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r s in Duit'sland

Een bijzondere regeling voor de NV.V.-leden en
een overeenkomst met het Duitse Arbeidsfront
In een bijeenkomst van N.V.V.-bestuurders, onlangs te
Utrecht gehouden, heeft de heer A. Vermeulen, leider
van de Soc. Ec. Afdeling, een overzicht gegeven van
hetgeen er bereikt is. Tegelijk kon hij mededeling'doen
van nieuwe belangrijke maatregelen, die wij op.deze
bladzijde en op bladzijde 5 beschrijven. Hieronder
laten wij volgen hetgeen tot stand is gekomen ten behoeve van onze landgenoten, in Duitsland werkzaam.
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en van de grootste problemen, waarmede het N.V.V. zich in de
afgelopen periode heeft beziggehouden, was de bestrijding der
werkloosheid. Bij het einde van de vijandelijkheden in ons land, had*
den wij 500.000 werkloze arbeidskrachten en bovendien kwamen er
nieuwe werklozen bij. Op het ogenblik zijn in Nederland nog 103.250
werklozen aanwezig, waarvan zeker de helft niet in staat is vol
productieve arbeid te verrichten.
Men kan dus vaststellen, dat-de omvang der werkloosheid tot een
zeer laag cijfer is teruggebracht, waartoe de reorganisatie van het
Rijksarbeidsbureauxzeer veel heeft bijgedragen.
Zeer belangrijk is ook geweest de arbeidsgelegenheid in hetbuitenland.
Een van de grote factoren, die tot bestrijding van de werkloosheid
hebben medegewerkt is de tewerkstelling in "Duitsland. Op het ogen*
blik werken daar 140.000 Nederlandse arbeiders, een aantal, dat
reeds daarom genoemd moet worden, omdat er door aangetoond
wordt welk een belangrijk middel die tewerkstelling is geweest om
de werkloosheid te helpen terugdringen, een aantal, dat tevens de
vraag heeft voorgelegd, op welke Vijze het N.V.V. die grote aan*
tallen Nederlandse arbeiders, die in Duitsland vertoeven, met zijn
zorg kan omringen.
Reeds in het midden van dit jaar zijn besprekingen gevoerd om te
komen tot oplossing van dit vraagstuk, waarbij van de zijde van
het N.V.V. medewerking en deelneming konden worden verleend
aan de veraorging van de Nederlandse arbeiders in Duitschland.
Op l December is er nu in Berlijn een bijkantoor geopend van het
N.V.V., dat ten doel heeft de sociale Verzorging van den Neder*
landsen arbeider daar te lande ter hand te nemen. Het zal nauw
samenwerken met het Duitse Arbeidsfront en voor de organisatie
dikwijls een onderdeel vormen van de verzorging, die dit lichaam
pleegt te behartigen. Het bureau wordt dus een schakel met de
overheidsinstanties in Nederland en een behoeder van de Neder*
landse belangen in Duitsland.
Daardoor is tevens komen te vervallen de zorg, die. hét Departe*
ment uitstrekte over den Nederlandsen arbeider in Duitsland. Het
Departement had in Duitsland vertegenwoordigers aangesteld, die
deze taak tot nu.toe vervulden. Dit hele apparaat wordt nu over*
genomen en ingebouwd in het verzorgingssysteem van het N.V.V.
iWij kunnen verwachten, aldus, de heer Vermeulen, dat binnen enkele
maanden iedere arbeider in Duitsland volledig tot het inzicht zal
komen dat, al werkt hij over de grens, het N.V.V. ook daar zijn
zorg over hem uitstrekt, een zorg, die zich niet beperkt tot de
sociale voorzieningen ten^béhóeve van den arbeider in Duitsland,
maar zich ook uitstrekt over zijn huisgenoten in Nederland. Het
spreekt vanzelf, dat dit hoge kosten met zich mee brengt.
Over het algemeen kan worden aangenomen, dat de Nederlandse
arbeiders in Duitsland lid zijn van het Arbeidsfront en daarvoor een
niet onbelangrijk bedrag aan contributie betalen.
Wilden zij zich echter daarnaast van de zorg van het N.V.V. ver*
zekeren, dan waren zij verplicht ook aan het N.V.V. hun bijdrage te
betalen en iedereen voelt, dat waar deze bijdrage ook verankerd was
in de bijdrage van de werkloosheidsverzekering, dit bij den arbeider
op bezwaren stuitte. Enerzijds betaalde men in Duitsland voor
staatsrechtelijke werkloosheidsverzekering, anderzijds had men nog
in Nederland te betalen de vakverenigingscontributie.
Thans kan worden medegedeeld, dat waarschijnlijk met'ingang van
l Januari j.l., de arbeiders in Duitsland slechts alleen hun bijdrage
blijven betalen voor de Duitse staatswerklozen*verzekering, maar
dat daarnaast een regeling wordt getroffen, waardoor het N.V.V.
van het Rijksarbeidsministerie in Berlijn een groot gedeelte van deze

bijdrage terugontvangt, teneinde daaruit de kascontributie van de
leden te kunnen betalen.
Wanneer wij in aanmerking nemen, dat het D.A.F, bereid is gevon*
den, naast deze werkloosheidsbijdrage een bedrag beschikbaar te
stellen voor andere voordelen, die de man door zijn lidmaatschap
heeft i.c. verzorgingskosten, ziekteverzekering, dan kan practisch
worden aangenomen, dat na inwerkingtreding van deze regeling,
iedere arbeider in Duitsland van Nederlandse nationaliteit, zonder
enige kosten" lid kan zijn van het N.V.V. en bij terugkeer in het
vaderland alle rechten heeft behouden,'die hij daarvóór had.
Vanzelfsprekend zijn vele leden intussen afgevoerd, omdat zij niet
in s'taat waren de dubbele contributie te betalen.
Een oplossing moet worden gevonden in deze zin, dat die groepen
zonder onderbreking de oude rechten terug krijgen. Wanneer wij
weten, dat op het ogenblik geen enkel land een dergelijke regeling
heeft, dan mogen wij zeggen, dat hier een zeer groot resultaat is
bereikt. Hieruit spreekt tevens de^gedachte, die zó vaak wordt geuit,
dat het niet juist is, dat het N.V.V. er op uit is, de mensen naar het
buitenland te ronselen, noch dat het N.V.V. het werk van de Staat
heeft overgenomen. De taak v^in de vakorganisatie beperkt zich tot
de verzorging; al het andere, blijf t staatszaak.

Betere lonen voor intellecfuelen in
werkverruiming

N

a de aangelegenheid van de arbeiders in Duitsland, behandelde
,de heer Vermeulen de positie van de werkloze intellectuelen,
die van overheidswege te werk zijn gesteld. Ook zij zullen voortaan
werken als arbeiders7 in vrije bedrijven, tegen aanmerkelijk betere
lonen.
.
De nieuwe regeling van de werkverruiming die tot stand gekomen is,
heeft veel stof doen opwaaien, aldus de heer Vermeulen. Eerst
kwamen regelmatig klachten binnen, wat nu in mindere mate dan
vroeger het geval is. Deze nieuwe regeling had echter alleen betrek*
king op z.g. handenarbeid in werkverruiming. Daarnaast bestaat
er een grote categorie, de categorie „intellectuelen in de -werkverrui*
ming", die administratieve en ook technische arbeid in werkverrui*
ming verricht. Deze groep is de laatste tijd in belangrijkheid toe*
genomen om de eenvoudige reden, dat er door de staatsbemoeienis
in de laatste jaren veel administratieve krachten moesten worden
aangestelS, b.v. bij de gemeentelijke distributiebureau's, de prijs*
controle, enz. Men ging zich vaker bedienen van het apparaat
intellectuele werkverruiming, om daaruit arbeidskrachten te putten.
Het loonpeil van deze groep zelf lag echter een niet onbelangrijk
stuk onder dat der handarbeiders, zelfs vóór de nieuwe regeling voor
deze laatsten werd ingevoerd.
Men kan hoofdarbeid niet uitvoeren op. basis van accoordlooh. Men
kan distributiebescheiden niet laten schrijven in 100 a 200 per uur.
Er moest een vast weekloon zijn.
Aan opheffing van de wanverhouding is met kracht gewerkt. Er
zijn thans voorstellen klaar, die in samenwerking met het Departe*
ment zijn uitgewerkt. De grondgedachte is indeling in drie groepen,
n.l.: „bijzondere vakarbeid", „gewone vakarbeid" en „administra*
tieve arbeid", die iedereen kan doen.
Het loon wordt weer gebaseerd.op het loon van het vrije bedrijf,
maar tevens de mogelijkheid geopend, dat ook jongeren niet*steun*
trekkers, niet*weddozenr die uit de kas trekken," hierin kunnen
worden opgenomen. In de toekomst kunnen ook jongens of meisjes
van 18 en Jg jaar tewerkgesteld worden.
In de eerste groep van bijzonder gekwalificeerde arbeid, zullen de
kostwinners van 26'jaar van ƒ26.— op ƒ32.— komen, de 30*jarigen
en ouderen springen van ƒ 29.— op ƒ 34.—, een loonstijging dus van
ongeveer 23 pet
De tweede groep vakarbeiders, niet bijzonder gekwalificeerd, voor
kostwinners van ƒ 20.— op ƒ 27.— op 26*jarigen leeftijd en 30*jarigen
en ouder van ƒ23.— naar ƒ29.—.
Voor eenvoudige arbeid van de 26*jarigen van ƒ 16.— op ƒ24.— en
voor de 30*jarigen van ƒ20.— naar ƒ26.—. Een verhoging door
elkaar genomen van ƒ 4.— tot ƒ 6.— per week.
(Zie vervolg op pag. 5)
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en jaar lang Is thans ons weekblad „Arbeid"
als centraal orgaan van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen in de gezinnen gekomen van de honderdduizenden kostwinners,
die in het N.V.V. zijn verenigd. En dat jaar,
het jaar 1941, heeft veranderingen gezien op
het gebied van de vakorganisatie, zoals er in Nederland nog niet waren
voorgekomen.' Veranderingen, die niet altijd geleidelijk, soms zelfs met
een schok tot stand kwamen, maar die tegelijkertijd de grondslag legden
voor de organisatie van alle arbeiders, zoals die in de toekomst zal
moeten zijn: de instelling, waarin geheel arbeidend Nederland is verenigd en dus het orgaan, dat namens de Nederlandse arbeid in onze
volkshuishouding zijn plaats opeist.
Het opeisen van een plaats wil zeggen, het laten gelden van rechten
en wie rechten wil la'ten gelden, moet zich er van bewust zijn, dat hij
ook plichten heeft te vervullen. Het N.V.V. in zijn nieuwe vorm van
eenheidsorganisatie van alle Nederlandse werkers omschrijft deze plicht
aldus: de gezamenlijke Nederlandse arbeiders beschouwen het als hun
evenstaak, de gemeenschap van het Nederlandse volk te dienen, opdat
mede uit deze dienst de welvaart vah het ganse volk voortvloeie.
• spreekt vanzelf, dat een soortgelijke erkenning van de diesnda taak, die ieder lid van het
volk jegens de gemeenschap heeft,
ook moet worden erkend door de
ondernemers en door de kapitaalbezitters. In deze gezamenlijk beleden dienst aan het volk zien wij
de grondslag van een groeiende
socialistische samenleving.
Aan de Staat stellen wij de eis, dat
hij ieders dienstbaarheid jegens
het volk nauwkeurig omschrijft en
misbruik van macht van onverschillig • welke groep onmogelijk
maakt, door slechts een groep van
werkers te erkennen, n.l. de groep
n diegenen, die hun plicht doen.
Verder dient de strijd om het bestaan van alle economisch zwaki m die groep in de eerste
Plaats te worden verlicht door zo
goed mogelijke sociale wetten en
voorzieningen. Het spreekt vanstt, dat daarbij de waardigheid
van de Nederlandse arbeid eist, dat
lederen arbeider een loon zal 'toekomen overeenkomstig zijn prestaties en overeenkomstig het algemene welvaartspeil van ons volk.
De arbeider is niet de voetveeg van
een betrekkelijk kleine groep van
maatschappelijk welgestelden, doch
hij is zelf, evenals de boeren en
andere productiegroepen, het doel
van de volkshuishouding.
Deze formulering van de plaats, de
rechten en de plichten van den
Nederlandsen arbeider is de grondslag, waarop handelen en streven
van het huidige N.V.V. zijn gebouwd.
Alles wat er in het laatste jaar is
Gebeurd, en dat is niet weinig, zijn
maatregelen geweest on-Tdie formulering in werkelijkheid om te zetten:
Vandaar de slagzin: „De wil van den werker is de daad van het N.V.V."
Wij hebben het dus over de wil van den werker. Met andere woorden:
over leven en streven van de Nederlandse arbeiders.
Zomin als overige productiegroepen mogen deze arbeiders geplaatst zijn
1
verschillende kampen. De belangen van den katholieken arbeider zijn
wecies dezelfde als die van den niet-katholieken. of niet-kerkelijken;
van de godsdienst komt bij de verdediging van het dagede arbeiders niet aan de orde. Wil de organisatie van
de
aan r
Nederland het doel, dat zij zich gesteld heeft, bereiken,
e vako n° 3dzakelük in de eerste plaats de eenheid op het gebied van
8 16 t0t Stand komen Die eenheid is in 1941 tofc stand
gebracht ^Dit
^
luk h ft l 61t' onder vroegere democratische verhoudingen ohmogeUK, n ;it eigenlijk al het andere op het gebied van de vakbeweging in
iet afgelopen jaar overschaduwd.

ledere breuk met het oude Is pijnlijk. Ieder
afscheid eist een zekere mate van zelfoverwinning. En zo is het ook niet onbegrijpelijk,
dat zij, die hun levenswerk hadden gevonden
in de voormalige confessionele vakorganisaties, niet konden medewerken aan het tot
stand komen van het nieuwe. Dit nieuwe was echter onafwendbaar. En
reeds thans, slechts weinige maanden na het tenslotte onvermijdelijke
ingrijpen, hebben tienduizenden, leden dier voormalige confessionele
organisaties zonder hun overtuiging geweld aan te doen, kunnen erkennen, dat de organisatievorm, zoals die thans bestaat, goed en gezond is.
„Arbeid" is hun daarbij mede hun wegwijzer geweest. Week na week
worden in ons weekblad de vraagstukken van de dag besproken en 'de
moeilijkheden en grieven van de lezers-leden van het N.V.V. behandeld.
De eerste maanden na het verschijnen heeft het blad geworsteld eer
het een plaats in het Nederlandse arbeidersleven ging innemen. De
arbeiders» stonden er onwennig, om niet te zeggen hier en daar vijandig
tegenover. Thans is daarvan geen sprake meer, zoals blijkt uit de
talrijke brieven, die de redactie ontvangt. „Arbeid" leeft en wordt
door de N.V.V.-leden beschouwd als hun eigen blad, dus als hun
geestelijk eigendom. Zonder twijfel heeft thans „Arbeid" de toon
en de vorm gevonden, die voor
onze leden vertrouwd en vertrouwenwekkend zijn. Natuurlijk zullen
toon en vorm zich aanpassefl bij
de voortschrijdende ontwikkeling.
Éaten wij hopen, dat in de toekomst i „Arbeid" nog meer dan
reeds, thans het geval is, zal die' nen als een vertrouwensinstantie
tussen de honderdduizenden leden
van 1-ët N.V;V. en de centrale
leiding.
Wij weten intussen niet, wat d«
toekomst in zich bergt. Er zijn
zulke enorme machten ontketend,
dat niemand met zekerheid kan
voorspellen hoe de toekomst er uit
zal zien. Slechts één ding is zeker
en dat is de oude waarheid, dat
vertrouwen op eigen kracht het
beste is, dat. een mens kan doen.
Niet ten onrechte zegt het spreek• woord: „God helpt hem, die zich
zelf helpt". Dat betekent, dat de
politiek van afwachten, van treuzelen en aarzelen uit den boze is.
Men moet niet bij de pakken neerzitten en evenmin bij de ruïnes
van een tijdperk, dat voorbij is.
Aanpakken, opbouwen, naar een
gezamenlijk doel toewerken, ddt is
het, wat wij te doen hebben. En
ik meen te mogen zeggen, dat "als
doel ons allen voor ogen zweeft,
de opbouw van een rechtvaardiger
'en evenwichtiger samenleving dan
we tot nu toe gekend hebben. Voor
ons liggen het evenwicht en de
— .
rechtvaardigheid in de gedachte
van het volkse socialisme, d.w.z. in de overtuiging, dat al onze aardse
goederen den Nederlandsen mens moeten dienen. Maar dan ook alle
Nederlandse mensen, die arbeiden en hun plicht doen. Die mogelijkheid
bestaat bhans alleen in de Europese levensruimte, waarin wij arbeidend
onze plaats moeten veroveren.
Het is deze overtuiging, die vaart, diepgang en kracht geeft aan het
werk van het N.V.V. Onze beweging staat tnans als een monument van
arbeidskracht midden in het volk en dat volk vertrouwt meer en meer
op deze grote en van concurrentie-'zucht bevrijde organisatie. Moge 1942
de vruchten te zien geven, die de versterkte toevoer van levenssappen,
ontstaan uit de samenbundeling van 1941,. zal doen groeien aan het
wijdvertakte organisme van onze nationale vakorganisatie, het Nederlands Verbond van Vakverenigingen.

DOOR H. J. WOUDENBERG,
Commissaris van het N.V.V.

Die eenheid is weliswaar niet to£ stand gekomen, doch tot stand ge~
Dat was noodzakelijk, omdat overreding de oude leiders niet
egen afstand te doen van een standpunt, dat niet langer geandE
kon Dlijven Dat dgze natuurlijke eenheid thans echter
eit van binnenuit, is verheugend en wettigt de genomen maatregelen.
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e stonden met hun zeventienen op
een rijtje of beter in twee rijtjes,
taant het was een oud buurtje met
krottige huisjes aan weerskanten.
Zeventien herinneringen aan een tijd,
waarin arbeiderswoningen werden gebouwd als lucifersdoosjes. Klein, laag,
vochtig, bedompt, zondei enige hygiënische inrichting en daardoor voorzien van dat bekende vieze luchtje,
dat in alle kratjes hangt. Langzaam
waren ze vervallen,
de halfsteens
muurtjes, die op onvoldoende heiwerk
steunden, gingen verzakken; de onbeschoten daken trokken scheef en krom
en vertoonden daardoor lekken en
barsten aan alle kanten. De toestand
van de bewoners was overeenkomstig.
Ze kregen rheumatiek, werden oud en
krom voor hun leeftijd en zo zag het
hele buurtje, mensen zowel als woningen, er oud en vervallen uit. De eigenaar van de woninkjes had noch het
geld noch het initiatief om ze te verbeteren. En zo gebeurde het, dat hij
ze op een goede dag van de hand deed.
De nieuwe eigenaar had er grotere
plannen mee. Hij wilde ze grondig opknappen en ze op die manier bewoonbaarder en dus hoger in waarde
maken. Trouwens, als hij dat niet
deed, dan dreigde er al heel spoedig
een bordje van onbewoonbaarverklaTing op zijn bezit te komen.

\

Dergelijke kratjes kunnen echter niet
worden verbeterd, terwijl de bewoners
er nog in vertoeven en bijgevolg werd
aan de zeventien gesinnen de huur
opgezegd. Deze huuropzegging geschiedde dus met de
voortreffelijke
bedoeling de huizen te verbeteren,
maar dat nam niet weg, dat de bewoners daardoor in grote moeilijkheden
geraakten. Dergelijke woninkjes zijn
goedkoop en waar vindt men op het
ogenblik in een grote stad een andere
woning, die ook maar enigszins betaalbaar is voor gezinnen als waarover
wij hier spreken? Bovendien, zelfs
wanneer men al een woning vindt,
bijvoorbeeld door onderhuur van enkele kamers bij getrouwde kinderen,
op hoeveel kosten komt men dan niet
tengevolge van de verhuizing. De bewoners jammerden en protesteerden,
zochten de hele stad af, maar konden
geen andere woning vinden, tenminste de meesten van hen niet. En ondertussen stond de nieuwe eigenaar
Klaar om met de verbeteringswerkzaamheden te beginnen
Dergelijke huiseigenaren plegen niet
bepaald teerhartige naturen te zijn.
En toen op de uiterste termijn, die hij
voor ontruiming hed gesteld, de meeste woningen nog bewoond waren, liet
hij eenvoudig beginnen met afbreken.
Het gevolg was niet alleen grote overlast, maar ook regelrechte schade door
het regenwater. De bewoners deden
hun beklag bij de politie, doch aangezien de huuropzegging volkomen overeenkomstig de wettelijke bepalingen
was geschied en de woningen ontruimd hadden moeten zijn (wat gaat
liet de Overheid aan of de bewoners
dan dakloos werden!) kon. die er niets
aan doen.
Toen herinnerde zich één van de oude
mensen, die in dit krotterige buurtje
woonden, dat er nog zo iets bestond
als het N.V.V. en een delegatie trok
naar het Bureau voor Rechtsbescherming om de nood der bewoners te
klagen. Aanstond werden onderhan-*
delingen geopend met den huiseigenaar en het brute ingrijpen werd onmiddellijk gematigd. Ieder van de
huurders kreeg f25.— tegemoetkoming
in de verhuiskosten en bovendien betaling van de waterschade. Spoedig
waren de huisjes leeg. Zelfs deze geringe bedragen bleken reeds voldoende
om het vertrek der bewoners naar
andere woningen mogelijk te maken,
en zo waren, dank zij het werk van
het N.V V., beide partijen zo goed mogelijk geholpen.

Vragen voor deze rubriek richte men
tot den medischen medewerker van
het weekblad „Arbeid", Postbus 100.
J A. S. te A. Zonder onderzoek kan ik
evenmin als uw huisdokter over de oorzaak van uw pijnen oordelen. Vraagt u
hem dus een verwijsbriefje voor een
specialist.
Wat uw tweede vraat; betreft, een stevig
verband met vette watten of een elastieke
kniekous kunnen in dit geval alleen goed
doen.
P. W. fe S. TJ kunt ook met voordeel gebruik maken van de raad, die ik hierboven in het laatste gedeelte van mijn
antwoor-1 san J. A. S. te A. heb gegeven.
M. S. te E. Tot mijn spijt kan ik op uw
vraag geen antwoord geven. Informeert
u op het kantoor van uw ziekenfonds.
A. J. W. te R. Zolang het eczeem (het
„smetten" van het dijbeen) vochtig is,
is het gebruikelijk het vochtig te behandelen, door het opbrengen van in Burowwater of in l pet. resorcine-oplossing gedrenkte doeken. Wanneer de vochtafscheiding opgehouden heeft, kan men een
linnen lapje met zalf en later met poeder
tussen de huid van het dijbeen en de
buik aanbrengen.
Wat uw tweede vraag betreft, dergelijke
afgebroken haren, die op de plekken,
waar veel haren zijn uitgevallen, overblijven, komen b.v. voor bij een schimmelinfectie van de haarzakjes. Hier zal wel
specialistische hulp nodig zijn. Vraagt u
uw huisarts dus om een verwijsbriefje
voor een huidarts.
P. B. te 's-Gr. Er zijn een groot aantal
, van dergelijke praeparaten als dat, waarvan u mij een prospectus hebt gestuurd,
in de handel. De prijs ervan is in de
regel hoog en het effect ervan nauwelijks
merkbaar.
A. R. te ü. Het gewicht van uw vader
is 22.5 pet. onder het normale. Uw huisdokter kan dus extra voeding voor hem
aanvragen.
W. N. te D. In plaats van de slecht smakende paprika kunt u beter uw doel bereiken door gebruik te maken van rozenbottelthee. Men snijdt daartoe 5 gedroogde rozenbottels fijn in i liter kokend
water en laat dit 10 minuten doorkeken,
brengt deze thee over in een theepot van
een halve liter, die naar behoefte met
gekookt water wordt bijgevuld.
D. O. te L. Er zijn een groot aantal geneesmiddelen, waarmee men verbetering
by arthritis deformans kan verkrijgen.
Zo wordt in de laatste tijd veel goeds
gepubliceerd van geneesmiddelen, die acetylcholine bevatten. De bewegelijkheid
pleegt er door te verbeteren de pijnlijkheid af te nemen, terwijl de stijve verharding van de spieren om het gewricht
minder wordt. De arts spuit dan deze
stof in de stijve spieren en ook wel in het
zieke gewricht (waarbij even steriel gewerkt moet worden a's bij een operatie!),
terwijl er ook een vloeistof bestaat (Dermarodyl), die acetylcholine bevat, dat
door de huid word^ opgeno-nen, wanneer
men telkens op een ander plekje 4. druppels ervan stevig inwrijft.
Uw familielid moet de moed dus niet
laten zakken, maar opnieuw de hulp van
,zijn huisarts inroepen.
J. K. te M. Langzaam eten. heel goed
kauwen en verder zorgen voor geregelde
ruime ontlasting geven in de regel een
grote verbetering bij hinderlijke gasvor-
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ming in de ingewanden. Tegen het gebruik van de door u genoemde pillen is
geen bezwaar.
Arbeid te R. Ik zou de klachten, waarover u schrijft, in uw geval met uw huisdokter of met een zenuwarts bespreken.
Vermoedelijk zullen zij vanzelf verdwijnen, wanneer zij u een weg zouden kunnen wijzen, waarop u zich nuttig kunt
maken voor anderen.
F. B. d. N. te 's-Gr. Tot mijn spijt kan
ik zonder onderzoek niet over de toestand
van uw.zoontje oordelen. Raakt tyij soms
hu en dan maden met de ontlasting kwijt?
W. v. Z. P. te H. Bij bedwateren van kinderen, is in de eerste plaats van belang,
dat de ouders niet met straf en bedreiging werken, maar met beloningen. Men
moet zich indenken, dat doze narigheid
ook voor het kind een kwelling is en de
schadelijke gevolgen, die het voor het
zelfrespect van het kind heeft, zoveel
mogelijk trachten te voorkomen. Wanneer, men met een bepaalde behandeling
begonnen is, doet men verstandig het
kind een kalendertje te geven, waarop
het zelf zijn vorderingen aantekent. Als
middel, dat de blaas rustig maakt, wordt
zowel door allopathen als door homoeophaten atropine geroemd. Allopathisch
in een oplossing van 250 mg. sulf. atrop.
op 25 cm', zoveel druppels per dag als
het kind jaren telt, terwijl de homoeopathen belladonna in de hogere potenties toedienen.
Als versterkingsmiddel van de blaas ziet
men bijv. vaak nut van een halve of een
hele tablet Recresal, die 's avonds wordt
ingenomen. Roept u dus de hulp van uw
huisdokter voor uw zoontje in.
R. B. S. te R. Broom en luminal zijn
tegenwoordig niet meer de enige middelen, waarmede het aantal toevallen kan
worden verminderd. Beide verbindingen
maken den jongen, die door zijn ziekte al
niet gemakkelijk leren kan, langzaam,
langdradig en vergeetachtig. Een grote
verbetering is in vele gevalleii, wanneer,
onder regelmatig toezicht van arts of
zenuwarts luminal of broom geheel of gedeeltelijk kunnen worden vervangen door
diphenylhydantoine-natrium < diphantoinetabletten „Katwijk'-, prijs per 200 stuks
ƒ1.26). Deze stof verminden het aantal
toevallen in. hoge mate zonder suf en
slaperig te maken, daardoor krijgen de
patiënten al spoedig weer wat meer zelfvertrouwen en voldoen in hun werkkring
weldra veel beter.
H. A.^B.^te S. M. Zonder onderzoek kan
ik moeilijk ever uw toestand oordelen.
Heeft uw dokter uw urine al eens onderzocht op suiker?
B. B. v. A. te A. Tegen dit verschijnsel
moet u niets doen. Het is een normaal
gevolg van de ontwikkeling van uw zoon.
R. V. S. te L. Magnesiumsupcroxyde of.
peroxydum magnesium is een volkomen
onschadelijk laxeermiddel. Het is wit
poeder, dat bijna niet in water oplost en
in een hoeveelheid van l a 2 gram
's morgens nuchter wordt ingenomen. Of
u volkorenbrood en tarwezemelen zoudt
kunnen verdragen, kan ik zonder onderzoek niet beoordelen
Uw lichaamsgewicht is ongeveer 17 pet.
onder het voor uw leeftijd en lengte normale. Eerst wanneer u meer dan 20 pet.
onder de norm bent, komt u voor extra
toewijzing in aanmerking.
Wat uw derde vraag betreft kan ik tot
mijn spijt niet zonder -onderzoek over de
toestand van uw zoontje oordelen.
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- HOUDEN EN TELEN
VAN KONIJNEN

l

Er zijn nu voor de afgelopen feestdagen zeer veel konijnen geslacht, zodat
er vele pelzen zijn, die voor allerlei
gebruikt kunnen worden.
Uit de vragen, die ons bereiken blijkt,
dat velen van plan zijn de pelzen van
hun dieren "zelf te bereiden.
We zullen ons nu beperken met. het
zodanig bereiden der vellen, dat ze
verduurzaamd zijn. Meer kan een leek
niet bereiken. Wat er zoal met de
pelzen gedaan en bereikt kan worden,
zullen we nog wel eens uiteenzetten,
doch dat is het werk van een vakman.
Een leek kan bereiken, dat de vellen
aodanig zijn, dat zij als vloer- en
haardkleedjes of als fietskappen kunnen worden gebruikt. Nu zal slechts
een enkeling in staat zijn direct na
het slachten met het bereiden te beginnen, omdat in het algemeen slechts
één konijn per keer wordt geslacht en
men met de bereiding het best kan
aanvangen, als men enige vellen bijeen heeft.
Men moet dan eerst de vellen drogen.
Dat is een eenvoudig werk, doch het
gebeurt meestal verkeerd. Als regel
wordt het konijnen vel vol stro of hooi
gestopt en te drogen gehangen. Dat
bederft de vellen en maakt ze alleen
geschikt voor snijvellen.
De vellen moeten, om doelmatig te
drogen, op beugels of verstelbare latjes, die men zelf kan maken, worden
gespannen. Het gemakkelijkst is een
beugel van dik ijzerdraad te maken,
terwijl zulk een beugel in het gebruik
het doelmatigst is. Als het ijzerdraad
maar dik genoeg is, is er genoeg spanning in om het vel strak gespannen te
houden. Men moet er natuurlijk zorg
voor dragen, dat de beugels, die men
maakt, niet alle even groot zijn, want
de vellen, die men te drogen heeft,
zullen ook niet alle even groot zijn.
De vellen moeten strak gespannen
worden, doch ze mogen niet worden
uitgerekt. De vellen moeten met de
haarzijde naar binnen om de beugel
worden geschoven en wel op zodanige
wijze, dat de buik- en de rugzijde aan
de vlakke kant komen. Nooit moeten
de benen van de beugel aan de buikzijde komen. Als men de vellen droogt
om zelf te bereiden, dan kunnen kop
en poten worden verwijderd.
Het is ook mogelijk het vel te drogen,
door het direct na het slachten over
het midden van de buik door te snijden. Dat m^et sekuur gebeuren, zodat
het precies over het midden van de
buik opengesneden wordt. Het moet
gesneden, doch niet geknipt worden,
want als men knipt, wordt het haar
beschadigd.
Het aldus doorgesneden vel. kan men
dan spannen en vastspijkeren op een
bord of houten schutting. Deze wijze
•van handelen is echter omslachtiger
dan het spannen op een beugel en
vereist grotere handigheid.
Ook het drogen van het vel eist de
nodige voorzorgen; het vel mag volstrekt niet drogen in de zon of bij de
kachel, doch moet worden opgehangen in een overdekte ruimt°, waar het
flink tocht. Daar moet men het laten
hangen gedurende een tijd v?n 2 a 3
weken, al naar het weer is Men kan'
ze dan met kamferballen er tussen of
ieder vel afzonderlijk in een krant gewikkeld, in een kist bewaren, tot men
er zoveel heeft, dat men met het bereiden wil beginnen. Er moet op gelet
worden, dat de mot de ve1!^ niet beschadigt
Nu nog de vraag, of het vei van ieder
konijn voor bereiden geschikt is. Zulks
is niet het geval Alleen de vellen van
konijnen, die volledig door de verharing heen zijn, zijn voor het bereiden
geschikt.
Men kan dat gemakkelijk constateren. Vellen van konijnen, die doorgehaard zijn, zijn aan de binnenkant
' geheel blank. Hebt ge dus een vel
waarop aan, de binnenzijde zwarte
vlekken zitten, dan moet ge ze niet
gaan bereiden.
Over het bereiden zelf de volgende
keer.

Wat bereikt is, wat verwacht wordt
en wat nog te doen staat
Wij vervolgen
uiteenzettingen,
Vermeulen gaf
de sociale
het N V. V.

hiermede de
die de heer
ten aanzien
politiek van

Voorts sprak de heer Vermeulen over
e verbetering van de werkloosheidsverzekering.
De verhoogde kas-uitKe
ringen zijn niet meer dan min of
£ieer kleine correcties op basis van
het toelaatbare volgens het Werkloosheidsbesluit.
D
.it besluit gaf de mogelijkheid een
tkering te Verkrijgen van 70 pet. De
uitkeringen schommelden echter tussen 45 en 55 pet. Het gehele geval is
nuc op een algemeen niveau van 70
P t. gebracht. Dit is een verbetering
van grote betekenis, maar van weinig
structurele
waarde.
D
e Werklctfsheidsraad, die enige
maanden geleden door den Commism het leven werd geroepen, is
aoende aan een omwerking van de
werkloosheidsverzekering in Nederi en waarschijnlijk zal men aan
net einde van het eerste kwartaal van
volgende jaar tot herzieningsorstellen komen. Dat de uitvoering
m handen blijft van het N.V.V. en
«at het N.V.V. als drager van de
werkloosheidsverzekering blijft opweden, is voorlopig vastgelegd,
^ehalve de 22 werkloosheidskassen
*n het N.V.V. bestonden er echter
nog 43 kleine kassen, die zeer versnipperend
werkten. Deze versnipper
wg kon niet dienen als basis van
:
een verdere uitwerking. Gevolg is ge:
weest, dat een mededeling aan de
: werklozenkassen, buiten N.V.V.-ver°and, is uitgegaan, dat staatssubsidie
f l Januari voor die kassen zal ophouden, dat men gelegenheid krijgt
! gelden enz. te fuseren met het N.V.V.,
. omdat het N.V.V. beschouwd wordt
<Us de enige drager der werkloosheidsverzekering.
Daarna sprak de leider van de Soc.
£
con. afdeling over de wachtgeldr
egeling. De wachtgeldregeling is ook
^en vorm van werkloosheidsregeling.
Men verzekert zich dan niet voor de
gehele, maar voor gedeeltelijke werka
°osheid; voor korter werken in het
gemeen heeft men deze wachtgeld[ egejing sterk naar voren gebracht.
«aer die de omvang kent, die op het
ogenblik de gedeeltelijke werkloosheid
• 5*n het korter werken hebben aange, nomen,
weet, dat het nodig is naast
e
•J.ln
de volledige werkloosheidsverzeke* gr QQif een verzekering te stellen
gedeeltelijke werkloosheid. Men
neeft dit op verschillend werkterrein
met zeer groot succes gedaan. B.v. het
°pciale fonds der typografen en het
ichtgeldfonds voor de sigarennakers. Dat zijn vormen van wachtseidverzekering,
die zweven tussen
ic
htgeldregeling en bestaande werki?°sheidsverzekering.
eze dingen hebben grHte betekenis.
•aar de vraag is, of zij in- hun
e
zet
r>p
kunnen blijven bestaan.
6 K °P
t: ., heer Vermeulen meent van niet.
**9 hebben n.l. te kampen met een
«rondstoffentekort. Het is daarom
nodig geweekt de werktijd terug te
"'engen tot een zeer klein aantal
"ren, zeifs jn veie gevallen tot nul
"ur. Men heeft echter gemeend deze
?">eiders niet uit het bedrijf te
«oeten halen, aannemende, dat de
uiensehaarste binnen enkele maan•J6** zal zijn opgeheven. Beter is het
"«o. de band tussen arbeiders en
werkgevers niet te verbreken.
rP grond daarvan heeft men een
nieu
w ding uitgevonden: men geeft
*erB gunningen om
nul uur per
ek te werken. Ieder zou zeggen
"ntslag, maar dat is het niet. Het
°etekent, dat" de dienstverhouding
rWït bestaan, maar dat de arbeids.yd tot nul uren werken is terugge"racht en gedurende die periode, dat
,,?. werktijd O is, ontvangt de arbeider
"«kering in de vorm van wachtgeld.
e verzekering geldt dus. De arbeider
£ er dan zeker van, dat hij binnen
drie m
Plaat °^weer
aanden zijn oude
kan
•«rpri,
innemen en de
ïever
is
verzekerd,
dat hij met
ei
een arbeiders kan doorgaan. Zo

wordt de kasverzekering voor de gedeeltelijke werkloosheid door de vakorganisaties met één slag buiten werking gesteld.
Een rol bij de wachtgeldregeling
speelt natuurliik de financiering van
dit geval en dat probeert men op te
lossen door het
„Industriefonds".
In dit industriefonds moeten die bedrijven, die niet onderhevig zijn aan
kolenschaarste en die uit de kleine
voorraad, die er nog is, kunnen
blijven doorwerken, een bijdrage storten, om de kosten van die op nul
uren werken gebaseerde wachtgeldregeling te bestrijden.
Dit fonds wordt verder gevoed met
een overheidssubsidie. De wachtgeldregeling is gebouwd op basis van 70
pet. en dus op de basis van de werkloosheidsverzekering.
Deze regeling is, 'op de lange duur
beschouwd, onbevredigend. De mening
van de Werkloosheidsraad is het dan
ook, dat, wanneer wij komen met
voorstellen, daarin tevens de gedeeltelijke werkloosheid in volle omvang
moet worden geregeld, zodat iedere
arbeider, die tegen werkloosheid verzekerd is, zowel bij gehele als gedeeltelijke werkloosheid een redelijk
hogere uitkering kan ontvangen, dan
nu het geval is.
Eén ding staat vast, hoe goed de
wachtgeldregeling ook is, tal van
werkgevers kunnen thans niet aansluiten bij de regeling, omdat zij niet
de helft van de kosten kunnen betalen, en wanneer men als arbeider
in zo'n bedrijf werkt, wordt men aan
de kant geschoven, terwijl een andere
arbeider, die hier toevallig niet
werkt, kan blijven. Dit onderscheid
moet verdwijnen.
Extra steun-uitkering
Behalve de gedeeltelijke werkloosheid
vragen ook de steun- en Armenzorguitkeringen onze aandacht.
Deze beids hebben een tweeledig karakter; — enerzijds steun voor valide
arbeiders, anderzijds voor nabestaanden en ouden van dagen.
Vanzelfsprekend is het, dat wanneer
wij klaar zijn met de werkloosheidsverzekering de steun op een heel ander plan zal komen te staan.
Intussen is het zo, dat tengevolge van
de prijsstijging-, de mensen met steunuitkering er niet meer kunnen komen.
Op grond hiervan is dezer dagen afgekondigd, dat de steuntrekkers. —•
zij die uitkering ontvangen van crisissteun, enige weken extra uitkering
ontvangen, die verdeeld worden over
een periode.
Zij, die goedkoop voedsel kunnen betrekken, krijgen twee weken vol
steunbedrag extra, te verdelen over
een periode van tien weken. Zij. die
dit voordeel van goedkoop voedsel
niet hebben,, krijgen drie weken aan
geld uitgekeerd, verdeeld over dezelfde periode.
Hetzelfde hebben wij het vorige jaar
gezien, toen een week uitkering in
totaal werd gegeven. Het N.V.V. heeft
toen geprobeerd dat extraatje ook te
verkrijgen voor hen. die trokken van
Maatschappelii k Hulpbetoon of Armenzorg, maar die actie is destiHs
te pletter Erelonen op de gemeentelijke autonomie en is beperkt geb'even tot een verzoek aan de gemeentebesturen, die ook op enkele uitzonderingen na daaraan hebben voldaan.
Dit jaar schijnt deze autonomie-?edachte niet zo sterk te hebben gegolden. Het N.V.V. is erin geslaagd dezelfde uitkering, die verleend wo^dt"
voor de steunregeling, ook voor hen
geldig te doen ziin die trekken van
Maatschappelijk Hulpbetoon en Armenzorg.
Naar aanleiding van deze dingen,
die nauw betrekking hebben op arbeidsbemiddeling en -verzorging zijn
tal van maatregelen genomen op het
gebied der sociale verzekering.
In de eerste plaats de verhogingen,
die ongeveer vier maanden geleden
zijn aangekondigd door den Commissaris voor de invaliditeits- en ouder domsverzekering. Daarbij is de weg
bewandeld, dat op de bestaande uitkering een extra verhoging wordt gegeven. Men heeft het daarom gedaan,
omdat men geen kans zag het svs^em
der invaliditeits- en ouderdomsverze-

kering op zich zelf te gaan herzien.
Dit eist een lange tijd. De verhoging
geldt daarom, hangende de herziening, tot eind 1942.
Ziekteverzekering
Tegelijkertijd werd bepaald dat bij de
ziektegeldverzekering het bevallingsgeld werd ingevoerd, n.l. dat iedere
vrouw, wier man volgens de Ziektewet verzekerd is, bij bevalling ƒ 5'5.—
uitgekeerd krijgt. __
De kosten van de "ziektegeld-verzekering zijn daardoor in vergelijking met"
voorafgaande jaren de helft hoger geworden. Daardoor werd verhoging der
premie nodig en aanspreking der teserves.
Men/-heeft gemeend, waar men toch
al met premieverhoging moet komen,
de kosten van het bevallingsgeld niet
op werknemer en/of werkgever te
mogen verhalen.
In het eerstvolgende besluit wordt
derhalve bepaald, dat de premie zal
worden betaald uit het vereveningsfonds en dus niet ten laste komt van
werkgever of werknemer.
Het Ziekenfondsenbësluit dat tegelijkertijd van kracht werd, heeft tal
van vraagstukken opgelost, maar
heeft ook vele opengelaten, aangezierr
het besluit tot nu toe zijn kring van
verzekerden beperkt tot diegenen, die/
onder de Ziektewet vallen. Het is
echter een uitgangspunt geweest om
te kunnen starten en het is niet de
bedoeling het eeuwigdurend te laten
zijn.
De tijd om het Ziekenfondsenbësluit
in werking te laten treden was zeer
beperkt, maar de zaak draait nu, al
moet er nog veel gebeuren è'er wij
kunnen spreken van een behoorlijke
Ziekenfondsregeling.
Het ligt in de bedoeling van het
N.V.V. ernaar te streven, dat ook de
zeelieden, die niet verzekerd zijn volgens de Ziektewet, maar volgens de
wét-Molengraaf, de werklozen die niet
verzekerd zijn tegen ziekengeld en z.g.
armlastigen en rentetrekkers en eventueel het Overheidspersoneel onder de
kring der verzekerden volgens het
Ziekenfondsenbësluit te doen vallen.
Dit is daarom van belang, om dat
ziekenzorg niet een kwestie van verzekering zonder meer is, Ziekenzorg
is n.l. een van de dingen, waarmede
de volksgezondheid staat en valt.
Wanneer de zieken zorgre geling goed
wordt opgebouwd, dan zal de verbetering der volksgezondheid niet tot stilstand komen.
Kinderbijslagwet
Tenslotte is er nog een belangrijke
wet in de sociale verzekering, n.l. de
Kinderbijslagwet. De wet is met l
Januari 1941 ingevoerd, zoals zij daar
lag. De wet werkt thans dus een jaar
en in die tijd is gebleken, dat zij op
zichzelf niet voldoende is. Verwacht
kan worden, dat door de stappen van
het N.V.V. de uitkeringen van de
Kinderbijslagwet met ingang van l
Januari zullen worden verhoogd met
50 %.
De Kinderbijslagwet is van het begin tot het einde een compromis van
velerlei pogingen om tot een oplossing te geraken en is dus verre van
volmaakt. De verhoging zal voor 1942
gelden, maar daarnaast zal een algehele herziening in de loop van dit
jaar plaats hebben.
Huispersoneel
Er is een groep arbeiders in ons midden, die op dat gebied van de sociale
voorzieningen meer dan schamel uit
de bus is gekomen n.l. het Huispersoneel, dat gestreefd heeft naar een
eigen werklozenkas en opneming in
de sociale wetgeving. Tot mi toe volkomen tevergeefs. Het N.V.V. is erin
geslaagd te bereiken, dat voor het
Huispersoneel de werkloosheidsverzekering ter hand is genomen en het
ook in de ziektewet zal worden opgenomen.
Loon- en arbeidsvoorwaarden
Tenslotte een vraagstuk, dat ons
allen in deze tijd het sterkst bezig
houdt n.l. de loon- en arbeidsvoorwaarden.
Er zijn in het afgelopen jaar op
grond van de loonverordening tal van
contracten afgesloten. Op het ogenblik kan worden vastgesteld, dat ^e
algemene loorsverhoging over de gehele lijn 64 a 7 pet. bedraagt.

Niemand zal willen beweren, dat-dit
gezien de verhoudingen van dit ogenblik voldoende is, want de welvaart
van een arbeider kan niet alleen
worden afgemeten naar hetgeen hij
aan geld ontvangt, maar aan hetgeen
hij ervoor kan kopen. Tegenover de
loonsverhoging staat het vraagstuk
van prijsverhoging. De prijsverhoging
in het afgelopen jaar tegen te' gaan
was niet mogelijk, daarom moest de
Prijzen-Commissaris aangesteld worden, om de prijzen zo goed mogelijk
aan banden te leggen.
Men kan zeggen, dat men in grote
lijnen daarin, gezien de moeilijkheid
van de opgave, vrij aardig is geslaagd.
Men kan niet beweren, dat prijsverhoging geheel tegengegaan kon worden, maar de prijsverhoging is zoveel
mogelijk vermeden.
Dé prijsverhoging was n.l. niet te
vermijden, maar zij is teruggebracht
tot het peil. dat onvermijdelijk was.
In grote lijnen kan worden vastgesteld, dat al het mogelijke is gedaan,
de prijzen te beheersen. Jammer dat
het niet bereikt kon worden op een
lager niveau, maar die feiten moet
men aanvaarden. De prijsverhoging
is niet onaanzienlijk meer dan de
loonsverhoging bedraagt. Ook dit is
begrijpelijk, wanneer men nagaat, dat
overal een oorlog woedt, die alles eist
wat enigermate mogelijk aan het normale leven kan worden onttrokken.
Natuurlijk zou ieder onzer het prettiger gevonden hebben, wanneer hij een
behoorlijk welvaartspeil kon handhaven, wanneer de verhouding tussen
prijs en loon intact was gebleven,
maar dat is onmogelijk.
Men moet n.l. de zaak breder zien.
Men moet zich afvragen: hoe was
onze positie gezien over de gehele lijn
vóór de oorlog? En hoe is zij op dit
ogenblik, nu de wereld in oorlog verkeert? Wanneer men zo de zaak stelt
en ziet dat al het mogelijke is gedaan om de zaak in het goede spoor
te houden, kunnen wij hierover tevreden en dankbaar zijn.
Het N.V.V. probeert echter zijnerzijds
elke dag opnieuw meer te bereiken,
daar is het N.V.V. voor. Wij zeggen
altijd: zoveel mogelijk moet sociale
vooruitgang bereikt worden. W« proberen steeds iets meer te krijgen.
Zo is gekomen de algemene vergunning, dat in dit jaar een week loon
extra kon worden uitgekeerd, een
loonsverhoging dus van 2 pet.
De Loonraad is thans bezig om het
terrein van loon- ^en arbeidsvoorwaarden op breder plan te bezien.
Eén van de dingen is geweest het
vraagstuk van de bedrijfsgewijze, beroepsgewijze of ondernemingsgewijze
opbouw der C.A.O. De Loonraad is tot
de conclusie gekomen, dat bedrijfsgewijze opbouw de beste is om te komen
tot een rechtvaardig loon. Tevens is
de raad bezig met de uitwerking van
een grensbepaling der bedrijven en
als deze klaar is, kan de loonsvorming ter hand genomen worden. Dan
zal men kunnen ingaan op minimumlonen en arbeidsvoorwaarden, die
ruimte laten voor bijzondere bedrijven, maar die geen ruimte laten voor
ondernemers-concurrentie en al wat •
onder deze schone naam wordt gedaan.
Ik geloof, aldus de heer Vermeulen,
dat de grondslag is gelegd voor een
algehele herziening.
Een prettige mededeling is, dat het
overheidspersoneel herstel heeft gekregen van de vroegere 5 pet. korting
waardoor het overheidspersoneel hoger is gesprongen dan andere cate. gorieën. Ik heb de hoop, dat het vrije
bedrijf nu de ruimte krijgt, die men
verwacht.
Al deze dingen tezamen zijn dus; in
grote lijnen gezien, de richtingwijzers
der sociale politiek.
De heer Vermeulen zeide, de laatste te
zijn die zal beweren, dat op sociaal
gebied geen fouten zijn gemaakt, en
dat al wat menselijk mogelijk is er
uit zou zijn gehaald. Toch is het een
prestatie, wat het N.V.V. in de afgelopen tijd heeft gedaan.
Het belangrijke is, dat wij met elkaar
het beste hebben gegeven, wat mogelijk was en wij thans kunnen zeggen,
dat het N.V.V. in anderhalf jaar op
sociaal gebied heeft gedaan, wat in
zijn vermogen lag, om den Nederlandsen arbeider steun te geven en
voor hem resultaten te bereiken. Die
resultaten zijn mede te danken aan de
samenwerking van allen, die'hun-arbeidskracht aan het N.V.V. gaven.
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n normale jaren werden we zo tussen Kerstmis en Nieuwjaar heel
vaak „verblijd" m«t een gratis kalender, waarmede-de kruidenier of de
manufacturier zijn vaste .klanten
placht te bedenken. Het merendeel
van deze „kunstproducten" verhuisde
of naar de keuken óf naar de rommelkast, maar aan de wand van de
huiskamer kwamen ze toch wel zéér
zelden te hangen.
Werkelijk goede kalenders zijn duur,
vooral in deze tijd. Misschien hebt u
zich nog nooit bezondigd aan het
zelf-vervaardigen van een wandkalender en toch is dit -voor echte knutselaars zo'n bijzonder dankbaar
werkje.
Wij doen u hierbij weer enkele ideeën
aan de hand en mogelijk zult u er
wel iets bij vinden, dat voor u bruikbaar kan zijn.
Als we niet al te zakelijk zijn en in
een kalender ook nog iets willen zien
van een w a n d v e r s i e r i n g , dan zal
de te maken kalender moeten bestaan uit een p r a c t i s c h gedeelte
(d.i. het kalenderblokje) en een sier e n d gedeelte^ Onder dit laatste
kunnen we zowel verstaan de v o r m
of c o n t o u r van het schild, als wel
het plaatje, de tekening, de foto, het
knipsel enz., die op het schild worden aangebracht. Bij het ontwerpen
zullen we veelal van dit sierend gedeelte moeten uitgaan, omdat daardoor de vorm van de kalender hoofdzakelijk wordt bepaald. Zoals uit de
illustraties blijkt, zijn we voor het
merendeel afgeweken van de conventionele rechthoek-vorm, die de
meeste kalenders vertonen.
Fig. L Een zeer eenvoudig kalender tje, dat voor kinderen 'kan worden
gemaald;. Voor dit ontwerpje werd
gebruikt een stukje zwart sitspapier
in de vorm van een driehoek. Hierop
werden geplakt — geheel willekeurig -- bontgekleurde plakrondjes op
•de wijze als werd aangegeven Mj de
kerstkaarten. Deze driehoek werd geplakt op een flink stuk grijs papier
(stevig aandrukken!). Eerst d a a r n a werd oj^dit papier de vorm van
het schild getekend en met een
scherp mesje uitgesneden. Dus n i e t
eerst het grijze schild uitsnijden en
daarop de driehoek plakken, want

dan mislukt het werk bijna altijd!
De driehoek komt scheef te zitten ol
past niet precies en dan kunnen we
weer van voren af aan beginnen. Het
uitsnijden gebeurt bij' voorkeur op
een glazen, zinken of andere harde
ondergrond. Ter versteviging van het
schild wordt het grijze papier nu
nogmaals geplakt op een stuk stevig
karton, b.v. gekleurd etalagekarton,
't Kan ook strobord of leerbord zijn,
waarvan een flinke rand wordt gekleurd met watervaste inkt of plakkaatinkt. Stevig aandrukken of persen is beslist noodzakelijk (een oude
copieerpers kan wonderen doen!).
We laten van dit karton langs het

gehele schildje een randje uitsteken,
en snijden vervolgens opnieuw af.
Een gekocht maandkalendertje wordt
met twee splitpennen aan het schild

ophangertje. Deze kalender, die een
zeer beschaafde en rustige indruk
maakt, is voor hen, die al eens wat
deden aan leerarbeid, zeer gemakkelijk te maken. Inplaats van leer of
imitatieleer kunnen we deze kalender,
ook maken (en hij is dan weer zeer
eenvoudig!) van twee kleuren sitspapier of wel de strook bovenaan kan
sitspapier zijn, beplakt met rondjes,
en de rest grijs of groen papier (b.v.
een groene schriftkaft met donkerrood sits). Voorts kunnen we twee
harmoniërende stukjes flanel, fluweel
of peau de pêche plakken op stevig
papier en daarna omranden met wol,
raffia, kunstraffia, koord etc. Na
deze bewerking wordt aan de achterzijde van het schildje stevig karton
gelijmd.
Fig. III. Deze kalender is ontstaan
uit een „knipsel".
Een cirkel van sitspapier wordt In
zessen gevouwen (zuiver afpassen!)
Op de achterzijde van het zesde deel
werd een eekhoorntje getekend, vervolgens geknipt en na 't openvouwen
hebben we dan een figuur, bestaande
uit zes eekhoorntjes. We kunnen
daarvoor ook iedere andere vulling
gebruiken. Dit knipsel plakken we op
een contrasterende kleur papier, dat
daarna in de vorm van een zeshoek
wordt geknipt. De zeshoek wordt bevestigd op een soort papier, die de
drukker gebruikt voor omslagen van
prijscouranten of catalogi en ten
slotte wordt dit papier weer bevestigd op zwart karton. Voor de manier
van uitsnijden, knippen en plakken
volge men vooral de hierboven beschreven raadgevingen. Het kalenderblokje is hier bevestigd met een
koordje of stukje leerband.
Fig. IV. Voor deze kalender met konijntjes gebruikten we een getekend
plaatje. Getekend is niet geheel juist!
De konijntjes werden geschabloneerd.
Hoe dat precies gaat zullen we nog

tniiniu

Het ligt in de bedoeling, dé werkstukken, die regelmatig in onze
wekelijkse knutselrubriek — „Bezige handen in ledige uren" —
besproken worden, tentoon te
stellen in de etalages van de
Vreugde en Arbeid-huisjes te
Amsterdam en Den Haag.

apart behandelen. Ieder kinderplaatje, iedere leuke ansichtkaart is voor
deze kalender bruikbaar. De wijze
van afwerking is gelijk aan die van
kalender no. 1.
De zwarte strepen zijn hier niet geplakt, doch met O.-I.-inkt op het
karton getekend. '•
Een reclameplaat werd gebruikt
voor kalender no. V. een bureaukalender.
Voor de verbinding van voor- en
achterstuk gebruikten we een stukje
linnen (lancaster is nog beter!) Het
voorblad werd omboord me.t leerband,
doch hiervoor kunnen we ook wol, of
raffia of kunstraffia gebruiken. Goed
afgewerkt kan deze eenvoudige kalender een plaats krijgen op ieder
bureau.
Inplaats van deze bloemenplaat kunnen we ook een mooie plaat uit „Arbeid" knippen (e.v.t. een gedeelte
van zulk een loto). In ons blad staan
vaak bijzonder geschikte platen voor
dit doel.
..

'n A.N.W.B.-brochure

bevestigd en aan de
achterzijde wordt een
„ophangertje" vastgekleefd.
a. Inplaats van een beplakt stukje sits gebruiken we een gekleurde
schooltekening in de
vormvan een driehoek,
b. Een kalender in dezelfde vorm
geeft afbeelding II. Hier werd eerst
van stevig karton de ruitvorm. gesneden. Vervolgens werden daarop
geplakt twee stukjes imitatieleer —
zg. veritude — op 't voorbeeld in de
kleuren grijs en rood.
De stukjes werden n i e t vooraf op
maat gesneden, maar n a het plak.ken van de achterzijde afgesneden.
De lijm wordt dus op het karton gesmeerd, n i e t op het leer! Met een
z.g. gaatjestang of revolvertang werden langs de omtrek gaatjes geknipt
en hierdoor werd imitatie-leerband
geregen. Voor het maken der gaatjes
kunnen we ook gebruiken een „holpijpje", dat de zadelmaker veel gebruikt. Een stukje leerband dient voor

Van de mensen op de weg — zij het,
dat zij zulks als ontspanning of vpor
hun beroep doen — weten de nietleden van de-A.N.W.B. weinig meer
van de werkwijzen van deze bond, dan
dat hij zorgt voor wegwijzerpalen
langs onze wirwar van wegen.
In een aardig en vlot geïllustreerde
brochure, door de A.N.W.B. uitgegeven, wordt op geestige wijze uiteengezet, welke functies nog meer door de
bond verricht worden. Om een greep
te doen:
Leden van de A.N.W.B. kunnen een
rijwielhuurbewrjs krijgen, waarmede
zij bij bondsverhuurders, zonder borgstorting en tegen een billijk tarief een
solide fiets kunnen huren. Dit is dus
vooral van belang voor den reiziger,
die in een station uitstapt en daar
geen goede verbinding vindt naar zijn
plaats van bestemming. De A.N.W.B.
geeft tevens kosteloos juridisch en
technisch advies bij aanrijdingen,
stelt reisplannen samen, enz. Lid zijn
van de A.N.W.B. betekent reductie
genieten in de hotels, waar de reiziger moet overnachten.
Als wij verder nog bedenken, dat fietsen bij de bond, tegen de voordeligste
voorwaarden verzekerd kunnen worden en dat hij financiële steun verleent bij aanleg en onderhoud van
rijwiélpaden, grensdocumenten verzorgt,] dan — om met~~ïle woorden
waarmede de brochure besluit, te
spreken — kan het niet anders dan
uw voordeel zijn, om lid te worden
dan
voelt u ook wel, dat het niet
bij 100.000 A.N.W.B.-leden kan blijven
en dat het ook uw belang is, te helpen de tweede ton hieraan toe te voegen.
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uit
n de nieuwe wereld, die wordend is,
Iarbeidersklasse
is het wezen van de vakstrijd der
anders dan in de

*êreld, die achter ons ligt en die in
de revolutie van deze tijd, ten onder
Saat. Met het wezen veranderen ook
de vormen en uitingen, die onverbrekelijk verbonden waren aan het
tijdperk
der liberaal-kapitalistische
e
cononaie.
n
9
der de heerschappij der economie
15
de arbeidskracht koopwaar en daar
deze
aan den arbeider onverbrekelijk
v
erbonden is, wordt de arbeidende
Qiens met zijn arbeidskracht koopwaar en niets meer. Het menselijke is
a
an het ongebreidelde kapitalisme
volkomen vreemd.
Ook voor de arbeid van den mens
Sold het woord, eens door den grijzen
Christelijken staatsman Savornin
kohrnan gesproken bij de werkloosheidsdebatten in de Tweede Kamer in
1908: „Men geeft voor een dienst niet
fcieer
dan hij waard is, — wel minder
al
s men kan". Bij dezelfde debatten
Karakteriseerde een-ander, niet mingroot Christelijk staatsman, de
Heemskerk, de taak van de staat
™J grote werkloosheid in deze woorden: „De staat kan moeten ingrijpen,
"77
maar dit dient dan zo laat mogelr
Jk, zo weinig mogelijk en zo kort
?»>gelijk te geschieden".
*r heerste het spel der vrije concurrentie,
van vrije vraag en aanbod op
e
arbeidsmarkt en dat vrije spel had
^felal ten gevolge, dat de verrichte
«lensten
met minder werden betaald,
Q
an ze waard waren. De strijd van de
vakverenigingen ging in die
tegen deze wanverhouding.
ni
•* die strijd met succes te kunnen
poeren, moesten de vakverenigingen
«e wet van vraag en aanbod kunnen
beïnvloeden, als het kon beheersen,
•"aartoe stonden haar verschillende
«ddelen ten dienste, als het bewerken der publieke opinie en wat daartoee verband houdt. Het scherpste en
vaak het werkzaamste middel was de
werkstaking en het dreigen met
Staking. Het stakingsrecht was in een
wereld, die beheerst werd .door de
economische wetten van het liberaal
. kapitalisme, een oerrecht van de

arbeiders. Wie dat recht 'aantastte,
maakte de arbeiders machteloos en
daardoor rechteloos.
Toen de arbeiders dat recht nog niet
hadden, of er practisch- geen gebruik
van konden maken, omdat de vak-.
verenigingen klein en zwak waren,
heersten er arbeidstoestanden, die ten
hemel schreiden. Het kapitalisme is
in die tijd tot de schouders door het
bloed en de tranen van het arbeidende volk gegaan. Het muntte de
armoede der arbeiders, haar geluk en
haar leven, om in rijk gewin. Kinderarbeid van 11 tot 14 uren per dag
was schering en- inslag. In het boekje
over de arbeidstoestanden in Nederland, in 1908 door het N.V.V. uitgegeven, lezen we, dat arbeidstijden van
11 'en 12 uur per dag voor volwassenen toen nog veelvuldig voorkwamen.
De kapitalistische welvaart bracht
de arbeiders een leven van nood en
ontbering, met hard, zwaar en lang
•werken. De lonen waren nauwelijks
toereikend om de arbeiders in staat
te stellen het lichaam te sterken, opdat het ook de volgende dag tot werken bekwaam was.
Daarin kwam eerst langzamerhand en
geleidelijk verandering, toen de vakverenigingen een macht werden. Nog
vaker dan de staking zelf was het
dreigement van staking, mits het geuit werd door een krachtige en beleidvolle vakvereniging, een middel
voor -de arbeiders om hun arbeidsvoorwaarden te verbeteren.
Met deze methode en langs deze weg
is menige verbetering van de arbeids-

voorwaarden verkregen. Zij hadden
echter twee zeer ernstige schaduwzijden voor de arbeiders.
Wanneer het dreigement met staking
niet voldoende was en de staking
werkelijkheicfwerd. hoe was dan vaak
de practijk? Voor een paar gulden
(vaak minder) loonsverhoging per
week moest soms wekenlang worden
gestaakt, weken, waarin de arbeiders
hun loon derfden en moesten leven
van de vakverenigingsondersteuning.
Die ondersteuning was nooit meer
dan een bedrag, nodig voor de bestrijding van de kosten van het allernoodzakelijkste levensonderhoud. Bij
een langdurige staking en ook bij .
veelvuldige stakingen raakten vooral
de grote gezinnen uitgeput; er ontstond een achterstand De eventueel
verkregen loonsverhoging moest eerst
maanden, soms jarenlang gebeurd
zijn, alvorens die achterstand was ingehaald. Deze schaduwzijde werd het
sterkst gevoeld door die groepen, die
gedwongen waren het stakingswapen
bij herhaling te hanteren.
De tweede schaduwzijde, die aan de
vakstrijd in de oude wereld met haar
kapitalistische ordening verbonden
was, was echter veel ernstiger.
Bij het kapitalisme is het bedrijfsleven van een land niet een organisch
geheel, dat wordt benut om de welvaart van het hele volk zo groot
mogelijk te doen zijn, doch iedere
afzonderlijke bedrijfstak een zelfstandig, los van de andere takken
van bedrijf, opererend organisme.
Binnen-die bedrijfstak was dan ieder
bedrijf nog weer volkomen vrij te doen
en te laten, wat het wilde, voorzover

In een gezond lichaam huist een gezonde ziel

Om deze drie redenen is het noodzakelijk, dat in plaats van het recht
van den sterkste, het economisch
mogelijke en sociaal rechtvaardige
wordt gesteld. Dat geschiedt thans
door de arbeid der rijksbemiddelaars,
zodat de tegenwoordige toestand gezonder, billijker en voor de arbeiders
voordeliger is, dan die van vroeger,
toen staking en uitsluiting een toestand van nauwelijks verheelde economische burgeroorlog binnen de
volksgemeenschap toestonden.

ook in elk opzicht. Wij doen ook mee
aan verschillende competities buiten
" ons personeelsverbana. Met tafeltennis nemen wij deel aan de competitie
van de Ned* Tafeltennisbond en met
verschillende gemeentelijke sportverenigingen van Hilversum hebben wij
een voetbal-competitie op touw gezet."
„Hebt u ook al eigen sportterreinen?"
„Nog niet, maar plannen daarvoor
zijn reeds aanwezig Op het ogenblik
moeten wij nog verschillende gelegenheden huren, maar wij vertrouwen
er op, dat wij binnen niet al te lange
tijd dat niet meer uilen behoeven te
doen.

**'ƒ de sportgemeenschap van
de Nederlandse omroep
elukkig begint zich allerwegen de
gedachte baan te breken, dat
^Arbeid" en „Vrije Tijd" twee onafneidelijke begrippen zijn. Goede
Prestaties
van de arbeid' worden gestl
*nuleerd door een juiste besteding
tl de "vrije tijd. Onder de verschilende
soorten van vrije-tijdsbesteding
e
emt de sport een eerste plaats in.
;~e arbeider, die de gehele week hard
Perkt in een bedompte fabriek, of in
^ donkerte van de mijnen, op het
atteland of langs de weg; de kanooren magazijnbediende, die dag in
a
S uit zijn machinale arbeid verv*~*« in één woord, elke arbeider —
net doet er niet toe welke — heeft
w>noefte aan gezonde ontspanning en
is die ontspanning beter te vindan in de sport.
navolging van het streven'van de
rkgemeenschap „Vreugde en ',,Ar•" van het N.V.V. hebben de directies van verschillende grote bedrij-"
ven in Nederland hun personeel ver-'
•*«Sd
in bedrij f ssport-organisaties,
e
in elk opzicht voorzien in de grote
*°g bestaande leemten op dit~gebied.
Eén
dezer dagen brachten wij een ber?eek aan de sportgemeenschap van de
*le derlandse Omroep en wij vonden
n heer Muller, leider van deze
'rtgemeenschap bereid, ons het één
n
ander te vertellen over de functie,
iet1 doel ,en de organisatie van deze
beQri uitstek goed georganiseerde
Jfssport.
»In Mei 1941, toen ik de opdracht
m nier een
on t °ouwen
sportgemeenschap
- bestond er nog niets,"
onze zegman: „De verschillende

het niet het jachtterrein was geworden .van hét financiële kapitaal en
daardoor van c|at kapitaal afhankelijk.
Daardoor was de rentabiliteit van de
verschillende bedrijfstakken en bedrijven zeer uiteenlopend. Toch is het
duidelijk, dat, wanneer een bedrijf
niet rendabel is, het geen behoorlijke
lonen kan betalen Door strijd is
hieraan niets te veranderen, want
door strijd wordt niets voortgebracht.
Door strijd kan alleen de verdeling
van wat voortgebracht is, worden beinvloed, doch de te verdelen hoeveelheid wordt er niet door vergroot.
Zeer sprekend was dat b. v. het geval
in de landbouw, die bij onvoldoende
staatszorg op economisch gebied in
vele opzichten niet rendabel was.
In de liberaal-kapitalis.tische wereld
stond daar de machtigste vakvereniging weerloos tegenover. De organisatie der landarbeiders, hoe actief
ook, kon het onder die omstandigheden nooit gelukken voor de landarbeiders redelijke arbeidsvoorwaarden te bedingen. De landarbeiders
waren en bleven de paria's onzer
arbeidsklasse, zij zwoegden en sloofden voor luttel loon.
Door middel van staking was dus de
sociale rechtvaardigheid binnert de
grenzen van het arbeidende volk ook
niet te bereiken.
Een derde nadeel was, dat de openlijke strijd tussen werkgevers en
werknemers het economische en
sociale leven van een ganse gemeenschap verstoorde.

Kijkje op een tafeltennis^avond van de sportgemeenschap van de Nederlandse
Omroep.
(Foto Ned. Omroep)
omroep-verenigingen- waren weliswaar
tezamen gekoppeld, maar van een
volledige samenwerking laat staan
van een intensief samengaan, Was nog
niet veel te bespeuren Het is wel één
van de grootste verdiensten van onze
bedrijfssoort geweest, dat zij de mensen dichter bij elkaar heeft gebracht.
Op het verbroederende sportveld
maakten de verschillende functionarissen, die elkaar voorheen alleen
maar van stem — door de telefoon —
kenden, kennis met elkaar en dat
heeft tot verheugende resultaten geleid. Er is een kameraadschappelijke
en elkaar waarderende geest onder
het personeel gekomen.
Ja, alles ging üThet eerst niet zo vlot,
als ik het hier wel vertel. Toen wij
onze eerste sport-bijeenkornst zouden
houden, waren er slechts twee mensen aanwezig. Maar zo' langzamerhand heeft ons personeel belangstelling voor onze bedrij f ssport gekregen.

De contributie is zo laag mogelijk gesteld, vertelde de heer Muller nog.
Turnen, waar wel de meeste ambitie
en het resultaat flaarvan is op het voor bestaat, kost 15 cent per maandogenblik, dat 350 personen lid zijn van Tafeltennis 50 cent per maand met
onze sportgemeenschap — dit is on- inbegrip van inleggeld voor de comgeveer 50 procent van het gehele per- petitie. I> ziet wel, dat er haast geen
soneel van de Nederlandse Omroep. financiële bezwaren kunnen zijn."
Van die 50 procent neemt de helft Inderdaad en ook andere bezwaren
kunnen moeilijk houdbaar zijn Het
intensief en actief deel."
personeel
van de Nederlandse Omroep
„Aan welke sporten wordt zoal geheeft kunnen ervaren dat sportbedaan?"
„Dat . zijn er nu al heel wat en er oefening de zo onontbeerlijke levenskomen nog meer bij Wij doen aan: vreugde brengt.
boksen, zwemmen, voetballen, kegelen, Maar niet alleen bij de Nederlandse
turnen, tafeltennis en als het weer omroep, ook bij verschillende andere
toegestaan wordt, aan wandel- en grote bedrijven in ons land wordt aan
fietstochten. In voorbereiding zijn: bedrijfssport gedaan. Om er een paar
te noemen: „Drjkmans" confectiebeschermen, paardrijden en jiu-jitsu.
drijf te Amsterdam, „Kerko" overhemdenindustrie te Haarlem, de
„Bijenkorf" te Rotterdam enz.
„Weet u, wat het aardige is", zo gaat -Wij stellen ons voor om In één van de
de heer Muller verder, „de leiders van volgende nummers van „Arbeid" nog
de verschillende sportaf delingen zijn eens terug te komen op dit onder-'
uit de leden zelf voortgekomen. De werp met een beschrijving van de begeschiktste mensen kwamen zodoende drijfssport van één van deze beop de juiste plaats en zij voldoen dan . drijven.
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eder die wel eens In de gelegenheid
is geweest een walswerk te bezoeken weet dat in de werkhal van zo
een bedrijf het lawaai hoogtij viert.
Dadelijk vallen op het dreunen en
knarsen der walsen en het stof, dat
overal ronddwarrelt en zich overal
genesteld heeft. Dat er veel machines
en kranen en ovens staan, zal niemand verwonderen als men bedenkt,
dat zo een walsbedrijf honderden
tonnen ijzer per week verwerkt. IiiÖien men een walsinstallatie nader
toeschouwt, ziet men twee grote horizontale ijzeren rollen jop enige afstand van elkaar. De man, die de wals
toedient, kan de afstand groter of
kleiner stellen. Het geraamte waarin
de walsen draaien heet de walsstoel.
Een tiental meters boven de grond
brengt een hefkraan een blok staal
aan, dat in de kuiloven op juiste
temperatuur is gebracht (ca. 700—
80 graden C.). De kraan deponeert
het blok op een stel rollen, die het
direct grijpen en medevoeren in de
richting van een walswerk. Dit rollenstelsel vormt samen met het walswerk de z.g. walsstraat Als door geheimzinnige krachten bezield beweegt het bijna twee ton zware blok
zich naar de walsen en vlak voor het
deze bereikt komen vier stalen armen
uit de vloer omhoog, die het blok in
de goede stand brengen en het tussen
de walsen voeren. Deze staan -iets
dichter bij elkaar dan het blok dik is
en dus wordt dit Iets geplet maar tegelijkertijd iets langer. Is het blok de
walsen geheel gepasseerd, dan komen
aan de andere zijde van de walsstraat
weer vier stalen armen omhoog, die
het blok opvangen, het een kwart
slag omkeren en weer voor de walsen
schuiven, die thans in omgekeerde
richting draaien; tevens zijn de rollen iets dichter bij elkaar gesteld.
Weer gaat het blok tussen de walsen
door en weer komt het platter en
langer er tussen vandaan. Vlug gaat.
alles in zijn werk; dichtbij komen
kan men niet, de gloed van het staal
houdt nieuwsgierigen op een afstand.
Heen en weer gaat het blok tussen de
walsen en nu is al goed te zient hoezeef de vorm veranderd is. Uit het
korte dikke blok wordt langzamerhand een lange dunnere staaf.
Dit was het z.g. blokwalswerk en omdat het twee rollen heeft, heet het
een duowals. Indien men thans de
wals bekijkt, die_de platen levert, ziet
men, dat hiervoor walsen met drie
rollen gebruikt worden, z.g. triowalswerken. Heengaande loopt het blok
tussen de bovenste en middelste wals
•heen en terugkomende door de onderste en middelste wals; de draairichting der walsen blijft steeds gelijk. Is
het blok of de plaat aan de andere
zijde van het walswerk gekomen, dan
licht een gestel, de heftafel, het omhoog en brengt het voor de ruimte
tussen de bovenste walsen. Terwijl de
blokwals meestal het witgloeiende
blok krijgt uit de kuiloven, waar het
blok op temperatuur gehouden wordt,
komt het materiaal voof de plaat-

walsen uit ovens, waar uitgezochte
koude blokken eerst op temperatuur
gebracht zijn.
Onafgebroken gaat het werk bij zo
een wals door. Is een plaat vrijwel
klaar, dan wordt het volgende blok
reeds aangevoerd. De dikte van de
plaat controleert men met een passennaat, die zo lang is, dat de man,
die de dikte controleert niet te dicht
bij de gloeiende massa behoeft te
komen. Door de rollen wordt de plaat
weggebracht en reeds komt het
nieuwe blok In de wals. Kerst walst
men dit zoo uit, dat het dé breedte
van de verlangde plaat krijgt, dan
walst men dit stuk uit, tot het de vereiste dikte heeft verkregen.
Om te verhinderen, dat de walsen
door de voortdurende aanraking met
het gloeiende staal zelf te warm zouden worden, sproeit men er water
over. Verder spuit een krachtig watergordijn op de gloeiende plaat. Zonderlinge mannengestalten, het gezicht bes'chut met een masker van
ijzergaas, het lichaam en de handen
door leren voorschoten en ^handschoenen beschermd,'zijn steeds bezig
de heen en weergaande plaat met
bezems schoon te houden. Zo een
ijzermassa, die warm is en blootgesteld aan de lucht oxydeert. Deze
oxydekorst
(hamerslag
geheten)
wordt door krachtige waterstraaltjes
losgespoten en zo voorkomt men, dat
de plaat wordt verontreinigd, doordat er Ijzeroxyde in ^ wordt verwalst.
Op een grote schijf als een soort klok,
kan men zien, hoe dicht de walsen
bij elkaar gebracht zijn, hoe dik de
plaat dus ten naastebij Is. Nog "even
wordt met de passer gecontroleerd en
klaar is de plaat. De vorm is nog
verre van rechthoekig. Het bovenste
deel van een niet voorgewalst blok, is
altijd het minste in kwaliteit, het
materiaal van de kop verwijdert men
dus steeds. Is de plaat voldoende afgekoeld (Soms wordt nog koud nagewalst) dan komen er een paar
mannen met een krijtlijn (slaglijn)
en urote winkelhaken om de vorm
vast te leggen, zoals de opgegeven
maten die aangeven. De overtollige
delen worden er met een grote metaalschaar afgeknipt De scharen van
enkele meters lengte fatsoeneren de
plaat in een knip langs het opgeslagen lijntje. Komen tenslotte op het
oppervlak blaren voor, dan wordt de
plaat met slijpsteen afgeslepen, wat
een prachtige vonkenregen en een
oorverdovend lawaai veroorzaakt.
Elders in het walsbedrijf bevindt zich
het profielwalswerk. Hier walst men
uit blokken verschillende hoekstalen.
U-staven, enz., kortom profielijzer*
Het materiaal wordt hier tot lange
stukken uitgewalst en slingert zich
in een lange gloeiende worm in allerlei tiochten, want het staal' is warm
en week en zal uitgewalst tot een lang
stuk, niet in een rechte lijn liggend
uit de walsen komen. Deza kronkelingen haalt men eruit, door het snel
door een stel rollen te trekken, die in
een rechte lijn liggen achter elkaar.

Al de verschillende profielvormen, die
er bestaan en dat zijn er zeer velen,
kunnen niet direct uit het blok gewalst worden. Men moet gebruik
maken van allerlei tussenvormen, d^e
steeds meer en meer de gewenste
vorm benaderen. Zo verkrijgt men
b.v. uit een blok een T-balk door deze
te voeren tussen rollen, die eerst een
kleinere insnoering en tenslotte een
steeds grotere insnoering vormen, tot
tenslotte het gewenste profiel is bereikt. Van de vele profielen, die bestaan zijn de bekendste hoekijzer,
rondijzer, platijzer, U-ijzer, T-ijzer,
TT-ijzer, hekijzer, kruisijzer enz.

De mens heeft al zeer vroeg geleerd
ijzer te verwerken, d.w.z. hij kon
ijzer smelten of gloeiend maken en
het dan gieten of smeden; het walsen
is pas veel later ontdekt. In de vijftiende eeuw gebruikte men met handkracht, later niet waterkracht bewogen walsrollen voornamelijk voor
zachtere metalen. Met de uitvinding
der stoomkracht, kwamen echter ook
de grotere walswerken in gebruik. In
1728 werd door John Hanbury voor
het eerst een systeem uitgedacht om
platen te walsen, welk systeem door
Christian Friedrich Rémy werd verbeterd. Deze bouwde het eerste platenwalswerk ter wereld. Omstreeks
1820 begon men draad te walsen en
in 1857 bouwde men het eerste profielwalswerk voor , fcalken. Voora) ,in
Duitsland ontwikkelde de walst-rehniek zich- bijzonder snel. In 1824 leverde Krupp reeds de eerste in wt-ter
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geharde walsen uit smeedijzer aan de
Duitse Rijksmunt. Krupp zag echter
in, dat het walsen ee» grote toekomst
tegemoet ging en deed derhalve
onderzoekingen om te komen tot
walsrollen, die aan hogere eisen voldeden en ook staal en ijzer goed konden Verwerken.
Men onderscheidt walsrollen naar
hun vorm, dus vlakke (plaat-)walsen
of walsrollen met uitsparingen, die
een bepaald' profiel leveren, de z.g.
profielwalsen. Het verwalsen van
materiaal kan warm of koud geschieden, . d.w.z. het materiaal wordt
al dan niet voorverwarmd. De walstechniek heeft bij de overgang van
de negentiende naar de twintigste
eeuw een grote vlucht genomen. De
snelle economische .ontsluiting van^
nieuwe gebieden deed een grote
vraag ontstaan naar schepen en
spoorwegen en dit is de oorzaak van
de geweldige omvang, die de walsbedrijven namen. Bovendien nam de

i

BIJ DE ILLUSTRATIES:
1. Kijkje bij buis-walswerk
(Foto: Glöck?ier A.G.)
2. Overzicht van blokwalswerk
(Foto: Glöckner A.G )
3. Overzicht van een platenwals-bedrijf; op de voorgrond
de gloeiovens, daarachter de
' walsstraten

(Foto Van Heer Velsen)

4. Hoog opgetast liggen de gereed gekomen platen

(Foto Van Heer Velsen)

» de laatste jaren voor de oorlog

ontstond er in Nederland een
Inieuwe
mode: de mode der dieren-

naar profielijzer sterk toe;
Van de laatste tijd dateert het
er, dat eveneens een enorm
^e
geworden is.
~ rollen van het walswerk worden
«oor zeer sterke electromotoren bewogen, want men begrijpt zónder
t^eer, dat voor de vervorming van
flzer en staal geweldige krachten verast worden. De ruwe staalblokKen,
«»e verwalst moeten worden tot
strippen, stroken of staven, al dan
Wet geprofileerd, worden met grote
kracht door de walsstellen gevoerd,
"it
geschiedt met een vaart van 30 a
40
km. per uur en het daarbij voortgebrachte lawaai komt overeen met
öat van * een zware trein op een
spoorbrug.
™& Amerika kent men systemen, die.
Waten
continu walsen, d.w.z., dat uit
11
blok lange dunne platen gewalst
worden, waarvan het einde wordt
^amengewalst met het begin van de
uit het volgende blok. Dergewalsstellen staan in lange rijen
wel twaalf stuks achter elkaar en
steeds in dezelfde richting,
f} een mooi glad oppervlak te ver*%en, zoals b.v. voor materiaal voor
PUKverpakkingen) worden de platen
" w e l koud nagewalst alvorens zij
worden. Scheepsplaten en
grote
platen worden blauw gev °eid. gegalvaniseerd of ook wel geof geschilderd,
zeer bijzondere vorm van walsen

parken. Misschien acht men dat wat
erg sterk gezegd, maar als men weet,
in hoevele plaatsen de exploitanten
van grote buitenhotels er toe overgingen, om hun établissementen voor
het publiek aantrekkelijker te maken,
een aantal wilde dieren ten toon te
ste^n, zal men er van'overtuigd zijn,
dat hier van een -mode kan worden
gesproken. Zo langzamerhand zijn er
in NedWland gemiddeld drie flinke
dierentuinen per provincie, ongeis het walsen van buizen zoals dit
door de gebroeders Mannesmann
werd uitgevonden. Hierbij wordt een
rond staalblok tussen twee conische
walsrollen gevoerd, die schuin op
elkaar staan, waardoor het blok in
een ronddraaiende beweging geraakt
en tevens voortgeschoven wordt over
een met water gekoelde „doorn", zodat een buis ontstaat. Uit en naast
het Mannesmannsysteem zijn vele
andere systemen voor het walsen
van buizen ontwikkeld, waarvan het
Pilgersysteem het bekendste is. Men
kan thans stalen buizen tot lengten
van meer dan twintig meter walsen.
De stalen buis heeft bewezen zeer
geschikt te zijn voor alle doeleinden,
waarvoor men vroeger de zware en
dure gietijzeren buizen gebruikte.
In de walswerken klinkt het lied van
het ijzer, en het is een schoon lied, al
zijn de mensen smerig en maken de
machines een afgrijselijk lawaai. Het
is een trots lied, het lied, van den
mens, die het onwillige materiaal beheerst en in de vorm weet te dwingen,* die hij verkiest. Het lied van de
ijzeren rollen in de honderden walswerken over de hele wereld is een
machtige melodie, die wijd over de
wereld klinkt, de melodie van. den
mens, die werkt en heerst en zijn bestaan in de toekomst projecteert.

rekend de kleintjes, waarvan er nog
véél meer zijn. Het is duidelijk, hoe
dat is gekomen. Het is het gevolg
van de steeds grotere drang, die de
gróte-stadsmensen sinds pl.m. 1940 is
gaan bezielen, om wat vertrouwder te
raken met het leven der dieren.
Want niet alleen de natuur-historische verenigingen hebben van dat
verlangen der stedelingen de vruchten geplukt! De exploitanten der
dierenverzamelingen hebben zelfs aan
dat verlangen een boterham verdiend, doen het trouwens nog.
Nu misgunnen wü niemand» zijn
broodwinning, maar het wordt toch
hoog tijd, de aandacht te vestigen op
de gevaren die deze dierenverzamelingen, juist onder de huidige tijdsomstandigheden, met zich medebrengen.
Er bestonden in ons land al Jarenlang drie grote dierentuinen, al. die
te Amsterdam, te Den Haag en te
Rotterdam. Vooral het Amsterdamse
Artis is tot ver buiten onze grenzen
beroemd, omdat het niet alleen dienst
doet als „kijkspel" voor het grote
publiek, maar omdat het ook een
biologisch wetenschapscentrum Van
•belang is. Heel veel heeft men hier
omtrent gewoonten en levensverrichtingen van allerlei diersoorten ontdekt. Dat is een belangrijk ding, maar
de andere dierentuinen van ons land,
en zeker de nieuwe „dierenparken",
missen dat belang.
Wat is dan hun doel? Dat kan in één
woord worden gezegd: amusement. Zij
dienen er alleen toe, de nieuwsgierigheid en soms de leergierigheid van
het publiek te bevredigen. Om dat.
doel te bereiken, worden vele honderden dieren ver van hun natuurlijk
levensgebied neergepoot in hokken,
op grasvelden of op „natuurlijke"
rotsen; al die dieren moeten worden
gevoed met enorme hoeveelheden
vlees, hooi, haver, brood, allerlei voedingsmiddelen die werkende mensen
of nuttige dieren hard nodig hebben.
Geen van de exotische dieren, of het
nu leeuwen of kolibri's, poema's of
brilslangen zijn, behoren in de
klimatologische omstandigheden van
onze breedtegraad thuis en zij kunnen er ook nooit thuisraken. Geen
van deze dieren kan hier leven in
omstandigheden, die o^k maar enigszins te vergelijken zijn met die,
waaronder de dieren leven in hun
eigen milieu.
Al worden de dieren in de parken
niet bedreigd door hun natuurlijke
vijanden, al krijgen zij hun natje en
droogje gemakkelijker dan in de vrije'
natuur, toch mankeert er iets aan
die dieren. Ze zijn in gevangenschap,
ze zijn niet normaal. Dat geldt voor
alle dieren, al klemt het natuurlijk
voor bepaalde soorten niet zozeer,
zoals voor vissen die in flinke
aquaria zijn ondergebracht.
Nu zal men ons wellicht tegenwerpen, dat het grote voordeel van een
dierentuin toch gelegen is in het feit,
dat de instructieve waarde van zulke
instellingen zo groot is, met name
voor de. schooljeugd, die de theoretische lessen over het leven der
dieren hier practisch kunnen vervolmaken.* Dat is inderdaad waar, maar
dat geldt maar voor een paar dierenverzamelingen in ons land, met name
voor de drie in Amsterdam, Den Haag
en Rotterdam. De ervaring heeft ons

geleerd, dat de andere dierenparken
niet of hoogst zelden "door groepen
schoolkinderen worden bezocht en
dus in dit opzicht noch wetenschappelijke noch instructieve waarde hebben. Maar ook de waarde der grote
tuinen op dit gebied mag men niet
overschatten. Een schoolreisje naar
de dierentuin, wat geeft het de kinderen eigenlijk meer dan een buitengewoon vluchtige en oppervlakkige
indruk van een aantal „rare" dieren
als kamelen, leeuwen en tijgers,
ledere onderwijzer zal ons bevestigen,
dat de kinderen zulke uitstapjes buitengewoon prettig vinden, maar er
toch maar weinig van opsteken.
Neen, een goede aanvulling van het
onderwijs in de natuurlijke historie
kan de onderwijzer alleen geven,
wanneer hij een enkele maal met zijn
Mas de vrije natuur intrekt en samen
met de kinderen het leven van enkele
algemene dieren wat nader onder de
kmpe neemt. Dat alleen kan bij de
kinderen, behalve enige kennis van,
een grote liefde voor de levende
natuur opwekken. Dat moet toch het
doel van dit onderwijs zijn en door
het bezoeken van dierenparken wordt
dit doel ten enen male niet bereikt,
omdat men daar de dieren in gevangen staat ziet. Een ongelukkig begin om liefde voor het dier aan te
kweken!
Maar de kinderen moeten ook enig
begrip krijgen van het uiterlijk van
diersoorten, die de onderwijzer hun
in Nederlands vrije natuur niet kan
laten • zien. En daarvoor kunnen
musea dienen, die dan moeten worden ingericht naar het voorbeeld van
het Schoolmuseum in Den Haag, een
onvolprezen instelling, die de weetgierigheid van de jeugd (en van
ouderen!) veel beter vermag te bevredigen dan welke dierentuin ook.
Juist in deze tijd, nu ten eerste def
voedselpositie- van ons land de
uiterste zuinigheid nodig maakt «n
we ons de luxe van dierentuinen
alleen daarom al eigenlijk niet .kunnen permitteren, maar nu bovendien
ook de handel in exotische dieren zo
goed als onmogelijk is geworden en
uitbreiding of aanvulling van de
levende have der dierenparken buitengewoon moeilijk Is geworden, is
het gewenst, een flinke opruiming
onder al die dierenparken te houden.
Voor het onderwijs zijn de meeste in
het geheel niet, en de overige maar
zeer ten dele nodig, voor de wetenschap zouden, op Artis na, alle "dierentuinen gevoe'gelijk kunnen verdwijnen en voor Het Nederlandse
publiek kan waarlijk wel een ethischer
en leerzamer amusement worden gevonden dan het bekijken van een
verzameling dieren in gevangenschap.
Want hoeveel Nederlandse dieren uit
de vrije natuur zou dat publiek kennen? Wie daar zijn aandacht aan besteed, leert in bos, veld en duin oneindig veel meer dan in een dierenpark.

No. 6.
A SARCEY.

Üam-mbriek

Zwart.

Eindsp"' O AV1D. .
Zwart.-

Wit.
Zwart: 12 sch op 7, 8, 9, 12. 13, 15, 16,
18, 22, 23, 24 en 29.

Wit.

Zwart: 4 sch. op 12, 15. 18 en 27.
' Wit: Dam op 3
Deze stelling blijft over na de afwikkeling van liet probleem van G. Avid,
no l, in de September-wedstrijd
(klasse A).
Verschillende lezers dachten, dat de
stelling nu voor Wit niet gewonnen is.
Z^-vart kan n.l. 12—17 spelen en dan
wüit Wit niet door 3x38, omdat
Zwart 18—22 speelt en Wit het verkeerde tempo heeft.
Toch is er wel degelük winst aanwezig. We spelen nu als volgt:
l
2.

Wit

Wit: 12 sch. op 20, 21, 27, 31, 35 t/m.
40, 44 en 50.
Klasse B
No. 5.
J. VISSER Jr„ APELDOORN.

Zwart.

. Zwart
12—17
15—20

3x43!!

Op Zwart 18—22. Wit 43—38.
3 43—25
4. 25—9
5
9—13
6 13—9

20—24
18-23
24—29

Wit.

Op Zwart 29—34 volgt nu Wit 9—14.
Op Zwart 29—33, Wit 9—14, Zwart
23—29, Wit 14—20. Het systeem komt
hierop neer, dat Zwart moet worden
belet naar veld 35 te spelen.

Zwart: 9 sch.„ op 11, 12. 15, 18, 21, 22,
25, 32 en 43.

Wit: 10 sch. op 23, 24^ 29, 30, 31, 34, 35,
39, 48 en 50.
No. 6.
P. T. DIJK, AMSTERDAM.

Problemen van deze week
Doordat dé damrubriek in" het Kerstnummer is uitgevallen, zou de
December-wedstrijd uit slechts 4
vraagstukken bestaan. In verband
hiermede leek het gewenst, deze
wedstrijd gedurende - de maand
Januari te laten doorlopen. De oplossingen van de in de, maanden
December en Januari geplaatste problemen kunnen nu tegelijk worden
ingezonden tot 16 Februari.

r

Z w a r t .

Klasse A
•No. 5
R. ANCION.
Zwart.

^

Wit.
Zwart: 8 sch. op 7, 12, 19, 23, 25, 28,
30 en 33.
Wit: 9 sch. op 21, 31, 34, 39, 40, 42, 43,
45 en 49.

Wit

Zwart: ,11 sch. op 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14,
16, 18, 19. 21, 22, 25 en 26.
Wit: 15 sch. op 23, 29, 31r 32, 33, 35,
36, 37. 40, 41, 42, 46, 47. 49 en 50.

Wij ontvingen . , . .
F.en kalender, uitgegeven door
,.Hamer",' uitgeverij van de Volkse
Werkgemeenschap te Den Haag.
Deze weekka'ender is verlucht met foto's
van Nederlandse volkstypen. de Nederlandse natuur, oude zinnebeeldige voorstellingen en afbeeldingen van klobbekers
en hunebedden. De bedoeling is de aandacht" te vestigen op de karaktertrekken
van land en vol!;, zoals die cloor de
eeuwen heen bewaard zijn.
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ZEGSWIJZEN EN S P R E U K E N

Voor alle . vraagstukken geldt: ..Wit
begint en wint".
Oplossingen voor de wedstrijd worden
ingewacht tot uiterlijk 11 Januari.
Adresseren:
Redactie
Weekblad
„Arbeid". Postbus 100, Amsterdam. Op
adres duidelijk Damrubriek vermelden.

CORRESPONDENTIE
D, Kievit te Herkingen, — Gelieve juist
adres op te geven, daar onze brief onbestelbaar is teruggekomen.
M. S. te U. Inlichtingen over een schriftelijke cursus in muzieklezen zult u het
beste kunnen inwinnen bij de Muziekschool te Utrecht.
Mevr. C. E.—M, te G. Dat de distributie
uan. lang niet alle gerechtvaardige. verlangens kan voldoen, is een omstandigheid, die voor iederéén duidelijk is. Het
ligt buiten ons vermogen om daarop invloed uit te oefenen. Wellicht kan ecnter
een advies van de directie van het bedrijf,
waar. uw man werkt, eventueel ondersteund door bemiddeling van het districtsbureau van het N.V.V., bij de distributiedienst het gewer-üe gevolg hebben.

f en blauwe Maandag
Onder de zegswijzen, welke in de
loop der tijden van betekenis veranderd zijn, behoort ongetwijfeld ook
de uitdrukking „een blauwe Maandag". Wanneer in onze tijd die uitdrukking gebezigd wordt, dan wil
men er mee te kennen geven,- dat er
van een kort tijdsverloop sprake is.
Doorgaans hoort men spreken van
„Dat' duurt geen blauwe Maandag",
of wel „Ik ken dien man nog maar 'n
blauwe Maandag", waarmede dus bedoeld wordt, dat er van een korte
tijdsduur sprake is. Maar eertijds
werd onder, de blauwe Maandag verstaan de Maandag vóór het begin
van de vasten. Dan werden n.l. in de
R.K. kerken de beelden, het altaar,
de doopvont en de kansel met blauwe
doeken behangen. In de Middeleeuwen werd deze dag de goede
Maandag genoemd, waarbij de benaming „goede" in hetzelfde begrip
moest worden verstaan als in „goede
Vrijdag". Daar in het tijdvak, waarop wij hier doelen, het omhangen
met blauwe doeken van de verschillende attributen in de kerken echter reeds 14 dagen vóór de eerste vastendag aanving, wordt van gezaghebbende zijde in twijfel getrokken, dat
de blauwe Maandag hieraan zijn oorsprong te danken- zou hebben.
In de 17e eeuw vinden wij dezelfde
uitdrukking in geheel ander zins-,
band vermeld. In 1684 werd uitgegeven „het Studente-leven", waarin
Bernagie zich in de volgende bewoordingen beklaagt over het optreden
der studenten: „De Jonkers (studenten) zijn alle blaauw Maandagen
t'huis, en beelden d'r wel in, dat men
ze lustig behoorde té onthaalen."
Voorts wordt daarin gesproken van:
„'t Geschiedt niet minder dan allé
blaauw Maandagen". In de beide gevallen moet de uitdrukking „tule
blaauw Maandagen" beschouwd worden te betekenen: elk ogenblik, om
de haverklap. Dit wordt ook bevestigd door hetgeen met een overeenkomstige bedoeling in de Friese taal
gezegd wordt. Daar spreekt men n.l.
' ook van „alle blaumendeis", hetgeen
betekent, dat iets-vaak voorvalt, zoals wij nog spreken van „Dat komt
alle ogenblikken voor", hetgeen echter taalkundig niet te verdedigen is.
Het bijvoegelijk naamwoord „blauw"
had in de Middeleeuwen en ook later
wel de betekenis van „nietig", Van
weinig waarde. Als dus gesproken
werd van een blauwe Maandag, dan
zou dit betekend hebben, dat die
Maandag als werkdag niet van betekenis was en niet kon meetellen,
maar meer als Zondag, als feestdag
beschouwd moest worden. Als de
Fransen dan ook spreken van „faire
Ie lundi fêter Ie lundi", dan betekent
dit, dat zij de Maandag willen vieren, dat ze willen pretmaken en niet
werken op die dag. De Duitsers kennen ook in dit verband den „blauen
Montag" en de Nederlanders — en
vooral tot voor een kwart eeuw ge, leden ongeveer — staan of stonden
voor een deel bekend als „Maandaghouders".
In dit verband mag er aan herinnerd
worden, dat in Den Haag gesproken
werd van „een blauwe Maandag", als
gedoeld werd op de eerste dag van
de week, waarop in, het bijzonder de
bouwvakarbeiders niet op het werk
kwamen, maar een borrel gingen
drinken en daarbij wel eens wat over
de schreef gingen. De Hagenaars
meenden dan ook, dat de 'blauwe
Maandag afkomstig was van de, door
de alcohol blauw gekleurde neuzen
van de Maandaghouders (of die wel
geheel juist is, zouden we niet durven bevestigen). Maar wel is logisch
de veronderstelling, dat als gesproken werd van iemand,.die ergens ,','n
blauwe Maandag" gewerkt had,'
daarmede te kennen werd gegeven,
dat hij zowat niets had uitgevoerd.
De Maandag werd ook in vroegere
eeuwen in sommige gevallen als verloren werkdag beschouwd, zoals b.v.
met de Kopper-Maandag het geval
was, waarop wij nog nader terugt

komen. Volgens Schuermans betekent
dit in Limburg blauwe Maandag houden, op ketterse wijze feestvieren.
Uit het bovenstaande blijkt wel, dat
de juiste herkomst van de uitdrukking niet ten volle bekend is en dat
in elk geval de betekenis in latere
tijden sterk gewijzigd is.

Het hinkende paard
komt achteraan
Als oudere mensen willen waarschuwen tegen een iets te voorbarige
blijdschap over een goede tij ding "of
een meevaller op het een of ander
gebied, plegen zij te zeggen: „Pas
maar op, want het hinkende paard
komt achteraan'1. Hiermede wordt
dan- bedoeld, dat er zich, tegen de
verwachting in, wel iets onaangenaams kan voordoen. In de 17e eeuw
was men gewoon te zeggen: „De hinkende bode komt achteraan". De
Duitsers kennen deze uitdrukking
ook woordelijk e ja zeggen: „Der hinkende Bote kommt n ach".
Met den hinkenden bode wilde men te
kennen geven den bode, die langzaam
gaat, niet omdat het lopen hem
moeilijk valt, maar omdat hij een
onaangename tijding te brengen
heeft. Was hij de overbrenger van
een blijde boodschap, dan had hij
een extra bodenloon in het vooruitzicht en zou hij wel zoveel mogelijk
spoed betrachten. In' het laatstbedoelde zinsverband treft men de uitdrukking ook aan in de brieven van
Hooft. Wij lezen daar n.l.:
„Ginge noch de tijding van Dorstens ontïeegering vast, dat zoude
ietwet troosten maar ik vrees al te
zeer voor den hinkende" bode, dewijl UEdelgestrenge geenen snellen
krijgt",
Bij Coster en Indinan vinden wij de
uitdrukking: ,,den kreupelen bode
verwachten". En in de „Vermakelijke
Vrijage van den Kaelen Utrechtschen
edelman" is het volgende te vinden:
„Uitneemende was de vreugde, die
dan gemeenlijk een altijd duurende
Kermis schijnt te belooven, terwijl 't
hinkende paard dikmaals kort' achter
deese geneugten volgd".
Ook werd wel gesproken van „de
hinkende os komt achteraan", waarmede echter hetzelfde bedoeld werd,
als in de uitdrukking van het hinkende paard.

21e Verantwoording Stichting „Winterhulp Nederland" van 7 November—
23 December 1941.
Totaal der 20e Verantwoording ƒ30.169.94
Bestuur en personeel van de
Bond van Arbeiders in de
Textiel- en Kledingindustrie . . . »
Bezoldigden van de Algemene
Nederlandse Metaalbewerkers
bond
.....................................
9. —
w
Hoofdbestuur Vereniging! van
Scheepswerktuigkundigen ....... , 200. —
Hoofdbestuur Nederlandse Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond ........................... , 100. —
4. —
G. A. van A. te A ................ „
Bezoldigden N.V.V .......... . ....... 573.82
N.V.V
....................................
„10.000.—
Bestuur en personeel van de
Alg. Ned. Bond van Handelsen Kantooröed. en Handelsreizigers „Mercurius'' ............ „
95.10
Hoofdbestuur van de Ned.
Bond van Arbeiders in het
Landbouw-, Tuinbouwen
Zuivelbedrijf
..............
.............
800.—
ƒ41.971.53

Welkom "42

treedt binnen. • Het ziet er nog wat somber uit,
maar daarom niet getreurd. Je bent nog jong
en zult de zaken dus zeker flink aanpakken.
12 maanden heb je voor den boeg - of dat kort
is dan wel lang, hangt er heelemaal van af hoe
je ze besteedt. Bedenk dat een goed begin nog
steeds het halve werk is en raad dus Werkend
Nederland aan, een verzekering af te sluiten bij
„De Centrale". Dat is misschien een kleine zorg
meer voor heden, maar zeker een groote zorg
minder voor de toekomst. - Doe wat mogelijk is
'42 - het zal aan ons niet liggen dat alle menschen
op aarde tot in lengte van dagen zullen zeggen:

oa/r !
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VOOR DE VROUW

GOED' WASSEN
Wit wollen gebreide
en gehaakte goederen
Niet zelden noort men de raad geven
witte wollen truien, jumpers, handschoenen, kinderkousjes e.d. zo lang te
dragen als maar enigszins kan, want
als witte wol gewassen is, dan is het
„nieuw" er a:. Inderdaad is dat het
geval, indien die raad wordt opgevolgd.
Maar dat behoeft niet. Wol blijft veel
langer mooi. wanneer ze niet „echt
vuü" gedragen wordt. Bovendien al
wat wit is, moet schoon en helder zijn.
Het dragen van witte kleding is volstrekt niet duurder dan van gekleurde,
maar wél veei bewerkelijker. Wil men
er in het wit werkelijk „netjes" uitzien, dan is een eerste vereiste:
„brandschone kleding".
Is wol werkelijk vuil, dan moet ze zo
krachtdadig aangepakt worden, dat ze
er onder lijdt
Neem bij het wassen -van witte wollen
bovenkleding het volgende in acht:
a. Gebruik voor (eventueel) weken,
wassen en spoelen steeds lauw regenwater of lauw onthard water. Gebruik daarvoor Newa-fos of Bels-op
b Torn metalen knopen, gespen e.d.
af. Meet het kledingstuk na, lengte
vanaf hals tot onderkant, lengte
mouw, breedte rug en voorpand.
Schrijf de maten op. Speld het briefje
gedurende het wassen op uw japon
om het bij het drogen van het kledingstuk daaraan te spelden.
c Week niet, wanneer het kledingstuk
niet te vuil is. Zo nodig week dan
hoogstens i uur inleen lauwe beunusleeropaan-, weekln- of Ilvo-oplossing,
% theelepel per L.
d. Spoel het kledingstuk na weken na
In schoon lauw water, vergeet dat
niet!
e. Geef een, twee of drie lauwe soppen
van vlokkenzeep (3 gr. is l dessertlepel) per L. In deze tijd kunt u het
best Synthetische zeep, is kunstmatige
zeep, gebruiken. Deze zeep heeft voor
wol geen ander nadeel, dan dat er een
keer meer gespoeld moet worden. De
hoeveelheid staat op de verpakking
aangegeven. Twee in de kleinhandel
voorkomende merken zijn Lavol en
Echfalon. Knijp de wol door het sop,
vuile vlekken over de vlakke linkerhand leggen en met de vlakke rechterhand bewerken onder het sop. De
Synthetische zeep kan ook voor de
helft door een goed merk hajde huishoudzeep vervangen worden.'
Een der nieuwste inzichten omtrent
wasgebied schrijft voor: het meersoppen-systeem. Sop dat niet schuimt,
heeft geen waskracht meer.
Elk nieuw sop moet dienen om het
vorige met vuil overladen sop weg te
spoelen.
Of dit niet zuiniger met gewoon lauw
water kan gebeuren?
Neen. Een zeepoplossing heeft de
eigenschap de vuildeeltjes zwevende
te houden; dit doet water niet, de
vuildeeltjes zinken en vallen weer op
het goed terug, wringen we zo'n stuk
, dan uit, dan persen we die vuildeeltjes
er weer in.
Dus zo dikwijls een nieuw sop geven
tot het laatste sop schoon blijft.
Deze soppen mogen niet te schraal,
maar ook niet te vet zijn, door dit
laatste wordt de witte wol ook geel.
Stipt opvolgen dus wat de gebruiksaanwijzing zegt.
f. Haal het gewassen kledingstuk niet
door de wringer; de dikke wol verliest
dan haar veerkracht, wordt platter.
Daardoor kan ze minder lucht bevatten en houdt ons minder goed warm.
f . Spoel de wo) in lauw onthard water
tot het water halder blijft. Haal net
goed niet op en neer. Wol kan zeer
veel water opnemen, is daardoor
zwaar. Door op- en neerhalen kunnen
we dus een wollen kledingstuk totaal
uit het model rekken. Dit geldt ook
voor het wassen.

U

h. Door knijpen wordt de wol zoveel
mogelijk van vocht ontdaan,
i. Niet uitschudden of de wol uitslaan, maar 't natte kledingstuk op
een flinke grote baddoek uitleggen, de
lengte in drieën slaan en de breedte
eveneens. Öeze bal zo lang kneden tot
het meeste vocht in de baddoek getrokken is.
j. De wol uit de baddoek nemen en
op een dikke onderlaag (molton oude
baddoek, een enige malen gevouwen
i!tken) uitspreiden,
k. Het kledingstuk nameten en al
naar het nodig is „induwen of uitrekken.
1. Droog de witte wol in tocht of in
een even verwarmd vertrek. Niet bij
de kachel of in de zon.
Alle witte wol, ook de mooiste soorten worden, op den duur geel, gaan
naar de natuurkleur terug. Voorkomen kunnen we dit niet, zorgen,
dat dit zo langzaam mogelijk gebeurt,
wel.
Sterk transpireren, gebruik van
scherpe zeep, heet water„ en hard
water, maken de wol spoedig geel.
De eenmaal geel geworden kledingstukken zijn echter nog wel enigszins
op te knappen.
Torn alle metalen knopen af, ook
drukknopen. Maak in een stenen waskom een mengsel van l L. lauw water,
3 kopjes waterstof superoxyde en een
i kopje ammonia. Leg het schoon-

gewassen en gespoelde kledingstuk Men zij er op bedacht, dat dergelijke
hierin. Neem het na enige uren eruit, kledingstukken zich soms' onder het
spoel het 4 a 5 maal in lauw water, wassen en spoelen goed houden, maar
knijp het uit in een baddoek en leg bij het neerleggen nog doorlopen.
het te drogen. Zo nodig deze bewer- Daarom wordt zo'n neergelegd kleking herhalen, maar de wol niet in- dingstuk met doeken opgevuld, zodat
eens veel langer in het mengsel leg- dé kleuren nergens op elkaar komen.
gen. "
Ongekleurde lappen, stofdoeken tot
Bij zonnig weer kan men het kleding- een prop gemaakt, kunnen zeer goed
stuk af en toe uit de kom nemeri, dienen.
uitknijpen en op een hangertje een Een volgende maal iets over het waskwartiertje in de zon hangen.
sen van lichtgekleurd en donkergeEr zijn verschillende preparaten in kleurd haak- en breiwerk.
de kleinhandel als Wolwit, Wolblank
J. Collenteur.
(Nadruk verboden).
e.a., die eveneens een goed effect
geven als bleekmiddel.
Witte wollen kledingstukken met gekleurde randen moéten zeer voorzichtig gewassen worden. Wol kan N U T T I G E WENKEN
nooit indanthren geverfd zijn, d.i.
wasecht en kleurecht, omdat de wol- Horloges. Draagt u een polshorloge,
vezel in de indanthrenverfstof zou trek de riem dan niet extra vast om
oplossen..
uw pols, doch stel deze zo, dat u het
Week dergelijk wollen goed nooit en geheel een ietsje om de pols kunt
werk vlug achter elkaar af, geef als bewegen.
het ware geen tijd voor doorlopen.
Dit voorkomt het indrukken van het
Zet sop, spoelwater met een flinke achterdeksel, welke deuk tegen de
scheut azijn, en nog 2 teilen met wijzerspil kan drukken.
spoelwater, tevens baddoeken om het Bij het afdoen het horloge nooit opkledingstuk ir uit te knijpen, van te- hangen tegen de muur of neerleggen
voren klaar.
. op marmer of steen.
Geef nooit meer dan één sop, als de De plotselinge temperatuursovergang
kleur ook maar enigszins loslaat.
is fataal voor de steengaten, waar de
Bij gebruik van Lavol, Tewa of Ech- radertjes in draaien.
falon kan azijn aan het sop toege- Maak er een gewoonte van uw horvoegd worden.
loge éénmaal per dag op te winden,
Is zo'n kledingstuk eenmaal doorge- liefst alleen 's morgens.
lopen, knijp het dan dadelijk door Windt uw horloge nooit haastig of
een koud sop van een der zelfwer- wild op. U kan de veer, als deze gekende wasmiddelen of dooi een sop heel is opgewonden heel gemakkelijk
van Hakazon en harde huishoudzeep. breken.
Ook hierna koud spoelen in water en Maak het horloge nooit van achteren
azijn en daarna in koud water.
open! U hebt er geen verstand van,
Is het doorgelopen kledingstuk een- dus al wat u er aan zoudt doen, bemaal opgedroogd, dan is het kwaad tekent vernieling van het uurwerk
meestal niet te verhelpen.
en ruïnering van uw beurs!
De recepten voor een paar sausen,
die u in een dergelijke maaltijd kunt
geven, laat ik hier volgen; zij zijn
bedoeld voor 4 a 6 personen.
Mosterdsaus (bij bruine bonen
ere capucijners)

Profiteert van
uw peulvruchten
9

Eigenlijk is het niet nodig, dat ik u
daartoe aanmoedig: hoe we vóór de
oorlog ook gedacht mogen hebben
over onze erwten en bonen — thans,
nu ze ons zuinigjes worden toegemeten, beseffen we eerst goed hun
waarde en verheugen we ons op een
maaltijd, waarin bruine bonen, capucijners, witte bonen of groene erwten
een rol spelen.
Over de bereiding van al deze soorten
behoef ik ü'eigenlijk geen inlichtingen te geven: u weet wel allemaal,
hoe u de erwten en bonen gaar op
tafel zult brengen. Een enkele opmerking zou ik er echter wel bij willen geven en die betreft het bekorten
van de lange kooktijd. Verschillende
huisvrouwen passen dubbelkoolzure
soda (zuiveringszout) toe, om de
bonen vlugger gaar te krijgen: doet
u dat vooral niet, want daardoor
wordt een belangrijke vitaminesoort
in de peulvruchten vernietigd. Trouwens, er zijn wel andere hulpmiddelen, die géén nadelige invloed hebben
en het aller gemakkelijkste daarvan is
het weken gedurende tweemaal
24 uur.
We beginnen dan met de bonen of de
erwten goed te wassen,, gieten er zoveel water op, dat ze ruim onder
staan en laten ze kalm twee dagen
weken. Daarna brengen 'we ze met
hetzelfde water langzaam aan de
kook (spaarbrander van het gasstel)
en laten ze zachtjes gaar worden. Gewoonlijk is een goed uur koken daarvoor voldoende; wat zout voegt u er
halverwege de kooktijd aan toe.
Verdere besparing van brandstof
kunt u bereiken door de hooikistmethode op de peulvruchten toe te

passen. De geweekte erwten of bonen
worden dan met het weekwater aan
de kook gebracht; ze koken zachtjes
20 a 25 minuten door en worden dan
vlug in de hooikist of In het stapeltje
van tevoren klaargelegde kranten gepakt, waarin ze gedurende 4 uur
blijven staan. Het zout wordt in dit
geval toegevoegd even voordat de
vóórkooktijd is geëindigd.
De rantsoenering van onze peulvruchten, laat niet toe, dat we er een
willekeurig grote portie van opdienen.
Vóór de oorlog was dat in vele gezinnen wél at gewoonte, er werden
zo'n dag dan geen aardappelen gegeten en van de bonen alleen verwachtte men, dat ze het middagmaal
voldoende voedzaam maakten.
De wetenschap heeft uitgemaakt, dat
die opvatting niet geheel juist is.
Zeer zeker kunnen we de peulvruchten waarderen om hun hoge voedingswaarde, die dan o.a. terug te
brengen is tot hun groot gehalte aan
eiwit. Dit eiwit echter heeft, om geheel tot zijn recht te komen, de hulp
nodig van andere voedingsmiddelen,
n.l. óf van aardappelen óf van melk.
Wat is nu gemakkelijker dan onze
maaltijd 1^ verzorgen met én wat
bonen én wat aardappelen? De bonen
doen in dat geval zowat dienst als
groente, en de saus, die we er bij
geven, smaakt tegelijk bij de bonen
en bij de aardappelen goed. Het allerbest is onze peulvruchtenmaaltijd in
orde, als we er een portietje rauwe
groente in te pas brengen: fijngesnipperde andijvie, rodekool of wittekool of wel grof geraspte wortelen,
bieten of selderijknol. Als we zo'n
tijnverdeelde groente aanmaken met
een paar lepels melk (of karnemelk),
wat azijn en wat mosterd, dan kan
onze sla zonder veel onkosten vlug in
orde gemaakt worden, ze smaakt lekker bij de warme bonen en de aardappelen err ze verhoogt de voedingswaarde van de maaltijd.

£ 1. bonennat, 20 g. (2 afgestreken
eetlepels maïzena of aardappelmeel»
30 g. (l Jaf gestreken èetlepel) boter,
1 jusblokje, l èetlepel mosterd.
Breng het bonennat aan de kook.
Wrijf het jusblokje fijn met de
maïzena én vorm er met wat koud
water een dun papje van, giet dat
roerende in het kokende bonennat en
laat de saus nog een ogenblik doorkoken, tot ze mooi gebonden is. Roer
er dan de boter door -en de mosterd.
Bruine uiensaus (bij bruine bonen
en capucijners)
50 g. (i ons of l klein theekopje)
taptemelkpoeder, 50 g. (i ons of 5
afgestreken eetlepels) bloem, 40 g.
(2 afgestreken eetlepels) boter, l
flinke ui (of l frjngesnipperde prei),
f 1. bonennat. ,
Snipper de ui "(of de prei) fijn en.
laat • ze in de boter lichtbruin worden; strooi er de bloem met het
melkpoeder bij en blijf roeren, tot het
mengsel gelijkmatig bruin is gekleurd. Giet er dan, bij kleine
scheutjes tegelijk en steeds roerende,
het bonennat bij en laat de saus een
ogenblik doorkoken.
Zure saus (bij witte bonen)
f 1. bonennat, 30 g. (3 afgestreken
eetlepels) maïzena of aardappelmeel,
30 g. Ui afgestreken èetlepel) boter,
2 a 3 eetlepels azijn.
Breng het bonennat aan de kook;
meng intussen de maïzena of het
aardappelmeel aan met een paar
lepels koud water, giet dit mengsel
roerende in de kokende vloeistof en
laat de saus .even doorkoken tot ze
gebonden is. Ma.ak ze dan af met zoveel azijn, als voor de smaak nodig is.
Peterseliesaus (bij groene erwten)
J 1. groente-erwtennat, 30 g. (3 afgestreken eetlepels) maïzena of aardappelmeel, 30 g. (H afgestreken èetlepel) boter, l volle èetlepel fijngesneden peterselie. Bereid de saus op
dezelfde wijze als de „zure saus",
maar gebruik voor het afmaken de
peterselie in plaats van de azijn.

VERTROUWEN IN DE TOEKOMST
De vrouw en het nieuwe jaar

W

U, vrouwen, hebben het in het
afgelopen jaar niet gemakkeJJifc gehad. De oorlogsomstandighedenhebben ons voor dingen geplaatst, die
"ij vóór de oorlog eenvoudig voor ondenkbaar zouden hebben gehouden.
We leven nu heel anders en de mani
er, waarop we ons huishouden thans
y
oeren, vertoont nog maar weinig
overeenkomst met de wijze, waarop
"ij die in gunstiger tijden hebben gevoerd.
3et tg waarlijk niet nodig, die grote
Wijziging in ons doen en laten voor
onze lezeressen nog eens uitvoerig te
beschrijven. ledere huismoeder toch
Weet uit eigen ervaring, welke veranderingen er met name op het gebied der levensmiddelenvoorziening
«ebben plaats gehad en welke moeikheden die opleverden bij het
samenstellen en verzorgen der dagelijkse maaltijden. Het eten was wel
het grootste probleem, dat moest worden opgelost, maar dank zij ons gejond verstand en onze natuurlijke
'efde voor hen, die wij moeten ver?°rgen, zijn wij daar in geslaagd. Ze*er, het ging niet altijd van een. leien
jakje en wat we ten deze bereikten,
pstte heel wat hoofdbrekens en vereiste een zorg, waarvan slechts weinig
^annen zich een voorstelling kunnen
maken.
Maar er waren nog'andere zorgen. We
uenken aan het probleem van kleding
en
schoeisel, vernieuwing van huis^aad en stoffering, verwarming, rantsoenering van gas en electra enz. Het
een hield ons nog meer bezig dan het
ander en bij elkaar bracht dit alles
ons wel eens in de stemming ^van
"Wat-moet-dat-worden?" Geleidelijk
"ebben we echter geleerd, dat we,
Wanneer we ons aan die stemming
overgaven, ons doel geheel zouden
voorbij streven. Het was immers juist
onze bedoeling, vader en de kinderen
Zo weinig mogelijk van onze zorgen
te laten merken en er onder de gegeven omstandigheden het beste van
te maken. We zagen het een beetje té
somber in! Kwam dit misschien door
al het sombere, dat men voor de winter van 1941 had voorspeld? Er moge
dan veel ten opzichte van de vorige
Winter zijn veranderd - - z ó erg, als
^en ons had wijs gemaakt, is het gelukkig nog niet geworden.
v
°or een niet onbelangrijk deel hebben we het aan ons zelf te danken,
•J we ondanks al die moeilijkheden,
iet
Jaar 1941 hebben kunnen afsluit
n
niet het gevoel van 'voldaanheid
. er
hetgeen we voor ons gezin hebn
~* kunnen bereiken. We hadden onze
*Ware taak zeker niet met mopperen
P ae toekomst of met bij-de-pakkeneerzitten kunnen volbrengen. Daar~lee zouden we ons werk maar tot een
dragelijke last hebben verzwaard.
Wat brengt 1942?
a
deze korte terugblik op het oude
laar; komen we vanzelf op de vraag:
zal ons 1942 brengen? Op het
^genblik zijn de vooruitzichten niet
an die aard, dat we op die vraag een
Ptimistisch
klinkend antwoord zoue
n
kunnen
geven.
De wereldoorlog is
"ü Pas in volle hevigheid ontbrand,
emand kan zeggen, wanneer het
J*aiende oorlogsvuur zal zijn geblust.
^ e kunnen slechts de hoop -uitspre*• dat het Nieuwe jaar de zo vurig
!
geerde vrede zal brengen. Maar al
°mt die vrede, laat niemand dan
^enken. dat alles in een ommezieh
eer het oude zal zij n. De naweeën van
oorlog zullen zich wellicht nog lan* tijd na het sluiten van de vrede
oen gevoelen. Het zal vooreerst nog
el een poosje duren, vóór we de in;rediënten voor onze maaltijden weer
voor het grijpen zullen hebben en dat
We weer alles voor ons gezin en voor
"et huishouden kunnen kopen, zoals
e dat vroeger gewend waren.
v,aten wij, vrouwen, toch realisten
bl
yven en ons niet overgeven aan
usies, welke misschien toch voorloniet verwezenlijkt zullen worden
;n we niet veel verstandiger ons te
realiseren, dat het Nieuwe jaar op.. s*

U.J.V,. u
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nieuw veel van onze krachten zal vergen?.
Gaan we met deze gedachte het zo
juist, begonnen jaar in, dan zal dit
onze taak veel gemakkelijker maken.
We moeten ons bewust zijn van onze
roeping in het gezin, dat voornamelijk door onze toewijding de storm der
tijden zal kunnen doorstaan. Houden
we er dan tevens rekening mee, dat
het nog erger kan worden, dan zal
het ons ook gemakkelijker va den,
eventuele nieuwe moeilijkheden het
hoofd te bieden.
Daarbij rekenen we natuurlijk op de
steun van onze mannen. Zij moeten
in het algemeen wat meer belangstelling tonen voor alles wat we doen
voor het welzijn van ons gezin. .Nu
wordt er nog wel eens te veel aan de
vrouwen overgelaten, terwijl er toch
tal van kleine dingen zijn, waarmee
de mannen haar taak kunnen verlichten.
Ook de kinderen, vooral de groteren,
moeten begrijpen, dat moeder geen
ijzer met handen kan breken. Groot
en klein moeten blijk geven, dat zij
de moeite, welke moeder zich voor
alle huisgenoten getroost, waarderen
en met haar moeilijkheden meeleven.
Mede in het bewustzijn, dat al haar
opofferingen gebracht zullen worden
voor een betere, gelukkiger tijd, zullen
de vrouwen aldus gesterkt het Nieuwe
jaar in gaan en de toekomst met meer
vertrouwen tegemoet zien.

extra toewijzing komt u alleen dan in
aanmerking, wanneer uw huisdokter zulks
nodig acht in het belang van uw gezondheid. Met het doktersattest kunt u zich
tot de plaatselijke distributiedienst wenden.
Mej. M. v. S. te S. — Wanneer u alle
middeltjes hebt 'aangewend om aanbranden van de tap^emelk te voorkomen, dan
ligt het euvel waarschijnlijk aan de pan
of aan het feit, dat u tijdens het koken
van de melk de kachel te fel laat branden. Probeer de melk eens zeer langzaam,
dus op een matig vuurtje aan de kook te
brengen.
Mevr. F. B.—R. te H. Zie ons antwoord
aan mevr. J. G. v. W.—J. Dat bij u het
eten, dat in weinig water wordt gekookt,
zo gauw aanbrandt, kan behalve aan de
pan, ook aan de manier van koken liggen. Wanneer het eten eenmaal aan de
kook is, moet u de pan op een zachter
vuur zetten. Tijdens het koken vpi éenpansgerechten, waarvoor weinig water
wordt gebruikt, nooit in het eten roeren.

Mevr J iv d. T.—M. te N. De door u genoemde merken zijn goed hoewel wij aan
het tweede de voorkeur geven. Het is
overigens een kwestie van smaak.
Mevr F. P.—S. te U. Wij verwijzen u naar
ons antwoord aan mevr K. v. B.—J. in
„Arbeid" van-5 Dec. Bij de beantwoording
trachten we steeds te doen uitkomen, over
welk onderwerp de vragen werden gesteld. Daarmee hopen we te bereiken, dat
ook anderen er hun voordeel mee kunnen
doen en dat niet telkens dezelfde inlichtingen worden gevraagd.
Mej. D. G. T. te d. H. Wanneer de kolen
niet door u, maar door de verhuurster
werden betaald, heeft u er geen recht op,
ook niet. wanneer zij de toewijzing verkreeg, doordien u bij haar een kamer bewoonde. Misschien kunt u het met uw gewezen hospita op een accoordje gooien.
Mevr Th. v. Z. te E. Als u alles hebt gedaan om de vlek uit de schoen te verwijderen, moet u maar niet verder experimenteren. Het beste is de schoenen nu
te laten verven

Wij maken een
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CORRESPONDENTIE
Mevr. J. v. W. te R. — Die kussentjes zijn
gemaakt van kleine stukjes afval-zeemleer. In de practijk voldoen ze niet, omdat de stukjes los laten en het kussentje
dan geheel uit elkaar valt. De enige manier om zo lang mogelijk met een zeemieren lap te doen is, haar uitsluitend voor
de ruiten te gebruiken. Bovendien verdiem het aanbeveling, de ramen minder
veelvuldig te lappen dan voorheen.
Mevr. H. d.'J.—P. te S. — Te verven goederen moet men steeds een nacht in water zetten, alvorens met het verven te beginnen. Wanneer men dit niet doet, loopt
het meestal op een mislukking uit. Wij
veronderstellen, dat u die fout ook gemaakt heeft. De lichte plekken in de
pantalon wijzen daar op. Er zit nu niets
anders op, de broek opnieuw te verven,
maar dan met een kleur, die (als het
kan) nog donkerder is.
Mej. P. G. K. te G. — Het is gewenst, de
kookplaten van een electrisch fornuis,
welke men nooit gebruikt, een keer in'3e
week toch flink te verwarmen. Dit voorkomt het roesten van de onzichtbare, aan
het element bevestigde toevoerdraden.
Het roesten van deze draden ontstaat
door het binnendringen van vocht.
Mevr. W. A. C.—v. G" te A.. — Uw omschrijving is te vaag om ons in staat te
stellen het geval te beoordelen. Welke
middelen heeft u al toegepast om het
kleed weer in toonbare staat te brengen?
Mevr. J. N.—V. te Z. — Het slijten van
een traploper op de onderste treden is
een algemeen verschijnsel, waar weinig
tegen te doen is. De enige manier om de
slijtage te beperken is ervóór te zorgen,
dat de loper niet op de scherpe randen
van de trap komt te liggen. Men kan
daarvoor krantenpapier of vilt gebruiken.
Er zijn ook speciale kussentjes voor in de
handel. Of die nog verkrijgbaa/ zijn. is
ons niet bekend.
Wilt u de loper nog blijven gebruiken —
er zal onder de huidige omstandigheden
wel niet veel anders op zitten — dan
moet u hem repareren. De lelijke plekken
kunt u dan met een z.g. overlopertje
camoufleren. Zo'n extra lopertje kunt u
desnoods van een oud kleedje maken.
Meestal wordt er echter linnen, of zeil
voor gebruikt.
Ook om slijtage van een traploper te voorkomen is het gewenst, deze met een over- .
loper te bedekken.
Mevr. T. A. B.—S. te D. — De brandschade aan het tapijt zal de verzekering
waarschijnlijk wel vergoeden, maar aangezien het alleen bij de kachel is verbrand, geloven we niet dat u een vergunning voor de aankoop van een nieuw
tapijt zult kunnen krijgen. Wat dom, om
bij het uithalen van een nog brandende
kachel papier op de grond té leggen! U
handelde erg onvoorzichtig, door geen
andere voorzorgsmaatregelen te nemen.
Mevr. C. v. d. W.—D. te IJ. — Voor een

e capuchon is voor deze winter de gewilde hoofdbedekking.
Het verwonderde ons daarom ook
in het geheel niet, dat wij van
verschillende lezeressen het verzoek
kregen om een patroon voor een
capuchon te plaatsen.
Een capuchon kan van kleine
restjes stof worden vervaardigd.
Het kapje zit vlug in elkaar.
Droegen vorig jaar alleen jongere
vrouwen en meisjes deze hoofdbedekking, nu wordt dit practische
kledingstuk ook door oudere vrouwen gedragen. Terecht
U behoeft als het- hard waait, geen
krijgertje met uw hoed te spelen.
Wordt een capuchon van waterdichte stof gemaakt dan behoeft
u bij een regenbui ook niet meer
bang voor uw krullen te zijn!
Voor de eerste capuchon is aan
stof 55 c.m. van 90 c.m. breedte
nodig, als men de kraag er bij wil
maken. Zonder kraag kan men met
minder stof volstaan.
Iedereen houdt niet van een punt
aan een capuchon. Als men het
kleine stippellijntje volgt krijgt
men een rond model.

D

Om het kapje goed om het hoofd
te laten sluiten wordt er van voren
een stukje elastiek doorgehaald.
Heeft men geen elastiek, dan kunnen er een paar kleine plooitjes in
worden gestikt.
Voor de tweede capuchon is nog
minder stof nodig. Het is een heel
eenvoudig model dat van voren met
een strik wordt gesloten. Aan een
lapje stof van 40 bij 52 c.m. heeft
men voldoende. Dit model kan dus
uitstekend van een paar overgeschoten lapjes worden gemaakt.
Voor een regenkapje kan een lapje
van een oude regenjas worden gebruikt. Heel aardig staat het dan
wanneer men de voering van geruite stof neemt.
Wil men liever een meer gekleed
kapje hebben, dan kan het van
fluweel of stof worden gemaakt
en met een bontrandje worden afgewerkt.
De patronen van de beide capuchons zijn a ƒ 0.25 bij de redactie
van ..Arbeid" postbus 500 te bestellen. Op de envelop vermelden
patroon capuchon.
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Ba-iöeStje
van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.
„Van hetzelfde"...
Ja, dat is de wens, die we in deze
dagen nogal eens horen. Er is een
meneer, die een heel lange toespraak
houdt tegen een anderen meneer. Hij
wenst veel heil en zegen, een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar, alles
wat wenselijk is en de ander luistert
kalm toe - - hij laat zich de hand
schudden en als de toespraakhouder
eindelijk is uitgesmoesd zegt nummer
twee enkel en alleen maar: „van -hetzelfde"
Oom Niek heeft er altijd plezier in,
als hij zoiets meemaakt. Dan moet hij
denken aan een verhaal van zijn
vader. Ik heb jullie verleden jaar al
eens verteld (wat klinkt dat ver
weg!) dat de vader van Oom Niek
hoofd van een school was. Vader was
een kei in de wiskunde en daardoor
kwam het. dat hij in een examencommissie voor onderwijzers werd benoemd. Jullie weten wel, dat iemand,
die schoolmeester wil" worden, een
examen moet doen en in die commissie was nu de vader van Oom
Niek lange tijd examinator — deskundige — Voor rekenen.
Nu zijn de meeste van mijn neven
en nichten nog niet zo ver, dat ze al
het een of andere examen moeten
doen. Nu ja. misschien een klein toelatingsexamen voor een vervolgschool. maar aan de echte, plechtige
examens zijn ze nog niet toe. Dat
komt misschien nog wel.
Dat examen voor onderwijzer nu is
zo'n plechtige geschiedenis. Er zijn
officiële deskundigen, die precies nagaan of de jonge man, die onderWijzer wil worden wel genoeg weet en
met elkaar vormen die deskundigen
een deftige commissie, die na afloop
van het examen eerst beraadslaagt of
de candidaten knap genoeg waren.
Nu was het in de commissie, waar
de vader van oom Niek. in zat. de
gewoonte, dat eerst degenen, die niet
waren 'geslaagd, werden binnengeroepen. De voorzitter van de commissie hield dan tegen zo'n meneer of
tegen zo'n juffrouw, die nog niet
knap genoeg was om onderwijzer of
onderwijzeres te worden, een kleine
toespraak, waarin hrj vertelde, dat
het de commissie speet, maar dat de
candidaat het examen nog maar eens
een keertje moest overdoen. Dan
ging die candidaat — maar voor dat
hij of zij bij de deur was, had, de
voorzitter gezegd: „van hetzelfde".

„Dat zal ik je eens gauw vertellen",
antwoordde deze. „Je begrijpt toch
wel, dat degenen, die gezakt zijn,
niet bepaald vriendelijk denken — er
zijn er bij, die mij. als • voorzitter, ik
weet niet wat toewensen, al zeggen
ze dat niet. Daarom zeg ik altijd
maar: „Van hetzelfde..."
Om nog even bij examen-doen te
blijven: als jullie een examen in het
kleuren zouden moeten afleggen, dan
waren er maar heel weinig candidaten, die niet zouden slagen. Ja, er
zouden er heel wat zijn, die „met lof"
dat kleurexamen aflegden.
De belangstelling voor

Onze Stnterklaaskleurplaat
was in een woord overweldigend. Er
waren inzendertjes, die er een echt
schilderij -in-lijst van hadden gemaakt. Ik kreeg „Sinterklazen" die
keurig waren opgeplakt ...... die van
een gouden rand waren ^Voorzien, of
die prachtig waren bijgetekend: een
achtergrond of een prachtige lucht.
Ik kreeg er lange of korte briefjes
bij — van vaders en van moeders.
die verklaarden dat het zoontje of
het dochtertje de kleuren alleen had
uitgezocht of dat ze de tekening
zonder enige hulp had gekleurd. Dat
moest ook. Hele middagen en hele
avonden was er op de plaat gewerkt
en het resultaat was werkelijk fraai.
Met pas van Sinterklaas-gekregen
kleurkrijt was gewerkt. Anderen
hadden geschilderd en zelfs met
plakkaatverf had een inzendertje
Sinterklaas „opgeknapt". Meermalen
is mij in een briefje gevraagd: vindt
n hem mooi en dan kon ik met de
hand op m'n hart verklaren, dat ik
hem mooi vond.
Er waren kinderen — én grote mensen — die bij onze Sinterklaas-kleurplaat een gedicht "hadden gemaakt.
Met 'Sinterklaas gaat onze dichtader
open en met veel plezier heb ik die
gedichten gelezen. Jammer, dat ik
geen ruimte genoeg heb, om die
verzen te plaatsen.
Het aantal inzendingen was buitengewoon groot en daardoor heb ik er
een geweldig werk aan gehad, de
allermooiste van de mooisten er uitte
zoeken. Ronnie is daar natuurlijk niet
aan te pas gekomen. Nu moest vader
het zonder de hulp van z'n driejarige
stellen. Als het aan Ronnie —. én aan
z'n vader — had gelegen, dan zouden
alle inzenderties een prijs hebben gekregen.
Alvorens jiu mede te delen, wie de
prijzen kregen, wil ik herhalen, wat
een van de nichten mij bij de plaat
schreef: „Als ü| geen prijs heb, oom,
, dan heb ik toch een hele middag en
een hele avond prettig gekleurd."
Laat dat de troost zijn voor het groot
aantal inzendertjes. dat ik geen prijs
kon geven. De anderen worden gefeliciteerd met hun buitengewoon
succes.
Hier komen dan

plaat een aardige kalender had ge-,
maakt. Oom Niek houdt nu eenmaal
van goede ideetjes.
Nu ik de achterstand heb ingehaald,
begin ik met frisse moed aan de oplossingen van de raadsels uit ons
nummer van 5 December. De eerste
vraag heeft nogal wat moeilijkheden
gegeven. Rob is de zoon van een
zwager, een schoonzuster, een broer
of van een zuster van Oom Niek. De
broer van je vader is je oom; de
moeder van je moeder is je grootmoeder (ge mag ook oma zeggen); de
zoon van je vader is je broer; de
grootvader van je vader is jouw overgrootvader en de oom van vader of
moeder is je oud-oom.
Het eenvoudige raadsel was ook door
velen goed opgelost. De woorden
waren:, bol, mol, vol, rol, wol, pol, tol
en hol.
De hoofdprijzen
werden, ditmaal wél met medewerking van Rorinie, toegekend aan:
1. Truus de Burger, m., 12 j., Zeeburgerdijk 201 h., Amsterdam-O, (voor
Rob).
2. Simon Vrolijk, j., 9 j., Markensestraat 132, Scheveningen (voor het
f amilieraadsél).
3. Lourens Snoek, j., 13 j., Middenweg 2041, Amsterdam-O. ,
TROOSTPRIJZEN kregen: Irmgard
Hoffs, . m., 9 j., Siengelseweg 33,
'sHeerenberg; Henny Stoutjesdijk, m.,
11 -j., Jan Steenlaan 5, Heemstede;
Harry Rademaker, j., 13 j., Amsterdamseweg- 108, Arnhem; Jopie Seelt,

}., 8 j., Bataviastraat 10 huis, Amsterdam-O.
Het nieuwe jaar begin ik met

Een bijzonder prijsraadsel
waarvoor ik één buitengewone voorwaarde stel. Misschien hebben jullie
al vernomen, dat er tot 5 Januari
aan alle postkantoren zogenaamde
kinderpostzegels zijn te verkrijgen.
Die kinderpostzegels kosten iets meer
dan „gewone" postzegels, maar
wat je er méér voor betaalt, komt
aan arme, misdeelde kinderen ten
goede.
Nu vraagt Oom Niek, op de brief met
de oplossing van onderstaand raadsel
erin, geen gewone, maar een kinderpostzegel te plakken. Wij beginnen
dan, met elkaar, het nieuwe jaar met
•een goede daad.
Ook „gewone" brieven of briefkaarten,
die je deze week aan Oom Niek
schrijft, moeten met een kinderpostzegel worden gefrankeerd.
Hier is dan het raadsel:
Mijn geheel bestaat uit 46 letters en
vormt een oprecht gemeende uitspraak.
De omschrijvingen" luiden:
7, 37, 13, 42, 36, 10: jammeren.
18, 6, 3, 19, 4: zich toe-eigenen.
21, 5, 39, 23, 14: vrucht van de eik.
8, 16, 15, 33, 22: tonen, doen zien.
2, 20, 9, 24: wordt in gebakken.
17, 38, 27, 28, 12, 30, 46: niet dronken.
11, 41, 25, 29: goed-heilig man.
34, 26, 32, 40: bekende naam (afk.).
35, 44, 45', 31: zich te voet voortbewegen.
43, 1: meisjesnaam (afk.).

DE-AVONTUREN
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-< V A N K A R E L T J E K R A A N
De nieuwe broek

•

Een grappige tekenfilm

•

Beeld Jan Lutz

Regie en tekst N. J. P. Smith

„Kareltje, trek vandaag deze broek
aan."

„Hij zit me veel te nauw Moe."

De hoof d prijswinnaars

Eerst had de vader van oom Niek, die
de plechtigheid altijd weer moest bijwonen, daar geen erg i'n gehad, maar
toen die voorzitter de volgende dagen
steeds weer als hij z'n het-spijt-decommissie-toespraak had gehouden
er op Üet volgen: „van hetzelfde",
wou hij toch wel eens weten, wat die
voorzitter daarmee toch bedoelde.

1. Rlna van Wijk^ m., 12 j., Theresiastraat 2, Delft. 2. Frans Ruijs, j., 11 j.,
Kramatweg 47 1, Amsterdam-Oost.
5. L. J. Buurman, j., 13 j., Rozenstraat
9, Leeuwarden.
TROOSTPRIJZEN werden toegekend
aan: Nellie Timmermans, m., 14 j.,
Roosendaal N.-B.; Bokke Meijer, j.,
7 j., Leeuwarden; Thea W-anders, m.,
8' j., Admiralengracht 227, .Amsterdam; Corrie de Rijk, m., 10 j., Wijngaardstraat 39, Goes; Peter Sauerbier, j., 12 j., Kameliastraat 3 b, Rotterdam; Pier Mulder, )., 13 j., Oppenhuizen bij Sneek; Bertus Bos, j., 11 j.,
Giessenmondestraat 36, Dordrecht;
R. Hettema, j., 13 j., Spoorstraat 138,
Leeuwarden; Sietske Breitsma, m.,
8 j., Jubbega Schuringa; Pieterke
Stalman, m. ,8 j., Goudsbloemstraat
16, Groningen; Jopie Jos, m., 14 j.,
Terschellingsestraat 30, Scheveningen; Willy Saurwalt, m., 7 j., Vleutenseweg 291, Utrecht.
EEN EXTRA TROOSTPRIJS kreeg
Bert Berm, j., 7 j., Faanderstraat 153,
Rotterdam, omdat hij van de kleur-

„Kareltje! kom je duikelen?"

„Ai, daar knapt wat."

„Hei jol Je broekie is gescheurd!"

„Hij zit nu wel lekker, moe."

Nu kom Ik aan

Mijn tweede prijsvraag
Oom Niek kan zich voorstellen, dat
jullie hem een gelukkig Nieuwjaar
Wilt wensen. Van harte hetzelfde! Nu
heeft een meneer in het vorige
nummer van „Arbeid" vertelt, hoe gemakkelijk je mooie Kerstkaarten kan
maken. Toen Ik dat las, dacht ik: ik
zou best een paar van die kaarten
willen ontvangen. Welnu: wie Oom
een mooie kaart stuurt — dat
een zelfgemaakte Kerstkaart
n, maar ook: een gewone felieitatiekaart of zelfs een gewone prentbriefkaart van eigen dorp of stad maakt kans op een der drie hoofdprijzen. Ik maak drie groepen:
<*•• zelfgemaakte kaarten,
"• ëelukwenskaarten,
c
- gewone prentbriefkaarten.
Voor elke' groep stel ik een fraai
Jongens- of meisjesboek als hoofdWijs
beschikbaar, doch alleen die
n
even en nichten komen deze keer
v
°or een prijs in aanmerking, als zij
sen
kinderpostzegel hebben gebruikt.
Le
t daar vooral op.
n
nu: hoe meer brieven of kaarten
2
liever! Koop spoedig je kinderXistzegei en zendt zo gauw mogelijk
~~ in ieder geval voor 15 Januari —
oplossing Of briefkaart aan Oom Niek,
Mtbus 100, Amsterdam-C.
Mijn briefwisseling
5
door het Kerstverhaal de vorige
week een beetje in het gedrang ge•men. Daarom doen we nu eerst de
ude briefjes af. Daar gaan we:
Annie
v. d. Leun, Dordrecht. Ik heb
:lee ver een slecht geschreven brief van
}
zelf, waaraan ik kan zien, dat je
Je
best erop deed, dan een prachtige
Drie
f van je vader.
Gerda Krijgsman te Scheveningen
Was de eerste, die me een Nieuwlaarswens stuurde. Gerda komt vast
nooit ergens te laat. '
Cootje Meppe te Hoorn kan altijd insturen. Er is toch altijd wel één raadsel bij dat je kan oplossen. Je weet
het: één goede oplossing geeft één
kans.
Piet de Haan te Schiedam vertelt me
'Van z'n aquarium, dat des avonds kan
w*den verlicht. Dat zal een prachtig
gezicht zijn,
Jantje Ellen, Zwolle: Ik had toch
nergens gezet, dat alléén tekenaresdj1 ' ?f schilderessen mochten meeÜL t)an nad ik vast niet zöVeel
Het wmgeri ^kregen.
chrift van Wim Manshei m
t
J
te
vond ik mooi èn dui
"

van Truus Truren ook nog
™ at > als ze in Den Bosch woont?
°ra v. d. Broek te Breda zond mij
aardig versje, dat ze niet zelf
gemaakt. Dat mag natuurlijk,
...... dan komt het niet iri de
•• Dat was ook trouwens niet de
«Woeling van Dora.
I <r E
le " ' nting te Meerenbroek, Heerove'rmag -alti]d nieedoen. Alleen......
kindernn--''aar is ze te oud voor een
fc

oudste
' Waterlandkerkje, is de
an vier zu
en twee
broertjes TV
l e ""
Het n ' broertJes zijn tweelingen,
gezpii
* daar biJ Corrie thuis een
WIP T t t boel zijn- Maar tante Cor'
haar brief Het lezen, zei, dat
oeder van Corrie óók al niet stil
ik v
zitten. Die moeder moest
"•al de groeten doen. En Corrie
bedankt voor de mooie extra
ngen.
Vente te Rotterdam maakte
. g e d i c h t , alsof-dat zo maar niets
•' **• vond het prachtig.
We Weeda te Klundert maakte me
*an het schrikken. „Al ben ik geen
'tendinnetje
van u, toch vond ik het
:
te kleuren en naar u op te
™ren. ik hoop, dat u er niet boos
^n bent.".BOOS? Ik heb het briefje
heh •ikHt'ie tweemaal gelezen — toen
öi'n ogen uitgewreven om het
eens te lezen. Zijn wij geen goede
^enden?
ep Oostlander, Rotterdam.. Was er
est, toen vader, weer thuis was?
«t een half jaar is wel lang, rnaar

het Is fijn, vader dan weer thuis te
hebben. Dan waardeer je hem nog
veel meer dan jongens, die elke dag
hun vader zien.
Den heer J. de Bruijn, Den Haag:'
Alle kinderen die één of meer goede
oplossingen insturen, hebben één óf
meer kansen op een .prijs.
Dingenman Wijkman,-Breda. Er zijn
neven en nichten die — schrik niet!
— al meer dan dertig keer hebben
meegedaan.
Feitze Kuipers te Wolvega wordt bedankt voor z'n inlichting over de
molen.
Jan Veldpape te Oüde*-Pekela krijgt
z'n „bericht" omdat hij het zo dringend vroeg — omdat hij een mooie
brief schreef over het logeren en over
de 140 kilometer lange fietstocht, die
hij deze zomer gaat maken.
Lina van Herik, Papendrecht. Nou, of
die kleintjes van vier ondeugend
kunnen zijn! Oom Niek kan er van
meepraten. Wat een prachtige krabbels had je broertje op je brief gemaakt. Die kleintjes zijn vaak óók
erg lief èn leuk! /
Annie Leeuw schreef me, dat ze
lekker ging verhuizen. Verhuizen
brrr! Oom Niek rilt al, als-ie aan
verhuizen denkt. Maar Annie ging
naar een nieuw huis in Westwoud —
geen wonder, dat ze het verhuizen
dan fijn vindt.
Jetske Drijfhout, Idskenhuïzen. hoort
bij een clubje, dat de vier Nachte' gaaltjes heet. Hoe komen jullie aan
zo'n mooie naam? Kwamen je
cadeau-voorspellingen nog uit?
Van Nel v. d. Molen te Amsterdam
een prettige babbelbrief. Nel denkt:
we moeten Oom Niek niet alleen
laten babbelen en zij praat prettig
mee. Gelukkig dat er zo veel meer
neven en nichten zijn. Huiswerk gaat
altijd vóór. Behalve dan In „huiswerkloze weken" — dan kan dat niet.
Kea Bouwman te Groningen heeft
een knappen broer, die een groot
poppenhuis voor haar maakte.
J. C. D. van der Ham, Weesp. Je verzoek heb ik doorgegeven.
Mientje Straat te Amsterdam-Oost
zwemt op baar vaders bondsboekje,
schrijft ze mij. Oom Niek vraagt* j e
vader of hij a 11 ij d Kareltje Kraan
bekijkt. Kareltje verliest óók wel
eens. Als het niet zo'n kranige jongen
was, zou hij niet Kareltje K r a a n
heten. Die kattengeschiedenis was
leuk.
Roelf, Gerrit en Anna Jansema,
Nieuw Scheemda. Dat zijn drie vliegen in één klap. Verbazend, wat die
Sinterklaas bij jullie heeft uitgepakt.
Voor Roelf zelfs twee harmonica's.
Oom Niek was bijna jaloers op dat
pakje shag voor vader!
Joke Hak te Aalst had al eens /meer
willen mee'doèn, maar
durfde
niet goed. Ben ik dan" zo'n boeman?
Houd er nu de moed in, Joke!
Cootje Groeneveld schreef me een
mooie brief. Ze is nooit stout —. ze
doet op school altijd haar best — ze
vecht nooit met haar broertje en ze
heeft altijd een goed rapport. Och
arme, ik wou dat ik zo'n lief dochtertje had. Dat kan er .best nog bij.
Den heer J. Peet, Den Bosch. Uw opmerking doorgegeven. Als het aan
Oom Niek had gelegen, dan was Sinterklaas huis aan huis gekomen.
Henny v. d. Linden te Bussum moet
haar moe bedanken «voor het mooie
gedicht. Als de hand van Jacob van
den Ende te Leiden weer genezen is
— dat zal nu wel — verwacht ik een
brief van hemzelf, ofschoon z'n vader
een goede secretaris van Jacob was.
Dina Bonthond ging van Scheemda
naar Utrecht. Was dat even een reis!
Plezier gehad?
, v
Jan Meulman, Sellingen: Ik kon dat
potloodpootje van jou wat best lezen.
Je moeder heeft gelijk: aardappelschillen gaat voor raadselnoplossen.
Van raadsels kan je niet eten!
Yvónne Bolle, Amstelveen. Zet het
maar op hetzelfde papier. Ik lees toch
alles.
Tot slot: allemaal het beste en voor
de brief- of briefkaartzendertjes van
deze week: denk aan de kinderpostzegels.
OOM NIEK.
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DOODT BAC1ERIÊN . VOORKOMT BESMETTING

Adverteren doet verkopen

' Ambtenaren en vast particulier personeel tot maandinkomen ZONDER BORG.
Wettelijk tarief. Vlug en discreet. •
Inlicht, en afwikk. mondel. of schriftel. |
Rotterdam-C.: Mauritsweg *S:
.
Amsterdam-C.: Sarphatistraat 36;
,
's-Graveiihage: Eiviervlschmarkt 4.
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GROOTE MARKT 20 (hoek Lulh. Burgwal)
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SLAAPKAMERS
Reiskosten worden vergoed

J'it voorraad direct leverbaar

lusteloos

Moe en Maf
Verdrijf de klachten, die U
pp gezette tijden kwellen.

„

AKKERTJE
De Nedeffandsche Pijn stille f
CORRESPONDEREN EN RUILEN
Corresponderen willen: Dina Bonthond, m. 10 j., Oosterstraat 2,
Scheemda (liefst met meisje uit
Vlaanderen); Emmy Vermeulen,.m., 13 j., Stationsweg 150, Alkmaar
(liefst met j. of m. mt Overijsel);
Jossy Sinkeler en Mona de Boer,
ia., 14 j., Woudstraat 20, Leeuwarden; Willy Stolk, m., 15 j., Heerjanstraat 11, Rotterdam-Zuid. Lies
Blankert, m.. 14 j., Weststraat 29,
Axel en Nellie Scheele, m., 14 j.,
Julianastraat 17, Axel (beiden liefst
met meisje Ie kis U.l.o.O; Margreet
Zwaan, m.; 15 j., Herculesstraat 17,
Amsterdam-Z. (liefst met m. uit
grote stad, niet uit Amsterdam);
Theo, Breur, m., 13 j., Ringstraat
B 243, Sommelsdijk; Mona Zoutberg, m., 15 j., Amelandstraat 9,
Amsterdam-N, (liefst met meisje
van buiten); Tineke van Gils, m>,
12 j., Geitenkamp 19, Rotterdam
(met meisje op de Veluwe); Annie
Gerritsen, m., 12 j., Postdwarssveg
*?, Nijmegen? Wüly Lucas, m., 12
j., Brasserskade 139, Delft;
Sjerp
Broersma, j., 15 j., Jeroen Bontstraat 2, Huizum; Frits Jansen, j.,
15 j., Jelsum 17 (Friesland); Tietje
Woldring, Leek en Roelof
Jan
Lenstra, Sappemeer, moeten hun
verzoek herhalen en dan hun
e i g e n leeftijd opgeven; Jan van

Staveren te Amsterdam, was te laat
met z'n bonnen-aanbieding.
Postzegels ruilen: Roelof v. Tilborg,
j., 13 j., Loosterweg II 12, Hillegom
(Roelof wil tevens corresponderen)
Anny Heemskerk, m., 15 j., .Veeluststraat 7 A, Rotterdam-Z.
Foeke van Bruggen, j., 15 j.,
Vogelzang 31, Drachten (Fr.).
Juliana Warmelink, m., 15 j.,
Venderinksweg 36, Hengelo (O.).
Jeanne de Vlaming, m., 13 j., Hoopstraat 38, Roosendaal (N.-B.).
Jacob Oost, j., 11 j., Parallelweg
51 h., Zandvoort, heeft Hille- en
Haustbonnen, die hij ruilt voor -'"
postzegels, liefst Nederland en
koloniën.
Te oud voor deze rubriek: Tnt:is
Gubbels, Maastricht en -Etty
Feitsma _ te Scheveningen.
Jongens en meisjes die willen
corresponderen of ruilen kunnen
zich nu rechtstreeks tot bovengenoemde neven of nichten wenden.
Wie zélf in- deze rubriek wil worden geplaatst — je verplicht je dan
de ingekomen brieven óók te beantwoorden —r schrijve aan
OOM NIEK,
Postbus 100, Amsterdam-C.
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Radio-uitzendingen J

„Operetteklanken' 1
Gróót orkest o.l.v. Mr. llarm Smédcs
met medewerking van een iuintal bekende solisten, waarvan de namen nader
bekend gemaakt worden. Toegangsprijs:
60 cent voor georganiseerden en hun
huisgenoten; 90 cent voor ongeorganiseerden, a. r. inbegr. en een beperkt
aantal Werklozenkaarten san 10 cent.
HAARLEM

DONDERDAG S J A N U A R I

„Kara el Hamed"
Te Achtum '(gem. Franekeradeel) vindt
op Zaterdag 3 Januari a. s. een voorstelling plaats met den Friesen fakir „Kara
El Hamed". Aanvang 7.30 uur n.m. yi
zral Café Heinema.
Toegangsprijs: 35 cent voor georganiseerden en 50 cent voor ongeorganiseerden, a. r. inbegrepen.
Kaarten "verkrijgbaar in voorverkoop bij
K. pupido te Achtum en 's avonds aan
de zaal.

Stadsschouwburg, aanvang-7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Kruisweg 74 en '« avonds
aan de zaal.
LEIDEN

V R I J D A G 9 JANUARI

Stadsgeuoorzaal, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Herengracht 34 en des
avonds aan de zaal. Werklozenkaarten
kosten hier 20 cent.
DEN H A A G

ZATERDAG 10 J A N U A R I

Gebouw v. K. en W., aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: dr. Kuiperstraat 10
en Vreugde en Arbeid a.s. Hofweg alsmede 's avonds aan de zaal.
DELI'T

ZONDAG 11 JANUARI

Stadsdoelen, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Oude Delft 201 en des
avonds aan de zaal.
De overige plaatsen van deze tournee
worden in het volgende nummer van
..Ariieid" bekend gemankt.

„Nieuwjaars Variété"
Een uitstekende variété-voorstelling,
waaraan medewerken: Jo en Piet
Schuurman, de Hollandse boerenza.ngers; De £ Brux. clows; Wim .Bakker,
Noordhollandse accordeon-virtuoos; René van Duinen, de 2 evenwichtskunstenaafs; Willy Hubert, luchtacrobate en
een variété-orkest o.l.v. Marcelle Lafosse.
Toegangsprijs: 50 cent voor georganiseerden en hun huisgenoten; 8O cent
voor ongeorganiseerden, a. r. inbegr. en
een beperkt aantal Werklozenkaarten van
10 cent.
*
HOORN

DINSDAG 6 JANUARI

Wilson Theater, aanvang 7.30 uur u.m.
Kaartverkoop: Ons _ Gebouw, Korenmarkt 15 en aan de zaal.
ALKMAAR

WOENSDAG 7 JANUARI

Gxilden Vlies, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Rochdalestraat 11 en.
's avonds aan de zaal.
ENKIIU1ZEN

Zondagochtendvoorstellingen
ZONDAG 11 J A N U A R I

UTRECHT

Scala Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Filmvoorstelling met de film „Bali.'het
eiland der Demonen", terwijl Harry en
Willy rnet vrolijke Hollandse liedjes voor
een goed bijprogramma zorgen.
Toegangsprijs: 30 cent voor georganiseerden; 45 cent voor ongeorganiseerden
en 10 cent voor werklozen. Kaartverkoop
o.a. Springweg 102 en 's morgens aan de
zaal.
HILVERSUM

ZONDAG 11 JANUARI

Casino Theater, aanvang, 10.30 uur v.m.
Filmvoorstelling met de film ,,Vivere"
met Tito Schipa in de hoofdrol, terwijl
Klijn's Volksdansgroep voor een -goed
bij programma zal zorgen.
\Toegangsprijs: 30 cent per persoon; vodr
Werklozen is een beperkt aantal plaatsen van 10 cent beschikbaar. '
Kaartverkoop o.a. Stationsstraat 8 en
's morgens aan de zaal.
AMSTERDAM

ZONDAG 11 JANU/VRI

Corso Theater, aanvang 10.30 uur v.m. •
Filmvoorstelling met de film „Concert in
Tirol" met de Wiener Sangerknaben en
Heli Finkenzeller, terwijl Guus Markman, operettezanger, voor een goed bijprogramma zorg draagt.
Toegangsprijs: 25 cent per persoon, voor
werklozen is een beperkt aantal kaarten
van 10 cent "beschikbaar.
Volgende Zondagochtendvoorstellins te
Amsterdam op 18 Januari a.s. m liet
Rialto Theater met de film „Het masker
valt" met als bijprogramma het komisch
muziekkwartet „De Zwervers". Toegang
uitsluitend voor personen boven 18 jaar. '

Zoals thans wel algemeen bekend zal
zijn, organiseert „Vreugde en Arbeid" in
samenwerking niet de Nederlandse Omroep bonte radio-avonden en wel iedere
Dinsdagavond om de 14 dagen.
Deze avonden worden door de radio uitgezonden en wel liet eerste gedeelte over
Hilversum I (415 m.) en het tweede gedeelte over Hilversum II (301 m.). Na
sluiting der zenders vindt verdere uitzending plaats via de radio-centrales,
welke over een 'directe lijnverbinding
met de studio,beschikken.
AMSTERDAM

DINSDAG 6 J A N U A R I

Krasnapolsky, grote zaal, aanvang 7.30
uur precies. Medewerking verlenen o.a.
De Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman.
Toegangsprijs: 60" cent voor georganiseerden en hun huisgenoten. 100 cent
voor ongeorganiseerden, a. r. inbegrepen.
Kaarten zijn reeds vanaf 22 December "
j.l. verkrijgbaar, bij de bekende adressen
en N.V.V. District Amsterdam. Pr. Hendrikkade 49; Vreugde en Arbeid. Leidsepleïn eti de aangesloten vakgroepen, en
indien nog voorradig 's avonds aan de
zaal.. Daar deze avonden in alle plaatsen
steeds binnen korte tijd totaal uitverkocht zijn, verdient het aanbeveling?
-zich zo vroeg rtiogelijk va^n kaarten te
voorzien.

Filmvoorstellingen
Vertoond wordt de film „Vadertje Langbeen", een Nederlands sprekende film
met. Lilly . Bouwmeester. Tevens gevari-_
eerd bij programma.
De toegangsprijs voor de avondvoorstel- '
ling- bedraagt 25 cent voor- georganiseer- ,
den. en 35 cent voor ongeorganiseerden
en voor de middagvoorstelling 15 cent
voor kinderen en 25 cent voor begelei-'
ders.
• . . . . - - - •
IIËERUE

:

VRIJDAG !) JANUARI

Zaal, van Wed. A. Koetsier, aanvang 7.30
uur n.m. De kindervoorstelling. vangt.
aan om 4 uur n.m.
Kaartverkoop o.a.: Joh. 'Schollen., Zwol- '
seweg P 291 Wapenveld; J. Kruisweg, •
Oudehoek, Heerde en 's avonds .aan. de.
zaal.
.
,
HATTEM

ZATERDAG 10 J A N U A R I

Care Steenman, aanvang 7.3O uur n.m..
De kindervoorstelling vangt aan om 3
uur n.m.
Kaartverkoop: H. Heideveld, Oude Kerkweg en 's avonds aan de zaal.
Bovenstaande
voorstellingen vinden
steeds in <le pers ulom waardering. Wie
eenmaal een -dergelijke avond be/.oelit
Ift-et't ontbreekt ook volgende keten niet.
.Geniet dun ook niet alleen van hetgeen
liet N.V.V. „Vreugde en Arbeid" u biedt,
doch brengt vrienden en kennissen'
mede.
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DONDERDAG 8 JANUARI

Mxmt Bioscoop, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Driebanen 43 en's avonds
aan de zaal.
SNEER

VRIJDAG 9 JANUARI

De Harmonie, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Stationsstraat 28 en des
avonds aan d* zaal.
FRANEKER

ZATERDAG 10 JANUARI

De Koornbeurs, aanvang 7.3O xixir n.m.
Kaartverkoop: Westvliet 40 en 's avonds
aan de zaal. Werklozenkaarten tütsluiteiid bij J. P. Zondervan, Westyliet 4O.
HEERENVEEN

JZONDAG 1:1 JANUARI

Het Posthuis, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Dracht 23 en "s avonds
aan de zaal.
De overige plaatsen van de?.e tolirnee
worden in het volgende nummer vail
„Arbeid" bekend gemaakt.

ROTTERDAM

Op veelvuldig: verzoek is het zwemuur '
op Woensdagmiddag een half .uur verlaat en kunnen de kinderen derhalve
voortaan van 13.45 uur tot 14.45 uur
n.m. m het Sportfondsenbad zwemmen.
AMERSFOORT

Voortaan kan iedere Dinsdagavond van
18.30—19.30 uur n.m. in bet Sportfondsenbad gezwommen worden.
De afdeling lichamelijke ontwikkeling
heeft thans' een aanvang gemaakt met
het organiseren van gymnastiekcxirsussen enz. teneinde ook. de andere takken
van sport binnen het bereik te brengen
vatï den gemiddelden arbeider en zijn
gezin.
TUR*GROUP TE WERKENDAM

Hier wórdt een turngroep opgericht voor
heren en dames apart, welke bovendien
In twee leeftijdsgroepen gescheiden worde.n; Men kan zich hiervoor opgeven bij
den heer H. C. den Haan, Uitbreiding 48
te Werkendam,: alwaar bovendien alle
verder gewenste inlichtingen te verkrijgen zijn. De lessen zullen in de Nutzaal
gegeven worden^,
SC1IAATSENRIJDEN TE

AMSTERDAM

Op de kunstijsbaan in de Apollohal kan
op alle Jijden door'de leden van het
N.V.V. tegen gereduceerde prijs worden
gereden. Men dienè zich van tevoren te
vergewissen op welke tijden met gewone
schaatsen gereden kan worden en wanneer op kunstschaatsen. Alle verdere inlichtingen bij Pr. Hendrikkade 49 en op
de bekende. affiches.

Gymnastiekcursussen, Amsterdam»
Het ligt In de .bedoeling voor de leden
van het N.V.V. en hun huisgenoten
gyrnnastiekcursussèn te
organiseren,
welke zo eenvoudig zijn, dat ieder daaraan kan deelnemen.
De lessen zullen voor heren en dames
apart worden gegeven, terwijl de'deel-'
nemers(sters) gesplitst, zullen worden in
twee leeftijdsgroepen, n.l. tot en met 3O
jaar en boven 30 jaar.
Het lesgeld bedraagt slechts 15 cent per
week. Aanmeldingen bij het N.V.V.. District Amsterdam, Prins Hendrikkade
49^51 en Vreugde en Arbeid, Leidseplein.
Daar aan deze cursussen slechts een beperkt aantal personen kan deelnemen,
dienè men zich-zo spoedig mogelijk op
te geven.
De cursus vangt aan op Vri.idag 9 Jan.
a.s. De lessen beginnen om half acht en
worden gegeven in de gymnastiekzaal
van de school in de Vancouverstraat 3
te Amsterdam (West), terwijl bij voldoende deelname ,ook cursussen in. O«gt
en. Zuid georganiseerd, zullen worden.
De ies \voor dames vangt aan om 7.30
uur n.m. en duurt.tot 8.30 uur u.m.; de *
les voor heren vangt- aan om 8.30 uur
en duurt.tot 9.30 uur n.m.
Met ingang van Dinsdag 13 Januari a.s.
wordt in de gymnastiekzaal van de
H.B.S. m de' Zocherstraat te Amsterdam
W.'van 19.3*0—21 uur'n.m. een jiu jitsucursus gegeven. Deze cursus in moderne
verdedigingssport' wordt gegeven door
één bekenden jiu-jitsu-iustructeur vut
Amsterdam en duurt 3 maanden. Men
moet zich'voor de gehele cursus verbin-•
den. Het cursusgeld bedraagt f 2.50 voor
de gehele cursus voor georganiseerden en
ƒ 3 voor ongeorganiseerden. Aanmeldingen eveneens: Prins Hendrikkade 49 en
Vreugde en Arbeid, Leidseplein.

onderwijs

Schriftelijke cursussen zijn ni.n. voor
verspreid wonende landarbeiders in
voorbereiding. Een landbouwkundig adviseur heeft inmiddels zijn medewerking
toegezegd.
Ook voor de A.V.V. wordt een schriftelijke cursus opgesteld, aangezien het gebleken is, dat ook verspreid wonende
leden en kleine groepjes hiervoor belangstelling hebben.
De leden van het N.V.V., welke belang
stellen in handtekenen of schriftkunst,
dienen zich te melden bij het Districtskantoor ter plaatse. Wanneer de belangstelling over het gehele land voldoende
groot is, zullen ook voor deze 'beide
vakken schriftelijke cursussen georganiseerd worden, waarvan de kosten afhankelijk zullen zijn van het aantal deelnemers. Het komt ons gewenst voor de
aandacht erop te vestigen, dat de door
ons gevolgde methode voor schriftelijk
onderwijs een geheel nieuwe is, waarbij
J»e.t commerciële gedeelte eerst in de
tweede plaats komt en goed onderwijs
,hoofdzaak is.

Zwemmen voor niet-leden
Teneinde ook de ongeorganiseerden kennis te doen maken met een deel van het
mooie . sociale werk van het N.V.V.
„Vreugde en Arbeid" .kunnen de N.V V.leden vanaf l December j.l. vrienden en
kennissen tot deze goedkope zwemavonden uitnodigen, waartoe een beperkt
aantal uitnodigingskaarten aan de kassa
der zwembaden verkrijgbaar is.

Jiu Jitsu cursus te Amsterdam

Volksontwikkeling
Schriftelijk

Lichamelijke ontwikkeling

Zoals bekend organiseert „Vreugde en
Arbeid" wekelijks in een groot aantal
plaatsen van ons land in overdekte
zweminrichtiiigen z.g.n. goedkope zwcmavonden, waar de leden van het N.V.V,
tegen een zeer laag tarief kunnen zwemmen.
Zij, die de zwemkunst nog niet beheersen, kunnen gratis ^es krijger) van den
Vreugde en Arbeid zweminstructeur,
welke in de meeste baden aanwezig is.
Van tijd tot tijd worden af zwemf eesten
georganiseerd, waar men het keurig uitgevoerde „Vreugde en Arbeid" zwemkunstdiploma kan behalen.
Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt 'door den plaatselijk leider van
„Vreugde en Arbeid".

Zwemcursus ie Amsterdam

| (Foto: A.P.-archiefj
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Voor diegenen, die- het bovengenoemde
Vreugde en Arbeid-zwemkunstdiploma
behaald hebben, bestaat de gelegenheid
zich verder in het zwemmen te bekwamen onder leiding van de bekende t ra inster van All Stijl en Jopie Waalberg,
mevr. De Dood Koenen. Deze lessen worden gegeven in het Zulderbad op iedere
Donderdagavond van 20—21 uur en het
cursusgeld bedraagt hiervoor ƒ l per
maand, waarbij de toegang tot liet bad
is inbegrepen. Aanmelden District Amsterdam, Pr. Hendrlkkade 49 en V. en
A., Leidseplein.

