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onder twijfel, waarde lezer, vervult uw dagelijks leven u met
zorg. Nooit was het moeilijker om in de toekomst te kijken dan
op het ogentlik. sinds honderden jaren heeft ons volksbestaan n ; et
zulke grote schokken ondergaan, als in de afgelopen tijd het geval
is geweest en waarschijnlijk in de toekomst nog het geval zal zün.
Want als er één ding wél zeker is ten aanzien van de toekomst, is
het. dat ons volksbestaan diepgaande veranderingen- zal ondergaan.
Terwijl het dus ondoenlijk is om nauwkeurig te voorsoellen, wat er
gebeuren zal. streven wij er naar in dit blad te verklaren, welke
ontwikkelingsrichting in het economische leven te onderkennen valt.
Het spreekt van zelf. dat ook op dit gebied slechts heel voorzichtig
geschreven kan worden. Wie zich daarbij zou verliepen in onder*
delen, zou waarschijnlijk de plank geheel misslaan. Wii beschouwen
het daarom als onze taak zo rustig en onbevooroordeeld moge'nk
de economische ontwikkeling aan te zien. ten einde daaruit te kun*
nen afleiden, op welke grondslag de economische verhoudingen -*•
en die zijn het. die ons dagelijks leven .in de sterkste mate be*
invloeden — komen te staan.
De economische vraagstukken zün niet eenvoudig en daarom hebben
we getracht de voornaamste dier vraagstukken met behulp van
tekeningen en vergelijkingen te verduidelijken Uit de brieven, die
we ontvingen, en de gesr>rekken. die we er over voerden, bleek ons.
dat men in het algemeen de strekking goed begrepen heeft. Maarv
één zinnetje is er in een der vorige artikelen geweest, waarover men
ons een nadere verklaring vroeg. Dat zinnetfe luidde: „Niet de
staatkundige vrijheid is fipsfissend voor de welvaartsspteiding. doch
de economische gebondenheid". Men vraagt ons- uit te leggen, wat
hiermee wordt bedoeld.
De korte strekking van deze zin is de volgende: Onze welvaart
wordt bepaald door de maatregelen, welke het onmogelijk maken,
dat de ene groep van de bevolking zich verrijkt ten koste van de
andere. Dit noemen wij economische gebondenheid. Daarnaast staat
het vraagstuk van de staatkundige vrijheid. Ook dit laatste is uiter*
mate belangrijk. Wij zouden zelfs zeggen: is beslissend voor ons
nationaal gevoel van eigenwaarde. Het zelfrespect, dat ieder volk
voor zichzelf moet kunnen koesteren, wil het met vreugde werken,
kan niet opbloeien, wanneer de staatkundige vrijheid mankeert.
Maar dat wil nog niet zeggen, dat die staatkundige vrijheid vol*
doende is om de sociale rechtvaardigheid in de Staat te doen zege*
vieren. Dat dit zo is weet iedereen, want in de oude staatkundige
zelfstandige toestand van Nederland was de sociale rechtvaardig*
heid ver te zoeken. Zolang het kapitaal niet alleen over grote voor»
rechten beschikt, maar ook een zodanige macht in de Staat vormt,
dat het volksbelang er door wordt overwoekerd, kan er van sociale
rechtvaardigheid geen sprake zijn.
Nu ligt de taak' van het N.V.V. niet op staatkundig terrein, doch op
het economische, d w.z.. dat de zorg voor het dagelijks bestaan van
de arbeiders de '•aak is van de vakbond. In dit blad blijven staat*
kundige vraagstukken dus buiten beschouwing, maar bemoeien wij
ons wél met de economische. En dat deze economische belangen
van het grootste gewicht zijn. zal ieder met ons eens zijn. die in*
stemde met jet zinnetie. waarmede we dit artik/el beginnen.
Wii móéten leven. — we hebben te zorgen voor ons gezin, — het is
oorlogstijd en we moeten dus roeien met de riemen, die we hebben,
•— met andere woorden: nodiger dan ooit is een evenrediger ver»
deling van de aardse goederen en een uitbreiding van de gemeen*
schaoszorg op zodjjrt'ée wijze, dat de sociale rechtvaardigheid meer
en meer benaderd wordt.
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et zinnetje, waarover men inlichtingen vroeg, behelsde dus niet,
dat wij de staatkundige vrijheid lager stellen dan de welvaart,
hetgeen een grof materialistisch standpunt zou zijn, doch uitsluitend,
dat het wel vaarts vraagstuk onafhankelijk moet worden gezien van
die staatkundige zelfstandigheid.
Eigenlijk moeten we nog verder gaan. Het is duidelijk, dat onze
welvaart voor een groot deel afhangt van de mate, waarin wij de
producten van onze arbeid kunnen ruilen tegen die van andere
volkeren. Wat zou een ha'ven als Rotterdam te betekenen hebben,
indien er geen goederenverkeer tussen verschillende landen terug
zou keren. Als dat het geval was, zouden we in Nederland mil*

lioenen mensen te veel hebben. Wij wonen nu eenmaal aan het uit*
mondingsgebied van de belangrijkste Europese rivier en het is dit
feit. dat de hoogte van de welvaart in Nederland bepaalt. Handel
en transport zijn daardoor in ons land bedrijven van een naar ver*
houding groter gewicht dan in landen met een grotere oppervlakte.
Meen nu niet, dat we hier lelijk aan het afdwalen zijn van ons oor*
spronkelijk onderwerp, want wij spreken hier over het economische
leven en betogen, dat het Nederlandse ^economische bestel ten
nauwste samen hangt met het goederenverkeer tussen verschillende
volkeren. Hoe intensiever dit verkeer is en hoe beter-het is geregeld,
des te solider grondslag ontstaat er voor de Nederlandse welvaart.
Als we ons betoog dus hervatten, moeten we er aan toevoegen, dat
het Nederlandse economische leven mede bepaald wordt door de
uitgebreidheid van de internationale samenwerking na de oorlog.
Hoe beter het goederenverkeer tussen dï verschillende Euronese
landen wordt geregeld, des te beter zal het ons land gaan.
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aar een dergelijke regeling alleen tot stand kan komen door
internationaal overleg, zal-ook dit goederenverkeer een vorm
zijn van „economische gebondenheid". We hebben dus deze woor*
den in dubbele zin te begriinen. In de eerste plaats als de^eeono*
mische gebondenheid van de Nederlandse staatsburgers ten opzichte
van elkaar (waarbij de macht van Jiet kapitaal ondergeschikt wordt
gemaakt aan het volksbelang), en ten tweede als de economische
gebondenheid van de onderscheidene volkeren — dat wil in ons
geval zeggen, in de eerste plaats van de Europese volkeren -- ten
aanzien van de uitwisseling der onderscheiden nationale producten.
Op die manier ontstaat er een internationaal georden-d goederen*
verkeer, onttrokken aan de macht der speculanten en een productie,
onttrokken aan de winstzucht der beleggers. Beide factoren zijn
noodzakelijk, wil men een levenskrachtige, socialistische samen*
leving op kunnen bouwen.
Vermindert het deelnemen van ons volk aan een zodanige ordening
zijn besef van eigenwaarde?. Wij menen van niet, — integendeel!
Men voelt zich pas gelukkig en men is eerst met zichzelf*voldaan,,
wanneer men zijn waarde in de samenleving kan aantonen. En ^at
zal in zeer sterke mate het geval zijn bij algemene Europese econo*
mische ordening. Alle landen zullen elkaar nodig hebben en ieder
volk kan zich sterk voelen in het besef van zijn onmisbaarheid.
Wij, Nederlanders, hebben geen behoefte aan holle woordenkraam.
Wij kunnen het heel best stellen zonder een kleingeestig koninkje*
kraaien*op=eigen=erf. De Nederlander weet over het algemeen heel
goed. wat hij kan presteren en het buitenland maakt van onze dien*
s+en maar al te graag gebruik. Ons eigen land is in het algemeen
genomen heel goed georganiseerd, — in ieder geval.zo goed. dat ^
wij de vergelijking met .andere rustig kunnen doorstaan. En aange*
zien over het algemeen kwaliteit wint, behoeven wij maar te zorgen
voor goed en verantwoord werk om de zekerheid te hebben, dat
ons volk de plaats zal toevallen.,die het toekomt.
Maar dat betekent ook, dat wij in de eerste plaats te zorgen hebhen,
dat er geen achterstand ontstaat ten aanzien van de economische '
vraagstukken. Wij moeten tot iedere prijs de macht van het kapi*
taa! breken en de voorrang van de arbeid on ieder terrein vastleggen.
Gedane zaken plegen, vooml jn economi^h onzicht. geen keer te
nemen. Wanneer de maatregelen, die men treft, in overeenstem*
ming zijn met de ontwikkeling, zien we d** vr " ^™oedig de openbare
mening de nieuwe maatregelen opneemt en tot eigen overtuiging
verwerkt, zodat een latere terugval eenvoudig uitgesloten is. Wat
gezond is en wat nqodzakelijk is. pleegt de stormen der geschiede*
nis te overleven. In onze arbeidsbeweging hebben wij daarvan
voorbeelden te over. Welk een verzet is er niet geweest tegen de
achturendag en hoe heeft toch die enkele simpele eis, die een mens*
waardig bestaan als eerste recht van den arbeider op de voorgrond
stelde, toch het ganse volk verovert ondanks alle gesputter.
Op soortgelijke wijze zien wij de gehele binding van het ecorio*
mische leven zich voltrekken. Daaraan te mogen medewerken in het
kamp van de vakbeweging is een voorrecht. — maar ook een plicht,
juist in tijden van grote beroering, van grote verandering, zoals die,
welke wij thans beleven.
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ls de dichter Huygens driehonderd jaar later had geleefd
had hij misschien In plaats van zijn
beroemde „Scheepspraet" geschreven
een „Spoorlijnpraet", en dan zouden
de bekende regels: „Ik heb te veul
gesnor, buien over deze muts sien
gaen". wellicht geluid hebben: „Ikheb te veel gesnor van treinen over
deze rails zien gaan", want in de
goede honderd jaar, die onze spoorwegen bestaan, heelt er heel wat over
onze ijzeren wegen gesnord.
Kenmerkend voor de negentiende
eeuw is, dat niettemin in de eerste
halve eeuw van het spoorwegwezen
In Nederland het personeel zich nog
niet of nauwelijks deed gelden Het
zal dit jaar 56 jaar geleden zijn. dat
de eerste vereniging van spoorwegambtenaren werd opgericht en het
is uit deze oude kern, dat de thans
bestaande Nederlandse Vereniging
van Spoor- en Tramwegpersoneel is
voortgekomen. Op het ogenblik iaook
deze naam niet meer volledig, want.
sinds het motorvervoer langs-de wegen een element van betekenis is
geworden, is ook een belangrijk gedeelte van het in het vrachtauto- en
autobusbedri.11' werkende personeel
binnen hel verzorgingsterrein van de
Nederlandse Vereniging gekomen
Wij natpren hierbij de grens van het
arbeidsgebied tussen de organisatie
van de spoorwegmannen en van de
transportarbeiders en, zoals men
weet. is het trekken van grenzen altijd moeiftk; ook in vakverefiigmgszaken. Op den duur zal wej blijken
waar net zwaartepunt van de oelangenbehartiging ligt en daaruit zal
dan wel voortvloeien welk gedeelte
van het motorverkeer tot het normale arbeidsterrein van de Nederlandse Vereniging behoort.
Wanneer 'wij hierop een ogerioiik
mogen vooruitlopen, schijnt het niet
gewaagd om te mogen verwachten,
dat er op den duur een vorm van
ordening van het gehele openbare
wegvervoer tot stand zal "komen en
dat~~ het daarbij betrokken personeel
zijn belangen aal zien vertegenwoordigd door de Nederlandse Vereniging.
De arbeiders in het particuliere
transportbedrijf behoren uiteraard in
de Transportarbeidersbond thuis.
Er is al heel wat veranderd in cle loop
van die halve eeuw van organisatie
van de spoorwegmensen, zo vertelde
G. Joustra, de voorzitter van'de Vereniging ons —, en de jongste verandering zal de laatste wel niet zijn.
Die jongste verandering is de fusie "
met de restanten der confessionele
organisaties, maar als we daarover
beginnen loop ik op mijn verhaal
vooruit
Van wanneer dagtekent de tegenwoordige
Nederlandse
Vereniging
eigenlijk?
Het ontstaan van de Vereniging moeten we vooral zien als de vrucht van
het werïf van Oudegeest, onder wiens
leiding de oorspronkelijke Bond van
Spoorwegambtenaren uitgegroeid is
tot een Algemene Bond van Spooren Tramwegpersoneel. De eerste grote
crisis kwam in het organisatieleren
Biet de spoorwegstaking in 1903, die
het verenigingsrecht van de spoormannen een lelijke knauw gaf. Toch
dateert van na 1903 de eigenlijke opbouw van de tegenwoordige organisatie. Dat ging niet snel; zelfs 10 jaar
' ha de staking ontsloegen de destijds
bestaande
Nederlandse Centraal
Spoorweg (N.C.S.) nog een paar conducteurs in Barneveld, omdat zij proPaganda voor het N.V.V. maakten. En
ook de H.IJ.S.M. verbood op straffe
van ontslag het lidmaatschap van .
onze vereniging. Alleen bij de S.S.
nam men destijds een ruimer standPunt in. Van 1903 dateert ook de oprichting van de confessionele bonden,
De neutrale organisatie was van veel
jonger datum, meen ik.
Ja, die is te beschouwen als een naoorlogskindje-van de vorige wereldoorlog. In de loop van die oorlogsjaren

was het standpunt van de spoorwegen ten aanzien van de vakorganisatie reeds belangrijk milder geworden. E^n ander qntwikkelingsver"schrjnsel van die tijd" was, dat in 1918
de afzonderlijke Bond van Locomotiefpersoneel, die zich m 1916 reeds bij
het N.V.V. had aangesloten, samensmolt met de Nederlandse Vereniging.
Viel in die tijd ook niet de samenvoeging van alle Nederlandse- spoorwegen?
Daar kom ik juist aan toe. In 1919
kregen we de belangengemeenschap
van alle
spoorwegmaatschappijen,
waaruit het eenheidsbedrrjf van thans
is voortgekomen. De Nederlandse Vereniging is sindsdien in zeer sterke mate
reeds representatief voor het gehele
niet-confessionele gedeelte van het
spoorwegpersoneel. De neutrale organisaties — er bleven er ten slotte
twee over — ondervonden, vooral na
1918 steun en dienden o.m. om de
toevloed naar het N.V.V. te rem^
men, doch zij • hebben nooit meer
dan enige duizenden leden kunnen
verzamelen. Representatief is de Nederlandse Vereniging met haar ruim
20.000 leden ook thans nog. Ongeveer
een jaar geleden is de fusie met de
neutrale bonden tot stand gekomen'
en van de confessionele hebben wij
een betrekkelijk' klein gedeelte v.an
de leden ovevgekregen, waarbij wij
mogen vaststellen, dat de toetreding
uit die kringen voortduurt. Na de
eerste schok is men begonnen in te
zien, dat het lidmaatschap van de
Nederlandse Vereniging in deze tijden
van zeker zoveel belang is als vroeger.
Wat heen de vakbond zoal voor.zijn
leden kunnen •'bereiken?.
Laten we dan nog even teruggaan.
Na 1918 hebben we een grote achterstand op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsrecht kunnen
inhalen. Na de oorlogsconjunctuur
volgde echter al heel spoedig de inzinking en daarna eigenlijk een
voortdurende crisistoestand. Reeds in
het begin van de twintiger j aren werd
er aan de lonen geknabbeld en dat is
jaar op jaar voortgegaan, totdat eerst
bij de laatste opbloei van de conjunctuur in 28—'29 weer wat vooruitgang kon worden bereikt.
Daarop volgde de grote crisis, die op
de inkomsten van de spoorwegen een
geweldige invloed had. Die achteruitgang werd natuurlijk voor een groot
deel verhaald op het personeel De
lonen daalden zelfs met 34 %. De
taak van de vakbond is in die jaren
geweest zoveel mogelijk fteza inkomstendaling en aantasting van •
verworven rechten af te weren, te
remmen en te beperken. Daarbij is
destijds goed werk gedaan, maar de
positie van het personeel is toen toch
zeer veel minder geworden.
Oofc de opkomst van het autotransport zal nog wel van betekenis zijn
geweest?
Dat is juist een van de grote oorzaüan
geweest. van de crisis in het spoorwegbedrijf.
In de jaren sinds 1930 hadden wij
niet alleen te maken met ongunstige
tijden voot het spoorwegbedrijf ten
gevolge van dalende arbeidsgeiegen-,
heid en dalende^ welvaart, doch ook
met een aftapping van het vervoer
van de spoorwegen naar de vrije
verkeersweg Oï, zoals de economen
het deftig zeggen: Wij -hadden niet
alleen te doen met een conjunctuurcrisis maar ook met een structuurcrisis. De structuur van het transport, laten we zeggen: de aard van
het bedrijf, veranderde in deze jaren
en het ligt vqor de hand. dat het
geen kleinigheid was om een dergelijke revolutie op verkeersgebied te
verwerken in een bedrijf met een
honderdjarige traditie, zoals de spoorwegen.
Niettemin is die aanpassing gelukt
als ik mij niet vergis?
Voor zover ik daarover mag oordelen, .
ia! Hét spoorwegbedrijf Is zich op

het standpunt gaan stellen, dat het
niet moet concurreren met het autobus- en vrachtautoverkeer, maar-dat
spoor én tram én autovervoer tot één
belangengemeenschap moeten worden
opgevoerd
Hoe ti,eeft zich dat in de practjjk voltrokken?
In de eerste plaats door practische
naastirtg van talrijke tramwegbedrijvan. B.v. de tramnetten in Friesland,
in Gelderland, in Utrecht en in Noorden Zuid-Holland. Daardoor is reeds een
taak-, en vrachtverdeling tot stand
gekomen.
Ook de oprichting van de A.T.O.,
met welke .onderneming later de onderneming van Van Gend en Loos
werd samengesmolten, is een onderdeel van deze transportordeningspolitiek. Wij vatten al de bedrijven
van deze aard samen als de "„nevenbedrijven".
Gaat die belangstelling ook nog
verder?
'Dat zal wel niet' anders- kunnen.
Tleeds wordt er nauw samengewerkt
met talrijke autobusondernemingen,
de zogenaamde bedrijven van de
„tweede kring" Men kan die beschouwen als de haarwortels van het
transport, terwijl de spoorwegen als
slagaderen dienst doen. Met elkaar
vormen zij -één samenhangend stelsel van transportmiddelen. Reeds zijn
vele van die autobusbedrijven onder
centraal beheer gebracht. Deze natuurlijke belangengemeenschap is
m.i. niet te stuiten, al kan ik niet
voorzeggen in welke vorm uiteindelijk de totale coördinatie tot stand
zal komen.
Dat zal dan voor de verschillende
groepen van arbeiders ook nog wel
gevolgen h-ebben?
Zonder twijlel en daar wordt reeds
aan gewerkt. Dit jaar verwachten wij
een herziening van de arbeidsvoorwaarden van het spoorwegpersoneel,
de nevenbedrij ven en de ondernemingen van de „Tweede Kring", die onder de opperleiding van het spoorwegbedrijf staan Wij zijn nu doende
om de arbeidsvoorwaarden voor alle
arbeiders in 'deze bedrijven zoveel
mogelijk met elkander in overeenstemming te brengen Er moet meer
samenhang in komen, de positie van
de ene groep mag niet schril afsteken
bij die van de andere en dit werk,
dat men zou kunnen noemen de
codificatie van de arbeidsvoorwaarden, zal in 1942 een groot deel van
de werkkracht van de Nederlandse'
Vereniging opeisen.
Hoe is daarbij de verhouding tot de
bedrijfsleiding?
Die is" werkelijk voortreffelijk. In dat
opzicht is er sinds 1903 heel wat vej>
anderd. De tegenwoordige b,edrijfsleiding verstaat het zich te verplaatsen in de gedachtengang van het
personeel, zodat alles wat werkelijk
gerechtvaardigd en mogelijk is, tot
stand kan Komen. Hebben wij in 1919
gekregen een belangengemeenschap
van de Nederlandse Spoorwegen, in
latere jaren is ook ontstaan wat wij
mogen noemen de erkenning van de
belangengemeenschap tussen bedrijf
en personeel.
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O. JOUSTRA,
Voorzitter van de Nederl Veren, van
Spoor- en Tramwegpersoneel.

voor de personelen der z.g. tweedekring-bedrijven en voor de gepensionneerden, we hebben goede moed, dat
ook in die opzichten gunstige gevolgen te verwachten zijn.
Het werk van de vakbonu heeft in het
afgelopen jaar de inkomsten van de
leden met millioenen guldens verhoogd. Dat dit werk 'wordt gewaardeerd, blijkt ook wel uit de groei van
de organisatie, waarover ik het zoeven al had. Wij tellen thans meer
dan 20.000 leden en iedere week
komen er nieuwe bij.
Wat weerhoudt de niet-georganiseerden van toetreden?
Ach, dat zijn zo de algemene verschijnselen van deze tijd, maar er
zit ook een stuk traditie in een
restant van de vroegere • verdeeldheid. In sommige bedrijfsgroepen
is 80% van het personeel lid van
de
Nederlandse * Vereniging,
in
andere vee) minder. Bij de ambtenaren sprak vroeger vooral een zeker
standsgevoel een belangrijk woordje
mee, maar dergelijke kleinburgerlijke
begrippen beginnen uit te slijten. Het
feit, dat de Nederlandse Vereniging
sinds de fusies van 1941 de enige pr.ganisatie van spoor- en tramwegper soneel is, brengt met zich mee, dat
wij thans een zuiverder belangenbehartiging kunnen volbrengen dan
vroeger bij de veelheid van organisaties het geval was. Naarmate ' meri
dit gaat inzien, worden de beletselen
om toe te treden geringer Van veel
betekenis is natuurlijk, dat reeds ons
ledental als dusdanig de positie en
de invloed van de Nederlandse Vereniging volkomen waarborgt. De nietgeorganiseerden profiteren daar ook
van en dat is wel eens de oorzaak
van ontstemming voor hen, die wel
hun contributie en werkkracht offeren. Natuurlijk doen wij alles om
hierin ook verbetering te brengen.
Nu sprak u over spoor- en tramwegpersoneel, maar de gemeentelijke
trams vallen toch over het algemeen
onder Overheidspersoneel?
Ja, met tramwegpersoneel-- bedoelen
wij hoofdzakelijk het personeel van
de 'intercommunale trams, maar in
onze bond zijn ook de personelen van
de R.E.T. en de H.T.M, (de Rotterdamse en de Haagse stadstrams) verenigd. Zij zijn dat in grote omvang
sinds jaar en dag en zij zijn ?o
vergroeid met onze vereniging, dat er
van een scheiding eenvoudig geen
sprake kan zijn In de andere plaat-,
sen behoren echter inderdaad de
mensen- van de gemeentetrams tot de
organisatie van personeel in overHoe is tiet thans gesteld met de lonen heidsdienst.
'en arbeidsvoorwaarden?
Hiermee hebben we wel een overzicht
In dat opzicht staat het spoorweg- van het' werk van de Nederlandse
' personeel heel sterk. Bij de spoor- Vereniging gekregen. En hoe moet
wegen gelden arbeidsvoorwaarden, thans het slotwoord luide»?
welke de vergelijking met die van alle
grote bedrijven in Nederland kunnen Heel eenvoudig, dat we in 1942 doordoorstaan. Het personeel heelt in het werken, zoals w,e in 1941 hebben geafgelopen jaar ook kunnen profiteren daan en zoals we in al die jaren
van de resultaten, die de Nederlandse daarvóór deden. Werk is er altijd en.
Vereniging, goeddeels in samenwer- zeker in jaren als deze, waarin het
king met de, verschillende organisaties levenspeil van de arbeiders onder
van personeel in overheidslienst (door zware druk k.omt te staan. Onze
middel van A.C.O.P.) heeft kumien voornaamste taken in de naaste
bereiken, bijvoorbeeld de verhoging toekomst zijn: inkomsten-verhoging
met 6 pet. met ingang van l .Decem- voor de gepensionneerden en voor
ber 1940, daarna de intrekking van de de tweede-kring personelen en alge5 pet. korting met terugwerkende mene herziening van de arbeidskracht, de Kerstgratificatie, talrijke voorwaarden — verbetering van de
en belangrijke verbeteringen in het voorschriften inzake dienst- en rustReglement Dienstvoorwaarden, enz. tijden inbegrepen — en wij verwachenz. Ook de dochterondernemingen ten, dat zowel het personeel van rte
(tramwegen, A.T.O.. Van Gend en spoorwegen en de tramwegen, als van
Loos) met hun pi.m. zesduizend man het autobus- en vrachtautobedrijf,
personeel hebben daarvan kunnen daarvan in de loop van het j'aar de
profiteren en al is het zover nog niet zegenrijke gevolgen zal, ondervinden.

J WAAR 'T RECHT
Hal

Z

RECHT WORDT

''e stonden op een rijtje, de zes
huizen van het buitenbuurtje.
Ze stonden daar en op enige afstand ging het moderne verkeer
hun
voorbij.
Vroeger
was
het
helemaal een afgelegen
buurtje,
ergens verscholen in de polder. Dé'
laatste jaren was <lat isolement reeds
verbroken door het aanleggen van de
nieuwe verkeersweg, waardoor het
karakter van de gehele streek veranderde. Langs de weg zag men nu
de auto's door het land razen, waar *
vroeger vreedzame koeien graasden
en in andere richtingen werd het
land doorsneden door electrische geleidingen De bewoners van de zes
huisjes zagen het wel, maar overigens
hadden zij geen deel aan die veranderingen. Bij hen was de petroleumlamp nog in ere, om van andere
verouderde Viuisinrichtingen maar
niet te spreken
Dat die verlichting oudeiwets bleef,
terwijl zo dichtbij de voedingsdraden
van het electrisch net liepen, bleef
de bewoners betrekkelijk onverschillig, zolang er een overvloed van
petroleum was. Maar toen de oorlog
met zijn schaarste kwam. werd het
verlichtingsvraagstuk nijpend. De bewoners wendden zich dus tot het
Electrisch Bedrijf, met het -verzoek,
de huisjes aan te sluiten, en dat bedrijf had er wel oren naar.
Om de verbinding tot stand te brengen moesten echter palen worden geslagen IN, en draden gorden gespannen OVER een stukje land, dat
eigendom is van een boerenweduwe,
die daar met haar kinderen het landT}ouwbedrijf uitoefent. Toen de mensen van het Electrische Bedrijf de
toestand, op kwamen nemen, gaf de
oudste zoon van deze weduwe grif,
doch mondeling, zijn toestemming om
de verbinding aa*n te brengen. Er
kwamen dus monteurs, die in de
huisjes alles gereed maakten voor de
aansluiting op het net; er kwamen
binnenleidingen, schakelaars, fittingen, kortom, de gehele installatie was
compleet. Alleen ontbrak'nog de verbindende kabel met de voedingsdraad. Toen een andere ploeg arbeiders kwarti opdagen om de laatste
hand aan het werk te leggen, verscheen echter op het onverwachtst
de boerin en zij verbood het plaatsen
van de palen. Het was hd&r land en
Aie palen konden wegblijven!
De zaak was niet, dat zij vreesde, dat
haar koeien door de electrische
stroom behekst zouden worden, noch
dat haar varkens gevaarlijke acrobatische toeren aan de palen zouden
gaan uithalen. De starre houding van
de boerin werd eenvoudig veroorzaakt
door de wens, een groter bedrag te
ontvangen voor de permissie om
palen te plaatsen dan gebruikelijk is.
Daaraan kon het Electrisch Bedrijf
•moeilijk toegeven en het gevolg was,
dat de zes ^huisjes van stroom verstoken bleven. De stroomcentrdie wist
niet, hoe deze zaak verder tot een
goed ejnde te brengen en liet dus
alles zoals het was, in de hoop, dat
de vrouw wel tot inzicht zou komen.
Doch deze bleef met solide boeren.koppigheid op haar standpunt staan.
Drie bewoners van deze huisjes waren
echter lid van het N.V.V. en toen de
zaak niet* opschoot, verzochten zij
het Bureau voor Rechtsbescherming,
tóe zaak ter hand te nemen. Ook nu
gaf de boerin nog niet toe en daarom
besloot men, onder aandrang van het
Bureau voor Rechtsbescherming, om
kort en goed de aansluiting tot stand
te brengen zonder de toestemming
van de eigenaresse van het land af
te wachten. De palen roerden gjsplaaist, de draad . gespannen en de
bewoners hadden liclit. Als het de
boerin niet naar de zin was, moest
zij maar een proces beginnen. Ze is
•echter zo verstandig geweest om dat
niet te doen en de zes gezinnen zijn
onafhankelijk
geioorden
van
de
•petraleumschaarste'.
dank siï het
N.V.V.

EDISCHE VRAGEN ^
J

Vragen voor deze rubriek richtt- men
tot den medischen medewerker vauliet weekblad „Arbeid
Postbus 100
J. K. Uw gewicht is ongeveei normaal
voor uw leeftijd en lengte U bent op uw
eenentwintigste jaar inderdaad aan. het
laatste beetje lengtegroei toe en ztilt wel
ongeveer tevreden moeten zijn met wat
u tot nu toe - hebt bereikt Middelen om
op deze leeftijd noe verder in lengte toe
te nemen kan ik u niet opgeven.
J. v. G. te R. Uw vrouw is 22 % onder
het gewicht, dat bij haai leeftijd en
lengte hoort. Zij kan sdus m aanmerking
voor extra toewijzing komen, die haar
huisdokter voor haar moei aanvragen.
H+ v. te ü. Geneesmiddelen, die Kunnen
worden ingenomen, helpen bij de aandoening, waarover u schrijf' niet Operatie is een afdoende behandeling en ook
wel het regelmatig aftappen van de vloeistof, die aanvankelijk telkens weer pleegt
terug te komen Sommige chirurgen brengen na het aftappen een vloeibaar geneesmiddel in, waardoor de neiging tot
herstel aanzienlijk kan worden versterkt.
J. B. te G. Het door u genoemde levertraan-praeparaat is mij niet bekend
A.' H. K. te A. Uw gewicht is 11,5 %
minder dan bij uw leeftijd en lengte
hoort. U komt dus niet in aanmerking
voor extra toewijzing. Wanneer u mij
nader uitvoerig schrijft omtrent wat u
gewend bent te gebruiken, kan ik u misschien aanwijzingen geven, waarmee verdere achteruitgang kan worden voorkomen.
A. E. v. H. te D. H Vriendeli-jk dank voor
de uitvoerige mededelingen van uw ervaringen omtrent het gebruik van • melk
ter voorkoming van verdere haaruitval.
R. v .d. K te A. Nu uw stofwisseling
weer normaal is, kunt "u geen extra toe-wijzing rneei krijgen op grond vfen een
versterkte werking van de schildklier. Wel
is uw lichaamsgewicht nog 20 % onder
het 'normale.
A t), d. W. te 's Gr. Waagt u eens of
uw huisdokter een recept je voor sulfori-'
cinicum natricum af wil geven. Dan zal
de apotheek het wel leveren.
Wat uw tweede vraag betreft, het fe
gebruikelijk om het lichaamsgewicht ongekleed, d.w.a. slechts in onderbroek of
directoire, te bepalen
C. J. v. d. B. te E. Wanneei uw gewicht
beneden 59 kg. daalt, komt a in aanmerking voor extra toewijzing die uw huisdokter voor u moet aanvragen.
B. J. S. te A. Tot mijn spijt is het zonder onderzoek niet mogelijk, over de oorzaak, van uw buikpijn te oordelen. Kunt
u lyv huisdokter niet een:- een verwijsbriefje yoor den specialist vragen?

N V.V.-Burectu's voor
^Rechtsbescherming _
1. N. V. V .-Bureau voor Rechtsbescherming
Almelo. Wierdensestraat 22. tel S073.
2. N.V.V.-Bureau vnoi Kechtsbeseherming
Amersfoort Pasteurstraal ». tel. 4625.
8. N.V V -Bnrean voor Kechtsheschermins
Amsterdam. Prins Hcnrlilkkade 49—51.
telefoon 31770
4. N.V.V.-Biireau voor R»»<-htsbescherm1ng
Arnhem Jansbuitensrnsel 17. telefoon
22841. 23842
6. IS.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Dordrecht. Slncel 102 telefoon 5051.
6. N.V V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Eindhoven, stratuinsedijk 35. tel 5292.
7. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Den Haag. Dr Kuyperstraat 10. telefonen 116115. 11611G.
8. -N V.V.-Bnreau rooi Rechtsbescherming
Groningen Tiirf-lneel 75 tpleloon 4002.
9. N.V.V .-Bureau voor Kerhtsbeschermins
Haarlem. Kruiswes 74 tel 1 1 1 9 3 . 1835!».
10 N . V . V . -Bureau rooi Rechtsbescherming
Heerlen. ValkeiihurgerweE 18. tel 3319.
11. N V V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Hilversum. Stationsstraat 8. teF 6980.
12. N V.V'.-Biireaii voor Rechtsbescherming
Leeuwarden. Nieuuekarle S4 tel 30M1.
13. W.V.-Bureau voor Uei-Ulsbeschermlng
.Maastricht. Kesselkade 40 telefoon 4429.
14. N V V.-Bureau voor Keclttsbesclvnning
Meppel. Mtiatkaile l le.leioon M8SI
15. N.V V.-Bureau voor Hi-i-iiishescherming
Middelburg. Dam i a lelej-oou 318.
16. N.V.V.-Bnreau voor Rechtsbescherming
Rotterdam. 's-<iraven(li.;Uual 95. telefonen S0492. 330ÏÏ
17. N . V . V -Bureau voor Rechtsbescherming
(jtreclit. SprinüweB 102 teleloon 11570.
18. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Zaandam, Gfd. Uraclit (i« tel 2010.
19 N \ V.-Bureau voor Hcchtshescherinins
Zulplien, btatiutisplein 3, leletoou 13ÜO.

E. Z. D. te A. De tabletten Davitamon
„5" bevatten 1000 I. & vitamine A, dat
is ongeveer J van de dagelijkse behoefte
aan deze voedingsstof; 150 gramma vitamine B, = 4 van-de dagelijkse behoef te;._
10 milligram vitamine C = 4 van de
dagelijkse behoefte en verder nog vitamine D en nicotinezuur, in. een hoeveelheid van resp. de helft en ongeveer het
veertigste gedeelte van de dagelijkse behoefte.
Zolang de aardappelen nog goed zijn,
vindt men in de gedistribueerde "levensmiddelen voldoende vitamine B„ en vitamine C Omtrent het gehalte aan nicotinezuur is men nog niet zo goed op de
hoogte, maai wanneer men volkorenbrood
gebruikt, behoeft men voor een tekort
ean deze voedingsstof niet bang te zijn.
De Davitamon „5" tabletter hebben dus
op het ogenblik voornamelijk waarde
door hun gehalte aan vitamine A en
vitamine D.
Dat er in de winter geen bladgroenten
zouden zijn, ben ik niet met u eens. Rofle
kool, witte kool, savoyekool, boerenkool,
spruitkool, witlof en prei zijn zeker zo
•waardevolle bladgroenten als spinazie,
postelein, snijbiet e.d. Ter vervanging van
fruit kan men met voordeel gebruik maken van rauwe zuurkool, ook van anders,
rauwe koolsoorten, rauw e wortelen en
ramenas.
Wat uw laatste vraag betreft, voor een
teveel aan vitamines behoeft u niet bang
te zijn; met behulp van natuurlijke voedingsmiddelen is het niei mogelijk, om
een zodanige overmaat van welk vitamine
ook tot zich te nemen, dat daardoor nadelige gevolgen ontstaan. Van bepaalde
vitamines legt ons lichaam bij opname
van een teveel inderdaad een voorraad
aan. Zo bevat de lever in de herfst van
een goed gevoed persoQr: een hoeveelheid
vitamine A, -die voldoende is om de gehele behoefte gedurende de drie vitamineA-arme wintermaanden te kunnen, overbruggen. Ook ' vitamine D weet ons
lichaam behoorlijk te hamsteren. Echter
het in water oplosbare vitamine C en de
vitamines van de B-groep worden slechts
in geringe mate in het licnaam vastgehouden. . Hiervan kau men zich door het
eten van fruit in de herfst dan ook géén
yintervoorraad bezorgen. Vandaar mijn
raad,. om in de winter een gedeelte van
de groente rauw te gebruiken.
' F. v.-^A. te R. Bij de door u genoemde
ziekte is een voeding die véél vitamine C
toevoert en vqoral 'ook veel B-vitaminen
bevat, verder niet overdadig is en arm
aan keukenzout, van gunstige werking.
Het komt dus in de practijk neer op het
gebruik van véél groente, die voor een
belangrijk gedeelte ook rauw moet worden gegeten en ongeveer '2 liter melk of
taptemelk per dag, bruinbrood (zo mogelijk volkorenbrood in plaats, van het gewone oorlogsbrood) en verder het gewone rantsoen van deze tijd. Er is niets
tegen om de voeding met een extra tablet
vitamine B, (pharrnaneurme a 3 mg) en
wat. extra vitamine C, dat cte huisarts
misschien op recept kan voorschrijven, te
verrijken..
J. L. D. te A. Uw moeder is niet minder
dan 30 % onder het gewicht, dat bij haar
leeftijd en lengte behoort. De enige weg
om, wanneer uw huisarts medewerking
blijft weigere», extra toewijzing te verkrijgen, is de keuze van een anderen
arts.
J E. A. te S. v. G. Aan het voortgezet
gebruik van vaseline als laxeermiddel zijn
wel degelijk bezwaren verbonden. De
vaseline houdt nl, wanneer ze zich mengt
met de spijsbrei, het daarin aanwezige
in vet oplosbare vitamine A en carotine
zó stevig vast, dat deze onmisbare voedingsstoffen, die toch al in ons winterrantsoen schaars zijn, nauwelijks meer
in het lichaam kunnen worden opgenomen. Dit nadeel kan men gedeeltelijk
ontgaan dooi» de vaseline uitsluitend te
gebruiken tussen de maaltijden bij voorkeur vlak voor het naar bed gaan, maar
dan nog is de vaseline geen geneesmiddel tegen de obstipatie, maai alleen hulpmiddel, dat verlichting geeft. Probeert u
toch liever eens door het gebruik van
volkorenbrood, desnoods gevuld met
enkele vitamine BI-tabletten (pharmaneürine) de normale functie van uw darm
weer te herstellen.
M. v. d. H. te L. U bent ongeveer 15 %
onder het gewicht, dat bij uw leeftijd en
lengte behoort' en kunt dus geen extra,
toewijzing krijgen. Wannee» u mij nader
uitvoerig -schrijft omtrent wat u gewend
bent te georuiken, kan ik u misschien
aanwijzingen geven, waarmede verdere
achteruitgang kan worden voorkomen.
P. W te G. Hieromtrent kan ik uw vrouw
tot mi.in spijt niet raclen Vraagt u aan
uw huisdoKter om advies.

J. v. H. te R. Vriendelijk dank voor uw
waarschuwing; zie ook- mijn antwoord
aan M. E. te A. in het nummei van de
vorige week,
Wat het tweede gedeelte vai, .'W brief
betreft, de andijvie, die in een gegalvaniseerde ketel werd gekookt, zou ik niet
durven gebruiken. Ik weet geen weg, om
het zink er alsnog aan te onttrekken.
C. S te 's-Gr Bij alles, wat u reeds" doet
tegen uw winterhanden zoudt u ook nog
aan uw huisdokter kunnen vragen, of hij
misschien bij u nog verbetering kan bereiken met geneesmiddelen, die de bloeds.omloop aan de oppervlakte van het
lichaam bevorderen en de hartswerking
aanzetten. Uw gewicht is ruim 12 %
ondei' wat normaal is voor uw leeftijd
en lengte
C. V te S. Tot mijn spijt kan ik zonder
onderzoek over uw toestand niet oordelen Kunt u den chirurg, die u heeft geopereerd, niet nog eens om raad vragen?
P. A. te A. Uw dochter weegt 15 "fa onder
het gewicht, dat bij haar leeftijd en
lengte behoort. Zij komt. das niet voor
extra toewijzing in aanmerking.
.J. V. te H Uw gewicht is 14 "/c lager dan
bij uw leeftijd en lengte hoort. U komt
dus niet voor extra toewijzing in aanmerking
J. D. te A. De wratten op uw vingers kunt
u moeilijk zelf behandelen. Wendt u eich
tot uw huisdokter.
A. D. te N. Uw vrouw weegt slechts 7%
minder dan bij haar leeftijd' en lengte
(60.8 kg.) - behoort. Zij kan dus niet in
aanmerking komen voor extra rantsoenen.
D K. te W. Tot mijn spijt is zonder onderzoek over uw keel geen oordeel mogeluk. Ook ter bestrijdin|r van de slapeloosheid van uw vrouw moet u zich tot
uwhuisdokter wenden.
N K. te 's-Gr U moet zich spoedig
door uw huisdokter laten onderzoeken.
Naar wat u schrijft is het zeer -wel mogelijk, dat hij een aanzienlijke verbetering
in uw toestand kan bereiken.
Tï". te A. Blijvende verwijdering van haren
op het gezicht kan bereikt wolken door
middel van electrolyse. Een fflK, in de
baarzak gebracht naaldje wordt hierbij
langs electrische weg tot gloeien gebracht
en vernietigt stuk voor stuk van elk naar
de haarpapil, van waaruit het^aar groeit.
De methode lijkt prachtig, maar ook een
ervarene op dit gebied raakt hoogstens
één zestiental papillen, wanneer hij twintig haren heeft bewerkt. Meer dan twintig haren kunnen in één zifting niet worden behandeld. Bovendien kunnen dicht
op elkaar staande haren niet tegelijkertijd
bewerkt worden, daar dan wondjes en lelijke litteekens ontstaan. Ten slotte gaan
de wolhareii in de buurt van de haren
tengevolge van de electrolytische behandeling sterker groeien, zodat ze, evenals
cle haren, waarvan de papil niet geraakt
werd, later' nog weer moeten worden ver- •
wijderd. De behandeling is dus enigszins
pijnlijk, vrij langdurig en kostbaar.
Een andere methode, die u zeil kunt toepassen is het telkens opnieuw afschuren
van de huid met puimsteen, daarna met
toorzalf invetten. De haren worden door
d.eze bewerking langzamerhand dunner en
.zwakker.
ChemiscHe middelen, die het haar oplossen, zijn niet aan te raden; ze werken
prikkelend op de r>aarpapil en ; veroorzaken daardoor een sterkere groei van de
haren.
G. J. R. te Z. Bij wintervoeten gaat aet
om een aangeboren of verworven overgevoeligheid van de huid voor koude, waarbij de temperatuur helemaal niet bijzonder laag behoeft te zijn; ongunstig werken vooral telkens herhaalde veranderingen van temperatuur. Het reeds vroegtijdig dragen van niet-knellende wollen
sokken en ruime makkelijk zittende schoenen zal helpen om de bloedstroom naar
de huid van de hielen ook in het koude
•jaargetijde in stand te houden, waardoor
afkoeling wordt voorkomen. Ook enkele geneesmiddelen werken op dezelfde wijze,
• o.a. sympatol en ephetonine. U sult hieromtrent de mening van uw huisarts kunnen inwinnen.
De ooreaak van dode vingers toerust -op
een overgevoeligheid voor afkoeling 'van de
eeiiuwen, die de kleinste bloedvaten vernauwen.
Hierdoor wordt het bloed tot -op zekere
hoogte in het capillairsysteem gevangen
gehouden, de bloedstroom is «lus vertraagd
en de vingers koelen af. Voor zover mij
bekend, wordt deze toestand niet. veroorzaakt door een tekort aan een of ander vitamine, maar in een aantal gevallen wel door een tekort aan te geringe
pioductie van bepaalde hormonen. Vraagt
u dus eens raad aan uw huisdokter.
A K. te Civp. Uw gewicht is even 20% onder dat. wat 'bij uw leeftijd en lengte behoort. Uw huisarts kan dus extra toewijzing voor u aanvragen.
J. G v. B. te L. Uw gewicht is 23''t onder
het normale. Hoeveel en wat op aanvraag
van uw huisarts zal worden toegewezen,
hangt af van de beoordeling van : .v !.><_> val
door den plaatselijken vertrouwensarts.

KRONIEK VAN DE ARBEID
ezer dagen Is dan eindelijk meer
D
nieuws losgekomen over de regeling voor de Nederlandse arbeiders in
Duitsland, waarop de heer Vermeulen
reeds in December had gezinspeeld
ter gelegenheid van de bijeenkomst
der N.V V.-bèstuurders in Utrecht. Hij
deelde destijds mede, dat in Berlijn
een N.V.V.-kantoor geopend was, dat
de belangen van de Nederlandse arbeiders daar te lande zal behartigen,
* De hoofdzaak van de nieuwe regeling
is, dat de Nederlandse arbeiders, die
in Duitsland werken, daar lid kunnen
blijven van het N.V.V., zonder betaling van extra-contributie. In Duitsland betalen zij reeds de contributie
Voor het Duitse Arbeidsfront. Dit
lichaam, waarvan de naam gewoonlijk wordt afgekort tot D.A.F., zal
voortaan een deel van deze contributie overmaken aan het N.V.V., ten
einde het mogelijk te maken, dat de
Nederlanders hun vakverenigtagsrechten in Nederland kunnen handhaven. Deze maatregel is ingevoerd
met terugwerkende kracht tot l Januari van dit jaar, zodat er in de
rechten van velen der betrokkenen
vrijwel geen- onderbreking is opgetreden,
i

in het buitenland aanmerkelijk veraangenamen zal. De. rechtspositie ten
opzichte van Nederland wordt beter,
het dagelijks verblijf wordt minder
bezwaarlijk en het N.V.V. heeft de
voldoening zijn zorgen ook te kunnen
uitstrekken over hen, die buiten onze
grenzen werken moeten.

ij laten thans nog een bericht
van de N.V.V.-Persdienst volgen, dat een belangrijke beslissing behelst ten aanzien ^an. de toepassing
van de Ziektewet. .Hoewel het bericht
reeds in de dagbladen heeft gecirculeerd, menen wij er toch goed aan te
doen het nogmaals op te nemen.
Artikel 55 van de Ziektewet bepaalt
onder meer. dat degene, die gedurende
twee maanden onafgebroken op alle
werkdagen verzekerd is geweest., binnen een maand na het eind van bedoelde twee maanden, aanspraak op
ziekengeld kan maken alsof hij verzekerd was gebleven.
Op Maandag 9 December 1940 werd
een arbeider ontslagen, omdat hij te
laat op zijn werk kwam. Dit ontslag

werd hem korte tijd na zijn komst op der in dienst was geweest op 9 Dehet werk gegeven. Op 9 Januari d.a.v. cember 1940 en dientengevolge op die
werd de betrokken arbeider ziek en dag verplicht verzekerd was geweest.
werd hem ziekengeld geweigerd. Dé
Baad van Arbeid stelde zich op het
standpunt, dat aan den patiënt geen
ziekengeld toekwam op grond van het
feit, dat.de ziekte was opgetreden een
maanfl na 7 December, de dag. waarop Wij vestigen de aandacht van onze
klager het laatst zou hebben gewerkt. lezers op het feit, dat met ingang van
De Raad van Beroep overwoog in zijn 2 Februari j.l. het provinciaal bureau
uitspraak o.m., dat hoewel klagers van het N.V.V. voor de provincie
werkgever niejt irt het bezit-.was van Utrecht gevestigd is: Oudenoord 12 te
een ontslagvergunning, liet feit, dat Utrecht, telefoon: 15792.
klager op <ïe bewuste datum wederom
Tevens zullen de Districtsdiensten:
te laat op het werk kwam, een drinOrganisatie,
Secretariaat, Geldzaken,
gende reden tot zijn ontslag opleverde. De beslissing, 'waarbij aan Pers en Propaganda, Rechtsbescheri klager ziekengeld werd geweigerd, " ming en Vreugde en Arbeid van het
werd door de Raad van Beroep be- district Utrecht van het N.V.V. worvestigd.
den verplaatst van Oude Gracht 245
Van deze uitspraak werd door de (Epring-weg 102.) naar: Oudenoord 12
rechtskundige afdeling van het N.V.V. te Utrecht, telefoon: 15792.
namens klager hoger beroep ingesteld. Als voorheen zullen alle diensten daDe Centrale Raad kende dezer dagen gelijks van 9—17.30 uur te bereiken
ziekengeld toe en overwoog in zij n zijn, terwijl een speciale afdeling
uitspraak o.m., dat — in-het midden
latende, of betrokkene terecht op „Inlichtingen" voor ieder de gelegen-staande voet was ontslagen en of te- heid open stelt, alle gewenste voorrecht over & December 1940 hem geen lichting, betreffende het N.V.V. te verloon werd uitbetaald — betrokkene in krijgen. Ook de inschrijving van leden
elk geval althans enige tijd als arbei- kan aldaar geschieden.

OPVOEDING IN DE FABRIEKEN
Het is duidelijk, dat deae toestand
voor de Nederlandse arbeiders veel
gunstiger is dan de vroegere. Voorheen was het zo. dat zij, die naar
Duitsland gingen, voor het overgrote
deel hun lidmaatschap van het N V.V.
opzegden, omdat het betalen van dubbele contributie zeer bezwaarlijk was.
Keerde zo'n arbeider naar Nederland
terug, dan moest hij opnieuw lid worden van een Nederlandse vakvereniging en om alle rechten te verwerven,
die aan het lidmaatschap daarvan zijn
verbonden, moest de betrokkene dan
de wachttijd doormaken, die in de
reglementen is vastgelegd. Met name
heeft dit betekenis voor de rechten
ten aanzien van de werklozenkas. Als
men bedenkt, dat daar in Duitsland
een 140.000 Nederlandse arbeiders
werken, is het duidelijk dat deze overeenkomst van grote betekenis Is.
Tegelijkertijd zijn maatregelen geno-«
men 6m de verzorging van de arbel• ders in Duitsland nog vrij wat te verbeteren. De materiële verzorging is-in
het algemeen heel goed, maar het •
spreekt vanzelf, dat de Nederlanders
nogal eens last van heimwee hebben. Werken in een vreemd land, .ver
, van gezin en vrienden, heeft altijd
grote bezwaren en juist dan is het
voor de arbeiders zo goed, wanneer zij
lectuur uit het moederland ontvangen
en wanneer Nederlandse vertrouwens• mannen wensen en grieven kunnen
behandelen.
Om in de behoefte aan lectuur te
voorzien, zal in de eerste plaats «een
speciale editie van „Het Volk'"' woröen gemaakt, zodat de arbeiders uit
-het
dagblad nieuws uit eigen land met
sl
echts zeer weinig vertraging kunnen
ontvangen. Berichten over het kampte ven zullen anderzijds worden opgenomen in de Nederlandse edities, zodat de familieleden ook hier op de
hoogte blijven van hetgeen er in de
kampen omgaat.
Behalve voor dagbladen wordt ook
gezorgd voor boeken, geïllustreerde
bladen en andere tijdschriften. In de
erote kampen zullen bibliotheekj es
worden ingericht, maar ook in de
kleinere zal de boekenkist niet vergeten, worden. De vertrouwensmannen
van het N.V.V., die in ieder kamp zulten worden aangesteld, zullen via het .
N.V V.-kantoor te Berlijn verder alle
vraagstukken van dagelijkse verzorging, die zich mochten voordoen, kunhen afhandelen.
Het laat zich aanzien, dat deze regevoor onze landgenoten het werk

„Schoonheid van de Arbeid'
is geen plaag-instituut
Arbeiders moeten
zich verbeteringen

waard tonen
Men schrijft ons van de zijde van
„Vreugde en Arbeid":
Het wil ons voorkomen, dat de strekking van de afdeling „Schoonheid van
de Arbeid" voor sommige arbeWerskringen niet goed wordt begrepen. WIJ
hebben het laatst bijvoorbeeld meegemaakt, dat arbeiders er prat op
gingen, dat zij door middel van het
N.V.V. verbeteringen hadden weten af
te dwingen. Het betrof een fabriek In
een klein plaatsje en de arbeiders, die
in het b ^gin zeer critisch tegenover
ons stre\ ji stonden, verkondigden nu
met kennelijk plezier — 'en het verhaal ging natuurlijk door de gehele
gemeente — dat door hun bemoeiingen en door hun klachten bij het
N.V.V.. „de directeur nu op het matje
was geroepen en op zijn plichten als
werkgever was gewezen". Dit nu is
onjuist. Het N.V.V. is geen bedrijfspolitie en de afdeling „Schoonheid
van de Arbeid" is geen Instrument om
door middel van klachten de werk-~
gevers te doen bukken voor het personeel. Het doel van de afdeling is,
bedrijfsleiding -en werknemers er van
te doordringen, hoe belangrijk het is
dat de arbeid zal worden verricht in
ruime, zindelijke, goed verzorgde werkplaatsen en fabrieken. Op die manier
kan een bedrij f sgemeenschap ontstaan, maar dan ook alleen door overtuiging. Niet door verbeteringen af
te dwingen, zeker niet door er met een
zeker leedvermaak melding van te
' maken, omdat uit deze handelwijze
niet blijkt, dat men de verbeteringen
zelf op prijs stelt, doch alleen, dat
men er plezier in heeffe den fabrikant
te krenken en zo mogelijk te vernederen. Dat is de bedoeling van het
N.V.V.-optreden hoegenaamd niet.
Bij een dergelijke» mentaliteit zouden
ook geen resultaten van betekenis
worden bereikt. JLr moet .naar worden

gestreefd, dat man de gemeenschappelijke arbeid in het bedrijf ook ziet
als een gemeenschappelijk ondernomen taak. waarbil ieder van de deelnemers recht heeft op een zo goed
mogelijke verzorging.
Heel veel arbeiders gedragen zich echter op een wijze, waaruit niet blijkt,
dat zij verbeteringen in voldoende
mate waarderen en dan kan het natuurlijk gebeuren, dat de bedrijfsleiding zegt: ..Wij brengen geen verbeteringen meer aan. zij worden toch
niet op prijs gestekTen de wijze, waarop men de hygiënische inrichtingen in
ons bedrijf gebruikt, bewijst, dat het
personeel aan deze hoogte van levensstandaard nog niet, toe is."
Dat dergelijke toestanden inderdaad
voorkomen, kan men op verschillende
bedrijven maar al te vaak constateren. Sommige verbeteringen moeten
dan ook het karakter dragen van bescherming van arbeidersleven elkaar.
Herhaaldelijk komen diefstallen voor
In kleedruimten, ja het gebeurt zelfs,
dat men een andersmans brood wegneemt en dat is in deze tijd van
voedselschaarste toch wel heel erg.
Toiletten en wasgelegenheden worden
maar al te vaak bevuild en verontreinigd en dergelijke toestanden zijn voor
de bedrijfsleiding verre van aangenaam. Tegen de diefstallen helpt maar
één middel en dat is, het aanbrengen
van gesloten .kasten voor ieder perso• neelslid, maar zelfs de beste bescherming helpt niet tegen een stemming,
waarbij men alles, ook tegenover zijn
collega's, geoorloofd acht. Diefstallen
zijn uitingen van een a-sociale houding, waaruit alleen blijkt, dat de bedrijver niet voldoende hoog staat om
tot een bedrij f sgemeenschap te kunnen behoren.

Het onbehoorlijk gebruik van hygiënische inrichtingen vertoont weer een
andere aspect van de zaak. Wie het
toelaatbaar acht muren vol te krassen met allerlei opschriften, wordt
nog beheerst door de mentaliteit van
de vlegeljaren. Toch komt het.voor,
dat mensen, die in hun eigen huis

geen spatje op de muur dulden, zonder gewetensbezwaar genoegen nemen
met het volklodderen van de muren
in de fabriek. Directies, die daar
machteloos tegenover staan, gaan dan
tenslotte over tot het aanbrengen van
de gehate „halve deurtjes" voor de
toiletten, ten einde aan.die gore liefhebberij paal en perk te stellen. Steeds
zijn het echter weer de goede arbeiders, die hierbij gedupeerd worden,
ten pleziere van de knoeiers. Men kan
moeilijk verwachten, dat de bedrijfsleiding voortdurend een man met een
witkwast klaar heeft staan om de
muren blank en zindelijk te houden.
Om die reden worden dan ook nog
wel eens muren geteerd, maar ook
daardoor worden -de inrichtingen er
niet fraaier op. Wanneer uit zo'n bedrijf klachten binnenkomen over de
toestand der toiletten, verwijst de directie naar het wangedrag van een
deel van het personeel en dan is het
vrijwel onmogelijk om hygiënische inrichtingen verbeterd te krijgen.

De afdeling „Schoonheid van de
Arbeid" is dus geen klachtenbureau»
waarmee men werkgevers in het nauw"
kan drijven. Het is een instelling, die
een beroep doet op het beste in arbeiders en ondernemers beiden, ten einde
de gezamenlijke arbeid in een zo prettig mogelijke omgeving te doen geschieden. Dat eist van beide zijden
een goed begrip van wat een arbeider
toekomt, maar ook van de wijze, waarop iedere burger zich heeft te gedragen. Met moet een keurig ingericht
bedrijf ook werkelijk waard zijn Men
moet blijk geven goede zorgen te
waarderen en dus moet men zich in,
het bedrijf precies zo gedragen, als
men wenst, dat het in de eigen woning toegaat. Zoals wij reeds eerder
schreven: in dit hele streven zit vooral een opvoedend element. Wij weten
wel, dat grote groepen van arbeiders
reeds lang een beschavingspeil hebben bereikt, dat hun in ieder opzicht
een hogere levensstandaard waard
doet zijn. maar er zijn er ook nog altijd tienduizenden, waarvan dat helaas
niet kan worden gezegd Dat komt
voor, zowel in de grote steden, als ophet platteland en het bewijst, dat de
opvoeding van deze volwassenen nog
geenszüis voltooid -is. Reeds hieruit
blijkt, hoe noodzakelijk het werk van
de afdeling „Schoonheid- van de Arbeid" is. Hoe de arbeiders aan dit
werk met vrucht kunnen medewerken,
hopen wij in een volgend artikeltje
uiteen te zetten.
l

Twee centimeter achter H (ZiePig. 2)
komt nog deel K. in de sponning van
de sponninglatten E. Dit is een plaat
gewoon blank glas, die aan alle zijden
door middel van steunlatjës wordt opgesloten. Waar in Fig. 2 de letter O
staat, komt de schuif «net de fotografische plaat, waarvan we een vergroting willen maken. Deze schuif is
getekend in Fig. 6. Ze bestaat uit een
houten raampje, dat juist past in de
sponningen van de staanders D. In
dit hftuten raampje is een sponning
gemaakt» waarin de plaat juist past.
Zij wordt met een klemmetje aan
boven- . en onderzijde vastgehouden. •
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Een vergrotin.gsappo.raat
eeds verschillende malen werd ons
R per
brief verzocht, een schets te
willen geven van een vergrotingsapparaat voor ^foto's De moeilijkheid was,
dat enkelen vroegen om een vergrotingstoestel voor fotografische platen
van 9x12 cm. terwijl weer anderen
om een vergrotingskoker verzochten
voor kleinbeelden.
We geven nu eerst de tekeningen voor
een vergrotingstoestel voor platen van
9x12 cm en zullen dan in één van
de volgende nummers van „Arbeid"
de schetsen plaatsen voor een vergrotingskoker
Met het hier beschreven toestel kunnen — indien het goed wordt gemaakt
— werkelijk uitstekende vergrotingen
worden vervaardigd.
Fig 2. Als grondplank hebben we nodig een stuk 6 mm. triplex van 22x16
c.m.
Voor de zijwanden C. gebruiken we
een stuk 6 mm. triplex lang 16 cm. en
hoog 20,6 cm. Voor de vier hoeken
hebben we nodig een „groeflat" A,
waarvan de latten, die aan de voorzijde komen 20 cm. lang zijn en de
twee voor de achterzijde elk 20,6 cm.
Deze groeflatten. gewoonlijk van beukenhout, zijn voor ongeveer 16 et. per
meter in iedere goede Huisvlijtwinkel
te kopen. De groef moet pl.m. 4 mm.
breed zijn.
We beginnen met deze groeflatten te
lijmen op de zijwanden C en wel zodanig, dat ze 6 mm. van de onderkant
afblijven De -voorste latten komen
dan precies gelijk met de bovenkant
van plankje C; de achterste steken
er 6 mm. boven uit.
Na het lijmen worden de zijkanten C.
tegen de taodemplank geplaatst, even
gelijmd en daarna gespijkerd. De
groeflatten komen nu precies op de
grondplank. Zij worden aan de onderzijde ook even gelijmd én dan vastgespijkerd of geschroefd door de grondplank heen
Tussen de staande groeflatten A komt
nu aan de voor- en achterzijde op de
bodem nog een groeflat B. met de
groef naar boven. De lengte van deze'
dwarsstukken is afhankelijk van de
dikte van groeflat A. zoals op de tekening blijkt. Deze dwarsstukken worden
gelijmd, e.v.t van de onderzijde geschroefd op de bodemplank.
Vervolgens hebben we aan de voorzijde (zie Fig 2) nodig: 4 sponninglatten D en E., die loodrecht op de liggende groeflat B wordt geplaatst, natuurlijk zodanig, dat de verticale en
horizontale groef van de latten A en
B juist vrij blijft. Deze sponninglatten
komen aan de bovenzijde precies gelijk met de groeflatten A. De lengte
van deze sponninglatten is dus ook
weer afhankelijk van de dikte van
groeflat B Deze sponninglatjes kunnen op B en tegen A worden gelijmd.
Uit Fig 2 blijkt, dat tussen de sponninglatten, precies aan de voorzijde

komt het gedeelte F. Dit is een plankje
6 mm. triplex, dat ook weer even hoog
wordt als de sponninglat, dus aan cie
bovenzijde gelijk komt met A en D.
In dit plankje wordt — zoals Fig. 3
aangeeft — een opening gemaakt van
84x114 cm. Langs deze opening worden op het triplex vier latjes bevestigd, waarvoor we wel gewone vierkante linialen kunnen gebruiken.
In Fig. 5 is de voorzijde nog eens
perspectivisch getekend. We zien de
groeflatten A en B. de naar voren uitstekende sponninglat D, daartussen
gedeelte F en de opening, waar omheen de latjes. Onder D en F moet
nog van dun triplex een bodempje
worden gemaakt, dat sluit tegen groeflat B (op de schetsen is dat niet getekend)
Uit Fig. 2 blijkt," dat tussen de groeven van A en B het gedeelte H is geplaatst. Dit gedeelte is getekend in
Fig. 4.
Het bestaat uit een houten raampje,
waarin een opening is gemaakt van
13Jx9 cm Deze opening wordt gevuld
door een stuk wit melkglas.
Dit kan geschieden door het stuk
melkglas, waarvan de maten dan b,v.
144x10 cm. zijn, achter de opening
met een paar dunne sponninglatjes op
te sluiten. Indien men voor het
plankje geen triplex gebruikt, 'kan er
een sponninkje van een 4 cm. worden
gestoken, waarin het melkglas past en
dit kan dan verder met een paar dunne latjes werden opgesloten.
Het melkglas moet natuurlijk precies
komen achter de opening in hetvoorplankje F

Het bovenstuk van de schuif is zó
lang, dat het boven de sponninglatten
D uitsteekt en het d warsstukje eraan
moet zó lang .zijn, dat het kan rusten
op plankje F en het licht dus geheel
afsluit.
De bovenzijde van de doos wordt gemaakt van 6 mm. triplex. Aan de voorzijde moet de plaats van, de schuif
(dus letter O) openblijven. Het plankje
moet dus worden ingezaagd. Aan de
achterzijde mag het plankje niet verder komen dan tot de groeflatten A.
Is het plankje precies op maat. dan
wordt het op de doos gelijmd en gespijkerd.
Nu komt nog de achterschuit. Deze
bestaat uit een plaatje triplex van
3 mm., dat in de groeven van A en B
past. Het moet gelijk komen met de
bovenzijde van de .staanders". Op dit
dunne triplex wordt een ander stuk
gelijmd van 6 mm., dat zó groot is,
dat het tussen het vlakke gedeelte van
A en B past. (Zie tekening 8.) Aan de
bovenzijde wordt op de schuif een
dwarsstuk gemaakt, dat rust op het
deksel van de doos. Het licht wordt
nu geheel afgesloten Binnen in de
doos komen twee lampen, elk van 60
Watt, die gemonteerd, worden op de
zijkanten C., de ene lamp links onder,
öe ander rechts boven (parallel geschakeld, evenals bij de epidioscoop).
Boven op de doos monteren we een
schakelaar, met een snoer naar het
stopcontact. Een belangrijk onderdeel
is nog de afvoer van de warme lucht
uit de'doos, als beide lampen branden.
Men kan daarvoor in de achterschuif
een vierkant gat zagen van 10x10 cm.
Aan de buitenkant dekken we dit gat
af met een plankje van 12x12 cm.
Dit plankje moet aan de vier hoeken

worden vastgeschroefd, maar tussen
deze schroeven moet net plankje aan
de vier zijden ter breedte van H cm.
worden afgeschuind of uitgehold (dus
tussen plankje en ^schuif) Hierdoor
ontstaat een nauwe opening, waardoor- de hete lucht uit de doos naar
buiten kan stromen. Wil men er zeker
van zijn. dat geen licht wordt uitgestraald dan kan men om dit plankje
nog sponninglatjes aanbrengen, die
de openingen natuurlijk niet mogen
afsluiten. (Zie Fig 8 Ventilatie).
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Aan de binnenzijde bekleden we de
doos nog zoveel mogelijk met asbestpapier. De ventilatie voor warme lucht
kunnen we .ook aan de zijkanten C
aanbrengen
Plankje F, de sponninglatten D en E,
het hout van deel H worden, om weerkaatsing van het licht te voorkomen,
dof zwart geschilderd. De doos zelf
kan gebeitst, e v.t. gelakt worden.
Is het gehele apparaat klaar, dan onderzoeken we, of — behalve aan de
voorzijde! — nergens licht uitstraalt.
Als we nu-een vergroting willen maken, dan wordt vóór ons apparaat het
foto-toestel geschoven, waaruit de
schuif gehaald is, waarin het negatief
zat.
Het foto-toestel moet een platenapparaat zijn, hetwelk uitschuifbaar
is, dus geen box-camera. Door het
' toestel meer of minder uit te schuiven
wordt de brandpuntsafstand vergroot*
waardoor we dan een vergroting krijgen. De werkwijze, die nu verder wordt
gevolgd is aan hen. die fotograferen
bekend genoeg en wordt dus hier niet
nader, beschreven. Ons doel . was
slechts de constructie te laten zien
van een goed werkend vergrotings' toestel.
\
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fficieel duurt de winter, die zich
dit jaar weer van een zo koele
O
zijde heeft laten kennen, tot 21 Maart
en wie zich aan de kalender houdt,
zou dus pas op die datum gaan uitkijken naar iets. dat naar lente en.
nieuw leven zweeVnt.
De meeste mensen weten gelukkig wel
beter. Februari is erom bekend, dat
hij ons ieder j aar weer tenminste drie
schone dagen levert, dagen waarop
het de moeite loont om er op uit te
trekken en te kijken naar het nieuwe
leven, dat hier en daar reeds zo onstuimig uitbot en zich niet laat weerhouden, door stormen noch sneeuw,
door regen noch nachtvorst. En zelfs
voordat Februari zijn intrede doet, is
er in de natuur al het een en ander te
zien en te horen, dat^op de nadering
van het hernieuwde leven wijst. De
overgang van winter naar voorjaar
maakt de aandachtige wandelaar mee
tussen 29 Januari en 10 Februari.
Werkelijk, dat kan vrij precies gezegd
worden, want of het nu een strenge
winter of een kwakkelende is, die •
eerste datum brengt ons zo goed als
ieder jaar de twee typische voorjaarsverschijnselen in Nederland, te weten
de eerste zang van de lijster en het
stuiven der hazelaarkatjes.
Die eerste lijsterzang valt wel sterk
op, door de algemeenheid van dezen
zanger, die tot ver in de steden durft
komen en dan ook in stadsparken,
wanneer die een beetje oude bomen
hebben een vaste broedklant is.
Op een mooie winteravond, zo omstreeks de schemering, beginnen de
eerste mannetjes te zingen. In het begin gaat het nog wel wat onwillig, de
keel wil nog niet zo goed mee, ontwend als hij net- voortbrengen van die
melodieuze tonen is na een periode
van vier maanden zwijgen, maar gewoonlijk klinkt de afscheidshymne
aan de ondergaande winterzon reeds
de tweede avond heel wat beter en eer
het l Februari is, hebben de zanglijstermannetjes hun oude lied weer
helemaal geleerd en kunnen zij rustig
de komst van de wijfjes afwachten,
die door zoveel minstreelskwaliteiten
onmogelijk onberoerd kunnen blijven.
Wanneer de partners elkaar gevonden
hebben, wordt er wel niet onmiddellijk aan het bouwen van een nest gedacht, maar toch, wanneer de kalender officieel de datum van -de lente
aanwijst, zit er al menig zanglijstervrouwtje op de vijf bonte eieren en
zwerft liet mannetje met zijn mooie,

jaar, dat nu nog zo ver weg is Want verhalen zijn met meer of minder
nog voor de bladeren aan de andere moeite terug te brengen naar het
bomen ook maar beginnen met uit- vroege stuiven van de hazelaarkatjes,
lopen, regent het al goud uit de haze- dat voor de mensen het symbool was
laarstakken. Natuurlijk heeft dat van de eeuwige overwinning van de
vroege bloeien van» de hazelaar al' lente op de winter, van het licht op
eeuwen geleden, toen de mens nog de duisternis.
dichter bij de natuur leefde dan Het kost niet veel moeitereen hazethans, de aandacht getrokken. Het is laar te vinden, want tegenwoordig
bekend, dat de Germanen deze boom wordt hij ook veel in stadsparken
in ere hielden, want in dat vroege aangeplant. En het stuiven gaat nog
bloeien zagen zij het symboornran een wel even door: tot half Februari kan
leven na de dood. Daarom kregen bij men het zeker *isn.
vele volksstammen de doden een paar
hazelnoten in de hand gedrukt, en Als deze twee eerste voorjaarsvefwanneer later uit een graf een haze- schijnselen door den aandachtigen
laar opschoot* werd dit beschouwd als . wandelaar eenmaal zijn geregistreerd,
een grote gunst der goden tegenover volgen er spoedig meer. De 'eenden in
den dode. Geen wonder, > dat die be- de stadsparken worden met de dag;
woners van ons land in het begin luidruchtiger Fel zitten de prachtig
onzer jaartelling dat toen nog zo gekleurde woerden achter de zedig
woest en onherbergzaam was, het bruine wijfjes aan. die ook al een tik:
bloeien van de hazelaar met intense van het voorjaar beet hebben en hef-'
vreugde begroeten Een winter, anno ' tig kopknikkend de avances van de
42, was nog iets heel anders een win- mannetjes beantwoorden. Voor en na
gespikkelde borst overal rond om in- ter anno 1942!
keren de reizigers op hun oude broedsecten voor zijn gade te verzamelen.
kolonies terug, inspecteren de deerlijk
De andere voorbode van het voorjaar, De hazelaar is ook de boom, die werd verfomfaaide nesten en het zal niet
die de overgang van Louwmaand naar verondersteld aan sommige mensen lang meer duren, of ook de roeken
Sprokkelmaand uitkiest om ons te het vermogen te geven om goud en zijn weer in hun kolonies present, waar
vertellen, dat het heus gauw met de ertsen te ontdekken. Tegenwoordig zij de lucht vervullen met hun doorkoude zal zijn afgelopen, vinden we weet men, dat het wichelroede-lopen, dringend gekrijs. Steeds druppelen er
in het plantenrük. Het is de hazelaar, hoeveel raadselen daaraan voor de nu ook weer vogels ons land binnen,
die boom vol mysterie, die reeds onze wetenschap ook nog verbonden zijn, die het in de koudste maanden Zuideverre voorouders zozeer in ere hielden. meer met den zoekenden mens dan lijker hadden gezocht en al zijn dat zo
Reeds in de eerste dagen van het met de wichelroede te maken heeft. goed als allemaal vogels, die een heel
nieuwe jaar. toen sneeuw en ijs het Vroeger was meji er echter van over- stuk Noordelijker zullen^gaan broeden,
vlakke polderland beheersten, waren tuigd, dat de wichelroede hoofdzaak onze eigen 'broedvogels zullen werkede katjes „aan de hazelaars te zien, was en het was dan ook een hele toer lijk niet zo "heel lang meer wegblijven.
maar toen waren het nog maar om zulk een „Wensstokje" op een
De wandelaar heeft in deze weken
grauwe, onaanzienlijke rolletjes. Met manier in handen te krijgen, die aan de natuur eigenlijk dubbelop. Want
de dag werden zij gr.oter en nu zijn alle voorwaarden voldeed. De oude niet alleen trekken steeds meer voorzij opengesprongen. Bij iedere aan- manier was deze: wanneer de maan in jaarsverschijnselen zijn aandacht, die
raking wolkt thans het" gele poeder het Oosten, van de hemel stond, moest er op wijzen, dat de kentering in de
van het stuifmeel uit de katjes en men recht onder een hazelaar gaan natuur al flink aan de gang is, maar
wanneer de wind dat poeder nu maar staan, één gegaffelde tak uitzoeken, ook de echte winterverschijnselen kan
in de goede richting wü voeren, dan waar op dat moment juist de maan hij nog volop waarnemen. Overal
zal één onaanzienlijk klein geel kor- doorheen scheen. Dan moest men een zwerven nog de troepen ganzen en
reltje wel vallen op een der fijne rode mes nemen, waarmee nog nimmer een eenden uit het Noorden rond, boven
pluimpjes van de vrouwelijke katjes dier gedood was, en in drie snelle de duinen jagen nog de-buizerden en
en-dat korreltje stuifmeel, aangetrok- sneden de gaffel afsnijden. De gaf fel- kiekendieven van de Russische toenken door een geheimzinnige che- tak mocht een lengte hebben van pre- • dra's én in de bossen, leef t het nog van
mische macht, die door de kracht van cies drie vingerlengten, de beide gaf- allerlei klein grut, dat er nog niet aan
de vrouwelijke bloem over hem vaar- felstükken moesten één mensenduim denkt om ons land te verlaten. »
dig wordt, zal zijn weg vinden tot diep lang zijn. Wanneer aan al deze voor- Daarom zijn ook deze weken zo buiin de knop, waar het versmelt met het waarden was voldaan, dan had men tengewoon geschikt voor het maken
eitje, dat daar tussen dikke schut- een roede, waarmee goud, erts en van wandelingen en om er op uit te
bladen verborgen zit. Daaruit zal een water konden worden opgezocht en die trekken. En juist voor hen, die willen
hazelnoot groeien, zo'n mooie, bruine bovendien den bezitter alles kon ver- beginnen mét de levende natuur wat
noot, die iedereen over zeven, acht schaffen wat hij zich maar wenste. beter te leren kennen, is deze tijd zeelr
,maanden kan plukken, als' hij nu Lukte het niet. dan moest er bapaald geschikt. Zij- kunnen de- opbloei van
maar de plekjes in zijn geheugen een fout gemaakt zijn bij het snijden het nieuwe leven van het begin af
prent, waar de hazelaars groeien.
aan volgen en veel gemakkelijker dan
van de gaffel.
Nog vele verhalen, ook bij andere vol- in andere seizoenen alles wat begint
De hazelaar is dus de eerste boom, die keren, kennen aan de hazelaar won- te groeien, alles wat zich begint te
ons de komst verkondigt van het voor- derbaarlijke krachten toe en al die roeren, leren kennen.

BU DE FOTO'S: Boven: Lijsters in hun nest. Let op de prachtige camouflage van het verenpak^tegen de gespikkelde boomschQrs.
*
.
Onder: Winterplaatje uit de Betuwe. Al spoedig, in Februari, zal ae natuur al het één en ander laten zien en-horen,
dat wijst op de nadering van het hernieuwde leven,
(Foto's A.P.-archief)
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ambocht
M

en heeft zo bij t.ijd en wijle de
Middeleeuwse Gilden verheerlijkt en daarbij dan het oog gehad
op de verenigingen van handwerkslieden, welke het sociaal-economische
leven der Middeleeuwen zouden hebben gedragen, e.e.a. dan als navol. genswaard voorbeeld aan de hedendaagse
samenleving
voor
ogen
stellend .Van die wijze van voorstellen laat
het moderne geschiedenisonderzoek
•weinig over. Zelfs is gebleken dat de
naam gilde voor de Middeleeuwen
nauwelijks geldt.
In ons land althans heetten de organisaties van ambachtslieden in de
regel Ambocht en hadden in werkelijkheid met de voorstelling, welke
men van een gilde pleegt te hebben
niet veel gemeen. Dat de gilden de
sociale rechtvaardigheid met succes
nastreefden is b.v. volkomen onjuist.
De naam gilde komt van het bij de
Germaanse volken gebruikte woord
güda dat hetzelfde betekende als
hanm
Wij zijn dan direct bij de oorsprong.
Want het zijn de handelaars geweest,
die zich het eerst hebben samengevoegd om gemeenschappelijk
beter
het hoofd te kunnen bieden aan de
gevaren, welke' aan het maken van
land- zowel als zeereizen in de Middeleeuwen verbonden waren.
De gilöehal in het plaatsje Saint
Omer in Noord-Frankrij k is het
oudste bekende tehuis voor reizende
gilda van kooplieden en dagtekent
uit de lle eeuw.
. Uit deze organisatie van handelslieden ter bescherming van" elkaar
groeide al spoedig iets anders en wel
het monopolie van handeldrijven:
men moest lid worden van de güda
of hansa. wilde men als handelaar
kunnen optreden en wanneer dan de
overheid deze organisatie erkent,
krijgt zij ook een zeker bestuursrecht.
In het begin van de 14e eeuw speelt
zich in West-Europa een sociale
revolutie af: de max;ht van de steden
komt definitief op en tal van handelsgilda vallen als slachtoffer van de*
dan snel opkomende stedelijke sociale
en economische politiek.
Bij die stedelijke opkomst worden de
organisaties geboren, welke men later
gilden is gaan noemen, maar die bestaan hebben uit een grote verscheidenheid van verenigingen, sterk uit-

DE BAKKER

Die 't Lichaam voed. Is voor 't gemoed
8

eenlopend
wat betreft doel en Een volgende stap was, dat de overheid zich ermede ging bemoeien.
middelen
De voorstelling, welke vooral ook in De wensen der handwerkers werden
schooltoekjes of historische romans _ dan in een keur of ordonnantie vastvan de gilden en de gildentijd ge- gelegd en bepalingen van verschillende' aard werden gemaakt. Op overtregeven wordt, klopt niet met de werding dier bepalingen stonden boeten,
kelijkheid. zoals vooral in later jaren
welke in den regel ten goede kwamen
door historische vorsers op wetenschappelijke grondslag is aangetoond.

IDE TIMMERMAN
Het is natuurlijk van belang, hoe de
organisatie van de handwerkers is
ontstaan, maar helaas moet worden
erkend, dat heden ten dage zulks
niet precies meer kan worden vastgesteld.
De oude opvatting, dat de handwerkers zelfstandig waren^ geworden, nadat zij zich uit de druk der horigheid
aan den landheer hadden bevrijd,
maar toch in gilden gebonden zour'en
zijn gebleven, wordt vrijwel algemeen
verworpen
Men ziet het ontstaan anders.
In de steden vormden de burgers niet
alleen de bewoners, maar ook de bestuurders en niet in de laatste plaats
de verdedigers van de stad. Daartoe
was een bepaalde regeling nodig en
het meest voor de hand lag, dat de
burgers, die een zelfde beroep uitoefenden en tot eenzelfde groep,
„atnbocht" of „amt" of „nering" genaamd, behoorden, ook tezamen tius

DE K1_EERMAE4ER

O mens, v besteed Uw beste kleed
groepsgewijze in deze militaire werkzaamheden werden betrokken
Ook kwam het vaak voor. dat men
groepsgewijze bij elkaar woonde; in
vrijwel iedere stad wijzen talrijke
straatnamen erop, dat de beoefenaren
van een bepaald beroep bij tenwoonden
In de derde plaats speelde het religieuze leven in de Middeleeuwen een
zeer grote rol. Er bestonden allerlei
Broederschappen, vaak met eigen kapellen of altaren in de grote kerlen.
Welnu, al -deze organisaties hebben
zich geleidelijk aan vervormd tot een
eenheid onder de werking van economische motieven.
De wevers b.v., die toch reeds bijeen
kwamen om zich militair te oefenen,
die vlak bijeen woonden, die hun eigen
godsdienstige broederschap hadden,
begonnen daarbij ook te denken en te
praten over hun economische belangen en zo ontstond geleidelijk aan ook
de economische organisatie van het
handwerk.

Het minder wordt betracht.
Het meerder niet bedacht

De kwaa gebuur Vereist een muur
reeksen van jaren de gildenbesturen
ook het bestuur van de steden in handen hadden.
In ons land evenwel hebben de „ambochten" nimmer een dergelijke rol
•gespeeld en moesten de handwerkers
zich tevreden stellen met keuren en
ordonnantiën door de overheid vastgesteld en weer evenhard ingetrokken,
terwijl heb- zelfbestuur der „ambochten" steeds van zeep ondergeschikte
betekenis was.
In Italië kende men plaatsen, waar de
gilden een grote en een zelfstandige
rol speelden, maar evenzeer plaatsen,
waar de gilden niets hadden in te
brengen of zelfs eenvoudigweg opgeheven £n- verboden werden.
In Engeland heeft zich een voortdurende strijd afgespeeld tussen de gilden der wevers en de kooplieden,
waarbij de Engelse koningen in- den
regel de partij kozen van diegenen, die
het meeste betalen konden.

Keen. van al die idyllische voorstellingen uit de Middeleeuwen met hun
„pays en vree dóór de gilden" heeft
het moderne wetenschappelijk verantaan de kerk of aan den landsheer en
woorde historische onderzoek niet veel
soms ook aan het stadsbestuur, eerst heei gelaten. De waarheid is met grote
in later tijd kwamen zij ten goede aan moeite en speurzin opgediept uit de
de kas der broederschap.
archieven en geleidelijk aan is men
Bij dat alles maakt de overheid de gekomen tot het inzicht, dat de echte
dienst uit en is er van een zelfstan- M'ddeleeuwse gilden tenslotte buiten
dige organisatie met eigen macht de religieuze en militaire taak niets
geen sprake.
anders waren dan economische orgaMaar al doende leerde men hier en nisaties van handwerkslieden ter bedaar en kreeg de smaak te pakken. hartiging van de belangen van het
En men stuurde vooral aan op het door hen uitgeoefende ambacht of beverplichte lidmaatschap.
drijf. waarbij men zich leiden liet door
Dat was~de zogenaamde 'gildedwang; de economische opvattingen dier tijeen woord later door de geschiedkun- den en waarbij alle sociale motieven
digen uitgevonden; maar door de gil- eenvoudig ontbraken.
M^n werkte samen uit eigenbelang en
den zelve nooit gebruikt.
Men moest dan, om een bepaald hand- men hinderde anderen evenzeer uit
werk te mogen uitoefenen, lid worden eigenbelang; men profiteerde zoveel
van het „ambocht". zoals in onze stre- mogelijk van een of andere gunstige
ken de gilden genoemd werden en zich positie en zorgde er krampachtig voor,
onderwerpen aan verschillende bepa- dat geen ander ook mee in de voordelen deelde.
lingen.
Deze kwamen voornamelijk neer op: Het arbeidersvraagstuB speelde aanvankelijk in het geheel geen rol en laIe. het stellen van eisen voor het toe- ter slechts in enkele bedrijven zoals in
de draperie, gelijk men de lakennijkennen van het „meesterschap";
verheid in ons land noemde.
2e. het beperken van de omgang van Maar daar had het nog slechts geringe
de werkplaatsen vooral wat betreft betekenis, omdat t.a.v het arbeidshet aantal gezellen en voor de wevers vraagstuk de zo eenvoudige oplossing
was - gevonden, dat de maatschappeb.v. het aantal weefgetouwen;
lijke verhoudingen nu eenmaal brach3e. de regeling van het leerlingwezen; ten. dat de meester alles en de gezel,
zolang hij nog geen meester was. maar
4e. het centraal inkopen van grond- niets te vertellen moest hebben en
stoffen;
omdat vrijwel overal de gezel ernaar
streefde te zijner tijd meester te wor5e. het vaststellen van prijzen.
den — desnoods door te trouwen met
de weduwe van zijn baas — sloten de
Wanneer men nu meent, dat de orga- gezellen zich gaarne bij dit streven
nisatie/vrijwel overal gelijk was. dan aan.
vergist men zich schromelijk.
Gezellenorganisaties hebben inderIn het ene beroep komt men totaal daad wei bestaan en ook van zich doen
andere regelingen tegen dan in het spreken, maar dat gebeurde alleen in
andere beroep en voor eenzelfde be- tijden van economische crisis en in
^roep zijn in de verschillende landen en
bepaalde bedrijven en dan ook nog al"steden de toestanden weer sterk uit- leen in slechts enkele grotere steden
eenlopend en vaak zelfs tegenoverge- zoals voornamelijk Londen en Parijs.
steld.
Normaal was er dus geen arbeidersIn sommige steden maken de gilden vraagstuk.
inderdaad in alle opzichten de dienst ,Dat zou eerst komen bij de manulakuit. Dat is b.v gebeurd in Vlaanderen tuur.
en Brabant, waar zelfs gedurende Daarover een volgende keer.

er maar rekening mee houden, dat.
we dit jaar de erwten en peulen en
bonen op land poten, waar verleden
jaar kool heeft gestaan, terwijl we
nu bladgroenten zaaien en planten
op het land, waar het vorig i aar de
bonen en erwten grqeiden
Houdt men met die eisen rekening,
dan zal rnen over het algemeen rSet
te Klagen hebben over een slechte
groei Natuurlijk is dat altijd niet zoo
.«
geheel door te voeren, immers, men
l i oewel de winter nog niet uit het land is, richten onze gedachten zich
zaait en plant spmazie en andijvie
reeds op het naderende voorjaar. Eind Februari kunnen meestal de
tussen de erwten en bonen, twee geONZE MOESTUIN
heel verschillende gewassen, die ook
eerste gewassen reeds gezaaid worden, terwijl het werk in de bloemengeheel verschillende eisen aan de bestellen. Daar kan men echter
tuin kan beginnen, zo spoedig de vorst uit de grond is. Al lijkt het vooren groententuin moet men eigen- mesting
niet aan- ontkomen, en al krijgt het
barig, wij halen reeds de spade te voorschijn en maken-ons Waar om aan
L, lijk in verschillende stukken ver- ene gewas nu misschien een beetje
de slag te gaan. Ook gaan we nu berekenen welke zaden we nodig delen, dat wü zeggen, men moet meer stutstof dan nodig is, daar zulmaar niet alles door elkaar planten. len de planten nu niet zoveel minhebben, zodat wij bijtfjds bij een goede zaadfirma kunnen bestellen.
Men moet zoveel mogelijk de wissel-, der om geven Wel moet men er terVroeg beginnen en goed zaad zijn beide onmisbaar voor een bevredigend teelt toepassen Ik zeg hier met op- dege rekening mee houden, dat men
zet (zoveel mogelijk», daar men het van een bepaald stuk land veel meer
resultaat.
toch nooit in zijn geheel kan door- dan één gewas oogst, dus moet ook
voeren. Er zijn te veel gewassen, die de bemesting van die aard zijn, dat
verschillende behoeften heb- een opvolgend gewas nog voldoende
de voor hen bestemde plaatsen geheel
en die men toch naast of tussen voedsel in de grond vindt; waar dit
meestal veef te groot. Men kan varv ben
kweken. In grote lijnen niet het geval is, zal de tweede oogst
ONZE BLOEMENTUIN
sommige planten, met de schop, elkaar moet
we toch echter zoveel als het over hét algemeen een matige oplangs een lijn. heel goed stukken af- moeten
kan aan de wisselteelt vasthouden. brengst geven. Is dus een bepaald gesteken, dat wordt dan ook wel heel Niet
alle liefhebbers zullen misschien
geoogst, dan verdient het alle
veel
gedaan.
Ik
ben
er
echter
in
het
ijdens de •"orst zijn verschillende geheel geen voorstander van, immers, begrijpen wat we hier eigenlijk be- was
aanbeveling
men opnieuw
werkzaamheden allicht blijven men blijft steeds met het middenstuk doelen, doch het gaat hier om: dat gaat planten —ofvoordat
zaaien
-- een lichte
liggen,'die anders in de winter plegen zitten, en dat is juist het oudste ge- men niet elk jaar dezelfde gewassen kunstmestgift toe te dienen"
Natuurte geschieden Natuurlijk maakt men deelte van de plant daarom is het op dezelfde grond moet zetten. ,
lijk moet de bemesting in het voorjaar
nu zo spoedig mogelijk voort, om al- veel beter het geheel op te nemen en Groenten kan men in verschillende ook beh'oorlijk zijn, waar niet gemest
thans deze werkzaamheden aan de de kleine buitenste stukjes opnieuw groepen verdelen; zo spreekt men wordt, zal men over het algemeen ook
van üe wortelgewassen, de peulvruch- heel weinig oogsten.
kant te krijgen.
Met het snoe:en van onze heesters en te planten.
ten en de bladgroenten,. Nu gaat het Het geldt vooral voor de koolsoorten,
bomen kan men nog voortgaan, veel Met het snoeien van onze klimplan- er om de soorten uit deze verschil- dat we die zoveel mogelijk bij elkaar
langer moet men er echter niet meer ten kan nu ook begonnen worden lende groepen zoveel mogelijk bij op één stuk houden. Kool heeft heel
mee wachten, de sapstroom van vele verschillende planten moeten na- elkaar te houden, daar ze vrijwel de veel last van de zo gevreesde knolsoorten begint al te werken. Heeft tuurlijk ook op verschillende manie- zelfde eisen aan de grond stellen, ook voet, plant men ze nu over de gehele
men nog heesters en bomen te ver- ren behandeld worden. Zo kan men ten opzichte van de bemesting. Na- tuin verspreid uit en er komt knolplanten, dan moet men ook hier niet van de Blauwe Regen alleen de jon- tuurlijk weten de kwekers precies voet in de planten, dan bestaat er
te lang meer mee wachten, anders "ge, hangende takken wegnemen, welke mest een bepaalde groente heei veel kans, dat een volgend aar
komt men voor hetzelfde euvel te terwijl men een Clematis alleen maar nodig heeft, doch het is in een lief- alle koolplanten zijn aangetast. Daaruitdunnen mag. Wat de Clematis be- hebberstuin nu eenmaal niet moge- om mag men de oude koolstronicen,
staan.
Groenblijvende heesters kan men treft gaat dat ook niet helemaal op, lijk elke groente een aparte bemesting die eventueel nog op het land staan,
beter in het voorjaar verplanten. omdat men soorten heeft, die in het te geven en dat is ook niet nodig. ook niet onder de grond spitten of
April en Mei zijn daar een paar ge- voorjaar en andere, die in de zo- Indien men maar onthoudt waar dit naar de composthoop brengen, w«.nt
schikte maanden voor. Vooral Coni- mer bloeien. Van de soorten, die in het jaar, de kool heeft gestaan en waar zou deze grond weer gebruikt worden,
feren mo$t men niet in het hartje vroege voorjaar bloeien, mag men de erwten en bonen en waar men de dan heeft men heel grote kans, dat
van de winter verzetten, want al kan alleen de loshangende takken weg meeste andijvie en spinazie heeft ge- er een volgend jaar niets van de koolmen in deze maand al wel een paar knippen, en indien er te veel hout had. Over het algemeen moeten we planten terecht komt.
zomerse dagen verwachten, toch
moet men niet vergeten, dat we ook
nog in het hartje van de winter kunnen zitten.
Bloembollen, die men tegen de
winterkoude heeft beschermd, kap
men tegen het eind van de maand
gerust losdekken, ze zullen, nu ze
de maan, die nu in haar eerste kwar- bom, bom, bom. bom klinkt mij teeenmaal behoorlijk aan de wortel zijn
tier is.
gemoet. Ik probeer te ontdekken,
In de dagbladen hebben wij
niet zo gemakkelijk meer bevriezen.
Op de Bosbaan. Doodstil is het over- van waar dit geluid toch kan komen.
kunnen
lezen
van
het
waarVooral Hyacinten en Tulpen kan
al. Slechts langs dt kant in het lage Ik vermag echter de oorzaak niet
nemen van een otter in het
men nu zonder bezwaar losdekken.
hout slaan een paai vinken en met te ontdekken.
Bosplan te Amsterdam.
Laat men de bedekking te lang vasttrage wiekslag zeilt een zwarte kraai Ongeveer vijf en twintig meter voor
Wij laten hieronder het verzitten, dan wordeb de neuzen var ''e
hoog in de lucht.
mij ligt een tamelijk - groot wak,
slag volgen van den jeugdigen
Hyacinten veel te lang en krijst
waaromheen eeri paar bossen rijsooggetuige van deze gedenkmen bloemen met lange stengels, die
na een bui regen niet meer op hun
hout. Een paar •gelegenheidsvissers
waardige gebeurtenis op naeigen benen kunnen staan.
hebben hier schijnbaar getracht een
tuur-historisch gebied.
Rozen moet men ook niet te lang
zootje vis er uit te slaan, wat- hun
ingepakt laten zitten, dat is glad verook
ongetwijfeld wel gelukt zal zijn.
keerd, het gaat onder die- bedekking
Nu ben 'ik het wak op vijf meter gernaar broeien, waardoor de ogen onalf Januari, bij 11 graden vorst
naderd. Plotseling blijf ik als- door
tijdig gaan uitlopen. Deze ogen beheb ik de schaatsen ondergede bliksem getroffen staan.
vriezen dan later weer, dat is dus de bonden en ben er cp uit gegaan, de
In eens begint het daar in het wak
weg terug. Met het snoeien zou 'men wijde natuur in. Het is stil op de
te borrelen en te golven, zodat het
aan het eind van de. maand kunnen Boerenwetering; slechts' een paar
beginnen, dit hangt echter wel ^an
water over de ijsranc slaat en daar
het weer af, is het zacht weer. dan tochtenrijders. die laat terug zijn geschuift een groot glimmend en bezou men met de sterkste soorten een komen, passeren mij. Het ijs is hier
haard lichaam op het ijs Een paar
aanvang kunnen maken. Is het daar- niet bijster mooi, in tegenstelling tot
meter verder blijft het dier stil ligentegen nog winterachtig, dan kan andere plaatsen, waar het spiegelgen.
Echter slechts voor korte duur.
men beter tot in Maart wachten. glad is. Monotoon krassen mijn
Precies zo snel als het gekomen is,
Met het snoeien van klimrozen zou ijzers op de blauwe ijsvloer. Ik moet
verdwijnt het f weei Met een luide
men eigenlijk het best kunnen begin- mijn ogen goed de kost geven, want
plomp duikt het in .het water terug.
nen, daar het hier voornamelijk gaat overal liggen, verborgen onder de
Mijn eerste schrik gaat over in een
om het verwijderen van de oude takken, die er te veel inzitten. Weest u fijne poedersneeuw. grote scheuren.
luidruchtige uiting van vreugde. Onmaar niet zo bang, de meeste men- Bloedrood staat de zon rechts van
danks mijn schaatsen spring ik een
sen laten veel te veel takken in hun mij. Het is ook niet zo vroeg meer.
gat in de lucht. „Een otter een
rozen aitten, het gevolg is een grote ongeveer half zes. Op een holletje
otter", schreeuw ik over het wijde
warboel, terwijl men veel minder moest ik van kantoor naar huis, snel
land, op deze manier mijn vreugd-e
bloemen krijgt. Ook zijn zulke dichte eten en toen kon ik weg. weg uit de
uitend. Ondanks alles heb IK toch
klimrozen veel vatbaarder voor aller- sleur van het dagelijkse leven
nog de tijd gehad, het dier tamelijk
lei ziekten. Heeft men niet voldoende De bomen van de Kalfjeslaan komen
goed te aanschouwen Duidelijk zag
hout in .de struiken, dan moet
ik de grote witte vlek aan de buiknatuurlijk een paar van de beste in zicht, nog een paai honderd meoude takken laten zitten, handelen ter en de laan ligt dwars voor mij.
zijde. Dus nog een tamelijk jong
al naar omstandigheden is dan nood- De schaatsen bind ik niet af voor
exemplaar. Hét beest was ongeveer
zakelijk. In de border kan men de die vijf meter. Handig schuifel ik
een meter lang.
vaste planten nog heel goed verzetten, naar de andere kant en nu bevind ik
Nog
steeds onder de indruk van het
a-Uicht moet men op bepaalde plaat- mij op de sloot, welke parallel loopt
g-ebeurde, rijd ik langzaam verder,
sen verschillende planten door ander met de Kalfjeslaan. Hier &s het ijs in
nog eens goed nadenkende over het
materiaal vervangen. Vaste planten puike conditie. Met forse slagen ijl
geluk, dat mij ten deel is gevallen.
een hele tijd mee, eigenlijk ik voorwaarts, want erg veel tijd heb
vgaan
Wat had ik er op dit ogenblik veel
eel te lang, immers daardoor blijft
Eén
van
de
weinige
foto's
van
otters:
rnen over het algemeen ook veel te ik niet. Mijn plan is namelijk, eens
voor gegeven, wanneer ik een fotoEen otter-jong verrast
lang met al die oude soorten zitten, te onderzoeken of de strenge vorst
toestel bij mij had gehad. Een otter
waar men veel van die oude soorten nog veel slachtoffers heeft gemaakt
onder de rook van de grote stad, en
(FOLO
A.P.-archief)
heeft staan, moet nu maar eens radi- onder de vogels in het Bosplan. Ik
dat, terwijl de otters de laatste tijd
caal Ingegrepen worden, de planten zal voor heel andere dingen komen
snel uitgeroeid worden Eeze zeldzijn momenteel niet zo duur, dat kan te staan, maar daar weet ik nu nog Een paar fietsers rijden naar de kant zo
zaamheid op natuur-historisch geons dus niet weerhouden eens wat niets' van af
van de uitgang. Scherp steken hun bied zal ongetwijfeld opgetekend worWeuws aan te schaffen,
silhouetten af tegen de besneeuwde- den in de annalen voor Natuur-HistoSteeds
lager
zinkt
de
zon
ter
kimme.
«andplanten, die men in óe tuin Overal een rosse gloed. Over een grond.
rie van Amsterdam
heeft staan, zal men ook eens moeten opnemen, staan ze eenmaal een kwartiertje zal zij geheel verdwenen Plotseling wordt mijn oor getroffen
F. FALKEISEN.
door
een
raar
geluid.
Een
regelmatig
Jaar vast, dan worden ze voor zijn en mqet zij plaats maken voor

MET !S FEBRUARI!

Wij gaan weer tuinen

T

inzit de oude takken verwijderen.
Soorten die in de zomer bloeien, kan
men een eind innemen, natuurlijk zal
'men ook hier steeds de oudste takken moeten verwijderen.
Liefhebbers, die met hun tuin geen
raad weten, ook op het gebied van de
groentenkweek, richten even een
schrijven aan de redactie, wij zullen
hen gaarne bij hun moeilijkheden
helpen.

i.

Een offer onder de rook van Amsterdam

Dam-rabnek
Met dit nummer begint een nieuwe
wedstrijd met • problemen, die gedurende de maand Februari worden geplaatst. Ook nu kan met een' eventuele bij-oplossing een extra punt
worden behaald.
Oplossingen van de- problemen, geplaatst in de maanden December en
Januari, kunnen' nog worden ingezonden tot 16 Februari. Van die wedstrijd
is door plaatsgebrek vraagstuk no. 12
in klasse B ongeplaatst gebleven, zodat hij in, A bestaat uit 14 en in B
uit 13 problemen, plus
eventuele
bij-oplossingen, die wel eens een verrassing kunnen opleveren.
In de nieuwe wedstrijd kan wit in
probleem no. l van klasse A met
10—5 een zeer voordelig eindspel ingaan. Er wordt echter een andere
winst gevraagd, die meer aantoonbaar is. De vraagstukken zijn alle inzendingen van lezers.
Behalve de prijswinnaars hadden m
de November-wedstrijd ook de volgende inzenders alle oplossingen luist:
Klasse A: P. Meijers te Vlissingen;
J. Tillema te Musselkanaal; J. Miedema te Jelsum; J. Kooyman te Maasdam; H. O. Burghart en P, C. J. van
Zonneveld Jr. te Den Haag; N Dekker
te Zaandam; 3. v. d. Berge te Apeldoorn; J. v. Zijl, J. Baks en J. v d.
Doe te Rotterdam; F. A. Berkemeier"
en J. Siegerist te Haarlem; L. L. v. d.
Velden te Dordrecht; P Risseeuw te
Oostburg; S: J. Wotte te Enschede; B.
ten Wolde te Onderdendam; A. van
Beek te Opheusden; J. Bijlstra te RasQuert; L. Lamers te Amsterdam.
Klasse B.: P. W Morra, F. Dijkhuizen, A. A. v. Kampen, D. Hanenburg
en J. P. la Rivière te Rotterdam; KI.
Kemper te Nwe-Schans; W Schaaf sma te Workum; H. Joukema te Brunssum; H. Broers te Leiden; H. Boersma
te Opende; I. Piek te Heemstede; Edg.
Plasschaert te Clinge; A. Terpstra te
Groningen; F. M. Schoor te Den Bosch;
L. J. Dieleman te Hoek; P. M. Pot te
Amsterdam; C. v. d. Wal te Middelstum; W. H. H. v. d. -Velden te Dordrecht; L. Heeringa te Dokkum; L.
Jonkman te Ommen; J. v. d. Horst en"
J. A. Wittenberg te Zaandijk; F. J.
Smith te Scheveningen; L. Sap te Hilversum; Chris Engelaar te Nijmegen;
H. v. d. Meer te Enschede; G. J. van
Vliet. A. C. Bakker, W. Schaaf en E. C.
v. Hemert te Amsterdam; P. Groot
Wzn te Enkhuizen; Klaas Post te Urk;
M. Alberts te Groningen; H. M. Roos
te Eindhoven; 3. Stolte te Apeldoorn;
J. Vinke, G. H. Leur, M. J. Vos te
Utrecht.
Klasse A.
No. 1.

M. Korff, Amsterdam.
Zwart

Wit
Zwart: 5 sch op 3, 8. 16 19 en 38.
Wit: 5 sch. op.10, n, 29, 30 en 40.
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No 2
M. Kor//, Amsterdam.

Zegswijzen, en s

Zwart •

Iets op eigen houtje doen

s
Wit
Zwart: 9 sch. op 5. 6, 8. 10, 12, 15. 18. 42
en 43. Dam op 11
Wit: 7 sch. op 19, 20, 24. 27. 30, 33 en 36.
Dam op 28.

Klasse B.
No. 1.

J. Joh Giezen, Deventer.
Zwart

s
s
s
s.
Wit
Zwart: 9 sch. op 7, 11, 12, 16, 17, 20, 29,
36 en 40.
'Wit: 9 sch. op 19, 22, 27, 28, 31, 38, 39, -47
en 49.

No. 2.
J. Stodel, Amsterdam.
Zwart

Wit
Zwart: 8 sch. op 8, 9/18, 19, 24, 29, 36
en 39.
Wit: 9 sch. op 25, 27, 32, 33, 38, 41. 44,
45 en 47.
*
Voor alle vraagstukken geldt: „Wit begint
en wint".
Oplossingen van de wedstrijdproblemen,
geplaatst in de maand februari, worden
ingewacht tot uiterlijk 17 Maart.
Adresseren: Redactie Weekblad „Arbeid",
Postbus 100, Amsterdam.
Op enveloppe duidelijk „Dardrubriek" vermelden.

Correspondentie, de algemene
redactionele leiding van het
weekblad ..Arbeid"
betreffende,
richte men aan (ten
Hoofdredacteur van het weekblad,
„Arbeid" Postbus 100. Amsterdam. Geen persoonsnaam vermelden!
Bij brieven, öestema voor de
verzorger» der onderscheidene
rubrieken, vermeide men (te
naam van de rubriek duidelijk
op de omslag. Voorts adresseren
aan Redactie Weekblaa „Arbeid"
Postbus 100 Amsterdam

Eigenlijk zouden wij tegelijkertijd, nu
wij de zegswijze behandelen, welke
hierboven staat afgedrukt, nog een
andere moeten noemen, n.L: „Hij
heeft heel wat op zijn kerfstok", want
hoe vreemd het 'bij de eerste oogopslag ook moge schijnen, staan deze
beide uitdrukkingen in nauw verband
tot elkaar, zoals uit de door ons te
geven uiteenzetting, wel blijken zal.
Een uitlegging over de zegswijze zelve
behoeven wij niet te geven. Ieder weet
toch, wat verstaan wordt onder iets op
eigen houtje doen. n.L, dat men zrjn
eigen .gang gaat. anderen niet om
raad vraagt, ook geen acht slaat op
belangen of rechten van anderen,
maar uitsluitend naar eigen inzicht,
"dus zo eigendunkelijk mogelijk, beslissingen neemt of besluiten uitvoert.
Met het houtje wordt bedoeld de kerfstok uit oude tijden. Heel lang geleden (het zou een sprookje kunnen
lijken, maar het is het toch allerminst), was het schrijven niet zo algemeen als in de latere eeuwen. Verschillende winkeliers hielden dan ook niet
in een boek bij, wat hun klarit verschuldigd was, maar gebruikten daarvoor een stok of een houtje, dat zo
ongeveer 40 a 50 cm. lang en l ft 2
cm. breed was.
Maar niet alleen de verkoper benutte
dit primitieve middel, om vast te leggen, wat de koper nog betalen moest,
ook de laatstgenoemde had eenzelfde
houtje. De beide stokjes pasten juist
tegen elkaar aan en vormden elk één
der beide helften', waarin de oorspronkelijke kerfstok was gespleten. Hoofdzakelijk werd dit systeem toegepast in
bakkerswinkels, en' de langste tijd
heeft men deze wijze van ,,administratie" aangehouden in Maastricht.
Kwam de koper nu een brood halen,
dan werden de stokken naast elkaar
gelegd en met een lang mes werd er
iegelijk over de breedte-bijden één
kerf in de beide stokken gemaakt.
Ging het om een half brood, dan legde men de stokken ,op de kant en
sneed daar één kerf in.
De aanvankelijke betekenis van de
uitdrukking zal nu al heel wat duidelijker zijn. Immers, wie kerven maakte op zijn eigen houtje (het doelt hier
natuurlijk op den verkoper, want niemand zou zo dwaas zijn, op ,,zijn
eigen houtje" meer broden te kerven',
dan er gekocht waren) handelde dus,
zonder voorkennis van dengene, die
het aanpassende houtje in zijn bezit
had. Hij deed dus iets, zonder dengene ervan in kennis te stellen, die
eveneens belang bij de zaak had,
door een kerf in het in zijn bezit
zijnde houtje aan te brengen, op
- eigen gezag.
IE de loop der tijden is de uitdrukking
van algemene aard geworden en heeft
men haar toegepast voor alle gevallen, waarin sprake was van een eigenmachtig optreden.
Wij spraken hierboven ook over de
kerfstok. Uit de betekenis, welke eertijds aan de kerfstok werd gehecht —
hij deed immers dienst als schuldboelï
- is het heel begrijpelijk, dat er bij
onze voorouders uitdrukkingen in ge*
bruik kwamen, welke nauw verband
hielden met de kerfstok. Iemand, die
verschillende malen overtredingen
had gepleegd of misdrijven, had dus
heel wat op zijn kerfstok, omdat ook

een kerfje in een stuk hout gemaakt
v/erd, telkens als de zondaar weer iets
misdaan had.
Uit de oude tijd dateert ook de uitdrukking: „Het loopt hoog op stok",
waarin al weer de kerfstok bedoeld
wordt. De betekenis was, dat het heel
duur werd, dat er veel geld voor nodig
was. Tegenwoordig geheel onbekend,
maar zeker kenschetsend voor het
bovenvermelde gebruik van de kerfstok, was ook de zegswijze: „De kerfstok is nog geen ijzer", waarmede bedoeld werd, te kennen te geven, dat
men bij den bakker nog wel credièt
had. De bakker zou nog wel bereid
zijn, een kerfje in het hout aan te
brengen, ook al werd niet direct betaald. Zou de kerfstok wel van ijzer
zijn geweest, dah had de bakker net
kerfje er niet in kunnen aanbrengen.
Dat de kerfstok of het houtje, zowel
bij den koper als bij den verkoper betustte, geschiedde natuurlijk, om een
zekere controle te kunnen uitoefenen
op den verkoper.

ontvingen:.
„Handelskennis voor de middenstand" door dr. E. J. Tobt
en F. .'„. van der Leeuw, uitgave Ae. E. Kluwer te Deventer, vierde druk, f 2.35.
Deze uitgave, geautoriseerd door het Instituut van MiddfUistatidsontwikkeluig is
bestemd voor de studie voor het examen
voor het, middenstandsdiploma „Algemene Handelskermis". Deze nieuwe uitgave is bijgewerkt ten opzichte van de
laatste herziening der exameneisen en
ten opzichte van de jongste ontwikkeling
der toestanden op het middenstandsgebied met name ten aanzien van het middenstandscrediet en de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie. Wie een handig en
helder overzicht zoekt van de jirdeningsmaatregelen op middeïistandsgebied, zal
met dat boekje zeer tevreden zijn.
„Gasgeneratoren en •persgas
voor voertuigen" door ir. W.
H Kramer, uitgave Ae. Ê. Kluwer te Deventer derde druk,
f 1.95.

Een boekje, dat voor tal van autobezitters van groot Gelang is. Nu plotseling
van een geheel andere energiebron gebruik moet worden gemaakt, dan benzine
en zware olie, worden ook geheel andere
eisen gesteld aan rte motor. Bovendien
is een behoorlijke mate van kennis omtrent de generatoren en het persgas zelf
onmisbaar wil uien een minimum aan
bedrij fsstoringer hebben. Dat het boekje
van ir. Kramer goed voldoet bewijst wel
deze derde druk, die weer uitgebreider
is dan (Je beide voorafgegane.

Dader onbekend....
Enige tijd geleden ontvingen wij een
brief, waarin melding werd gemaakt
van het geval, dat een Utrechtse
woningbouwvereniging loonsverhoging
geweigerd zou .hebben aan den huurophaler op het motief, dat de huren
niet mochten worden verhoogd en
dat bijgevolg het loon ook niet kon
worden verhoogd. Wij hebben die
mededeling destijds in een artikel
verwerkt en naar aanleiding van dat
artikel' verzocht de afdeling Utrecht
van de Nationale Woningraad ons,
mede te delen, welke vereniging deze
aantijging betrof. Tot onze spijt
moeten wij berichten, dat onze berichtgever in gebreke is gebleven, de
naam van de betrokken vereniging te
melden, zodat wij zijn bewering niet
waar kunnen maken. Wij stellen er
dus prijs op, te verklaren, dat wij
generlei bewijs hebben, dat een
Utrechtse woningbouwvereniging 'inderdaad het aangevochten standpunt
inneemt. Zolang ons dat bewijs ontbreekt, nemen wij bijgevolg de In heb
bedoelde artikel vervatte bewering
terug.

„EENHEID is 1VM.GHT"
vandaar dat wij nï<et met woorden werl^ri maar mêf

D A D E N
He; begin was; Ontólagyerbod, een nieuwe rechtvaardige loonbelasting, hst
werk 'van „Vreugde-ëiii Arbeid", de extra Steünuitkeering aan de werklpozer,
DEZE REEKS VAN; SOCIALISTISCHE DADEN WORDT VOORTPEZET •
; Daarbrti. Sluit;^aan^bij het N.V;V; --Vraaat inlichtingen!
N. V. V. • P. C. HOOFTSTRAAT 180
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tot ze mooi bruin gaar zijn (ongeveer 20 minuten). Toevoeging van een
fijngesnipperd uitje is aan te raden:
het geeft én aan het vlees én aan de
jus een lekkere smaak. Zowel bij een
stamppot als bij 'afzonderlijk gekookte groente en • aardappelen is de
op deze wijze bereide nier geheel op
haar plaats.
*

Vandaag willen we nog enige andere
„organen" bespreken, die ons aan
smakelijke vleesgerechten kunnen
helpen, zonder dat we er buitensporig veel voor behoeven uit te geven. Het hoogst in voedingswaarde — vér
uitstekende boven het duurste vlees!
— is de lever. In de leverworst ts ze
algemeen bekend, maar op zichzelf
als vlees bereid komt ze in betrekkelijk weinig gezinnen voor. Toch is de
bereiding niet moeilijk en zijn de gerechten een kennismaking best waard,
hetzij we er de gebakken, de gestoofde of de gekookte lever voor kiezen.
Koken is verreweg het eenvoudigst.
We hebben alleen een hoeveelheid
water aan de kook te brengen, voldoende om het stuk lever flink te bedekken; we doen daarin wat zout d
afgestreken eetlepel op l liter water)
en leggen er dan de lever in, die we •
eerst hebben gewassen. In de goed
gesloten pan laten we de lever op een
zacht vuur gaar worden, d.w.z. als we
er met een vork in prikken, mag er
geen rood vocht meer uitkomen; per
pond lever kunnen we gewoonlijk i
uur rekenen.
Als vlees in 't middagmaal komt gekookte lever meestal niet voor; eerder gebruiken we ze — bestrooid met
wat peper en zout — op de boterham.
Gestoofde lever daarentegen kan
prachtig dienst doen in 't middagmaal; zelfs kunnen we er een bijzonder smakelijk éénpansgerecht van
bereiden, dat ons weinig tijd en weinig brandstof kost.
Om voor 4 volwassen personen een
volledig middagmaal klaar te maken
van uien, aardappelen en lever gaan
we op de volgende wijze te werkr
" We kopen 3 rantsoenen (375 g.) runder- of schapenlever, wassen die,
snijden ze in blokjes, bestrooien ze
met wat peper en zout en doen ze
dan in de pan, waarin we 40 g. (2 afgestreken eetlepels) vet of boter hebben heet gemaakj. We laten — af en
toe roerende 7- de stukjes lever rondom bruin worden en snipperen intussen l kg. uien. die we vervolgens ook
in de pan doen en even met de lever
omschudden. Dan gieten we er zoveel
water op. dat het ongeveer gelijk komt
te staan met de uien en tot slot leggen we bovenop 2 kg. schöongeboencte in vierde- of achtstepartjes gesneden aardappelen, bestrooid met ongeveer één .afgestreken eetlepel zout.
We dekken de pan stevig dicht en
laten op een zacht vuur alles samen
gaar worden (ongeveer i uur); vervolgens roeren we de bestanddelen
losjes door elkaar (niet stampen!) en
brengen het gerecht over in een
schaal. De saus. die zich intussen
vanzelf in de pan heeft gevormd,
kan gedeeltelijk mee in de schaal
worden geschept, gedeeltelijkv in een
sauskom er afzonderlijk brj worden
gepresenteerd.

minder smakelijk maken. Vóór we de
lever verder behandelen, snijden we
daarom eerst die pezige gedeelten er
uit, een werkje, dat vooral bij de in
stukjes of in plakjes verdeelde lever
in 't geheel geen moeilijkheden meebrengt.
Naast de lever vinden we onder de
organen, die als vlees worden gebruikt, ook de nieren.
Geheel onbekend zijn die aan de huisvrouw niét: het kalfsnierstuk b.v. bekleedt een plaa-ts onder de dure
feestgerechteii en de gekookte varkensniertjes worden in menig gezin
gebruikt als vlees voor de boterham.
Om er de sterke smaak aan te ontnemen, wordt de in niet te dpnne
plakjes gesneden nier even in kokend
water gedompeld; de plakjes worden
dan afgedroogd, bestrooid met wat
peper en zout en in de koekenpan in
wat heet vet of hete boter gebakken

Geef kinderen
Ze is onhygiënisch
>en das ongezond »

en .oude onderwijzer gaf, sprekende over „de Mode" hiervan eens
het volgende beeld: Het is met de
mode net als met een grote doos. Op
die doos zijn vakjes aangebracht en
op elk vakje staat, hoe de mode zal
zijn: korte rokken, lange rokken;
grote hoeden, kleine hoeden; slepen
en voet vrij e rokken; japonnen met
lage en hoge hals — nu' ja, noemen
jullie verder zelf maar op.
Elk jaar, soms duurt het langer dan
een jaar. houden de dames zich aan
hetgeen er op dat hokje van die doos
staat. Dan gaan ze naar een volgend
hokje en... als de doos zo helemaal
is afgewerkt, begint "mevrouw Mode
weer opnieuw — van voren af aan.
Als de oude heer zo op z'n mode-stokpaardje zat, vervolgde hij: de hoeden,
die je moeder vroeger droeg, vind je
nu zelf belachelijk. Let eens op mijn
woorden: als jullie groter zijn geworden, lach je om de kleding, die je nu
modern noemt. '
Wij, jonge meisjes, geloofden dat
doos-verhaal natuurlijk niet. al moesten we erkennen, dat de „meester" op
sommige onderdelen van zijn betoog
wel gelijk had. „Met vele gewoonten
-is het al net zo" ging de oude baas
verder. „Dingen, die we vroeger niet
deden, komen later weer in trek en
het zou me niemendal verwonderen,
als we er ook weer toe overgingen, te
snuiven'*
We weten niet, of de oude meester, wat
dit snuiven aangaat, nog gelijk zal
krijgen, maar we moesten onwillekeurig aan die doos-geschiedenis denken
en aan de enige jaren geleden woeAls derde mogelijkheid noemden we dende jo-jo-ziekte,, toen we dezer
de gebakken lever. Daarmee zal nie- dagen in een der grote hoofdstedelijke
mand moeilijkheden ondervinden: we magazijnen ...spenen, echte heuse
beschouwen de in plakken gesneden fopspenen, zoals die vroeger algemeen
lever eigenlijk geheel als andere lap- in gebruik waren, zagen geëtaleerd.
jes vlees: we wrijven ze dus in met En — tot onze grote verbazing — ze
wat zout (misschien ook wat peper), werden verkocht ook
leggen ze in de koekenpan, waarin we Arme kinderen, die op-zulk een ouderwat boter of wat vet hebben heet ge- wetse manier zoet gehouden worden!
maakt en bakken ze op een zacht Arme ouders ook die menen, dat zij
vuur aan weerskanten mooi bruin en hun babies met de fopspeen groot
door en door gaar (ongeveer 20 mi- moeten brengen.
nuten). Nadat de lapjes uit de pan Wat een narigheid en wat een ellende
zijn genomen, strooien we een lepel halen die moeders zich op de hals,
Woem in het nog achterfgebleven vet, door. haar kinderen zulk een fopspeen
laten die mee bruin worden en gie- te geven. Het heeft destijds heel wat
ten er dan onder voortdurend roeren moeite gekost, die slechte gewoonte
wat water bij tot we een behoorlijke weg te krijgen Het was ook maar niet
jus hebben.
gemakkelijk: het kind huilde... vlug
Eén ding moet ik er nog bij vertel- even de speen opgezocht — nat gumlen: in de lever komen veel bloedvaten mi-geval nat gemaakt, in de suikervoor; die hebben stevige, taaie wan- pot gestopt en het kind in de mond
den en zouden onze . gerechten dus gegeven... zie zo — Jantje oi Marie-
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Ten slotte nog een smakelijk éénpansgerecht van: 375 g. (f pond;
rundernier, l kg. savoyekool, 2 kg.
aardappelen, l ui. 4Q*g. (2 afgestreken eetlepels) boter of vet. wat zout
en peper.
Snijd de nier in dunne plakjes en
laat die in het hete vet met de gesnipparde ui wat zout en wat peper
even bakken, af en. toe roerende.
Schaaf intussen de kool fijn en snijd
de schoongsboende aardappelen in
vierde- of achtstepartjes; voeg beide
bij de nier. strooi er wat zout over,
giet er zoveel water op. dat de inhoud
van de pan halverwege onder staat,
sluit de pan stevig dicht en laat alles
met elka.ar gaar worden (ongeveer J
uur).
Roer de bestanddelen losjes door elkaar (vooral niet stampen!) en brenghet gerecht oyer in de schaal. Geef
het overtollige vocht, dat intussen
tot een soort saus is geworden, in een
sauskom er' bij.

tje was weer zoet — het „lebberde"
weer!
We weten van ouders in die oude tijd,
die ook des nachts het kind zoet hielden met de fopspeen, dat dit soms een
heel werk was. Naast de wieg stond
dan een schoteltje met suikerwater en
als de kleine begon te huilen, werd
daar de speen ingedoopt en aan het
kind gegeven. Zo geschiedde het eens
bij een bevriende familie, dat vader
op zich had genomen, den baby zoet
te-houden. Moeder kon daarustig blijven slapen. Vader kweet zich voortreffelijk van zijn taak: telkens als
de baby huilde, grabbelde hij in het
donker naar „die vermaledijde speen"
-r- in het donker dweilde hij het gevaj
door het schoteltje met dik suiker^
water en mikte dan net zo lang in de
wieg tot de kleine de speen in de mond
had. Tevreden legde de vader zich dan
weer ter ruste, tot de volgende huilpartij...
Toen de moeder de volgende ochtend
den baby zag, herkende zil haar eigen
kind nauwelijks. Het hele gezichtje
was overdekt met suiker — het kind
geleek wel een suikerpop. Overal, tot
in de haartjes toe, plakte de hardgeworden suiker...
Hoeveel narigheid hebben de vroegere
moeders niet van zo'n zelfde fopspeen
gehad. Hoe dikwijls gebeurde het niet,
dat een speen zoek was. Dan bracht
die gewoonte, hét kind met een speen
zoet te houden, meer last dan gemak.
Het gebeurde meermalen, dat vooral
des nachts het kind met een inderhaast gemaakte suikerdot zoet moest
worden gehouden.
Wij herinneren ons een geval, dat de
baker de suikerdot niet met water,
maar... met brandewijn bevochtigde
en er dan prat op ging, dat zo lang zij
bij de mensen in huis was, de kinderen zo goed als niet huilden..
Jaren lang is er door zuigelingenbureau's .en medici op. het onhygiënische van de fopspeen gewezen. Met
succes!
Wij vinden het echter een ongunstig
teken, dat een groot magazijn thans
de fopspeen weer ingang tracht te
doen vinden en wij hopen van harte,
dat de vrouwen deze poging tot mislukking zullen doemen.
Door de propaganda, die er tegen het
gebruik van fopspenen is gemaakt,
kan iedere moeder nu weten, dat
hygiëne ten nauwste samenhangt met
de gezondheid van haaOkind
Laat degene, die denkt, dat' wij weer
voor de fopspeen rijp zijn, merken, dat
hij zich heeft vergist en- dat wij vrouwen, in de loop der jaren op het gebied van zuigelirfgenverzorging wat
hebben geleerd!

.CORRESPONDENTIE
Mevr M. V.—S. te R. — Van pitriet,
dat in alle kleuren verkrijgbaar is,
kunnen zeer aardige dingen worden
gemaakt. Deze bezigheid zal uw
dochtertje zeker zo leuk vinden als
het gewone handwerken. Er zullen in
uw woonplaats wel winkels zijn, waar
ze pitriet verkopen en waar men u
een handleiding kan verschaffen.
Mevr. H. J. W. te D. — Aan uw verzoek, enige wenken voor het aanbrengen van een eenvoudige kerstversiering te geven, hopen wij te voldoen.
Mevr. L. T.—v. S. te G. — Nu de gebruikelijke artikelen voor het tochtvrij-maken van ramen en deuren zo
moeilijk of tegen hoge prijzen zijn te
krijgen, raden wij u aan, krantenpapier te gebruiken. Daartoe moet u
de kranten in stroken vouwen, zo dik
en zo breed als nodig is. Het beste is.
dese .papieren stroken in katoen of
andere stof te naaien, alvorens ze in
de "kozijnen aan te brengen..
Mej. B. 't H. te A — Hartelijk dank
voor uw tip. Te zijner tijd zullen we
er gaarne gebruik van maken.
Mevr. v. Z. te L. — Wanneer het effen
gordijnen zijn, zullen ze- ongetwijfeld
geverfd kunnen worden. De vraag is
echter, of de verschoten plekken niet
tevens zo door de zon zijn aangetast,
dat ze min of meer verteerd zijn. Wellicht is dit te constateren, door ze
tegen het licht te houden. Wanneer u
zich tot een betrouwbare ververij wendt, zal men u stellig het verven
afraden, als de gordijnen de kosten
niet meer waard zijn.
Mevr. A. C. F.—E. te H. — Als u zekerheid wilt hebben omtrent de aanwezigheid van ongedierte in uw nieuwe
woning, doet u verstandig, door een
zuiveraar een onderzoek te laten instellen. De buren kunnen het best van
„horen-zeggen" hebben!
4
Mevr. T. de J. te A. — Met zoveel
kleine kinderen aan tafel, zouden1 wij
in plaats van servetten liever een
tafelzeil gebruiken. U zult zich onder
de huidige omstandigheden waarschijnlijk wel met imitatie-zeil tevreden moeten stellen. Het is echter
distributie-vrij.
Mej. F. W te R. — Aangebrande
parinen moet men niet schoon krabben. Dat is nadelig voor het emaille.
Het doelmatigste is, zulke pannen in
heet spdawater te laten weken of
daarmee uit te koken. Bij gebrek aan
soda kan men ook een van de vele
vervangingsmiddelen in het water
doen.
Mevr. H. B.—v. D. te L. — Zolang er
nog zo veel behoefte bestaat aan
patronen voor eenvoudige, practische
kleding, kunnen wij er niet aan denken, een patroon voor een. avondjapon
te geven. Dat uw vriendin met ons
overhemd-patrocn zo'n succes had,
verheugt ons zeer.
Mevr. W. J. M.^P. te U. Natuurlijk
is het onmogelijk een hooikist te vervaardigen, die voor alle pannen past.
Het beste is er een te maken voor
de pan, die men het meeste gebruikt.
Dit mag gerust een grote pan zijn,
omdat de hooikist dan ook voor
kleinere pannen geschikt is. De open
ruimte tussen de pan en de bekleding
van de kist kan dan met krantenpapier worden opgevuld.
Mevr. J. W.—P. te 's-G. Het lijkt ons
wat voorbarig, uw bevroren clivia weg
te gooien. Wellicht is de plant nog
niet helemaal dood. Het was erg onverstandig, haar zo uit de koude
kamer bij de kachel te zetten. De
overgang van koude naar warmte had
veel geleidelijker moeten, geschieden!
Mevr. W M. de G.—B te Z. Het door
u bedoelde boekje „Wenken voor
moeders bij kinderziekten". is< geschreven door mevr. G. D. Vis—'
Duyvis, oud-verpleegster van het
Sophia-kinderziekenhuis te Rotterdam. Het is uitgegeven door de Mij.
voor Goede en Goedkope Lectuur te
Amsterdam.
Mevr Th. H.—W. te D. Om de voedingswaarde behoeft men heus geen
justabletten te gebruiken — zeker
niet om het vet, dat er volgens uw
vriendin tri zou zijn verwerkt. Deze
tabletten of blokjes hebben uitsluitend aromatiserende en bindende
eigenschappen.
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Grondige voorlichting omtrent een
hygiënisch gebruik van de vaatdoek
heeft veel verbetering gebracht. Het
best is voor het bordenwassen een
vatenkwast te gebruiken en voor het
afvegen van tafel en aanrecht een •
werkdoekje.' dat geregeld in de was
komt en na uitspoelen een plaats onderop het doekenrekje krijgt. Voor dit
doel zijn goedkope doekjes van klein
formaat. 45 bij 45 cm., verkrijgbaar. *
Het gebruik van speciale pannedoeken mag geen overbodige luxe genoemd worden. Hiervoor kan een
goedkope doek gebruikt worden van
katoen, terwijl de droogdoek minder
vuil wordt en minder slijt.
Vooral werkdoekjes worden vervaardigd uit wit en„grijskleurig garen. Dit
laa'tste moet ongebleekt linnen nabootsen. «Doeken kunnen soms „gezoomd" gekocht worden. Let dan op
een goed afhechten der stikdraden,
men voorkomt dan het vroegtijdig
stuk gaan der hoeken.
Lussen moeten langs en op de zoom
genaaid worden (geen uitsteken bij 't
vouwen). Ze .zijn steviger bevestigd:
de zoom is driedubbel en op een andere plaats aangebracht, hecht men
ze op enkele stof vast. Ook geen lussen „schuin" opnaaien, door ongelijk
krimpen van doek en lus in de v/as,
krijgt men een lelijke punt aan de
doeken. Zet aan iedere doek 2 lussen,
zodat bij stuk gaan van één lus. de
doek toch opgehangen kan worden.
De doeken behoren zo nodig gemerkt
te worden K in de linkerbovenhoek.
Wanneer we d€'doek 20 voor ons leggen, dat de zelfkanten links en rechts
zijn Lettertjes, op band geweven, behoren op de verkeerde kant geplaatst
te worden. .
Nieuwe doeken behoren voor 't gebruiR gewassen te worden; men houde
ze echter afzonderlijk en wasse ze
niet met ander wasgoed tezamen
Nieuwe gekleurde goederen geven af,
ook als ze indanthren geverfd zijn.
Een voigence maal iets over net onderhoud en het wassen van. droogdoeken.

toen heersende wasmethode bestand.
Kleur en patroon van doeken zijn
eveneens van belang. Een rek met
frisse doeken ziet men graag. WanGlaswerk zonder strepen, mooi glan- neer voor vele doeleinden afzonderzend aardewerk, goed glimmende Ie- s lijke doeken gebruikt moeten worden,
Pels en vorken geven een verzorgd lette men op variatie vooral in kleur.
Tegenwoordig zijn de gekleurde draaanzien aan de gedekte tafel.
den meest indanthren geverfd, zodat
Waar we op letten bij 't kopen van verschieten uitgesloten is. Wanneer
doeken.
voor deze wijze van verven bij het
a. linnen:
kopen niet ingestaan, wordt, neme
b. half linnen;
men liever rode dan blauwe ruiten en
c. katoen
strepen; deze blijven beter in de was.
Om vaatwerk goed te kunnen drogen, Doeken komen gebleekt en 'ongebleekt
moet de doek vlug en veel vocht op in de handel. Linnen en katoen hebkunnen nemen. Wassen we in flink ben van bleken veel te lijden, terwijl
heet water af (elk stuk dadelijk ge- ze duurder zijn aan ongebleekte, omheel onderdompelen om barsten te dat ze meer bewerkingen moeten onVoorkomen) /en drogen we het vaat- dergaan. Mooie, niet dure en sterke
werk, terwijl het nog warm is, dan is doeken worden uit ongebleekt linnen
bij gebruik van een goed stel doeken, vervaardigd, versierd door gebleekte
een mooi resultaat verzekerd.
en gekleurde draden. Deze ongebleekte
Een zuiver linnen doek neemt snel doeken worden op de duur wit.
vocht op, pluist ook niet, zoals de ka- Ongebleekte katoenen doeken komen
toenen doek. Linnen is als grondstof weinig voor, bestaan echter wel. Ook
voor droogdoeken te verkiezen en verft men katoen in de kleur 'van ongeen huisvrouw zou ooit andere doe- gebleekt linnen om ze duurder te
ken gebruiken, indien de hoge prijs kunnen verkopen. De verdikkingen
geen beletsel was. Nu de vlasteelt de wijzen.weer de ware grondstof aan.
laatste jaren zo energiek onder han- Linnen kan niet zo spierwit als kaden genomen wordt, bestaat er, grote toen gebleekt worden. Een vrij wit gekans, dat de linnen doek spoedig bleekte linnen doek is duurder, omdat
onder ieders bereik komt.
deze meer bewerkingen heeft onderVan de korte vezels, die bij de ver- gaan, minder sterk, omdat de grondwerking van vlas -afvallen, worden stof door het bleken veel geleden
eveneens draden gesponnen -en deze heeft.
tot weefsels verwerkt. De doeken .hier- In een boos gerucht, staat'de z.g. vavan vervaardigd, zijn wat grover, heb- tendoek of schoteldoek. zoals ze in het
ben wat meer verdikkingen in de Noorden van ons 'land heet. De doek
weefseldraden, maar drogen zeer goed. ' voor alles, borden werden er mee geOok zijn ze, beduidend goedkoper dan wassen, tafel en.aanrecht mee afgede linnen doeken, die uit de lange nomen. Werd er op de grond gemorst.
vezels vervaardigd zijn.
dan kwam de vaatdoek er aan te pas,
De katoenen doeken drogen 't minst. ja. soms werden wel kleverige kinderWel tracht men, door de draden vrij handjes en mondjes! er mee afgelos te te spinnen. en het weefsel po- veegd. Deze doek werd nooit uitgeJ COLLENTEUR
reus te maken, die vochtopname iets • hangen om te drogen of met de was
(Nadruk verboden.)
te verbeteren. Katoenen doeken zijn gereinigd.
Wel de helft goedkoper dan linnen'
doeken.
Hoe we een linnen doek van een katoenen onderscheiden.
Men houdt de doek tegen het licht.
Vertonen de lengte- én dé breedtedraden verdikkingen, dan hebben we
Vindt u de kleine driejarige niet
met zuiver linnen te doen. Lopen de
lief in haar nieuwe jurk? Zij is zelf
verdikkingen in één richting, dan
verrukt over haar nieuwe aanwinst.
hebben we half-linnen. Komen er
Vooral het feit, dat zij zakken op
geen verdikkingen voor, dan hebben
haar jurk heeft, vervult haar met
We of, met katoenen doeken of met
grote voldoening.
zeer fijne linnen doeken te doen. De
i
Het is een heel eenvoudig modelPrijs wijst dan wel uit of linnen of
letje, maar staan eenvoudige klekatoen gebruikt is.
ren onze kleintjes niet het aarDe verdikkingen ontstaan, doordat
digst?
bosjes vezels in elkaar, gelegd worden
°m er een draad van te kunnen spinFigu*ur 1. stelt het rugpand met
nen. Linnen vezels zijn wel 70 a 80
rugstuk voor. Figuur*2. is het voorcr
n. lang, zodat de verdikkingen hier
pand met stuk. Figuur 3. de mouw,
nogal een -eindje uit elkaar liggen.
fig. 4. manchet, fig. 5. kraagje en
Doeken uit korte linnen vezels moefig. 6. zak.
ten dus meer verdikkingen hebben in
Dit
modelletje kan uitstekend van
beide richtingen (mindere kwaliteit).
oude
kleren worden gemaakt. Heeft
De katoenvezel is zeer kort, 2.4 cm.
u geen kleren die vermaakt kunDe verdikkingen in een katoenen
nen worden, dan heeft u aan
. weefseldhiad. liggen zo dicht bij el"nieuwe
stof slechts 1.25 meter va,n
kaar, dat ons oog ze als één .rechte
70 c.m. breedte nodig.
lijn ziet.
Het voorstukje kan met een ritsOok het weefsel van droogdoeken is
v
sluiting worden gesloten; bij drukan belang. Om aardewerk te drogen,
knopsluiting moet men er echter
wordt een gerstekorrelweefsel verko2fi
rekening mee houden, dat 2 c.m.
n, voor fijn porcelein is -een keper
Weefsel meer geschikt. Niet te dicht
geweven één-op-één neerweefsel be- .
z
igt men voor glaswerk.
Droogdoeken komen in 3 maten voor,
60—70 en 80 cm. in 't vierkant. De
tengtekant is gewoonlijk 2 c.m. langer van afgepaste doeken.
Sonas zijn doeken per el verkrijgbaar,
zodat men zelf de lengte bepalen kan
Per doek. Dit zijn gewoonlijk niet de
slechtste soort doeken. In gerstekorrelen keperweefsel komen ze voor, de
Flü.Isrondsof kan linnen of katoen zijn.
van het stuk hebben alleen
een rand langs de" twee lengtekanten.
^ Indië gebruikte men vroeger doeden, gemaakt uit ongebleekt, niet te
dicht geweven keper van 't stuk. Deze
doeken waren sterk en tegen de daar

Een langere levensduur
voor droogdoeken

Vervolg
Correspondentie
Eén van onze jeugdige lezeressen me j. M.
J. Vlet, oud 17 jaar, Rietveld nö 62 te
Delft, wil corresponderen met een werkend meisje van dezelfde leeftijd, dat
liefst zo ver mogelijk van Delft ai'woont.
Mevr. W. v. G. te H. De gele vlekKen in
uw glasgordijnen zijn zeei waarschijnlijk door vocht ontstaan- We zouaen met
het. wassen van deze gordijntjes maar
wachten tot het voorjaar, want j heeft
kans, dat de vlekken er toen weer in
komen. Het is trouwens- OOK beter voor
de gordijnen, ze niet te dikwijls te
wassen
Mevr. J .G H—W. te A. Wat een pech,
dat u tijdens die hevige koude met uw
kookkachel naar de grote kamer moest
verhuizen, omdat er irj het kleine kamertje zo'n ondragelijke roetlucht hing.
We hebben uw klacht voorgelegd aan
een vakman, die ons het volgende mededeelde: In het gedeelte vat dp vijf meter
lange pijp. dat'£001 de muur naai- de
schoorsteen liep, ontstond een dikke
vochtige roetaanslag als gevolg van het
condenswater. Het condenseren van het
vocht, .dat mét de 'rook ait de Kachel
komt (vooral als er, zoali in jw geval,
veel hout wordt geatooKti was onvermijdelijk, 'omdat het bewiste gedeelte
van de kactieipijp door een ijskoud vertrek liep Was ook dit vertrek (evenals
het aangrenzende kamertie, waar de
kachel stond) verwarma geweest, dan
was u zeer waarschijnlijk van deze pech
verschoond gebleven
Mej. S. C. de G. te A. Er is uiteraard
tegen het stoffig worden van boeken in
een open kast weinig te doei.. Wel verdient het aanbeveling de boegen geregeld
v met een ganzeveer stofvrij te houden.
Mevr W. v. d. L.—H. te V. Hef drogen
van de was'is in deze tijd van tiet jaar
inderdaad een moeili.iK' probleem.'
Ook
heeft u gelijk .dat het goec1 „smoezelig"
wordt, wanneer Het bij de kachel wordt
gedroogd, bfet beste kunt u de was des
nachts, boven de kachel te drogen hangen, omdat uw „zwart- Jan" dan met
rust wordt gelaten en dan vanzelf ook
minder stof. zal geven.

wij MAKEN EEN KINDERJURKJE
extra voor de overslag worden aan-,
geknipt.
Het mouwtje is ruim en wordt van
onderen in een smal manchetje
gesloten.
Het jurkje op de foto werd met een
taksteekje in verschillende kleuren
afgewerkt. Een heel aardrg resultaat bereikt men ook door zigzagband te gebruiken, dat in alle
mogelijke kleuren is te verkrijgen.
Het knippatroon van dit jurkje
kan tegen f 0.35 aan postzegels
gorden besteld bij de redactie van
„Arbeid", postbus 100, Amsterdam
(CJ. In de linkerbovenhoek vermelden: Patroon.
^
In het patroon van de vorige week is
door technische oorzaken een fout geslopen. In het grootste .gedeelte van .-Ie
oplage is deze reeds verbeterd, maar
enige nummers bevat'ten nog het foute
. patroon.
Dat patroon dient als vervallen te worden beschouwd.
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VOOP OF JEUGD

van Oom Niek
beste neven en nichten
Sjongens, nog aan toe. wat is het
koud, terwijl ik deze regels aan Jullie schrijf! Ik zeg: terwijl ik schrijf.
want het kan best zijn. dat Het weer
lente is als jullie deze woorden onder
de ogen krijgt Juilie nebt misschien
wel eens gemerkt, dat ik altijd een
poosje acntei Hen met miin praatjes
Dat kan niet anders - daar zijn technische redenen voor zoals wi.1 dat
noemen Die zelfde techniscne redenen zijn er de oorzaak van. dat iullie
niet dadelijk antwoord krijgen op je
brieven of verzoeken en Ik geel je de
plechtige verzekering dat daar 'heus
niemendal aan te veranderen is "Anders haa de hoofdredacteur dit al lang
gedaan - geloof me maar Toch zit
er ook wel iets prettigs m. dat m'n
babbeltje later in druk verschijnt dan
het is geschreven. Het doet me nu al
plezier, als ik eraan denk. dat jullie
m'n kou-verhaal misschien zullen
lezen, als de lente al weer in de lucht
Is — als het misschien zo warm wordt,
dat je het eigenlijk een beetje dwaas
vindt, dat je moeder nog altijd maar
wil. dat je niet een jas of matitel aan
naar schooi toe gaat Hoe het zij: op
het ogenblik, dat- oom Niek zit te
schrijven is het koud — bitter koud.
Thuis zijn alle kranen stijf bevroren
en we behelpen ons zo goed en zo
kwaad als dat gaat met het water,
dat we bij de buren, die nog wel een
waterleidingkraan hebben, die z'n
plicht doet. van tijd tot tijd halen.
We zijn razend zuinig op dat water
omdat je niet telkens dg buren wil
'lastig vallen en we zullen het ogenblik zegenen, dat de kraan weer lopen
gaat — zonder dat we door gesprongen
waterleidingbuizen
overstromingsnarigheid krijgen We hebben

het koud... twaalf, veertien graden
onder nul staat de thermometer en
zelf staan we met koude voeten op
de tram te bibberen!
„Lach uit die oom Niek!" roepen mijn
neven en nichten. „Lach uit! Hij
heeft het koud! Man! We hebben nog
nooit zulk mooi ijs gehad: keihard
en zonder sneeuw — echt fijn, gezond ijs ':
Lachen jullie maar — oom Niek
lacht ook Want je begrijpt best, dat
als thuis de waterleiding is bevroren
en als tante Cor zegt, dat we de
kachel toch maar niet zo heel hard
moeten laten branden, omdat we die
des avonds beter een beetje extra
kunnen opstoken, dat oom Niek niet
binnen blijft zitten te kleumen Niks
hoor! Hij zal wel wijzer Wezen. Als
het ijs er tóch is, dan móet je ervan
profiteren en er is dan ook haast
geen dag voorbij gegaan, of Oom' Niek
lifeeft schaatsen gereden. Ik heb daarmee geweldig geboft. Want verleden
jaar heb ik mijn oude schaatsen afgedankt en een, paar nieuwe gekocht.
Ik had dat nieuwe spul keurig inge' vet — ook de riemen — weggelegd en
nauwelijks was het ijs betrouwbaar
of ik heb As schaatsen te voorschijn
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gehaald. Dat zag er prima uit. Ik zeg
maar zo: als je een goed spulletje
hebt, moet je er voor zorgen, dat het
goed blijft M n ijzers zat geen roestplekje op en m'n riemen waren nog
net zo soepel als toen het geval nieuw
was
En dan maar rijden, jongens Ik geloof niet. dat er een mooier sport is,
dan schaatsenrijden of het zou — in
de zomer — zwemmen moeten zijn.
De eerste keer reed ik op een ijsbaan.
Ik houd niet zo erg van baantjes
rijden maar ei was anders geen gelegenheid, wüde ie niet de kans lopen,
verdronken te worden thuis gebracht.
En aan dat laatste heb ik een hekel!
Ik reed dan op die ijsbaan, die eigenlijk ook al een dag te vroeg open was
Want nauwelijks Kwam er wat meer
volk rilden of er ontstonden gaten in
net ijs die telKens ais er een paar
mensen in de buurt kwamen net
water op de ijsvloer deden bobbelen
Er ontstonden ook enige scheuren en
een van die scheuren zag ik niet vlug
genoeg Ik had nog al wat vaart —
ik. kwam met m n schaats in die
scheur - net leek wel, of de schaats
van mijn voet werd gewrongen en
voor ik goed en wel wist, dat ik in
een scheur zat. sleepte ik al dwars
over de baan heen., recht op zo'n
bobbelende, watergevende bilt aan.
Deksels, wat stond ik weer gauw op
mijn benen en ofschoon ik m'n heup
lelijk had bezeerd — je moet rekenen,
dat oudere mensen altijd veel pijnlijker vallen dan blagen als jullie reed ik dadelijk weer door, net alsof
er niets was gebeurd Dat heupbeen
doet nog pijn als ik er op druk. maar
het heeft me er toch niet van weerhouden, er dagelijks op uit te trekken
Ik heb wei eens gedacht, dat ik het
druk had. maar in die ijstijd bleek
me, dat ik .nog heel wat vrij kon maken, al zei tante Cor ook verwijtend,
dat ze me zo weinig thuis zag..
Het prettigste is van schaatsenrijden,
dat je de wereld eens van een andere
kant uit kan zien. Zo rijd ik ook
graag over sloten die niet door anderen worden bezocht. Dan vind je telkens wat anders: mooi ijs, koekrjs,
stroef ijs en spiegelgladde stukken,
waar voor je nog niemand is geweest.
Die sloten, dwars door de besneeuwde velden., dat was je ware! Zo
suisde ik in m'n eentje over een brede
vaart toen sik.. voor de tweede keer
kwam te vallen. Hoe dat mogelijk was,
weet ik niet. Misschien
lag er wel een
stukje riet, dat ik1 niet zag. In elk geval: dajir ging Oom Niek weer eens...
onderuit. En weer... juist voor een
bijt was hij' uitgesuld. Ja, dat was
grappig. Ik had me helemaal niet bezeerd, maar toen ik overeind was gesprongen, zag ik... een eend, die
doodbedaard in dat wak naar me zat
te kijken en die me scheen te willen
vragen, hem een beetje gezelschap te
. komen houden. Als jullie zó Oom Niek
hadden gezien, dan had ik vast en
zeker nog veel meer tekeningen ontvangen. Dat zouden dan allemaal caricaturen oftewel spottekeningen zijn
geweest. Er waren bij de inzendingen
op de tekenwedstrijd wel een paar
tekenaars, die een caricatuur van m'n
portret hadden gemaakt, maar dat
was toch niet hun bedoeling geweest.
Dat kon ik wel zien. Toch was er, tot
vreugde van tante Cor, niet één tekening bij, die op mij leek Dat neem
®ik m'n tekenaartjes helemaal niet"
kwalijk: had ik er nu bij verteld, dat
oom Niek een bril op had, dan had
ik allemaal tekeningen van meneren
met brillen op gekregen. Of als ik had
gezegd, dat oom Niek er al lelijk kaal
bovenop begint te raken, dan had ik
een hele serie bilj artbalhoofden ontvangen. Indien ik had geschreven:'
oom Niefe heeft een baard, dan zou
yj waarschijnlijk een tweede massa
Sinterklaaen hebben gekregen. Het
aardige was juist, dat jullie, je zelf
maar een voorstelling van mij moesten vormen en toen ik zo de plaatjes
bekeek, heb ik bij mezelf gedacht: ik
sta er niet slecht op bij jullie. De
niet-tekenaars lieten zich ook niet
onbetuigd — lang niet. Op het 'Aardrij kskunde-raadsel kreeg ik een grote

serie goede oplossingen Die luidden:
Biervliet, Montioort,
Steenbergen,
Warmond. Boekeio. Het beroep van TT.
Seerva was Veearts, dat • van Jan
Loutsir journalist.
De hoofdprijzen
werden gewonnen door:
l ARIE BAKKER, j., 12 j., Graaf
Plorisstraat 14 Schiedam (Tekenwedstrijd)
2. ROELOF DE WITH, J., 12 ]., Terband 211, bij Heerenveen (Aardrijkskunderaadsel)
3. ALIE STUIJ, m., 10 j., Wapenstraat 33b, Rotterdam-Z. (Voor de
naamkaartjes).
T r o o s t e n / o f e r e p r i j z e n kregen: Jan Lenstra, j., 5 jaar, Middenstraat 53", Sappemeer; Jacob Arie den
Hoed, j., 9 j.. Paulusweg 91, Hendrik
Ido Ambacht; Martinus v. d. Meer,
Hollandiabuurt 19, Scharstenbrug bij
Joure (Fr.); Cornelia Gross. m., 11 j.,
Mijnsheerenpiein 47B, Rotterdam;
Dini Helj, m., 11 j., Huijgensstraat 77,
Hilversum; Kees N. v. Kervinck, j., 7
j., Dorpsstraat B 217. Wemeldinge.

De nieuwe pri/sraadse/s
zijn niet zo heel moeilijk. Ik verwacht
dan ook een groot aantal inzendingen.. Denk er aan: naam, adres, leeftijd, j. of m ook in je brief te vermelden. Stuur je oplossing (en) zo
s p o e d i g m o g e l i j k , doch in elk
geval vóór 19 Februari aan Oom Niek,
Postbus 100, Amsterdam-C. Zo — daar
gaan we dan Het eerste raadsel is
gemaakt door m'n neef Arend Jan

Boerman te RUssen Het is een invulraadsel
1. Rivier In Utrecht.
2. Schrijf je mee
3. Provincie.
.
4. Plaats in Noord-Holland.
5 Werktuig (staat bijv. in een
stoomboot)
6 draag je aan de voeten.
7. Jongensnaam

l
I

Heb je de hokken goed ingevuld, dan
moet je ergens de naam van e«n
goeden kennis vinden
Het tweede raadsel maakte m'n neef
Wim Riedijk. Rotterdam-Z. Uit de
volgende namen moet je de namen
van dieren samenstellen
1. An Kroege; 2. Nol Fita; 3. Ab
Ivaan; 4. Ali Pardu; 4 Ari Dermods,
Het derde raadsel — dat worden weer
drie hoofdprijzen --- Is het gemakkelijkste van alle. De woordjes van
kolom 2 moeten zó -achter clie van .ie
eerste kolom worden gezet, dat zij
z e v e n goede woorden vormen.

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
De dankbare meeuwen

Een grappige film
•
Regie en tekst N. J. P Smith

Beeld van Jan Lutz

Voor de meeuwen, Kareltje.

Dat sullen ze lusten!

Toe maar jongens

Drommels daar waait m'n "dos weg.
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We móéten hem hebben.

Met open armen ontvangen.,

Il-

Voeder de vogels doelmatig
en
l

an
«n

Het deed me groot genoegen
dat een groot aantal neven en
nichten mij schreven over het
voederen van vogels in de winter Daaruit blijkt, dat velen
nog wel iets te missen hebben
voor onze gevederde vriendjes.
s
Voor de jongens en meisjes, die
l eigenlijk met goed weten, hoe
"\ • zij „dat zaakje" moeten aanpakken, laat ik nu hier volgen
een gedeelte van eert brief, die
ik van efm groten neef. van
meneer K Jorritsma te Amersfoort, ontving. Want als wij
vogels in de winter voederen,
dan is het aardig dit met overleg te doen.
Lees nu. wat meneer Jorritsma
aan Oom Niek schreef en......
handel ernaar!

set
de
ien

..Er zijn allerhande vogels, die onze
hulp in de winter nodig nebben. Voor
Öe kool- en pimpelmezen hangen we
AÜ
ids. een bakje aan vier touwtjes op: een
eer bakje van 30x15 cm Daarin kunnen
We kaaskorstjes, vogelzaadjes, ook
ser
an j onkruidzaden en zonnepitten doen
de Géén andere vogel waagt zich op dit
zij , slingerende gevalletje. maar de mefcen — 't is om te schateren hoe han<Üg ze op de ongeveer 3 cm. hoge rand
blijven zitten hameren op de omhul-

utz
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sels van de zaden. Jong en oud kunnen ervan genieten.
Overigens kunnen we een vaste voertafel maken met een randje er omheen tegen het afschuiven van het
voeder Verder wordt op de 4 hoeken
een latje gespijkerd en als het nodig
is in het midden aan de buitenrand
nog een paar Daar spannen we een
zwarte draad naaigaren omheen en
we zien dat de mussen, die als de dood
zo bang zijn voor die zwarte draad,
andere . vogels niet verdrijven door
hun druk en dikwijls vechtlustig 'gedoe. Wij helpen dus de nuttiger soor'ten het meest en
de mussen weten
zich wei te redden, dieven die ze van
nature zijn!
"Vandaag had ik zowaar een Glanskop-mees op het voederbakje. Dat
komt in de stad niet vaak voor: ik
heb ze nooit veel gezien in 20 winters.
Dit komt wel voor, als men tegen een
bosrand woont. Overigens komen
roodborstje, heggemus, pimpel en
koolmees, mere) en vink met spreeuw
en vaak nog anderen op ons heem.
Een beetje water, met wat suiker,
tegen bevriezen, is in de lodp van de
dag ook een welkome traktatie.
Dat is. wat verzorging betreft Let
verder eens op de boorriklever en het
boomkruipertje en op vele andere
soorten. Hoe meer vogels men te zien
krijgt en hoe meer men zich laat wijzen, des te leuker is de sport om ze te
leren zoeken en kennen."

Kolom 2
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En nu begin ik aan
imin briefwisseling
Mientje Blok te Epe en Met-je Brander
te Grijpskërk hebben lelijk pech gehad.
Mientje werd ziek toen er ijs was. Ze
heeft haar schaatsen maar één keer. heel
tentjes onder gehad... op bed. Met Met]e
*as het al niet veel beter gesteld. Die
-brak zes weken geleden een been Te
hopen
is dat beiden nog konden rijden —.
^at ze helemaal beter waren voor tiet
ys was verdwenen. Toen er bij ons heel
veel
sneeuw was gevallen, ben ik er met
"eg en Ron op de slee op uitgetrokken.
P&t viel ons niets mee — Ron helemaal
Wet. Dien verloor ik op een gegeven ogenWik: toen ik omkeek lag hij een heel
^irid terug, in een sneeuwberg te spar^telen
en., te schreeuwen!
Sil
3 Hoekstra te Beetsterzwaag geeft het
öl
«ivenvoer. dat over wa? sebleven nu uit
Voor
..gewone" vogels. Daar heeft Sip
Plezier van: er is al eens een roodborstje
bi
nnen gevlogen Het voederen van vogels
gep
ft altijd plezier De zus van Sip,
Sfietje,
schreef me tenminste, dat er ook
Ve
el vinken en soms raven en fazanten
°P het voedsel afkomen. Het moet een
mooi gezicht zijn. al die verschillende
vogelsv aan de maaltijd.
dendert Messemaker te Scheveningen
•noe^t
een jaar lang in een sanatorium
v
erbiijven Ik geloof dat Leendert nu
*eer helemaal in orde is. Gefeliciteerd
™et OP veriaardag van 1e zelf én van je
cer
Maria Halbertsma. Nw Scheemda: Ook
n
°g gefeliciteerd. Wat een serie cadeau's
had
jij gekregen Denk er om: een brief
aa
n vader gaat vóór Oom Niek Vader
mag
ie nooit overslaan.
J
acob Ane den Hoed. H. L Ambacht: Ja.
te leeftijd, naam en adres ] of m. moeten er altijd bij staan. Was die lichte kou
°P
tijd over?
v
an willie Halmans te Grave Krees ik —
a
's. „geachte meneer" — tien. groeten in
é6
« keer Dat was wat je noemt: raak.
^n ,raadsel? Geen sprake van: hier is
06
oplossing: Wil heeft nog vijf zusjes
e
n twee broertjes. Tien' groeten terug —
°ófc aan vader en moeder.
Ja.ntie v. d Berg.- Bedum: Ik wou, dat ik
ook een varken van 200 pond op m'n verjaardag
kon laten slachten. Wat zullen
lu
"ie smullen! Nog met vader gefeliciteerd.
Marie van den Berg. Rotterdam Wat Ie
'eert is nooit WPS Al? vader ziet. 'dat ie
* heel veel plezier in tekenen hebt, zal hij

me nogal niets! „Bent u wel eens van
school. gestuurd, vroeger?" Ik schrok gewoon van zó'n vraag. Tegen m'n oudpre
zoons^en dochters zegt oam Niek altijd:
toen ik zo oud was als jullie was ik altijd
braaf en zoet Nooit guig ik naar school
of m'n huiswerk was tfPlemaal af In de
tram of voor school hoKde ik nooit wat
na te kijken.'" Van school gestuurd. Eerlijk:, zó ver heb ik het niet gebracht. Wél
ben ik eens een keertje" weggelopen. Mis• schien vertel ik her mille eens als ik
zekerheid heb dat miin ovirlpre zoons en
dochters dat vprhaal niet lezen
Arend. Jan Boerman te Rijssen begrijpt
nu wel. dat het antwoord we! eens langer
uitblijft dan hi.1 gedacht heeft Technische redenen. Daardoor zal het misschien
ook nog een tijdje duren, voor je zelfgemaakte raadsel wordt geplaatst Maar
her komt wél Geduld maar.
Willy van Zwol. Amsterdam: Bedankt
voor de mooie kaart. Reg was er verrukt
mee. Ik zal, lou een geheim vertellen: ik
houd zélf óók zo van proeven Als tante
Cor in, de keuken met iets lekkers bezig
is. stuurt ze mi.i eruit omdat het altijd zo
lang duurt voor ik weet of hè' wel lekker is. beweert, zij. A1.5 jij later zelf kookt,
kom ik helpen proeven. Dan komt er
zeker niets op» tafel!
Tot slot: allemaal de groeten van
OOM NIEK.

CORRESPONDEREN
EN RUILEN
Corresponderen
willen: Preek
Koopman, m 15 j.. Heiligesteeg 43'
Kampen: Jantje v d Berg m.. 14
1.. Lageweg 24. Bedum. Gr (liefst
met meisje \ uit -Noord-Holland):
Maria Halbersma. m., 13 j., Hammerikkeweg 24. 't Westeind. Nw. '
Scheemda 'met meisje uit Friesland): Roelof Jan Lenstra. j., 13
j., Middenstraat 53'. Sapöemeer;
Nelly Dijkstra, m.. 14 j., Koningstraat 3c, Den Haag (wil ook buitenlandse geldstukken ruilen): Roelof Jan Lenstra i.. 13 1.. Middenstraat 53*. Sappemeer: Willem
Siertsema, J., 14 1.. Wilhelminastraat A-82. Oldehove (Gr.>
R u i l e n wil: C Groenewout, 1..
12 J.. Westenbeekstraat 15c. Rotterdam-C. (postzegels): Kees Reneman. 11 l. Noorder Amstellaan 68
huis. Amsterdam 2 (postzegels).
Annie Spierenburg, Amsterdam
moet haar verzoek herhalen en
daarbij haar leeftijd opgeven. De
tweede fput was. dat ze mij enige,
óók verouderde bonnen . stuurde.
Bonnen kan ik niet g'ebruiken.

DOOD' 8ACTESIÊN BfvOBDEDl GENEZING

l

MgSHB.'Lfg*n4J.».M;||M| k
Ambtsnaren en vast par tic ia, et personeel tot maandinkomen ZONDER BORG
Wettelijk tariet Vlug en discreet.
•
Inlicht en afwikk. mondel. ot scnrlftel. |
Rotterilam-C.: Mauritswex 45:
,
Amsterdam-C.: Sarphatisti-aat 3G;
s-Graveiiliage: Riviervisclimarkt 4.
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DRAAG GEEN
.BREUKBAND!
Ka veeljarige ondervinding Is een
Breuk v er b and-Apparaat gemaakt, hetgeen
alle Breukbezweren wegneemt.
10 DAGEN OP PROEF!
Wanneer U bij Uw breukinden bijna alles
zonder succes hebt geprobeerd, aarzel dan niet
van dit aanbod gebruik te maken. Waar alle
andere behandelingen hebben gefaald, hebben
wij de beste resultaten met het Brooks Luchtkussen-Apparaat kunnen bereiken. Dit Apparaat
brengt onmiddellijke verlichting. U kunt ziek
weer bewegen en arbeiden als voorheen*

Foto C f. Brooks
Het Apparaat wordt nauwkeurig volgens Uw
maat gemaakt — er wordt dus met het individueele karakter van Uw breuk rekening gehouden. Vandaar de bijzonder gunstige resultaten*
Wij zenden het U met den absolutcn waarborg,
dat het U zal voldoen of wij zenden U het geld
terug. Daar het U op 10 dagen proef wordt
toegezonden, hebt U ruimschoots de gelegenheid te beoordeeiep of onze belofte waarheid
bevat Schrijf dus nog heden en stuur onderstaande coupon in, waarop onze geïllustreerde
brochure U gratis wordt toegezonden. Wanneer
U die gelezen zult hebben, zult U de overtuiging hebben in Uw eigen belang deze proefneming te moeten doen. Vul dus onderstaande
coupon in en post die nog heden*

je vast en zeker tekenles laten geven. Ik
vond je tekeningetje aardig.
Jannie v. d Graat, Rotterdam: Reg is 26
Januari vijf jaar geworden: Ron is nu
drie. We hadden toch pas een tekenwedstrijd?
— Gratis Informatie-Coupon
Marie Oosterhof, Doornspijk: Ja, naar de
Brooks Breukapparaten Bedrtyf
markt ben ik met die schuit ook geweest.
Singel 25 < t 7 ( M > Amsterdam
Hoe dat ging vertel ik later misschien
wel eens. Help me dat maar onthouden.
Gelieve mij te zenden» franco per post»
Eetie de Groot te Den Dolder is een handig meiske Zij heeft uit een oude lurk
verband- Apparaat, ca Uw 10 dagen
van haar moeder een nieuwe voor zichgratis proef.
zelf gemaakt. Dergelijke dingen doet
tante Cor ook. Reg heeft een prachtige
Naam* ~~jas aan, die uit een mantel van m'n zus
Aarts t .......~
is eemaakt Ik vind dat reuze knap. •
Martin Boer. Amsterdam: Leuk. dat/ je
twee, tekeningen stuurde. Reg en Ron
willen toch altijd hetzelfde hebben. Ik
moest Ron uitvoerig vertellen wat een
uil was en Reg vond die margrieten
prachtig. Zo waren ze beiden tevreden.
JUWELIER
Clara v. d Schaaf te Bussum mag de
raadsels gerust naar haar zieke broertje
Opgericht
1850 Eigen Atelier
in het Rusthuis sturen. Als de oplossin- AMSTERDAM
gen dan maar niet te laat bij mij komen
Telefoon 37658
Kal verst raat l
Maria Rooij akkers, Tongelre wordt be- DEN HAAO
dankt voor haar extra brief en -tekening. Hoogstraat 2Ï feleioon 111757
Reg beweerde, dat de kinderen in bed
ziek waren!
Grietje de Haas, Sliedrenht: Het zijn
mooie liedjes, die jij op school leert.
De brief van- Nettie van Lonkhuysen te
Haarlem bewees me," dat ook kinderen Wenst gij voordelig tegen brand en inbraak verzekerd te worden? Wilt gij
lelijk op het ijs kunnen vallen. Een vrien- advies om uw spaargeld solide-te beleggen? Wendt U zich dan zonder enige
dinnetje van Nettie brak daarbij een
verplichting tot de
sleutelbeen. Hoe is het nu met dat
MAKELAARS PETRUS N. VAN BRUGGEN & ZN.
meisje?
P i e t j e S t e e n k i s t te Blerick wordt gevestigd sedert 1883. Regulierssracht 33. Amsterdam, tel. 34703-36941-51489.
bedankt voor de aangeboden hulp Maar
ik eeloof óók niet. dat het zal gaan."
Pietje. /
Martinus v A Meer, Scharsterbrug:
Graag ook de oplossing van je zaridloperraadsel.
Freek de Waal, Dordrecht, ja. het zit
Bérus lelijk in de benen. Echt lammer,
want het is zo'n lief beest, die dol is op
Ron en Ree
Dames en mets/es
Elma van Dijk. 's-Gravenhage: Jij noemt
^CIIIUOLIVVIU
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£Róe/o/ Citroen

ZOEKT GIJ EEN WONING?

ENSA1D helpt U tijd, geld
en punten besparen!

maakt nu thuis zelf uw kleding

De sneeuw
De sneeuwvlokken vallen
Ze bedekken huizen en -wallen
Ze vallen op de weg, want ze weten
heg noch
De kinderen glijden
Of ze gaan sleetje rijden
O. daar valt er een,
Gelukkig is hij al weer gauw op de been.
Het wordt donker, de avond komt.
Het kindergejoel verstomt
Jongens én meisjes gaan slapen
Om morgen blij te ontwaken.
C. Groenpwout (J.) 12 laar
Westerhpokstr. 15c, Rotterdam (Zuid).

speciale

machtiging

deze regels worden aan ons
uitbetaald Totaal dus rte cent
Sn seeo bon inaenden doel)
vermeldt .266"

Zendt onderstaande bon en 30 cent postz
(4 x 7£ cent ot 10 x 3 cents postzegels»
aan Ensaid-instituut
FolsteegslnEei 54.
utrecht, en wil zenden O een moo1 boeB rnet
100 maten en modellen en 'n gratis aooaraat
om ü te laten ?ien noe eemaKfceiiiS O
THUIS ZELF alle Kleding feunt maken en
vermaten
Doet de zegels in een envelop met deze oon.
of plakt ze OP een briefkaart zoals niernaast voorbeeld

BON 266
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Filmvoorstellingen

AMSTERDAM

Vertoond wordt ..VADERTJE LANGBEEN', een Nederlands sprekende film
met Lilly Bouwmeester In de hoofdrol.
De toegangsprijs bedraagt 25 cent voor
georganiseerden en hun huisgenoten en
35 cent voor ongeorganiseerden.
Voor de eventuele kindervoorstellingen
bedraagt de 'toegangsprijs 15 cent voor
kinderen en 25 cent voor begeleiders.

Toneelvoorstelling
„Het Paard van Troje"
Dit blijspel In 3 bedrijven van. Henk
Bakker wordt opgevoerd , door De
Schouwspelers, spelle'xlmg Johan Boezer.
Medespelenden zijn: Johan Boezer, Riek
Berkhout, Alma van Brussel, Tonny ,
Verwey, Helene Plato, Cilly Bach, Gerard
Arbous, Al), v. Vegten, Nanny Jenuinss.
Toegangsprijs bedraagt 50 cent voor georganiseerden en hun huisgenoten; 80
cent voor ongeorganiseerden, a.r. inbegr.
en een beperkt aantal werklozenkaarten
v^an 10 cent.
HAARLEM

VRIJDAG « FEBRUARI

Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Kruisweg 74 en 's avonds
aan de saai. .
LEIDEN

DONDERDAG 12' FEBR.

Tivoli. aanvang 7.30 uur n.m. Kaartverkoop: Hoofdstraat 178 en 's avonds
aan de zaal.
HENGELO

VRIJDAG 13 FEBRUARI

^Concertgebouw, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop : Reitzstraat 12 en 's av.
aan de zaal„
ALMELO

ZATERDAG 14 FEBRUARI

't Groenendal. aanvang. 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Wierdenschestraat 22 en
's avonds aan de zaal.
DEVENTER

ZONDAG 13 FEBRUARI

Help U Zelven. aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop . Singel 18 en 's avonds a.
ie zaal.
Bc volgende, plaatsen van «Je/e tournee
worden in 'het volgend nummer van
„Arbeid" bekend gemankt.

ZATERDAG 7 FEBRUARI

Stadsgehoorzaal, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Herengracht 34 en des
avonds aan de zaal Werklozenkaarten
kosten hier 2O cent.
DEN HAAG

ZONDAG 8 FEBRUARI

Geb. Kunsten en Wetenschappen, aanvang 7.30 uur n.m. Kaartverkoop: Dr.
Kuiperstraat 10, Vreugde en ArbeidInlichtingenbureau aan de Hofweg en,
's avonds aan de zaal.
DELFT

MAANDAG 9 FEBRUARI

Stadsdoelen, aanvang 7.3O uur n.m.
Kaartverkoop: Oude Delft 201 en des
avonds aan de zaal.
BREDA

WOENSDAG 11 FEBRUARI

Concordia, aanvang 7. 30 uur n.m. Kaartverkoop: Spadestraat 53 en 's avonds a.
d. zaal.
TILBURG

DONDTSRÜAG 12 FF.BR.

Stadsschouwburg, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: dagelijks vanaf 7 uur aan
de k(assa van de Stadsschouwburg.
DORDRECHT

VRIJDAG 13 FEBR.

Zang- en dansrevue
Medewerkenden : Rodi Roeters. conférencier sneltekenaar, goochelaar De
Wilco's. acrobaten duo; Jetty Danieüe.
cabaretiêre; De Bofa's, danspaar: Johny
Dnysrleiker. accordeon-virtuoos; J. Ramaker violist en P. Srluvarz.
Dit gezelschap trad gedurende 4 maanden met groot succes op voor de Nederlandse arbeiders, welke in Duitsland en
Frankrijk werkzaam zijn.
Toegangsprijs: 35 rent voor georganiseerden en hun huisgenoten: 50 cent voor
onseorganiseerden a.r inbegr. en een
beperkt aantal werklozenkaarten van 10
cent.
APPINGEDAM V R I J D A G fi FEBRUARI
Hotel Kraatóia. aan van <r 7.30 utir n.m.
Kaartverkoop: Broerstraat. 15 en des
avonds aan de zaal.
HARLINGEN

ZATERDAG.,7 FEBRUARI

Kimstmin, aanvang 7.30 uur n.m. Kaartverkoop: Singel 162 en 's avonds aan de
zaal.

Schouwburg, aanvang 7.3O • uur n.m.
Kaartverkoop: Midlumerweg 19 en des
avonds aan de zaal.

EINDHOVEN

ROORDAHI.MZEN

ZATERDAG 14 FEBR.

Gebouw .Voorwaarts, aanvang 7.3O uur
n.m. Kaartverkoop: Edelweisstraat 134
en 'e avonds aan de zaal.
De overige plaatsen van dez« tournee
•uortlen in het volgend nummer van
„Arbeid" bekend gemaakt.

Cabaret-Revue
„Lach je zorgen weg"
Frfrry's Ensemble komt met een dolkomische cabaret-revue. waaraan medewerken: Tini Lavell, de van Avro's bonte
tiei'n bekende cabaret-ster; Ferry, Neèriauds meest populaire tekst- en toondichter; Piet Leenliouts, Neêrland's beroemde revue-komiek; De :i Jacksons,
accordeon-virtuozen; Jan Dantino, pianoen accordeonvirtuoos.
Dol-komische soli's, duo's, trio's, humor,
zang, dans, muziek. Drie uur lachen
wordt verzekerd!
De toegangsprijs voor alle voorstellingen
bedraagt. __ cent voor georganiseerden
en hun 'huisgenoten; • ^. cent voor ongeorganiseerden, a.r. inbegr., en een beperkt aantal werklozenkaarten van 10
cent.
*
ALKMAAR

WOENSDAG l FEBRUARI

Gulaen Vlies, aanvan 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Bochdalestraat 11 en des
avonds aan de zaal.
HOORN

ENKHLIZEN

VRIJDAG 6 FEBRUARI

Munt Bioscoop, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Driebanen 43 en 's avonds
aan de zaal.
SNEEK
ZATERDAG 7 FEBRUARI
Harmonie, aanvang 7.30 uur n.m. Kaartverkoop: Kloosterclwarsstraat 45 en des
avonds aan de zaal.
ÏRANLKER

ZONDAG 8 FEBRUARI

De Koornbeuis, aanvang 7.30 uur n .m.
Kaartverkoop: Westvliet 40 eii 's avonds
aan de zaal.
HEEKENVEEN

MAANDAG i) FEBR

Nieuwe Schouwburg, aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: Dracht 23 en 's av.
aan de zaal.
.MEI-PEL

DINSDAG 10 FEBRUARI

Ogterop. aanvang 7.30 uur n.m. Kaartverkoop: Maatkade l en 's avonds aan
de iaal.
KAMPEN

ZONDAG 8 FEBRUARI

Grote Drie Roemers, aanvang 7.30 uur
n.m. Jubileumvoorstelling ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan Tan de afdeling Roordahuizen van de Ned Bond
van arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en zuivelbedrijf. Toegang voor
ledf-n van deze bond 15 cent. Beperkt
aantal kaarten" voor ongeorganiseerden
& 3O cent verkrijgbaar. Kaartverkoop: a.
d. Hoven 72 •
SCHAGEN

M A A N D A G 9 .FEBRUARI

WOENSDAG 11 FEBRUARI

Stadsgehoorzaal, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: 3e Ebbingedwarsstraat 6
en 's avonds aan de zaal.

VRIJDAG B FEBKCARI

Bio Vink. aanvang 7.30 uur n.m Kaartverkoop: 2 J. Sprang, Z. 15 B. en aan
de zaal.
GELDROP
ZATERDAG 7 FEBRUARI
Zaal W. Verkerk, aanvang 7.30 uur n.m.
In afwijking van hetgeen in liet vorig
nummer van „Arbeid" bekend gemaakt
werd. zal ook hier de film „Vadertje
Langbeen" vertoond worden.
Kaartverkoop: Heggestraat 78 en aan de
zaal.
VEGHEL

MAANDAG 9 FEBRUARI

Scala Bioscoop, aaovang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Molenstraat 16 en aan
de zaal.
GUAVE

DINSDAG 10 FEBRUARI

CUVCK A. D. MAAS
WOENSDAG 11 FEBRUARI

Hotel Het Loo. aanvang 7.3Q uur n.m.
Kaartverkoop: Veldweg A. 199 B. en aan
,de zaal.
BOXMEER

DONDERDAG tri FEBR.

Hotel Biche aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Hendrikstraat 5 en aan
de zaal.

„Morgen gaat het
beter"
Een Nederlands sprekende film met Lilly
Bouwmeester wordt in de onderstaande
plaatsen vertoond.
De toegangsprijs bedraagt 25 .cent voor
georganiseerden en hun huisgenoten en
35 cent voor ongeorganiseerden, terwijl
voor werklozen een. beperkt aantal kaarten a 10 cent -verkrijgbaar is. Voor' de
kindervoorstelling bedraagt de toegangsprijs 15 cent voor kinderen en 25 cent
voor begeleiders.
ASSEN
ZONDAG 8 F E B R U \ R I
Concerthuis. aanvang 7.30 uur n.m. K'mdervoorstelling aanvang 2 30 xiur n.m.
Kaartverkoop: Brink 28 en aan de saai.
BUILEN

SMILDE

DINSDAG 10 FEBRUARI

Café De Oude Veénhoop. aanvang r7.30
uur n.m. Kindervoorstelling aanx ang
2.30 uur n.m. Kaartverkoop: Nieboer. E.
HendWkswijk B. 77 te Smilde en aan
de zaal.

PIJNACKER

ANNEX

WOENSDAG 11 FEBR.

BEVERWIJK

DONDERDAG 13 FEBR.

Kennemer Theater, aanvang 7.30 u. n.m.
Kaartverkoop: Munn.'.kenweg 19 en 's av.
aan de zaal.
•s-GRAVENfcANDE VRIJDAG 13 FEBR.
Verenigingsgebouw, aanvang 7.30 uur n.
m. Kaartverkoop: Premeri j straat 28 en
's av. aan de zaal.
1JMUIUEN

ZATERDAG 14 FEBR.

Concertzaal Thalia, aanvang 7.30 uur n.
m. Kaartverkoop: Trawlerkade 60 en des
avonds aan de zaal

SPIJKERBOOR

DONDERDAG 12 FEBRUARI

GIETEN .

V R I J D A G 13 FEBRUARI

Café Tent aanvang 7.30 uur n.m. Kindervoorstelling aanvang 2.30 uur n.m
Kaartverkoop: H Venema. Grieten A 92
en aan de zaal.
_

Reizen en vacantie

ZATERDAG 14 FEBR.

Café Scheepstra. aanvang 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 2.30 uur n.
m Kaartverkoop: H. Vos. Schoolstraat
te Boden en aan" de zaal.
Kindervoorstelling: de toegangsprijs voor
kinderen bedraagt hier 10 cent.
NORG

Met ingang van l Januari 1.1. is een
spaarsysteem ingevoerd, waaraan zowel
individueler! als bedrijven kunnen deelnemen. De bedoeling is, door deze regeling een ieder in de gelegenheid .te stellen een behoorlijke vacantie te genieten,
temeer daar het helaas nog a'.et mogelijk is in het algemeen te spueken over
een gunstige vacantietoeslag.
Verwacht wordt dan ook, dat vele werkgevers 'hiervan gebruik aullen maken
om collectief met en voor het personeel
te sparen.
Enkele bedrijven zegden reeds toe het
door den werknemer gespaarde bedrag
voor rekening van het bedrijf te verdubbelen.
De zegels der kaarten van 25 et. dienen
te worden geplakt op een door „Vreugde
en Arbeid" beschikbaar gestelde spaarkaart.
Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door het Centraal Bureau van
„Vreugde en Arbeid", Amstel 224—226,
Amsterdam.

WOENSDAG 11 FEBR.

Café Schuilvng, aanvang 7.30 uur n.m.
. Kindervoorstelling aanvang 2.30 uur n.
m. Kaartverkoop: B. de Jonge, Annea
C. 246 A en aan de zaal.

RODEN

Sc/iaafsenri/c/en fe Amsferdfam
Zoals bekend bestaat de gelegenheid,
tegen goedkoop tarief op bepaalde tijden
op de overdekte kunstijsbaan In de
Apollohal schaatsen te rijden.

Gymnasfie/ccursus te Amsterdam
Jiu-Jitsu-cursus • fe Amsterdam
Te Amsterdam i bestaat gelegenheid tegen
ger.inge prijs aan de bovengenoemde
cursussen deel te nemen
Nadere bijzonderheden worden gaarne
verstrekt door het N.V.V. District Amsterdam, Prins Hendiikkade 49 en
Vreugde en *rbeid, Leidseplein.

MAANDAG 9 FEBRUARI

Café Mulder, aanvang 7.30 uur n.m. Kindervoorstelling aanvang 2.30 uur n.m.
Kaartverkoop: L. Seuninga te Wester'.bork: H. Brouwer, Oosterstraat, Beilen:
Bremer te Eurzingé; Boonstra,
Esweg te
Beilen; Nijboer. 'tHeike1 en aan de zaal.

Café Boelens. aanvang 7.3O uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 2.30 u, n.m.
Kaartverkoop: B. de Jonge Anlo en aan
de zaal.

Zaal v. d. Salm. aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop : Emmastraat 24 en 's av.
aan de zaal.

In een groot aantal plaatsen bestaat de
gelegenheid voor de leden van het N V.V.
tegen een zeer gering tar.'.-ef op bepaalde
tijden gebruik te maken van een ovprdekte zweminrichting. In de meeste
baden Is een zwemjnstructeur aan we?':;
voor het geven van gratis onderricht.
Van tijd tot tijd worden afzwemlefsten
georganiseerd waar een mooi uitgevoerd
Vreugde , en Arbeid-zwemdiploma. in
samenwerking met een officiële instantie, wordt uitgereikt.
Teneinde ook de ongeorganiseerden
kennis te doen maken met dit deel van
het mooie sociale werk van het N V .V.
„Vreugde en Arbeid" kunnen de N V.V.leden vanaf l December .1.1. vrienden en
kennissen tot Ueze goedkope zwem avonden uitnodigen, waartoe een beperkt
aantal uitnodigingskaarten aan de
kassa der zwembaden verkrijgbaar is.

Sociëteit, aanvang-7.30 uur n.m. Kaartverkoop: Sint Elisabethstraat 3 en aan
de zaal.

Noord-Hollands Koffiehuis, aanvang 7.30
uur n.m.' Kaartverkoop: Laurierstraat
E. 25 en 's avonds aan de zaal.
KATWIJK A. ZEE DINSDAG 10 FEBR.
Zaal Ges.ink. aanvang 7.30 u-ut n. mi
Kaartverkoop: Zuidstraat 24 en 'sav.
aan de '/aal

IK»ft)ERDAG 5 FEBRUARI

Wilson Theater, aanvang 7.30 uur n.m..
Kaartverkoop: Korenmarkt 15 en aan
de zaal
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DEURNE
APELDOORN

ZONDAG 15 F E B R U A R I

Astoria Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Vertoond wordt de film „Aan de rand
van de Sahara", met als bijprogramma
„Dé Wama's" met Zuid-Afrikaanse en
Nederlandse liedjes. Toegangsprijs: 25
cent per persoon, terwijl voor werkleven
een beperkt aantal kaarten é. 10 cent
verkrijgbaar is. Kaartverkoop: Prins
Hendnkkade 49; Vreugde en Arneid.
Leidseplein;' de aangesloten vakgroepen
en 's morgens aan de zaal.
DEN HAAG
ZONDAG 15 FEBRl'ARI
Odeon Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Vertoond wordt de film „Bali, het
eiland der demonen', met als bijprogramma de Nederlands-Indische Hindoedanseres Saba. Toegangsprijs: 3€ cent
per persoon, terwiil voor werklozen een
beperkt aantal kaarten a 1O cent verkrijgbaar is. Kaartverkoop: Dr. Kuyperstraat 10; Vreugde en Arbejd Inlichtingenbureau aan de Hofweg ^n 's morgens aan de zaal

MAANOAU-15 FEBRUARI

Hotel Elzinga aanvang 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 2.30 uur n.
.m. .Kaartverkoop: A Mensies, Norg en
aan de zaal

'

,

Zwemcursus fe Amsterdam

Voor diegenen, die het bovengenoemde
• Vreugde en Arbeid-zwemkuBstdiploma
behaald hebben, bestaat de gelegenheid
zich verder in het zwemmen te bekwamen onder leiding van de bekende
tralnstev van AL: Stiil en Jopie Waalberg, mevr. De Dood—Koenen. Deze
lessen worden gegeven in het Zuiderbad.
op iedere Donderdagavond van 2O—21
uur. Aanmelden District Amsterdam,
Prins Hendrikkade 49 en V. en. A.,
Leidseplein.

Jiu-Jifsu en gymnastiekcursus
te Haarlem
In de gymnastiekzaal in de Jacobssraat
zal iedere Maandagavond van 7.30—8.30
uur een Jiu-Jitsu-cursus van drie maanden worden georganiseerd. Aanvangsdatum wordt nog nader bekend gemaakt.
Kosten van deelname ƒ 2.50 voor georganiseerden en ƒ 3 voor ongeorganiseerden ,
per persoon, voor de gehele cursus.
Tevens is een gymnastiekcursxis in voor- ^
bereiding, welke lessen iedere Donder- *
dagavond in een nader op te geven zaal
in het Centrum van de stad worden
gegeven.
Het lesgeld bedraagt 15 cent per persoon
per week. Zowel heren als dames kunnen
zich opgeven.
Aanmeldingen en nadere inlichtingen bij
het N.V.V.-district Haarlem, Kruisweg 74.

Gouda
Ook hier bestaat vanaf heden de gelegenheid gratis zwemles te krijgen Verwacht wordt, dat vele leden te Gouda
hiervan gebruik zullen maken.

Boksen

Zondagochtetidvoorsteliingen
HILVERSUM

ZONDAG 15 FEBRUARI

Casino Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Vertoond wordt de Centra-film „De
hemel op aarde", met Heinz Bühmann.
Toegangsprijs: 30 cent per persoon; voor
werklozen is een beperkt aantal kaarten van 10 cent verkrijgbaar. Kaartverkoop: Stationsstraat 8 en 's morgens
aan de zaal.
UTRECHT
ZONDAG 15 FEBRl'ARI
Scala Theater aanvang 10.30 uur v.m.
Vertoond wordt de bentra-film „Meisjespensionaat" met Attila Hörbiger, met
.als bij programma den operette-zanger
Guus Markman. Toegangsprijs 30 cent
voor georganiseerden. 45 cent voor ongeorganiseerden en een beperkt aantal
werklozenkaarten van 10 cent. Kaartverkoop: Springweg 102 en. 's morgens
aan de zaal.
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Leden van het N.V.V. kunnen tegen
sterk gereduceerde prijzen toegang verkrijgen tot de bok*wedstrijd in KrasnaPjolsky te Amsterdani op 17 Februari a.s.
Voorverkoop en nadere Inlichtingen bij
het N.V.V.-district Amsterdam, Prins
Hendrikk»de 49 en Vreugde en Arbeid,
Leidseplein.
Neemt deel aan de huisvlijtactie in de navolgende plaatsen: Amsterdam, Den Haag,
Eindhoven, Utrecht^ Arnhem,
Assen, Leeuwarden, Haarlem
en Hilversum.
Nadere inlichtingen en propaganda-circulaires zijn te^ verkrijgen bij de districtsdiensten.

