaruitval houdt op, de normale functie der haarvormende weefsels wordt geleidelijk hersteld en weldra groeien nieuwe, gezonde haren.

N E O - S I L V I K B l 1\
II A A K V O E D I N G
De natuurlijke, organische
haarvoedjng in geconcentreerden vorm. Uitwendige
toepassing.
Flacon voor een maand met
6 Sharnpoon-wasschingen.
In alle goede Baken.

f. 3:00

Haren groeien door

Silvikrin
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Toneelvoorstellingen
Het gezelschap van VVILLEM VAN DER
'VEERT voert op het buitengewone blijspel in 3 bedrijven van H Schmitt

„Je zult wat beleven"
met gfedewerkinj van Mien Ert'inann—
Siisbarli. Cül.v Bach en Jacques Reule.
De toegangsprijs voor al dieze voorstellingen bedraagt 50 cent voor georganiseerden en hun hulsgenoten en
80 cent voor ongeorganiseerden, alle
rechten inbegrepen; terwijl voor werklozen een beperkt aantal kaarten a 10
cent ter beschikking wordt gesteld. In
verband niet de beperkte plaatsruimte
wordt voor iedere plaats slechts één
kaartverkoopadres vermeld. Voor de
overige adressen zie men de tekende
affiches

SLIEDRECHÏ

VRIJDAG 24 OCTOBER

Concertzaal Thalia, aanvang 7.3O uur
n.m Kaartverkoop: J. Kros, Adm de
Ruyterstraat 33 en 's-avonds aan de
zaal.
ROTTERDAM ZATERDAG 25 OCTOBER

Het „LACH-CABARET" komt met een
vrolijke non-stop-révue van cabaret
revue, operette, zang, muziek, dans, enz.,
welk programma met recht genoemd is

„Hutspot"
m de onderstaande- plaatsen:
Medewerkenden zijn: Jossie Adauui,
Kurinka Kuster, Bob Bleyenbers, Albert
Klein, Clown Faiifasio. Crocliet en partoer 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 centvoor ongeorganiseerden, alle rechten inbegrepen: terwijl voor werklozen een be- '
perkt aantal kaarten a 10 cent ter beschikking wordt gesteld. In verband mei
de beperkte plaatsruimte wordt voor
iedere -plaats hieronder slechts één
kaartverkoopadres gemeld. Voor de
overige adressen zie men de bekende
affiches.

GOUDA

VR14JJAG ;>A OCTOBER

Concertzaal Kunstmin, aanvang 7.30 n.in.
Kaartverhoop H. Dullemont, Vondelstr.
31 en 's avonds aan de zaal.
R E U G E N OI' ZOOM

ZATERDAG 25 OCT.

Concertzaal De Koornbeurs, aanvang
7.00 n.m. Kaartverkoop: J. J. M. Pincke.
Lange Parkstraat 7 en 's avonds aan de
i-aal.
WASPIK

ZONDAG

2G OCTOBER

Hotel Rovers, aanvang 7.30 u.m. Kaartverkoop: D. Keizer, Grotestraat A.l,
Otunen en aan de zaal van Rovers.
OSS

MAANDAG 27 OCTOBER

Hotel Luyk, aanvang 7.30 n.m. Kaartverkoop: S. van Mechelen, Boterstraat
2 en 's avonds aan de zaal
'WAALWIJK
DINSDAG i'.S OCTOBER
Musis Sacrum, aanvang 7.3O n.m. Kaartverkoop: D. Keizer, Grotestraat A l,
Drunen en 's avonds aan de zaal.
W I J K EN AALBURG. WOISNSÜAG-39 OCT.

Verenigingsgebouw te Wijk, aanvang
7.30 n.m. Kaartverkoop: G. v. Kiyk,
Paltstraat' C. 175 eu 's avonds aan de
zaal.
' WOUDRICHEM

DONDERDAG 30 OCT.

Zaal Verstraeten, . aanvang 7.30 n.m.
Kaartverkoop.: M. Hartman Hoogstraat
348 A en 's avonds, aan- de zaal.
WERKENDAM

VRIJDAG 31 OCTOÖ'ER

Nutsgebouw, aanvang 7.30 n.m. Kaartverkoop: H. C. de Haan, Uitbreiding'48
en 's avonds aan de zaal.
MEUWÈNDMK-ALMKERK ZAT. l NOV.

Verenigingsgebouw Tavenu, aanv. 7.30
n.m. Kaartverkoop: P. A. Veraart, Brederodestraat 12, Breda; A. Olieslager,
Rijksstraatweg 194, Almkerk en's avonds
aan de zaal.
,,
GKERTRUIÜENBERG
MAANDAG 3 NOVEMBER

Centraal Bioscoop, aanvang 7.30 n.m.
Kaartverkoop: A. Bogaarts, Koestraat 92
en 's avonds aan de zaal.

SPRANG-CAPELLE

DINSDAG 4 NOV.

Café Pruissen aanvang 7.30 n.m. Kaart-,
verkoop: M. v. d Schans, Loonschdijk
95 en 's avonds aan de zaal.

ff

Kop omhoog"
Humoristisch Kleinkunst-aüerlei
o.l.v. Theo Bouwmeester

Gebouw Odeoff Gouvemestraat, aanvang 3 uur n.m. Herhaling van de voorstelling van 3 Oetober j.l.. welke door
de. bekende gebeurtenissen onderbroken
werd. Kaarten zijn gratis verknjgbsfcir
'bij de bekende adressen, alsmede bij het
N.V.V.-District Rotterdam, 'sGravendijkwal 95 en eventueel 's middags aan de
zaal.
.UTRECHT

DINSDAG 28 OCTOUER

Tivoli, aanvang 7.30 uur precies Medewerking verlenen: DE RAMBLERS. o.l.v.
Theo Uden Masman. Het orkest van
JOHN KRISTEL. De 3 Los Magéla's.
Spaans zangtrio; JOHNNY ROVO en
LEONARDI V.- & A "mannetjes; BARTOES. humorist.
Algemene toegangsprijs bedraagt ƒ 0.60
per persoon, alles inbegrepen. Kaartverkoop: .,Tivoli" op Zaterdag 25'. Maandag 27. Dinsdag 28 Octobe#- van 10—4
uur.

Medewerkenden; HAN& SNEL, de bekende radic-eoiiferencier: CARLA'DIANA,
m'uzikale virtuoze: . BOB STEFFIN,
Neêrlands meest luimo'ritisehe goochelaar:' CAROLI en ZOON. NICO DE
VREEDE. Neêrlands beste handschaduwbeeldenkunstenaar: NICOLINE.
De toegangsprijs voor al deze voorstellingen bedraagt 1 0.35 voor georganiseerden en huisgenoten en ƒ 0.50 voor onZondagochtendv'oorstellingen
georganiseerden, alle rechten inbegrepen, terwijl voor werklozen een beperkt
AMSTERDAM
ZONDAG 2(i OCTOBER
aantal kaarten a / 0.1O ter beschikking
Roxy Theater. Kalverstraat, aanvang
wordt gesteld
i 10.30 uu: v.m Filmvoorstelling met de
film „Het-Eiland der Demonen", terwijl
In verband met dé beperkte plaatsruimIndische Zwaardrechters van het gete wordt voor ledere plaats slechts één
zelschap Ardjoeno voor een uitstekend
kaartverkoopadres vermeld, voor de
bij programma zorgen. Toegangsprijs bedraagt 1 0.35 voor werkloxen is een beoverige adressen zie „ men de bekende
perkt
aantal kaarten, a ƒ0.10 verkrijgaffiches.
baar. Kaartverkoop: bij de bekende
adressen;
het N.V.V. District AmsterLEERDAM
V R I J D A G 24 OCTOBEU
dam. Prins Hendrikkade 49—51 en ' des
Tavenu, .aanvang 7.3O uur n.m. Kaartmorgens aan de zaal.
verkoop: G. A. van Oóyen, Patrimoniumstraat 38 en 's avonds aan de zaal.
ROTTERDAM
ZONDAG 20 OCTOBER'
Gebouw Odeon, Gouvernestraat. aanDOETINCIIEM
ZATERDAG 25 OCT.
vang 10.30 uur .v.m. Filmvoorstelling
Sociëteit, aanvang 7.3O uur n.m. Kaartmet de prachtige film „Het Lied van de
verkoop: M. Gerritsen. Paul KrugerAarde" terwijl Jan Apon met een vroUian 9 an 's avonds aan de zaal.
lijk Vlaams programma voor.een vrolijke
noot zal zorgen. Toegangsprijs bedraagt
BRli.M.MEN
ZONDAG 'U\ O.CTOBER
ƒ 0.30. voor werklozen is een beperkt
aantal kaarten a ƒ 0.10 verkrijgbaar
Hotel Concordla, aanvanar 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: A. Martens, Rienderen
Kaartverkoop, bij de bekende» adressen
D 67 en 's avonds aan de zaal.
en 's Gravendijkwni .95 en 's morgens
aan" de zaal
DOESBURG

M A A N D A G 27 OCTOBER

Concertzaal, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: J. Steintjes. Bergstraat 63
en 's avonds aan cle zaal.
LOCIIEM

DINSDAG 28 OCTOBER

Schouwburg, aanvang 7.30 n.m. Kaartverkoop: J. Harmsen. Emmastraat 16
en 's avonds aan de zaal.
GOOR

WOENSDAG 29 OCTOBER

Gi-ote Sociëteit, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: J. Koenderink, Reitzstr.
12, Hengelo en bij nader bekend te
maken adressen, alsmede aan de zaal.
COIJVORDEN

DONDERDAG 30 OCT.

Harmoniezaal Akkerman, aanvang 7.30
uur n.m Kaartverkoop: H. Luinge,
Eendrachtstraat 44 en 's avonds aan de
zaal.
HOOGEV'EEN

VRIJDAG 31 OCTOBER

Hotel Mulder, aanvang-7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: A. Snijder. 31e. Wijk 8
Hollandseveld en 's avonds aan de zaal.
EMMCN

ZATERDAG l N O V E M B E R

Concertzaal Groothuls, aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: N.V.V. District Emmen. Kerkhoflaan 7 en 's avonüs • aan de
zaal. '
STADSKANAAL

2ONDAG 2 NOV.

Frascatie, aanvang 7.30 uur n.m. Kaartverkoop: P Koning, Semsstraat H. 18 en
's avonds aan de zaal.
ANNEN

MAANDAG 3 NOVEMBER

Café van Rein, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: B. de Jonge, Annen C.
246 A. en 's avonds aan de zaal.
VFENDAM

DINSDAG 4 NOVEMBER

Concertzaal Parkzicht, aanvang 7.30 uur
rwn. Kaartverkoop: P. Gruppelaar; Westerdiep D. 240 en 's avonds aan de zaal.
De overige plaatsen van deze tournee
worden in het volgende nummer van
„Arbeid'' bekend gemaakt.

ARN11I»!

ZONDAG 2G OCTOBER

Luxor Theater. Nieuweplein, aanvang
10.30 uur v.m. Filmvoorstelling met de
film ..Concert in Tirol". terwijl het
nmziektrio J. v. Gijn voor een uitstekend bij programma zorgt. Toegangsprijs bedraagt ƒ0.35; voor werklozen is
een beperkt aantal kaarten a / 0.10 verkrijgbaar. Kaartverkoop bij de bekende
adressen en Jansbuitensingel 17 en des
morgens aan de zaal
DEN H A A G

ZON DAG

Lich. ontwikkeling
ZWEMMEN .

De leden van het N.V.V. en hun huisgenoten kunnen op bepaalde tijden In
een aantal overdekte zwemmrichtingen
in ons land tegen een zeer laag tarief
toegang verkrijgen. In bijna alle baden
is een zweminstructeur van „Vreugde
en Arbeid' aanwezig voor het geven van
onderricht aan diegenen, die het zwemmen nog niet machtig zijn.
ROTTERDAM: öportfondsetibad van
Manenstraat, lederen Maandagavond van
18.30—19.30 uur. personen boven 13
jaar lederen . Woensdagmiddag: van
13.15—14.15 uur: kinderen t/m 13 jaar
en begeleiders
Oostelijk Zwembad. tfredenoordtlaan:
iedei-eii Maandagavond in drie ploegen:
van 18.45—19.45 uur: kinderen t/m 13
jaar erl begeleiders van 19.30—20.30 uur:
eerste ploeg personen boven 13 jaar van
20.00=—21 00 uur: tweede ploeg personen
boven 13 laar
SCHIEDAM: Sportfondsenbaü, Burgem.
Knappertlaan: lederen Maandagavond
van 18.25—19.25 uur: kinderen en vol, wassenen
. •
Voor rte overige plaatsen verwijzen wij
naar (Ie agcnUa van liet weekblad
„Arbeid" van 10 en 17 Oetober j.l.

Volksontwikkeling
CURSUSSEN DUITS.

Cursussen zijn deze week aangevangen
in Haarlem, Numansdorp en Amsterdam.
Aanmelding en inlichtingen bij:
Haarlem: N.V.V. District, Kruisweg 74;
Numansdorp: A. Vogelaar. Rijksstraatweg 196'
Amsterdam: Pr. Hendrikkade 48 of Amstel 224.

Avondscholen voor
volwassenen .
A.V.V.'s ziin in voorbereiding in onderstaande plaatsen: adressen voor aanmelding en inlichtingen zlin tevens
vermeld:
Den Bosch: Schreuders. Zuidwal 46.
DokUum: Postma. Lagewe?, Noorderkwartier.
Gouda: Jan Luykenstraat 1.
Den Haag: Dr Kuiperstraat 10.
Den Helder: Visser, Spoorstraat 112
Hoorn: v. d. Kluft, Veenenlaan 245.
Meppel: Konstapel. Maatkade 1.
Mtddelnarnis: Voorstraat 256
Numansdorp: Vogelaar. Rijksstraatweg
no 196.
Terneuzeu: v. d Hooft, Oudelandseweg 30
/oetermeer: Klootwijk. Molenstraat 98.
Belangstellenden uit andere plaatsen
kunnen zich wenden tot de plaatgelijke N.V.V .-functionarissen of het Centraal Bureau „Vreugde en Arbeid". Amstel 224—226' Amsterdam. _

BibÜotheken
Bibliotheken werden verzonden of staan
ter verzending gereed voor: Amstelveen.
Maastricht, Kolhorn, Winkel, Anna Paulowna, Waddinxveen. Hoogeveën, Tholeii
en St. - Maartensbrug
Vele aanvragen zijn nog in behandeling.
Onderhandelingen zijn gaande om het
aanvankelijk beschikbare aantal bibliotheekjes nog te verhogen.

Daguitstapjes enz.
AMSTERDAM

ZATERDAG 25 OCTOBER

Om 14.30 uur bezoek aan het gemeentelijk vuilverbrandingstaedrijf aan de
overkant vaii 't IJ Kosten 20 cent per
persoen
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, Prins Hendrikkade 43 — 51
en „Vreugde en Arbeid". Leidseplein.

26 OCTOBER

Odeon Theater. Herengracht, aanvang
10.30 uur v.m Filmvoorstelling met de
film „Zijn Dochter heet Peter", terwijl
Pierre Boeyen en Lia Martin met liedjes
aan de vleugel voor een uitstekend bijprogramma zorgen. Toegangsprijs bedraagt /0.30; voor «werklozen is een beperkt aantal kaarten a ƒ O 10 verkrijgbaar. Kaartverkoop: bij de bekende
adressen en Dr. Kuiperstraat 10 en des
morgens aan de zaal

Tentoonstellingen

.

N.V.V.-leden "genieten reducties voor~de
volgende tentoonstellingen:
Nederland bouwt in baksteen. Museum
Boymans te Rotterdam; In Holland
staat een huis, 'Stedelijk Museum : te
Amsterdam; Koloniale Tentoonstelling,
Den Bosch; Openluchtmuseum te Arnhem

Bonte veertiendaagse radio-uitzendingen
V. en A. zal in samenwerking met de Nederlandse Omroep populaire radioprogramma's verzorgen.-Deze uitzendingen zullen plaatsvinden Dinsdagsavonds
om de 14 dagen en wel van 19.30—20.15 uur over de zender Hilversum l (golflengte 415 m.), en van 20.40—21.30 uur over de zender Hilversum II (golflengte
301 m.). Na sluiting, der zenders wordt het programma verder uitgezonden
over het radiocentrale-net.
Hel eerste programma op 28 Oetober zal bevatten het optreden, va n:
John Kriste! met z'n orkest en solist; Het Klaverblad (muziek en zang); Johnny
Rovo, Leonardi (V. & A.-mannetjes); De R a m b l e r s met Johnny Meyer
accordeonist; Spaans Zangtrio de Los Magela's; conférencier: Bartoes.
De volgorde der uitzendingen is als volgt:
38 Oetober: Utrecht, Tivoli.
11 November: Tilburg, Stadsschouwburg.
25 November: Den Haag, Gebouw v. Kunsten en Wetenschappen.
9 December: Delft, Nieuwe Stadsdoelen.
6 Januari: Amsterdam, Stadsschouwburg of Krasnapolsky.
20 Januari: Arnhem, Stadsschouwburg.
10 Februari: Rotterdam, Odeon.
24 Februari: Hilversum, Studiozaal (A.V.R.O.),

