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et grote voordeel van een blad als „Arbeid" js, dat het een lezers*
niet aan de verschijnselen van zijn tijd. Hij zal het geduld hebben
om de dag van de gunstige groeivoorwaarden af te wachten. Als
kring bezit, waarin alle groepen van de Nederlandse arbeidende
een zaad.valt op dorre, droge, onbewerkte grond zal het niet kie*
^ bevolking zijn vertegenwoordigd. Sinds de opheffing van de confes*
men. Eerst wanneer er water op valt, wanneer het regent, wanneer
sionele organisaties vormt het N.V.V. geen vakcentrale meer voor
de bodem bewerkt wordt en de levenwekkende sappen daaruit op*
een gedeelte der arbeiders, doch is liet instituut, dat opkomt voor
stijgen, begint het leven zich in het zaad te roeren.
de sociale en economische belangen van alle in loondienst werkende
En zo moeten ook wij, die iets van de toekomst verwachten, arbe*i*
Nederlanders. Al is daarmee nog niet het beeld gekregen van het
den om de kiemkansen van het zaad te vergroten. Niet door stil*
gehele Nederlandse volk, toch vormt onze lezerskring een groter
deel van het volk, dan in welk ander orgaan ook zijn weerspiegeling,
zitten zal het nieuwe groeien en zeker niet door de akker te verlaten.
Wanneer wij iets willen zien opgroeien, zoals wij dat wensen, dan
vindt. Ons mankeren de werkgevers (al zijn er heel wat onder*
moeten wij de akker ploegen, het zaad hoeden en.de plant bescher*
nemers, die „Arbeid" wél lezen), de middenstanders, de boeren en
men en steunen.
de intellectuelen, die geen ondernemer zijn, maar toch ook ver van
Het woord blijft dood zolang het niet kiemt. En het kiemt niet
het arbeidersleven afstaan. Groepen, die ieder op zichzelf belangrijk
zolang het hart, waarin het valt, niet ontvankelijk is gemaakt, het
zijn en die we niet kunnen missen bij de peiling van de openbare
mening, doch die in aantal gering zijn tegenover de grote massa van
kiemt niet door de ongunst der tijden, kortom, doordat de levens*
voorwaarden niet vervuld zijn: Doch in onze arbeid ligt het middel
het om het dagelijks brood vechtende volk.
om tot de vervulling daarvan bij te dragen. En daarom werken wij
Deze rijke schakering van onze lezers heeft o.m. tot gevolg, dat
voort, wat de tijd ook moge brengen, omdat wij weten, dat in onze
mensen van allerlei slag in brieven of persoonlijk met ons komen
handen het zaad ligt van de nieuwe tijd.
praten, zodat we telkens een andere zienswijze op ons werk voor*
Nog is het woord dood, — maar het zal leven! Omdat het leven
.öelegd krijgen De .laatste ervaring was een ontmoeting met een
theosofischen arbeider, wiens standpunt hier verder buiten beschou*
moet, omdat het het leven draagt. Het woord is: „Rechtvaardigheid
wmg kan blijven, doch die ons een woord toevoegde, dat tot na*
onder de mensen". En de kiem is: „naastenliefde". Dat'klinkt zwaar
denken stemde en dat wij niet
en gewichtig, maar het is de waar*
schromen te behandelen. Hij zei:
heid. Want ontdoet men al het
„Uw woord blijft een dood woord",
streven van den mens van de franje
ZIEKBED VAN, EEN ARBEIDER en hij bedoelde .^aarmee, dat, al
van het tijdelijke en van het zelf*
Verwezen kijkt hij naar zijn bleke handen
was veel van hetgeen wij schrijven
zuchtige, dan komen wij tot deze
Die op de dekens rusten ... schoon en zacht,
volkomen juist, de weerklank onder
kern.
't Is of hij ze weer ontmoet... vol kracht,
on^p honderdduizenden lezers zal
Geen volk kan goed, d.w.z. socia*
Eelterig
stug,
met
zwarte
nagelranden.
uitblijven totdat de tijd rijp is.
listisch, leven, wanneer het die
Niemand zal de juistheid van een ,
kern verliest. Maar als het die kern
De vingers wriem'len zenuwachtig samen
Dergelijk betoog kunnen ontkennen.
weet te behouden, — als het die
In een onuitsprekelijk stil verdriet
kiem weet te doen wortelen, dan is
De vraag is alleen, wanneer de tijd
Als hij zijn vrouw hunk'rend; zorgend, ziet...
daarmee ook de grondslag gelegd
rijp zal zijn. En dat is voor ons, die
En oude maats schrijden langs zijn ramen ...
voor een samenwerking van. allen in
niet aan occulte, bovennatuurlijke
wetenschappen doen, een vraag, die
het volk, want hier hebben we een
Een kind loopt bij hagr vader opgetogen ...
wij niet vermogen te beantwoorden.
ondeelbaar principe, waarover voor
Het blijkt heel trots, al wand'lend door de straat.
Met woordeli is het als met het
rfiemand twijfel kan bestaan,' van
Als hij z'n eigen hummels gadeslaat
&
zaad, dat de boer uitstrooit. De
welke geestelijke richting hij ook
Treft hem slechts meelij in hun grote ogen ...
boer weet, dat in dat zaad levens*
stamt.
krachten verborgen liggen. Levens*
In kussens dagen overeind gezeten
krachten, die eenmaal een kiem
zal het met ons eens zijn,
Tuurt hij vaak uren in de ijle lucht,
kunnen voortbrengen. Uit die kiem
iat thans meer dan ooit naar
Omdat hij daar — zichzelf ontvlucht —
kan een plant groeien, die plant
een behoud van deze kern moet
Toch in zichzelf zijn trotse kracht kan meten.
kan vruchten dragen en die vruch*
worden gestreefd. Eerst wanneer
C. D.
ten voeden ons niet alleen, maar zij
men dat streven zou opgeven, zou
zijn ook de dragers van het toe*
J
'
f
alles verloren zijn. En juist daarom
<>ii_rniri
komstige leven. Als de plant sterft,
staan Wij op het standpunt, dat er
blijft het leven, de kiemkracht, in
één algemene organisatie van de
het nieuwe zaad behouden. En zo is het zaad het symbool van de
arbeid moet bestaan, opdat geen verschillen, die voortvloeien uit
eeuwigheid; een eeuwigheid, die zich steeds verjongt en vernieuwt,
een persoonlijke wereldbeschouwing, de zorg voor het algemeen*
zodat hc A leven oneindig is, ondanks het ouder worden en sterven
bindende kunnen afleiden en te niet doen.
Bij alle verschil van mening waren de onderscheidene groepen van
van iederen drager er van.
ons arbeidende volk het in een nog maar zo kort „verleden tijd" het
Zo is het ook met woorden, die gedachten aan dé toekomst bevat*
ten. Wij zoeken naar hetgeen voor het leven van de toekomst waar*
meestal eeris over de grote vragen van ,de dag. Alleen, zij wilden er
de heeft en daartoe putten wij uit het verleden. Wij trachten na te
niet voor uitkomen, dat zij het eens waren. Zij zagen niet hoe dicht
gaan wat de plant (d.w.z. het tijdelijke) en wat de vrucht (de
zij bij elkander stonden. Zij gaven ieder aan hun streven een
levensdrager) van een afgelopen tijdperk is geweest. Voor de toe*
andere naam, doch in de grond waren al die strevingen gelijk ge*
komst heeft niet het afsterven, niet hef tijdelijke, waarde, doch
richt. Het solidarisme bij de katholieken, het verlangen naar sociale
slechts de kiem van het nieuwe, die in de vrucht ligt.
rechtvaardigheid bij de protestants=christelijken, de socialistische
ordeningsgedachte in het oude N.V.V., het slagwoord „algemeen
Zeer veel mensen zijn niet bij machte het tijdelijke van het eeuwige
belang vóór eigen belang" bij de nationaalssocialisten, zijn in feite
te onderscheiden. Zij hebben in hun leven slechts één vorm van
niet anders dan verschillende benamingen vóór eenzelfde doel:
bloei gekend en menen, dat wanneer die ene vorm sterft, alle waar*
rechtvaardigheid en bestaanszekerheid voor ons arbeidende volk.
den uit hun leven zijn verdwenen. Doch zo is het niet. Zolang dé
Ieder vertolkte de gedachte voor de toekomst op zijn eigen wijze;
levende vrucht behouden blijft, is er niets verloren, want al het
'ieder meende, dat alleen hij het ware had gevonden: Waarschijnlijk
tijdelijke is voorbestemd tot sterven.
zal de toekomst leren, dat zij allen hetzelfde zaad van de toekomst
in hun handen hadden en dat daaruit tenslotte slechts één plant kan
at wil echter niet zeggen, dat de kiem onmiddellijk gaat groeien
groeien. Laten wij hopen, dat wij tegen die tijd die plant allen met
op de restanten van het afgeleefde. Hoe dikwijls ligt niet een
dezelfde naam zullen noemen; anders begint de verwarring weer van
zaad lange tijd in de aarde eer de kieming plaats vin,dt! Hoelang
voren
af a a n . . . . ten nadele van datzelfde volk, dat het zaad gezaaid
duurt het niet eer het eenmaal gekiemde werkelijk tot groei en bloei
en verzorgd heeft.
komt! Vandaar ook het woord: „Zij, die geloven, haasten niet".
Moge het woord leven!
Wie overtuigd is van de kiemkracht van zijn gedachte, wanhoopt
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Van tijd tot tijd hebben wij in ons blad verschillende
industrieën behandeld, waarin niet, zoals bij vele
andere, de nadelige invloeden te constateren waren
van de huidige tijdsomstandigheden, maar die integem
deel juist op het ogenblik als gevolg van die omstandig'
heden naar voren komen. In die bedrijven wordt op
volle toeren gedraaid en het gevolg is, dat vele arbeh
ders van een werkgelegenheid verzekerd zijn.
Zo hebben wij onder anderen het één en ander verteld
over de biezenvlechterijen van Genemuiden en ovefde
opleving in de Nederlandse speelgoedindustrie. Deze
keer willen wij het eens hebben over de kunstnijver*
heidsindustrie en dan speciaal over de toegepaste sien
kunst, zoals het fabriceren van tegeltjes en andere
voorwerpen van gips.
ogenblik heerst er een
O pwarehet koopwoede
naar tegeltjes.
Tegeltjes met opwekkende spreuken,
tegeltjes met voorstellingen van landschap j es en oude klederdrachten en
in imitatie Delfts blauw uitgevoerd.
De vlucht in de goederen heeft ook
deze soort artikelen in de gang van
zaken betrokken. Andere oorzaken
2ijn te vinden in het feit, dat de landen, die voorheen met deze massaartikelen de wereldmarkt overstroomden, zoals Japan en het voormalige
Tsjechoslowakije, door allerlei oorzaken — waaronder de vervoersmoeilijkheid als een zeer grote gerekend
dient te worden — voor het grootste
deel uitgevallen zijn. Het gevolg is,
dat de Nederlandse productie niet
kan voldoen aan de grote vraag van
het ogenblik.
Wanneer wij af en toe eens letten op
de advertenties in de grote dagbladen, dan worden wij er door getroffen, hoevele daarvan betrekking hebben op het aanbieden van werkgelegenheid in deze industrie. Dit is
wel het duidelijkste bewijs, dat er een
•«grotere bedrijvigheid op dit geoied
ontstaan is.

Wij hebben verschillende bedrijven,
die deze artikelen vervaardigen, bezocht en overal vonden wij de illustraties van -hetgeen wij hier vertellen. Aan 'de lopende band worden
allerlei sierkunstvo.orwerpen in alle
soorten en maten in koortsachtige
haast vervaardigd. Modelleurs, dit
zijn werklieden, die de voorwerpen
eerst als voorbeeld in klei boetseren,
gipsgieters, schilders en spuiters kunTien niet hard en vlug genoeg werken. Er zijn werklieden te kort. Het
legertje werklieden is daarom uitgebreid met andere arbeiders, die in
hun eigen vakken werkloos waren en
nu dank zij hun handigheid na enig
inwerken een nieuwe, behoorlijke bestaansmogelijkheid gevonden hebben.
Werkloze huisschilders schilderen
wapen t j es, landschapjes, spreuken en
klederdrachten. Voormalige stuka-

digd is, een z.g. „unicum", bij voorbaat gedoemd zijn om generlei kunstwaarde te bezitten. Het tegendeel is
echter waar. De massa-artikelen op
dit gebied kunnen en behoren naar
een voorbeeld vervaardigd te zijn, dat
naast de bruikbaarheid ook blijk
geeft van kunstzin en goede smaak.
En het goede resultaat daarvan is,
doors gieten de gipsbrij in de gereed- dat dergelijke artikelen door de lage
staande tegelvormen. Timmerlieden prijs ook binnen het bereik komen
schuren en slijpen de voorwerpen bij, van de minder gegoeden, iets, wat
kortom, door de opleving in deze in- met een „unicum" meestal niet het
dustrie is er voor velen werk les- geval is.
De arbeiders in de betreffende bedrijgekomen.
Het inschakelen van niet-vaklieden ven verdienen over het algemeen op
in deze industrie heeft echter ook het ogenblik een goed loon. In één
slechte gevolgen met zich meege- van de grootste bedrijven in Amsterbracht. Het is vaak ontstellend om te dam, welke wij bezochten, konden wij
zien met welk een smakeloosheid de vaststellen, dat het gemiddelde loon
verschillende voorwerpen ontworpen van de circa vijftig arbeiders, die
en uitgevoerd zijn. Men kan het zich daar werkten, schommelde tussen de
voorstellen hoe het is, als een slager vijf en dertig en veertig gulden. Een
een bepaalde voorstelling gaat ont- vijftienjarig leerjongetje gaat iedere
werpen en zich b.v. te buiten gaat in week met tien, elf gulden naar huis
het ontwerpen van menselijke figuren en een spuiter verdient vijftig gulden
in* oude klederdrachten op tegeltjes.- per week.
-De meesten laat het koud of de voorwerpen, welke zij maken, ook van
enige kunstwaarde zijn. Het winstbejag heeft hier het grootste woord. Op deze regel vonden wij ook uitzonMen hoort nogal eens de mening ver- deringen, want in het bedrijf van den
kondigen, dat massa-artikelen-, in reeds genoemden voormaligen slager
tegenstelling met voorwerpen, waar- konden de getrouwde mensen met de
van slechts één exemplaar vervaar- grootste moeite aan een twintig tot

vijf en twintig gulden per week
komen, terwijl overwerk en werker*
op Zaterdagmiddag en Zondag geen
uitzondering vormen, terwijl ook de
lonen in de grote keramische industrieën in Nederland, zoals bijv. te
Gouda, nogal het één en ander te
wensen "overlaten.
Naast de tegeltjes, waar wel de
meeste vraag naar is, worden er in
de besproken bedrij yen ook allerlei
andere voorwerpen gemaakt.' De
buitenlandse fabrieken leveren geen
poppenkoppen voor onze poppenfabrieken. Welnu, dan maar van gips
gegoten en beschilderd. Ze zijn wel
minder sterk dan de originele, maar
men is er toch mee -geholpen. Speldjes, broches, aardige gebruiksvoorwerpen van afvalhout, ingebrande en
gekleurde
celotexschilderijtjes.
al
deze zaken worden op het ogenblik
als massa-artikelen ,in de meest uitgebreide zin van het woord in de
Nederlandse fabrieken vervaardigd.
Als regel geldt op dit gebied ook. dat
de vindingrijkheid steeds nieuwe mogelijkheden vindt, om de oude, uitgewerkte bronnen te vervangen.
Zo slagen de fabrikanten er steeds
weer in om deze soort artikelen te
blijven leveren.
De besproken kunstnijverheidsbedrijven werken op volle kracht. De arbeiders in deze industrie hebben niet te
klagen over werk en in het algemeen
ook niet over geld, en de winkels en
zaken van ons land vinden in de vervaardigde artikelen een goede en
winstgevende aanvulling voor de producten, die niet meer komen en dus
uitgevallen zijn.

Bij de foto's:
Boven: Gipsgieter aan het werk.
Eerst is een model van het te
maken tegeltje in klei geboetseerd. Daarvan is van een elastische massa een tegenmodel,
een negatief gemaakt, dat op
zijn beurt weer volgegoten is
met gipsbrij. Na hard worden
van dez$ brij is het tegeltje 'gereed en wacht op de volgende
beiuerking: het schilderen.
Dat zien wij in de onderste foto.
Ieder heeft in de werkplaats zijn
eigen werk. De een schildert dit
onderdeel, de ander dat. Het
werk wordt met een verbazende
snelheid uitgevoerd en zo komt
het, dat de werklieden met dit
werk, dat in stukloon wordt uitgevoerd, nog aan een behoorlijk
weeksalaris komen. Om deze
foto zien wij verschillende soorten van siertegeltjes, die zoal
gemaakt worden.
(Fotës: A.P.-Zwaaneveldt)..
|

geschikt. Bij jongere mensen wordt meer De z.g. prikkelbare zwakte, die zich hij
bereikt dan bij ouderen. De beste resul- uw dochter openbaart, is gevolg van een
taten ziet men bij jonge mensen met een lichte nervositeit.
gemiddelde graad van hardhorendheid.
F. d. V. te T Tot mijn spijt kunnen uw
S. heeft bij diegenen, waarvan het ge- vragen zonder uitvoerig onderzoek niet
hoor verminderd was tot op l meter om- beantwoord worden. Kunt u in overleg
gangsspraak en nog minder, geen verbetemet uw huisdokter niet eens een polikligoed kauwen. Men heeft dan de weg ge- . ring meer bereikt. De verbetering die prof. niek
van een zenuwarts bezoeken?
baand voor een zo goed mogelijke inwer- S. bereikt, is zeer belansrijk. Een fluisterA
P.
te W. De ontstekingen aan de haarking van de spijsverteringssappen. Dan
spraak, die bij een patiënt van 40 jaar
wortels van de kin, z.g. sycosis barbae. is
zal geleidelijk het lichaam zich moeten eind Juni vóór de behandeling IJ meter
aanpassen door meer maagsap, meer al- bedroeg, bedroeg hajf September na de niet zelden een zeer hardnekkige narigheid. Na de zalfbehandeling. die tot nu
vleeskliersap meer gal en meer darmsap behandeling 5 meter. De omgangsspraak
toe bij u mislukt is, kan een vaccineaf te scheiden. Zo is het begrijpelijk, dat van 2 meter verbeterde bij dezen patiënt
de arts bij de ene patiënt een aanzien- in dezelfde tijd tot 6 meter. De behande- behandeling worden overwogen. Het staphyloooccen toxoid van het Rijksinstituut
lijke verbetering ziet optreden na het ge- ling met A.T. 10 wordt door prof. S. veelbruik van wat pepsine-zoutzuur (kunst- al gecombineerd met het extra verstrek- voor de Volksgezondheid .te Utrecht
matig maagsap). bij een andpr na het ge- ken van vitamine C en van een hormoon- wordt hiervoor nogal eens met succes ingespoten. Een kuurtje hiermee kan evenbruik van galdrijvendè middelen en bij praeparaat.
een derde na bet gebruik van alvleesklier- M. W. B. S. te A. Uw zoon weegt bijna goed; -door den huisdokter als door den
praenaraten. Ten slotte kan men tijdplijk 18 pet. minder dan met zijn leeftijd en specialist worden gegeven.
verbPtering bereiken door de bacteriën, lengte overeenkomt. Extra voeding Kan In een broomdrank worden in den regel
die de gasvorming bewerken, bet leven hem dus wel degelijk worden geweigerd, 10 gram broomnatrium of broomkalium
op 300 cm' opgelost.
onaangenaam te maken. Hiervoor worden ook al heeft hij bronchitis.
Tegen het gebruik van aspirine bestaat
wel teerpraeparaten en zilverpraeparaten
W. 1. te R. Uw vrouw weegt niet minder geen enkel bezwaar en vooral niet, wangegeven.
dan~29è pet. te weinig. Zij moet haar neer men het tezamen met een mespunt
T H S te A. Hoe leuk aan de anus ont- huisdokter dus om extra toewijzing blij- „maagzout" (bicarbonas natricus) instaat is in vele gevallen moeilijk uit te ven vragen.
neemt.
maken. Wanneer geen eczeém en geen
C.
M. te V. Bij het transpireren van de
R.
v.
B.
te
H.
Uw
gewicht
is
ongeveer
parasieten aanwezig zijn en ook het rectum geheel gezond is. wordt over het al- 16 pet te laag. U komt dus niet voor handen speelt een gevoelige aard een
grote rol. De zweetafscheiding wordt n.l.
gemeen de jeuk nog eerder beschouwd als extra toewijzing in aanmerking.
een uiting van moeiliikhpflen. die men
J. F. B. te A. Het gewicht van uw -vrouw geregeld vanuit een centrum in het
met z'n zenuwstelsel heeft (zorgen, on- Is net 20 pet. onder het normale. Het ver- zenuwstelsel. Voldoende nachtrust, lienigheden1), dan dat aan een vitamine- zoek om extra voeding kan dus inderdaad chaamsbeweging in de buitenlucht en een
evenwichtig gemoed kunnen de oyerg^voetekort wordt gedacht. De vitamines, die worden afgewezen.
hier echter theoretisch wel een rol zouden v. J. T. te A. Uw dochter komt met een ligheid van het centrum verminderen en
kunnen spelen, behoren inderdaad tot de gewicht, dat bijna 25 pet. onder het nor- daardoor verbetering brengen. Ook met
hoogtezonbestraling kan men in dit opB-groep, die in de door u gebruikte biermale is, voor extra voeding in aanmer- zicht flinker worden (bril opzetten, afgist aanwezig is.
uzelf met een vermindering van stand ruim l meter; bestralingsduur klimHet antwoord op uw tweede vraag moet king;
mend vanaf l minuut tot hoogstens 2
geheel luiden als aan J. B. te H. Hier- 15 pet. niet.
boven.
O. H. W. P. te B. Wanneer u pas ge-, maal 15 minuten, borst-rugzijde: uitscheigeten heeft, komt er, in -de ingewanden den na 20, hoogstens 30 bestralingen).
OVER DE BEHANDELING VAN
heel wat werk aan de winkel voor het Leest u voor de beantwoording van uw
OTOSCLEROSE
lichaam. Daardoor wordt een groot deel tweede vraag mijn antwoord aan W. te
Yan-het bloed in de buik opgehoopt. Wan- A. in de rubriek van 7 Februari j.l.
(een vorm van hardhorendheld)
neer men in deze periode vlug gaat lopen, J. R. M. te R. In uw geval liet ik mijn
1
In het orgaan van de Vereniging tot is het bloed tegelijkertijd elders nodig. n.l. corset rustig uit. Laat uw nichtje gerust,
bevordering der belang-en van slecht- ten behoeve van de spierwerking. De or- zolang ze daartoe in de gelegenheid is,
horenden „Naar het volle leven", van
ganen van de bloedsomloop worden dan wat boter snoepen. Uw derde vraag weet
4 Februari j.l., wordt het vols-ende ant- ook overbelast en het lichaam protesteert - ik, tot mijn spijt, niet te beantwoorden.
woord, dat ik in deze rubriek dd. 28 NOT. en het is verstandig, naar dit protest te
aan A. G. v. d. B. te N. graf, scherp luisteren. De pijn in de linkerzij, die hier- D. v. H. te A Uw zoontje van 8 jaar zou
bij zijn lengte ongeveer 25 kg. moeten
afgekeurd en omschreven als „een kwasi
bij ontstaat, berust vermoedelijk op een wegen; hij is dus 20 pet. onder het gemidhoonverwekkend bericht, dat ruïneus werk
met bloed overvuld raken van de milt;
delde en kan in aanmerking komen voor
verricht in het gemoed van velen". Ge- directe nadelige gevolgen hiervan zijn mij extra
voeding, evenals uw vrouw, die ruim
lukkig geheel ten onrechte! Mijn ant- niet bekend.
23 pet. te weinig weegt.
woord aan A. G. v. d. B. te N. luidt als
volgt: '
„In uw geval stelde ik mij weer otmieow
onder behandeling van een sneeiallst. BIJ
ofosolerose bestaat een aandoening van
het benige kapsel van het binnenoor;
hierdoor komt een van de middenoor;
been' ies klem te zitten, waarvan toenemende doofheid 'het gevolg is. Tetenover
De heer H. J. Hagelen Hzn., com- luchtvaart-enthousiasten in ons land
deze »Vrte stond men tot voor kort , mlssie-lid van het Huisvlijt-comité vindt men bijna uitsluitend onder de
machteloos. Thans echter schijnt men
beter gesitueerde bevolking. Voor de
met. A.T. 10 — een stof. die hij langdurige' te Den Haag, schrijft ons het volgende:
arbeidersjeugd is „luchtvaart" nog
bestraling van vitamine T>2 met ultrasteeds een onbereikbaar iets gebleviolet licht gevormd wordt en die het~
kalkrehaJte van het bloed doet toenemen Onder de leus: „Neerland's jeugd ven en de geringe belangstelling is
— wél verbetering te kunnen bereiken. Er aan het werk", wordt thans de grote derhalve begrijpelijk. Het „onbereikontstaan dus ook op het gebied van de huisvlijt-actie gevoerd. De jeugd kan bare"- van de luchtvaart zal voor de
hardhorendheid nog telkens nieuwe mo- dus aan het werk gaan en velen zul- arbeidersjeugd in de toekomst niet
gel'ikheden. Daarvan profiteren kunt n len zich bij voorbaat reeds er in ver- meer bestaan. Ook, haar zal de gealleen, wanneer u reeelmatis- onder toe- heugen met hun werkstuk een ere- legenheid worden geboden om luchtzicht van een deskundige blijft."
Naar aanleiding hiervan vroeg de redac- plaats te veroveren. Het is verre van vaartkennis op te doen en zich in de
tie van „Naar het volle' leven" de mening ons om onderscheid te maken tus- luchtvaart uit te leven.
van een bekend Amsterdams keel-, neus- sen het ene en het andere werkstuk, Luchtvaartonderwijs zal op de school
en ooïarts over deze nieuwe behandeling. dat door de jeugd als object zal wor- gegeven worden en naast het theoreDe toepassing van. A.T. 10 als geneesmid- den gekozen en waarmede zij straks tische onderwijs zal de jeugd de
del bij otosclerose was hem niet bekend; eal uitkomen. Wij menen, dat vele luchtvaart ook practisch gaan beIntegendeel, naar zijn mening „kan men jeugdige werkers straks meer dan oefenen, zij het dan voorlopig door
rich voorstellen met A.T. 10 otosclerose te één werkstuk zullen inzenden. Juist het bouwen van modelvliegtuigen,
maken, om het eens populair uit te druk- daarom achten' wij het van belang om dan zo spoedig mogelijk tot het
ken, doch niet te genezen". De deskundige grondt deze mening op een onder- de aandacht te vestigen op een voor- zweefvliegen te komen:
zoek van prof. L. B. Seiferth en H. Kolb, werp, dat tot heden onder de huis- De huisvlijt-actie van „Vreugde en
vlijt slechts weinig belangstelling Arbeid" is een machtig middel om
dat in 1938 is verschenen.
Genoemde prof. Seiferth is echter juist trok. Vele inzendingen hebben wij het enthousiasme voor de luchtvaart
dezelfde, die op grond van zijn verdere reeds gezien en het trof ons telkens bij de jeugd aan te kweken en wij
onderzoekingen op dit gebied tot het opnieuw, dat het modelvliegtuig hopen dan ook, dat straks op- de te
gebruik van A.T. 10 als geneesmiddel bij slechts weinig vertegenwoordigd was. houden tentoonstellingen het modelotosclerose is overgegaan en wel met ver- Het is daarom, dat wij de aandacht vliegtuig ruim vertegenwoordigd zal
rassend resultaat.
zijn Wij zijn gaarne bereid om- hen,
In Januari 1939 schreef prof. S. een samen- van de jeugd eens op deze tak van die zich willen werpen op de modelhuisvlijt
willen
vestigen,
doch
mede
vattend artikel over de behandeling van otosclerose in de „Therapie der Gegénwart", ook, omdat in de naaste toekomst vliegtuigbouw, zoveel mogelijk met
op verzoek van de redactie van dit ge- door de jeugd meer dan gewone aan- raad bij te staan en hun de weg te
dacht aan de luchtvaart in het alge- wilzen om de voorlichting, die zij"onneeskundige tijdschrift, ;dat lich over de
gehele linie met de vooruitgang op het meen zal moeten worden geschonken. getwijfeld nodig hebben, te veruri.1gebied van de geneeskundige behande- Immers, vergissen wij ons niet, dan gen. In vele gevallen zullen wij die
ling bezighoudt. Hij vertelt' daarin, dat zal In de toekomst juist ons land voorlichting niet persoonlijk kunnen
het A.T 10 tegen de verwachting in, die aangewezen zijn om op luchtvaart- geven, omdat die zich niet leent voor
men op grond van theoretische overdeneen schriftelijke behandeling, doch
kingen moest hebben, door nagenoeg alle gebied een functie van meer dan ge- <lat is geen bezwaar. In dergelijke
wone
betekenis
te"
vervullen.
Hierop
lijders aan otosclerose goed wordt v.erdragen. Hij schrijft: „Wij gebruiken het dienen wij ons thans reeds voor te gevallen kunnen wij namen en adresmiddel reeds langer dan twee jaar. De bereiden en er mag geen gelegenheid sen opgeven van personen tot wie de
kan
werking van het A.T. 10 bestaat niet ongebruikt worden gelaten om de jeugd zich <vol vertrouwen
slechts in, zoals Sthütz meent, een voor- jeugd „luchtvaartgezind" te maken. wenden.
bijgaand gevoelig maken van de gehoor- Laat men niet zeggen: „Dat is niet Wil men dus met een modelvliegtuig
zenuw zolang het middel wordt verstrekt, meer nodig!" Wij, die gedurende uitkomen en men wenst enige voormaar de gehoorverbetering blijft ook na zeven jaren als leider van een jeugd- lichting, dan schrijve men even aan
de kuur met A.T. 10 bestaan". liet A.T. 10 luchtvaart-organisatie zijn opgetre- H. J. Hagelen Hzn., Leeuwendaalgrijpt volgens prof. S. in het ziektemechanisme zelf van de otosclerose ge- den, weten maar al te goed, dat in laan 19, Rijswijk Z.H.
nezend in. Niet alle gevallen van oto- brede kringen de jeugd niet lucht- De Nederlandse jeugd, een vliegende
sclerose zijn voor de behandeling even vaartgezind is. Het aantal jeugdige jeugd!

l MEDISCHE V R A G E N \
Vragen
vooi deze rubriek nctir^ men
tol rlen mediscfien medewerker van
het weekblad .Arbeid
Postbus WO
W S. te 's-Gr Uw lichaamsgewicht is
precies 20% onder het normale. Uw huisdokter kan dus een poging wagen om
wat extra voeding voor u te verkrijgen. .
J G. v d. S A. te A. Andijvie, die In
een zinken emmer in het zout wordt ingemaakt, kan wegens het vergiftigingsgevaar niet worden gebruikt.
J. B te W Uw lichaamsgewicht is 22.6%
minder dan bij uw leeftijd en lengte
hoort uw huisdokter kan dus extra voeding voor u aanvragen.
S. M W. te s-Gr Uw dochter weegt
ruim 15% minder dan bij haar leeftijd en
lengte hoort. Of zij extra voeding kan
verkrijgen, hangt van de aard van de
„chronische darmkwaal", waaraan zij
sinds 8 jaar lijdende is. af De enige, die
dit kan beoordelen, is uw tiuisdokter.
Uw zoon weegt ruim 14% minder dan
normaal en komt dus niet voor extra
toewijzing in aanmerking.
S. K te N. Beneden een gewicht van 63
kg. kan extra voeding voor u worden
aangevraagd.
H R te M Tijdens" de droom is een
groot gedeelte van de normale geest
buiten werking. Hierdoor is de herinnering aan de eenvoudige geestesverrichtingen van de droom gebrekkig. Wij weten,
dat. wanneer wij ons onze droomen willen
berinneren, wij ze direct moeten opschrijven. In dat geval blijft de herinnering,
niet omdat de droom ons bijblijft, maar
omdat wij de herinnering behouden aan
het zich in wakende toestand verdiepen
m de droom. Wanneer uw zuster zich dus
aanwent, om bij het ontwaken direct te
gaan denken over de dingen yan het
dagelij ksch leven en daarmede het feit,
dat ze heeft gedroomd, negeert, zullen
haar klachten wel spoedig tot het verleden behoren. Hoofdoorzaak van hinderlijk dromen is een lichte vergiftigingstoestand van het zenuwstelsel; vandaar
dat dromen' bij voorkeur optreden bij
stoornissen in de spijsvertering, na het
gebruik van alcohol en nadat men verdrietig of opgewonden is geweest.
J. B. te H. Glansloos haar, dat sterk uitvalt kan verband houden met de voedingstoestand van den betrokkene. Een
extra gebruik van (tapte-) melk en van
groene groenten zou mogelijk goede invloed kunnen oefenen. In verband met de
moeilijke aanvoer van groente en melk in
deze tijd van het jaar. verdient het overweging, daarnaast 3 Calcipot C-tabletten
per- dag te gebruiken.
A. Z. te V. U moet met uw zoontje naar
* uw huisdokter gaan. Zijn blauwe lipjes,
ook wanneer het weer zacht is en de
winter aan zijn handjes maken het nodig,
dat de dokter eens kijkt naar zijn bloedsomloop, en tevens naar de aandoening
van vraag 2.
Een aantal gevallen van bedwateren
wordt veroorzaakt door een te grote
slaapdiepte van het kind. Uw zoontje
zal minder diep slapen, wanneer hij goed
is uitgerust. Laat hem dus 's avonds' geen
liedje van verlangen zingen en stopt u
hem ook 's middags nog een paar uur in
z'n mandje. Om dezelfde reden kan een
nachtlicntje in de kamer het bedwateren
doen 6|>houden. Zolang dit niet lukt, is
het verstandig om het kind precies één
uur na het Inslapen goed wakker te
maken en dan volledig te laten uiturineren. Later in de nacht moet-u hem
niet meer opnemen.
A. Ch. te V. U weegt ruim 17 pet. minder
dan bij uw leeftijd en lengte behoort. U
komt dus niet m aanmerking voor extra
voeding.
A L. te G. Zonder, ze gezien te hebben,
kan ik tot mijn spijt de vlekken aan uw
benen niet Decordelen. Vraagt u raad aan
uw huisdokter.
K S. K. te A. Neen. bij de maagbezwaren. zoals u ze beschrijft, wordt geen
extra toeslag verstrekt.
A. H. te 's-Gr. Wat de hinderlijke gasvorming in de ingewanden betreft, kan
het volgende worden overwogen. Ten gevolge van de vetschaarste is het volume
van ons dagelijks rantsoen groter geworden. Daardoor wordt het voor de spijsverterende sappen moeilijker om overal
in de spijsbrij door te dringen. Het gevolg is, dat in de dikke darm méér onverteerde spijsresten komen dan in normale
tijden, waarin door de daar levende bacteriën omzettingen, die met gasvorming
gepaard gaan, optreden. Hieruit volgt, dat
het eerste wat men tegen hinderlijke gasvorming moet doen is: langzaam eten en

Voorlichting jn de modelvliegtuigbouw
voor de huisvlijt-actie
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e liefde kan niet van. één kant
komen, zegt men en aangezien
de mensheid eeuwenlang de tijd
heeft gehad om te onderzoeken wat
er zoal bij liefdeskwesties aan de
orde komt, kunnen we aannemen,
dat die uitspraak juist is. Nu ia het
een feit, dat de gedachte aan een
socialistische maatschappij onder de
arbeiders heel wat sterker leeft dan
onder de werkgevers. Een socialistische ondernemer is een witte raaf en
dat is ook begrijpelijk. Over het algemeen hebben ondernemers het heel
wat beter dan hun werknemers. Zij
zijn immers de bezitters van de fa-,
brieken, de transportmiddelen, de
grondstoffen, kortom van alles wat
er toe dient den mens met het stoffelijk noodzakelijke te voorzien. De kapitalistische maatschappij gaf aan
deze ondernemers de vrije beschikking over al die productiemiddelen
en zij hebben van die vrijheid zoveel
gebruik gemaakt als zij konden. Dat
ligt nu eenmaal in de aard van den
mens. Wanneer een arbeider op de
een of andere wijze kapitaal in handen kreeg, duurde het meestal -niet
lang, of hij bekeek de wereld op dei zelfde wijze als iedere andere kapitalist.
Door die vrijheid van handelen is de
kijk op de ontwikkeling van de maatschappij bij' vele ondernemers vertroebeld. ,Zij kenden niet voldoende
de nood van de 'grote meerderheid
der bevolking en meenden dus, dat
de wereld beter was dan zij was. Zij
' zagen slechts hun productie en de
economische resultaten van hun bedrijf, doch al te veel wefden daarbij
de belangen van de arbeiders, zoal
niet over het hoofd gezien, dan «toch
op de tweede of derde plaats gezet.
In dit blad hebben we reeds herhaaldelijk betoogd, hoe dat tot onduldbare toestanden moest leiden, omdat
die in uiterste soberheid levende
meerderheid der bevolking tegelijk
het grote afzetgebied vormt waar de
ondernemers hun producten moeten
kwijtraken. Als dus de koopkracht
van de arbeidersbevolking achterblijft bij het productievermogen der
ondernemingen, ontstaat er onvermijdelijk een economische crisis.
De taak van de toekomst is bijgevolg
te zorgen, dat de ondernemingen
evenzeer rekening houden met de
morele, sociale en materiële belangen

De huisvlijtactie,
De Persdienst van het N.V.V.
schrijft ons:
Op verzoek van de Commissie
Huisvlijtactie te Amsterdam heeft
het Comité voor Sociale Jeugdzorg
een aantal werktekeningen doen
vervaardigen, die bestemd zijn voor
hen, die gaarne mede willen doen
aan deze actie, doch daarbij een
leidraad behoeven. Er zijn werktekeningen vervaardigd voor de navolgende groepen: tekenen, schilderen, linoleumsnijden, hout- of
metaalbewerking, leerarbeid en kartomiagewerk, terwijl
tekeningen
voor houtbewerking nog in bewerking zijn. Deze -tekeningen omvatten verschillende objecten, zoals
boekensteunen, pressepapiers, vloeidrukkers, bureaulampen,
schrijfmappen, vliegtuigmodellen, terwijl
voor de groep tekenen en schilderen
speciaal de vissershaven, het havengezicht en de molen geschikt
zijn.
Bovendien is er een werktekening
van het Waaggebouw op de Nieuwmarkt te Amsterdam, dat men aan
de hand van deze tekening van
hout, papier, gips en board kan
vervaardigen.
De tekeningen zijn tegen een gering bedrag verkrijgbaar bij het
districtsbureau van het N.V.V.,
P H. Kade 49, bij het bureau van
de Huisvlijtactie, Leidseplein en bij
het Comité voor Sociale Jeugdzorg,
Westeinde 13.

noch te voorz'en. Evenmin is thans
zoals het tot op dit ogenblik is,
dan zou het slechts een groep
reeds na te gaan, welke de gevolgen
van de arbeidende bevolking
zullen zijn voor het N.V.V. Op het
omvatten. Ik zou wensen, aat
ogenblik is het N.V.V. een. verbond
het N.V.V. werd de grote organivan vakverenigingen en een vaksatie, die alle werkende mensen
vereniging is een organisatie, die de
in Nederland omvat. Dan zal het
mensen krachtens hun beroep verook mogelijk zijn, een grote
enigt. Alle metaalbewerkers dus in
nieuwe eeconomische en sociale
één bond, alle bouwarbeiders in een
ordening te bouwen."
andere bond, alle' landarbeiders in een
derde bond en zo vervolgens. Wil men
echter de sociale en psychologische Het woord is dus thans aan de werkgevers en uit hun antwoord zullen wij
kant van de maatschappelijke ver- kunnen
afleiden, of deze wens van
andering in de eerste plaats bevorde- commissaris Woudenberg in Nederren, dan zal waarschijnlijk meer en land tot werkelijkheid kan worden.
meer ieder bedrijf afzonderlijk wor- Het
spreekt echter vanzelf, dat daarden bekeken. Het is daarom te ver- mee tegelijkertijd de positie van den
wachten, dat wanneer deze ontwikke- ondernemer zal moeten veranderen,
lingsrichting verder wordt gevolgd, omdat, zoals de volksmond zegt: „het
de gedachte vaq bedr^ijfsorganisatie, met grote heren kwaad kersen eten is".
dus organisatie van afzonderlijke Economische ordening, en beperking
personelen van .bedrijven,, meer en van de beschikkingsmacht over het
meer op de voorgrond zal komen.
kapitaal moeten daartoe hand in hand
Voor een zeer groot deel zal hier- gaan met het streven om een arbeidsover worden beslist door de houding gemeenschap op te bouwen. Zonder
van de ondernemers. Want, zoals wij twijfel zullen de arbeiders met grote
reeds zeiden, de liefde kan niet van belangstelling afwachten, hoe de
één kant komen. Eerst wanneer blijkt, Nederlandse werkgevers zullen readat de bedrijfseigenaars, bezitters der geren op de gedachte, die thans aan
Zelfs de grootste talenten in dit op- productiemiddelen
en tegelijkertijd
zicht baten echter niet, wanneer geen leiders der bedrijven, bereid blijken om <?e orde is gesteld.
economische
ordeningsmaatregelen waarachtige solidariteit met alle men•
tegelijkertijd de rechten aantasten, sen te betonen, die in hun bedrijf werdie aan het bezit van kapitaal ver- ken, kunnen op.deze weg belangrijke
bonden zijn. Inderdaad zien we dan vorderingen worden gemaakt.
ook, dat de eerste, doch vrij belangOm duidelijk te maken, wat hierbij
rijke schreden op deze weg zijn ge<- aan commissaris Woudenberg voor
zet, maar men vergete niet, dat dit ogen staat, laten wij hieronder volgen
alles slechts een eerste begin Is.
de woorden, die hij dezer dagen sprak De Persdienst van het N.V.V. meldt:
Terwijl door de regeling van het ont- tot . een aantal Nederlandse werk- Wij kunnen melding maken van twee
slagrecht, door beperking van de gevers:
uitbreidingen, die gegeven zijn aan
dividenduitkeringen, door vergroting
de uitvoering van de Kinderbijslagvan de sociale verzorging ten laste
,J£et N.V.V. heeft zich ingezet wet. Weliswaar zijn de betreffende
van de bedrijven enz., dit vraagstuk
om de arbeiders metterdaad te wetsartikelen niet gewijzigd, maar
reeds van de sociaal-economische
doen opnemen in de volksge- het vereveningsfonds heeft aan de
kant wordt aangepakt, is thans dus
meenschap. Het blijft
echter Kaden van Arbeid en de erkende Beook een begin gemaakt met het psyniet staan bij hen, die volgens drijfsverenigingen medegedeeld, dat
chologische spiegelbeeld, dat aan deze
de oude begrippen arbeider het geen bezwaar zou maken bij de
maatschappelijke veranderingen onwaren. Het N.V.V. maakt een verevening van Kinderbijslag in
verbrekelijk is verbonden.
groeiproces en tegelijkertijd een enkele gevallen, waarover twijfel beDe vorm, waarin dit alles zal geschieomvormingsproces door. De hui- stond of de verzekeringsorganen wel
den en het tempo, waarin het proces
dige, vorm • w niet de voldragen tot uitbetaling gerechtigd waren. Eén
wordt voltrokken, is niet te bepalen.
vorm. Wanneer het zou blijken, en ander is van belang voor arbeiders,
die wachtgeld ontvangen en voor arbeiders, die wegens kolenschaarste
e.d. minder dan 6 dagen per week
werken.
Ingevolge de ter zake geldende bepalingen konden tot nog toe personen,
die na l Januari 1941 op wachtgeld
nze grootste vakbond, die van de loonsverhoging betekent. Geen "arbei- werden gesteld, over de tijd, dat het
bouwarbeiders, heeft wederom der zal langer werken dan 52 uur per wachtgeld wordt betaald, ook aaneen" uitbreiding ondergaan. Onlangs week, terwijl de machines zullen spraak maken op kinderbijslag. Kr
maakten wij reeds melding van het draaien tussen 6 en 21 uur. Tegelijk bestond echter twijfel of wachtgelfeit, dat er besprekingen gaande wordt een beurtregeling ingevoerd, dié ders, die reeds op l Januari 1941, de
waren met de onafhankelijke organi- overeenkomt met die, welke in het datum, waarop de Kinderbijslagwet in
satie van de helers en van de grond- baggerbedrijf geldt voor de arbeiders, werking is getreden, in het genot van
werkers. Deze twee. verenigingen^ de die zo ver van het werk wonen, aat wachtgeld waren, eveneens recht op
Landelijke Federatie van Heiwerkers zij niet iedere avond naar huis kun- Kinderbijslag hadden. Thans kan ook
en de OrondwerkersveEeniging „Nieuw nen gaan.
aan deze wachtgelders bijslag worden
Leven" hebben thans besloten, zich Van de zestien ondernemingen in het betaald. Personen, die op l Januari
aan te sluiten bij de N.V.V.-qrgani- grintbaggerbedriji hebben er elf het 1941 reeds wachtgeld genoten en aan
satie, te wsten: de Algemene Neder- contract getekend. Van de vijf reste- de door de Kinderbijslagwet gestelde
landse Bouwarbeidersborid. Wij be- rende bedrijven zal waarschijnlijk één eisen voldoen, kunnen dus ook aangroeten deze nieuwe fusie met voldoe- alsnog tekenen, terwijl de bond reeds spraak maken op kinderbijslag. Zij
ning, omdat alleen een krachtige, al- jaren een aparte overeenkomst heeft kunnen zich om inlichtingen wenden
gemene organisatie in dit tijdsgewricht met de maatschappij „De Bijland".
tot de Bedrijfsvereniging of Raad van
opgewassen is tegen de moeilijkheden
Arbeid, waarbij de werkgever van.
van de dag. Dat de besturen en leden Het hoofdbestuur van de Bond van wien zij het wachtgeld ontvangen,
Arbeiders
in
de
Textielen
Kledinginvan de beide thans opgenomen orgavoor de ziekengeld- en kinderbij sla<?nisaties dit blijken te beseffen, strekt dustrie' heeft van den secretarishun tot ere. Wij hopen, dat hun voor- generaal van het Departement, van verzekering op l Januari 1941 was
aangesloten.
beeld door de nog bestaande kleine Sociale Zaken een gunstige beschiK- Het komt voor, dat in ondernemingen
king
mogen
ontvangen
op
zijn
verzoek
groeperingen spoedig zal worden gewel het, totaal normaal aantal uren
volgd, maar dat ook duizenden onge- om ook de huisarbeiders in de bont- per week wordf gewerkt, doch niet
nijverheid
in
de
regeling
op
te
nemen,
organiseerden hun tijd zullen begrijzoals die reeds bestond voor de Kleer- over 6 dagen, maar verdeeld over een
pen en lid worden van het N.V.V.
makers. Tot dusverre waren de huis- minder aantal dagen per week tengeAls wij vervolgens enkele gebeurtenis- arbeiders in de .bontnij verheid ten volge van kolenschaarste, verduistesen uit de N.V.V.-arbeid van de laat- aanzien van enkele verzekeringswet- ring of anderszins. Ingevolge de gelste tijd willen aanstippen, noemen we ten achtergesteld bij de huisarbeiders dende bepalingen konden de in die .
in de eerste plaats de overeenstem- ui het kledingbedrijf. In tegenstelling ondernemingen werkzame arbeiders,
ming, die is bereikt tussen de Centrale met het bepaalde voor deze laatste, die recht op kinderbijslag hebben, op
Bond van Transportarbeiders en de waar wel voor twee werkgevers ge- hun kinderbij slaglij sten niet 6 dagen,
Werkgevers in het grint-baggerbedrijf. werkt mag worden en met twee hul- doch slechts het werkelijke aantal
Beide partijen zijn het eens geworden' pen, werden de thuis-werkende bont- gewerkte dagen per week vermelden.
over een collectieve arbeidsovereen- werkers, die voor twee werkgevers Het gevolg hiervan was dat zij ook
komst, waarvan men thans hoopt, dat werkten en een of twee hulpen had- een geringer aantal da<?en bijslag
zij spoedig door de Rrjksbemiddelaars den, aansprakelijk gesteld voor tiet zouden ontvangen. Thans kan in derbetalen van de premie ingevolge de gelijke gevallen ook over 6 dagen oer
zal worden goedgekeurd.
Wanneer deze overeenkomst van Invaliditeits- en Oud«rdomsverzeke- week bijslag worden betaald. De arkracht wordt, komt er een eenvor- ring, de Ziektewet en de Kinderbij- beiders moeten dus alle dagen per
mige regeling van de -tonen, die tege- slagwet. Aan deze uitzonderingstoe- week op hun kinderbrjslaglrjsten als
gewerkt vermelden.
lijkertijd voor de meeste bedrijven een stand is thans een einde gekomen.
van de arbeiders in loondienst als
met de economisch gezonde bedrijfsleiding. In de 'practijk wil dat zeggen, dat ook ondernemers, of beter
gezegd bedrijfsleiders, socialistisch
moeten gaan denken en voelen, wil de
arbeid van het volk tot zijn recht
komen.
Het valt echter niet mee, om deze verandering in de geestesgesteldheid van
de kopstukken van handel en industrie tot stand te brengen. De reden
van deze moeilijkheid hebben wilhierboven reeds aangeroerd. Commissar's Woudenberg heeft dus wel een
buitengewoon moeilijke taak op zich
genomen, nu hij overal in den lande»
bijeenkomsten houdt met werkgevers
en hen toespreekt in bovengenoemde
geest. De Nederlandse ondernemers
zijn over het algemeen van een solide
conservatief-liberale overtuiging en de
man, die hen daarvan afbrengt, moet
beschikken over meer,, dan gewone
talenten.-

Wachtgelders en
Kinderbijslag

Uit de wereld van het N.V.V.
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U e neboen in de beide laatste
nummers van „Arbeid" voornamelijk werkstukken besproken, die
slechts door oudere en meer geroutineerde huisvlijt-'beoefenaars zullen
kunnen worden vervaardigd.
Daarom is thans weer de beurt aan
cie jongeren L
Jullie weten natuurlijk wel, dat heel
veel materialen, die we bij -onze huisvlijt gebruiken, thans zéér moeilijk
zi.in te bekomen óf buitengewoon duur
zijn. Het is daarom wel heel lastig
geworden om werkstuk j es te behandelen, die jullie ook werkelijk zult
kunnen maken, waarvoor het benodigde
materiaal dus verkrijgbaar is tegen een
niet te hoge prijs.
Voor demodellen,
die we thans voor
onze jongeren bespreken willen, zal
het • materiaalvraagstuk wel op
te lossen zijn. We
gebruiken daarvoor in hoofdzaak
papier en karton.
Verschillende van
de
afgebeelde
werkstuk] es zullen toch ook nog
wel door ouderen
gemaakt worden,
vooral de moeilijkste ontwerpjes.
We beginnen met
een vijftal bladwijzers of boekenleggers.
Fig. l geeft een
zéér eenvoudige
leeswijzer, die op
tekenpapier wordt
getekend en daar na wordt gekleurd. Het voorwerpje wordt veel.
aardiger als het
wordt geplakt op,
een stukje breed
lint, dat moeder
misschien nog wel
heeft. De kleuren
moeten dan worden gekozen in
overeenstemming
met de kleur van
het lint. Aan de
onderzijde moet
het lint een stukje worden uitgerafeld.
Voqr fig. 2 hebben we een stuk lint
nodig van pl.m. 4 cm. breed en 16 cm.
lang. Op tekenpapier wordt een „omsla?" getekend, zoals onder de bladwijzer afzonderlijk is afgedrukt. Deze
„omslag" moet precies de breedte hebben van het lint, dat we gebruiken.
Na tekenen en kleuren wordt de vorm
uitgeknipt en volgens de aangegeven
„vouwlijn" dubbel gevouwen. De ene
helft wordt op het lint geplakt, de
andere helft blijft los; deze losse helft
kan nu om de bladzijde -van het boek
worden geslagen, waar we willen beginnen met lezen, als het boek weer
ter hand wordt genomen.
Bij fig. 3 maken we eveneens zulk een
. '••islag", doch nu worden beide helften aan de vóór- en achterzijde van
het lint vastgeplakt, nadat we tevoren
juist in de vouwlijn een dun koordje
hebben gelegd. Op dun wit karton
tekenen we daarna tiet vogelmotiefje.
Dit wordt uitgesneden of geknipt en
gekleurd. Aan het koordje rijgen we

een kraal en vervolgens lijmen we het,
nadat het een weinig uitgerafeld is,
aan de achterzijde van het vogeltje
vast. We plakken daar nog een stukje
wit papier op voor een nette afwerking. Inplaats van een vogelmotiefje
kunnen we ook ieder ander ontwerpje
aan het koordje vasthechten.
Voor fig. 4 snijden we een „mal" of
schabloon. zoals onder de bladwijzer
is aangegeven. We kunnen deze leeswijzer maken op papier, op lint. op
een stukje fluweel, suède of andere
effen stol Met krijt tekenen we de
middelliin en dan leggen we het malletje op de juiste plaats. We schabloneren niet het gehele patroontje, doch
voornamelijk de kanten. Het middelste gedeelte behoedt dus geheel de
kleur van de stof
We hebben nu nog een tweede schabloontje nodig in de vorm van de
donkere ruitvorm. Deze ruitvorm
wordt met een contrasterende kleur
wel geheel ereschabloneerd
Fig. 5. Op papier, dun wit ivoorkarton, imitatie- of echt perkament,
wordt deze bladwijzer geheel getekend.
Vervolgens tekent u een wapen, b.v.
van de provincie of van dé gemeente,
waarin ge woont en in overeenstemming daarmee kan, zo' nodig, het
woord „Holland'' worden gewijzigd.
Door mirtriej van twee koordies,

zeshoek met zijden van 5i cm. Beide
plankjes worden met de kapzaag óf
een fijne handzaag uitgezaagd en na
het schuren op elkaar gelijmd. We
kunnen ze ook met een paar nageltjes
vastzetten, want de kleine zeshoek is
later niet zichtbaar. Door beide plankjes heen wordt een gaatje geboord
met een middelliin van. 5 a 6 mm.
In de sjoelschijven wordt een inkeping gezaagd, juist in het midden,
ter dikte van het grondplankje. Diepte
van de inkeping 2 cm. De sjoelschijven
passen nu om het grondplankje en
doen dienst als pootjes voor het lampIe: Nadat het eeheel goed geschuurd

lintjes ol stukjes leerband wordt het
wapenschild aan de bladwijzer bevestigd. Evenals bij fig. 3 hangt het
schildje buiten het boek als de bladwijzer wordt gebruikt.
Een tweede werkstukje, dat door handige jongens van'twaalf jaar af zeker
kan worden vervaardigd, is het schemerlampje. Fig. 6.
We hebben hiervoor nodig een stukje
dik triplex of multiplex van 6 a 10
mm. en een kleiner stukje 4 mm triplex, benevens drie sjoelschijven.
We tekenen op hét dikke triplex een
cirkel met een straal van 8 cm. Deze
straal passen we af op de omtrek en
er ontstaat dan een zeshoek met
zijden van -8 cm. Op dezelfde wijze
maken we van het dunne triplex een

is, worden de zijkanten van het
grondplankje en de smalle ronde-kant
van de sjoelschijven gekleurd, b.v.
vermiljoenrood, met plakkaatverf. Met
een weinig velpon hechten we de
schijven aan het grondplankje en
daarna wordt het geheel gelakt met
plakkaatvernis. meubellak of ,i.d.
Op het grondplankje monteren we
vervolgens een kleine z.g. mignonfitting. Het snoer gaat door het gaatje.
Nu moet het kapje worden vervaardigd.
We tekenen op stevig papier een halve
cirkel met een straal van 20 cm. Op
de boog zetten we af zes stukken van
58 mm. De verkregen punten worden
onderling verbonden door rechte
lijnen en u.it elk^der punten trekken

we een straal naar het middelpunt.
Aan één kant van de verkregen „uitslag" tekenen we nog een z.g. „overslag" (zie de tekening). In de zes ontstane driehoeken tekenen we een
ornament, trekken de lijnen met Oostindische inkt en kleur met ecolins of
transparante waterverf. Het kapje
wordt nu zorgvuldig uitgesneden, gevouwen en met velpon dichtgeplakt.
Dit laatste moet met veel zórg geschieden
Aan de binnenzijde van het kapje
plakken we nu — onderaan - - zes
reepjes dun. wit karton van een halve
centimeter breed, en 5i cm. lang; het
kapje wordt nu véél steviger en past
precies over het kleine zeshoekige
plankje. Het kapje wordt — zo mogelijk — met blanke papaverolie ingesmeerd.
Lijnolie, of desnoods een andere olie,
gaat ook wel, maar maakt het papier
enigszins geel We kunnen ook terpentijn of kunstterpentijn gebruiken,
maar dan wordt het kapje minder
doorzichtig Ge kunt gerust over de
verf heensmeren, dat hindert niet; de
verf zal niet vloeien of uitlopen.
Tenslotte wordt nog een klein kogellampje ot kaarslampje in de fitting
gedraaid en we hebben een alleraardigst eenvoudig schemerlampje. Probeer, er uw krachten maar eens op!

OPENT UW BEURS
TEN BEHOEVE VAN
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• n het voorgaande hebben wij geI schetst, hoe de eigenlijke handelsonderneming ontstond en wij zullen
thans nagaan, wat daarvan het gevolg is geweest voor de sociaal-economische ontwikkeling, voornamelijk in
West-Europa.
Het brandpunt van de internationale
handel in de Middeleeuwen waren de
Vlaamse steden; eerst Brugge en
Gent, vervolgens Antwerpen.
De handel in Antwerpen was zwak
van structuur; het was passieve handel, heigeen zeggen wil, dat de vreemdelingen vooral de handel dreven en
Antwerpen zelve een min of meer
passieve rol speelde.
Na de val van Antwerpen in 1585
kwam de stad in handen der Spanjaarden en de handel verplaatste zich
na'ar het noorden: Amsterdam werd
het nieuwe centrum en is dat langer
dan een eeuw volledig en nog een
eeuw daarna voor €en goed deel gexbleven. Eerst in de Franse tijd brak
Amsterdams positie volledig en stortte het als wereldhandelsstad in.
De handel heeft het kapitalisme gebracht, d.w.z. het kapitalisme als productiesysteem.
De taak van de handel is om de producten daar, waar zij over zijn, te verzamelen en ze te brengen daarheen,
waar er behoefte aan is; voor deze,
economisch van grote betekenis zijnde
dienst, mag natuurlijk een beloning in
rekening worden gebracht.
De handel was daarmede niet tevreden.
Men kocht overal de producten op,
waar zij goedkoop waren, hetgeen nog
niet altijd wil zeggen, dat zij er „over"
waren, denk maar eens aan landen
met lage levensstandaard!
Men sloeg de producten op en wachtte
rustig af tot de prijzen stegen om dan
tot verkoop met een zoet winstj e over
te gaan.
Men lette niet op voorziening In behoeften om der wille van de behoeften, maar slechts op behoeftenvoorziening om er zoveel mogelijk aan te
verdienen.
Daaraan'maakte men ook het handwerk ondergeschikt.
De handelaars in wol b.v. kochten de
wol op in de^ landen* waar zij goedkoop was en sloegen de wol op in hun
pakhuizen; zij verkochten evenwel die
wol niet, maar lieten haar bewerken
. door de wevers.
Waren er nu in de omgeving van de
stadr waar de wolhandelaars gevestigd waren b.v. boerengezinnen, waar, in ook wel wat kon worden geweven,
dan stelde de handelaar deze boerengezinnen daartoe in staat en drukte
: daarmede natuurlijk het loon, dat de
wevers, die ook thuis werkten, kon,:den bedingen.
Het gevolg was al spoedig, dat de
.handwerkers ondanks al hun mooie
keuren en ordonnantiën, die trouwens veel meer in het belang van
overheid en -kerk waren dan van- de
.handwerkers zelve, steeds verder verzonken in afhankelijkheid aan de
handelaars.
Toen kwam er een ander, uiterst belangrijk verschijnsel bijl •

Handelaars, vooral als zij zich heel
sterk laten leiden door de werking
van de winstprikkel, zijn ondernemende en veelal uiterst bekwame lieden, die zich gretig werpen op nieuwe
vindingen op het gebied der techniek,
waardoor de productie verbeterd 'd.w.z.
voordeliger voor den handelaar kan
worden.'
Uitvinders plegen doodarm te sterven: anderen gaan met dé winsten
strijken.
Het bleek, dat bij bepaalde nieuwe
vindingen arbeid heel wat voordeliger in grote ruimten kon plaats vin<^en dan thuis» bij den handwerker,
vooral wanneer het arbeidsproces in
verschillende onderdelen uiteen viel.
De handelaar liet dan op moderner
manier in werkplaatsen het werk verrichten, dat vroeger in de huisindustrie plaats vond en kon vooral ook
groter hoeveelheden werk afleveren.
Zo ontstond de manufaktuur, dus de
werkplaats, waarin tal van arbeiders,
arbeiderskinderen en arbeidersvrouwen werkzaam zijn.
Zodra er in deze werkplaatsen gebruik
wordt gemaakt van machines, welke
de menselijke arbeidskracht vervangen, zoals de stoommachine e.d. is
men gewoon van fabrieken te spreken,
maar een groot verschil maakt dat
voor het wezen der zaak niet uit.
Een ander, eveneens bekend woord is:
trafiek.
Daaronder verstaat men de veredelingsindustrie,' d.w.z. dé industrie,
waarin ruwe producten een bewerking, een verbetering of veredeling
ondergaan en dan verder als halffabricaten aan de industrie worden
doorgeleverd.
De suikerraffinaderijen waren b.v.
trafieken.
Dat alles is vermoedelijk menig lezer
bekend, doch wij herinnerden er nog
eens aan, omdat wij de aandacht
hierbij willen vestigen op de sociaaleconomische positie van de hier werkzame arbeiders.
Eigenlijk kan men hier voor het eerst
van het woord arbeider in de moderne betekenis van het woord gebruik
maken.
De oude handswerklieden met hun
gilden komen bij de manufaktuur
immers niet te pas; zij zijn goeddeels
verdwenen en in hun plaats treffen
wij hier-den ondernemer, eigenaar van
de fabriek aan en eveneens in hun
plaats treffen wij de loonarbeiders
aan.

De plaats van talloze meesters en gezellen tezamen is nu ingenomen door
énkele ondernemers enerzijds en zeer
talrijke arbeiders anderzijds.

schermen; een voortzetting van gilde-organisaties te hunnen bate was
uitgesloten, niet alleen omdat de ondernemers en de overheid zo iets
waarschijnlijk nooit zouden hebben
geduld, maar omdat de taak en de
.strekking der gilden altoos heel wat
anders is geweest dan het verlenen
-van sociale bescherming aan economisch zwakkeren.
Voor de zich nu snel ontwikkelende
industrie is dan ook nooit getracht
iets dergelijks tot stand te brengen,
organisatie voor de arbeiders zou
eerst veel later groeien.
Wel zijn er pogingen geweest om
enigermate regeling te brengen in de
loon- en arbeidsvoorwaarden der arbeiders. Veelal geschiedde dat door
de overheid of door verstandige ondernemers, die inzagen, dat ook in
goede loon- en arbeidsvoorwaarden
een bedrijfsbelang schuilen kan.
Een enkele maal deden de arbeiders
het zelf, zoals in de Amsterdamse
katoendrukkerijen, .waar zelfs een
soort collectieve arbeidsovereenkomst
tot stand kwam en wel in 1729, toen
26 ondernemers met ongeveer 500
knechts een schriftelijke overeenkomst aangingen tot het vastleggen
van loon- en arbeidsvoorwaarden. ,
De overeenkomst werd gehandhaafd
tot 1744, toen er een geschil uitbrak
over het aantal leerlingen; een staking onder leiding van een „comité"
vond plaats, alle knechts werden
goedschiks of kwaadschiks er toe gebracht de arbeid neer te leggen en...
precies als later bemoeide de over- •
héid zich met het geval, beschermde
de fabrikanten, trad in een plakkaat scherp tegen de onruststokers
op en de zaak verliep. Van een nieuw
collectief contract vernemen wij niet
nader.

Bij nadere beschouwing zien wij dan
ook, dat wanneer in de 18de eeuw de
manufaktuur en weldra ook de fabrieken algemeen toepassing gaan vihden, de oude gilden alleen nog bestaan voor winkeliers, enkele vrije
beroepen en voor dat handwerk, dat
zich niet voor de nieuwe kapitalistische methoden leent.
De nieuwe organisatie is geen voortzetting van de oude!
Daar waar de manufaktuur wordt
gevonden, ontstaat met haar iets geheel nieuws en nergens vindt de gilde-idee of zelfs maar iets wat daar
in de verte op lijkt, toepassing. Trouwens, de economische denkbeelden, welke aan deze ontwikkeling ten
grondslag liggen, vinden uitdrukking
in het trotse woord, dat het begin en
einde van alle economische wijsheid
de vrije concurrentie is en het waren
immers juist de gilden, die niets zozeer nastreefden als het beperken
van alle concurrentie.
Er loopt dan ook geen verbindingslijn van de Middeleeuwen naar de
nieuwere tijden.
Er ligt" op 'economisch gebied een Zo ging het overal tot in de tweede
reeks van breuken, welke een onover- helft van de vorige eeuw het besef
brugbare klove vormen.
bij de arbeiders doordrong, dat zij
Die scheiding is compleet, wanneer verstandig deden door zich te verde resten der gilden in- verschillende enigen.
landen door de FranSe revolutie Maar aan gilden of zo iets had men
worden teniet gedaan en de vrijheid toen geen behoefte meer.
van arbeid ten troon wordt gehe- Die organisatie van het handwerk
ven... met tot gevolg, dat de vrijheid als geh^l had haar tijd volkomen
van vereniging voor de arbeiders uit gehad; er moest iets anders komen,
angst voor een herleving van gemo- dat zou passen op de gegroeide verderniseerde gilden ten strengste houdingen -in industrie en handel,
wordt tegengegaan.
waarbij het nog overgebleven amIn dat 'opzicht waren de „liberale" bachtswerk, thans ook uitgeoefend in
regenten van de- eerste helft der 19e miniatuur kapitalistische onderneeeuw precies even conservatief als mingen slechts als een schamele rest
hun benepen voorgangers in de 18e van het vroeger oppermachtige handeeuw, die iedere poging der arbeiders werk aansloot.
van de manufaktuur om verbetering Het zal, naar wij vertrouwen, den
in hun positie te krijgen bestempel- . lezer nu wel duidelijk zijn, waarom,
den, als comploiterij en muiterij.
de gilden als organisatie van het
De arbeiders in de manufaktuur had- oude handwerk voor de moderne inden geen organisatie om zich te be- dustriële en commerciële bedrijven
geen betekenis hebben, ook niet als "
Inwijding van de „IJzeren Spoorweg" men ze zou willen aanpassen aan
tussen Amsterdam en Haarlem in moderne behoeften.
1839. De stoomkracht was één der Men kan nu eenmaal niet wegen met
hefbomen, waarmede dé gilden uit een maatstok en niet meten met een
hun voegen werden- gelicht.
gewicht.
(Cliché: A.P.-archief).
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nze rondreis langs üf- verschillende vakorganisaties brengt ons naar alle delen van het
land en dus ook naar het zogenaamde „platte-,
land". (Hoe komen wij eigenlijk aan die dwaze term
in onze taal en hoe jammer is het, dat we daarvoor
geen beter woord hebben!). We willen iets horen
over leven en werken van de landarbeiders, die met
hun 400 000 sterkte het beroep beoefenen met het
talrijkste aantal vakgenoten in ons land. Weliswaar
splitsen we de landarbeiders weer in verschillende
groepen, maar allen behoren toch tot het agrarische
deel van onze bevolking en zeer terecht vat de
N.V V.-organisatie al die groepen dan ook in één
bond tezamen: de Nederlandse Bond* van Arbeiders
in het Landbouw-. Tuinbouw- en Zuivelbedrijf. En
zelfs die lange naam is nog niet volledig, want ook
de veenarbeiders behoren daartoe. Bekijken we iedere
groep afzonderlijk, dan vinden we opnieuw een
splitsing, bijvoorbeeld voor de akkerbouw en voor
de veehouderij.
Hoe veelzijdig het landarbeidersberoep ook is, enkele
dingen hebben alle landarbeiders gemeen. Zij wonen
en werken in landelijke gemeenten, hun beroep
houdt ten nauwste verband met het boerenbedrijf
en
hun loon is omgekeerd evenredig aan de belangrijkheid van hun arbeid, met andere woorden:
.zij verdienen schandelijk weinig
Wederom zitten we dus met een voorzitter van een
vakbond te praten en in het gesprek met voorzitter
J. Hilgenga, voelen wij telkens weer hoe uitgebreid
het arbeidsterrein van zijn bond is. Hij zegt: „Vergeet dit niet en vergeet dat niet" en „Ik zou er riog
wel iets graag bij willen hebben over
" — en dan
komt er weer een heel verhaal over een onderdeel,
dat wij vergeten hadden aan te roeren. Doch laten
we een 'samenhangend verslag van ons onderhoud
uitbrengen.
De eerste vraag is natuurlijk:
Hoe is 't op het land?
Nou ja, — het. is slechter geweest! De landarbeid is
tenminste een beroep, dat in deze tijd zijn volstrekte
onmisbaarheid bewijst In de crisisjaren is het wel
voorgekomen, dat alleen in de provincie Groningen
. midden in de zomer 4 000 tot 5.000 landarbeiders
werkloos waren. Maar die tijd is voorbij; er is nu
eerder een tekort aan arbeidskracht, dan een overschot. Op het lana is de toestand werkelijk belangrijk gezonder geworden.
Komt dat alleen door de grote behoefte aan levensmiddelen?
•
Zo eenvoudig moeten we de zaak niet stellen. Het
hele landbouwbedrijf ondergaat veranderingen en al
die veranderingen vergen meer arbeidskracht. In de
afgelopen jaren waren er talrijke landarbeiders, die
slechts enkele maanden £er jaar ir. nun eigenlijke
beroep werkten en de rest van de tijd in de werkverschaffing waren, steun trokken of geld ontvingen
uit de kas van de bond Voor die mensen was de
normale toestand eigenlijk de werkverschaffing en
de uitzondering arbeid in het vrije bedrijf De boeren hadden het toen zo slecht, dat zij hun uitgaven
aan arbeidsloon tot het uiterste beperkten. Veel
nuttig en noodzakelijk werk bleef achterwege, zelfs
tot schade van het bedrijf
Gelukkig is dat voorbij-in de .eerste plaats krijgen
de boeren hogere priizen voor hun producten, zodat
zij meer arbeid kunnen laten verrichten Zrj hebben
het geld er weer voor over om hun bedrijf behoorlijk
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en
te verzorgen. Bovendien heeft het ontslagverbod
de voor:
mensen in hun bedrijf doen blijven, die anders
*aar wij
daan gekregen zouden hebben.
Bestaat er ook niet een regeling voor de sterkte
de personeelsbezetting?
Zeker, die is er sinds het vorige najaar en ook dezf erl°°Pt
heeft belangrijk bijgedragen tot het in dienst houset gelden van arbeiders In grote trekken kan men zeggen! Wacht o
dat er in akkerbouw en veehouderij één volslagei( fJ an bij
eden tr
arbeider moetrzijn op iedere tien hectaren.
v
an kerl
Werkt dat goed in de practijk?
z
aalruirr.
Over het algemeen wel, al zijn er slimme boeren,
ai
v
toch nog de regeling weten te ontduiken. In
oor.
Wieringermeer bijvoorbeeld doet men dat heel listig
Ze werken daar met betrekkelijk weinig mensen u Heeft de
hun eigen gemeente en veel seizoenarbeiders, , die ui Niet ve
andere streken komen. In zomer en najaar hebbel jüaar aa
zij
daardoor
tJij ui
CL ei i ^-n-njj. meer
m\j\ïj, arbeiders
ttii M\J AU ^ *- u dan
v*,** * A. de
v* v personeelsbezefr
4^^"* u i_»j,jn_-^iufj •_.*.!«-' - luchter
,
tingsnorm eist. Van die periode maken zij gebruiH &ondsle\
om de arbeiders uit de gemeente zélf op een enkele -tooit WE
na te ontslaan. Als het najaarswerk is afgelopen* ^oofdbei
trekken de seizoenarbeiders uit zichzelf weer weSar«ierzij
naar de gemeente van hun inwoning en de boe1! ^aleving
heeft zich dan ontdaan van zijn arbeiders-dorps; rin6 var
genoten, die hij met alle christelijke liefde overlever' Öe arbe
aan de werkloosheid.
haven?
En wordt dat goed gevonden?
Ja, er
Ja, — er is geen bepaling, die het verbiedt! Maal joelen
in strijd met de geest van de voorschriften is de# *™eid
kwalijke praktijk zeker en wij zijn dan ook drul ™
doende om maatregelen te verkrijgen, die dit
bruik onmogelijk maken.
Heeft het scheuren van weiland nog invloed gehad Zo
Heel veel zelfs. Het omleggen van alles tezame:i' .
bijna 150.000 hectaren grasland in bouwland, ver- ontslag]
groot de arbeidsgelegenheid aanmerkelijk. Daal *s de j.
komt nog bij. dat tegelijkertijd de gewassen die vee verbetei
arbeid vereisen, zoals aardappels, vlas en bieten W' Verbete
langrijk worden uitgebreid Ook het toenemend' "Arbeid
intensieve weidegebruik (om-weidsysteem) vraag' schülen
meer arbeid. Tenslotte zijn er nog enkele tiendui- ^ndarb
zenden arbeiders, die in Duitsland werken en d» Saven v
brengt gezamenlijk het verschijnsel voort van he^Aan ge
tekort aan landarbeiders, dat in de komende zome' onder (
wel eens enige omvang aan kon nemen. Wij en hei tol de ;
Rijksarbeidsbureau zijn dan ook nu reeds bezig m^20', en
het onderzoek naar het aantal arbeiders, dat U1 *as.. zei
. iedere gemeente voorhanden is, opdat straks zo goe' Hog nie
mogelijk in de vraag naar arbeid kan worden .voor- hele sa
v
zien
an de
f
Heeft de bond daar ook de gevolgen van onder
boe;
vonden?
1
Als bedoeld wordt, of de bond groeit, dan luidt ne
antwoord
bevestigend Wij zijn gestegen van 2400'
ledenv in de helft van het vorige jaar tot 35,000 OH °or ü'
de dag van vandaag Het aantal afdelingen, dat Uf^at
de eerste tijd van de oorlog was gedaald met 50
sinds die tijd toegenomen met 100. zodat wij nu 87j v
afdelingen hebben. Daarbij zijn heel wat nieuwi erder

Landarbeid
vaiv verschillende kanten bezien:
het oogsten van ons broodgraan,
gezinsarbeid bij het aardappelrooien,
de winning van de melk,
vlassers temidden van hun taaivezelig
gewas en
tenslotte de qroentenaanvoer op een van
onze grote Westlandse .veilingen.

OT BOND
l vel' 'eden en nieuwe afdelingen, die afkomstig zijn van
s ge-de voormalige confessionele bonden. In Zeeland,
wij thans 90 afdelingen tellen, met 5.200 leden,
zelfs gehele afdelingen van de christelijke bond
ons overgekomen.
dez< Verloopt dat zonder wrijving?
. *Wet geheel en al. Er zijn zelfs streken waar men
houfl tracht onze leden te boycotten. De boeren nemen
bij voorkeur niet-georganiseerden aan en onze
tracht men bijvoorbeeld tot het neerleggen
v
an kerkelijke functies te dwingen. Weigering van
.( ^alruimte door kerk en christelijke schoolbesturen
n. dü 'Voor
vnr,„ afdelingsvergaderingen komt herhaaldelijk
n
voor
•
listig:
dat nog invloed?
m u
veel;
plaatselijk kan het iets betekenen,
ie ui
aan de groei va.n onze bond is wel te zien hoe
ebbei
„,
luchter de landarbeiders de zaak opnemen. Ons
Dezet'
ibruili k°ndsleven vertoont zelfs een ongekende bloei. Nog
:nkeW ^ooit was er zo levendige correspondentie tussen het
lopen ahoofdbestuur enerzijds en de leden en de afdelingen
wee ftderzijds. Veel meer dan vroeger wordt gelet op de
boe! ^aleving van collectieve contracten en op de uitvoelorpS' r'ng van sociale wetten.
lever' -De arbeiders beginnen dus hun rechten te handhaven?
Ja, en dat is een bewijs dat zij zich sterker gaan
Maai arVoelen Vroeger, bij de grote werkloosheid, was de
3 dez< beider altijd de zwakste. Thans echter is dat niet
drul fteer het geval en bovendien beginnen het zelfbe1isr *ustzijn en het gevoel van eigenwaarde zich te ont*ikkelen. Onze bestuurders hebben bovendien de
functie gekregen van adviseur der Arbeidsinspectie,
grote invloed kunnen uitoefenen op
On
ver- tslagkwesties en op toepassing der sociale wetten.
de positie van de arbeiders zelf ook belangrijk
Da
ie vee verbeterd?
jn b6' Verbeterd wel maar nog lang niet bevredigend. In
nend' ..Arbeid" hebben trouwens in de laatste tijd vervraag' schillende voorbeelden gestaan van behandeling van
=ndui- tendarbeiders,, die allesbehalve het beeld te zien
m da« gaven van een harmonische plattelandsgemeenschap.
,n hejAan gemeenschapsbesef mankeert er nog heel wat
zome' onder de boerenbevolking. Niettemin zijn de lonen
;n hejin de laatste twee jaren gestegen met gemiddeld
ig me\ 20", en in Zeeland, waar de betaling al heel slecht
lat iij*as. zelfs met 25 tot 28%. Ook deze lonen zijn echter
o goetj ftog niet voldoende. M i is het een taak van de ge,voor hele samenleving om te zorgen, dat de inkomsten
v
an de landarbeiders evenredig worden aan de be; van hun werk voor het volk De positie van
ondeT' tekenis
Ö
P boeren, die arbeiders in hun dienst hebben is
^ker in de laatste twee jaar aanmerkelijk meer
dt
verbeterd dan die van deze arbeiders
24 0(
de. hogere prijzen voor de producten? 000
dat
de eerste plaats, maar ook door de toenet 50
ordening Pacht- en prijsbeheersing doen hun
nu 8V vSunstige invloed thans gevoelen en wanrfèer men
erder gaat op deze weg worden .de vooruitzichten

voor de landarbeiders zeker beter. Voor onze arbeidersbeweging is het een voldoening te constateren,
dat de beheersing van het pachtwezen, waarvoor zij
altijd zo heeft geijverd, bij toepassing in de practijk
zulke goede resultaten blijkt af te werpen.
Hoe stelt u zich de verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor?
Vooral door invoering van goede, landelijke, collectieve contracten. Op het ogenblik bestaan er tientallen arbeidsovereenkomsten, die zeer uiteenlopende
arbeidsvoorwaarden en lonen bevatten. Daarin moet
in de eerste plaats meer uniformiteit komen. Wij
streven dus naar de afsluiting van een mantelcontract, vooral in de akkerbouw en in de veehouderij,
en in de tuinbouw Dit contract is reeds klaar, doch
de afsluiting stagneert op het ogenblik doordat de
organisaties der landbouwondernemers wegens de
organisatorische veranderingen, die iri dat^ kamp
plaatsvinden, niet als partij kunnen ^ptredén. Als
deze toestand al te lang mocht duren, hopen wij op
ingrijpen van de zijde van de Rijksbemiddelaars, die
dan de voornaamste bepalingen verplicht zouden
kunnen voorschrijven
Wij werken bovendien aan een C.A.O. voor het bloe.misten- en hoveniersbedrij f, terwijl ook het veenbedrijf uniform geregeld dient te worden. Van betekenis wordt ook de afsluiting van een overeenkomst voor de arbeiders bij de grasdrogerijen en bij
de coöperatieve en particuliere dorsmachines. Daarnaast zijn wij doende om provinciale regelingen voor
de zuivelbewarkers te treffen
De bond heeft dus zeker geen tekort aan arbeid. En
hoe staat het nu met de werklozenkas, die eigenlijk
nu niet veel meer te doen heeft, als ik het goed
begrijp.
Noodzakelijk blijft de kas altijd. Seizoenwerkloosheid
zal in de landbouw steeds bestaan. De verhoogde lonen
hebben ook aanleiding gegeven tot een verhoogde uitkering. Wij konden daardoor dichter komen
bij de 70% van het normale loon en dat betekende
in de meeste streken 30 tot 35 cent per dag méér.
Jammer genoeg ondervinden wij van de zijde van
het Departement van Sociale Zaken niet altijd de
zozeer gewenste medewerking. Men schijnt het blijkbaar als een plicht te achten deze uitkeringen op
het laagst mogelijke peil te handhaven. Maar ook
daaraan wordt gewerkt — weest maar gerust!
Nu zou ik hier iets aan willen toevoegen. Iets, dat
buiten het regelrechte landarbeidersbelang uitgaat.
Naar mijn mening kan de toestand van de landarbeiders en van boegen beiden alleen maar bevredigend en blijvend worden geregeld bij toenemende
ordening van het boerenbedrijf, dus van de productie, van de al'zet. van de prijzen en van de sociale
rechten van allen, die in het boerenbedrijf werken.
Ik zie het gehele landarbeidersvraagstuk als een
onderdeel van de ordening van de landbouw in het
algemeen
Dat wil niet zeggen, dat het lot van de landarbeiders slechts een afspiegeling zal zijn van de toestand van de boeren- — net gaat veel verder De
arbeiders hebben a> oezitten zij dan ook geen land.
toch zeker hetzelfde bestaansrecht, dat verbonden is
aan het wonen op het tand. als de boeren En dit
recht moet omschreven en verdedigd worden Meer
en meer zullen de landarbeiders een geschoold beroep gaan uitoefenen Op het ogenblik is het' nog
zo dat een landarbeider maar al te gemakkelijk.

zelfs als ongeschoolde fabriekarbeider, naar de steden trekt. Dikwijls verdient hij daar nog meer dan
op het land Naar mate echter het landbouwbedrijf
in Nederland in intensiteit toeneemt, wordt de vaardigheidseis ook groter; bijgevolg zal een landarbeider een volwaardig geschoolde arbeider zijn Op het
ogenblik wordt er reeds aan gewerkt door het instellen van cursussen in de vlasteelt, de fruitteelt,
motorenkennis, door het diploma voor melken,
zuivelbewerker, enz. Alleen echter in het zuivelbedrijf worden deze diploma's geldelijk gewaardeerd.
Uitbreiding van dit onderwijs en vooral uitbreiding van landbouwonderwijs ,aan landarbeiderskinderen is dringend noodzakelijk. Ons mantelcontract
wil daarvoor landelijke en gewestelijke commissies
instellen.
Dat mantelcontract bevat Ook een vacantieregeling. die voor de landbouw wel iets ongekends is. In
alles ~wat de bond doet. vindt men dan ook het
streven terug om het boerenbedrijf technisch en
ethisch op een hoger peil te brengen. Al is de landbouw jarenlang een stiefkind geweest, de bond werkt
door en ik zou willen zeggen' móét juist thans doorwerken. Typerend is bijvoorbeeld het volgende: In
1934 is de Veiligheidswet tot stand gekomen, dié oolf
bepalingen ten aanzien van de landbouw bevatte.
De Veiligheidsbesluiten, die de letter van de wet tot
toepassing zouden brengen, zijn voor de landbouw
echter nooit verschenen. De boeren kunnen dus
rustig de bepalingen van de Veiligheidswet negeren
e n - e i j d o e n dat ook, maar wij houden hardnekkig vol, omdat het doel bereikt móét worden
Hoe is daarbij de verhouding^tot de werkgevers?
Sinds enige tijd hadden wij juist voor deze zaken
een .vruchtbaar overleg tot stand weten te brengen
tussen de landarbeidersbonden aan de ene kant en
de Centrale Landbouworganisaties aan de andere
kant. Het Landbouw Comité heeft echter de eerste
de beste gelegenheid aangegrepen om "zich aan dit
overleg te onttrekken Hoe de verhouding in de toekomst zal worden tot de? werkgevers, is nog niet
duidelijk, omdat de werkwijze eri net werkgebied
van de Landstand nog niet scherp zijn afgetekend.
Wel heeft het N V.V officieel verklaard, dat de behartiging van de belangen der landarbeiders de taak
is en blijft van het vakverbond, doch het is duidelijk, dat de Landstand, die een publiekrechtelijk
lichaam is, d.w.z. een o v e r h e i d s i n s t e l l i n g ,
maatregelen kan nemen die het landarbeidersleven
beïnvloeden. De Landstand schijnt in ieder geval
niet als vertegenwoordiger der werkgevers te willen optreden.
Voor ons zelf ligt de taak duidelijk afgebakend en -ik
zou die willen samenvatten als: eenheid te brengen
in de arbeidsvoorwaarden der landarbeiders en verbetering in hun levensomstandigheden, bevordering
der vakkundigheid en van de ontplooiing der sociale
bemoeiingen, ook »i door middel van straffe rationalisatie der uitvoeringsorganen Het kris-kras door
elkaar werken door "zes of zeven bedrijf sverenigingen bij toepassing van de Ziektewet is bijvoorbeeld
een restantje van onsystematische or>bmiw dat verdwijnen moet
Onzerzijds staan wij Kiaat om ons aaiueci ui dit
werk bij te dragen en ik meen zonder hovaardij te
mogen zeggen, dat onze bond daartoe niet alleen
bereid maar ook in staat :s 'Foto's, A.P-arc.htfti
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Klasse B
No. S.
S. HIEMSTRA, Zurich (Fr.)

l
Aan oplossers en problemisten

Wij' maken — een duikelende clown
geleden maakte ik voor mijn
J„üearen
•zoomi t eens een stuK speelgoed —
duikelende clown' — waaraan
het gehele gezin destijds zeer veel
plezier üeleefde. Toevallig viel me dezer dagen de gehavende duikelaar
weer in handen en ik meende er vele
knutselaars een plezier mee te kunnen doen dooi dit stusje speelgoed
in onze rubriek te beschrijven. Ten

gerieve van hen. die misschien wel
enige moeite hebben om den clown
goed te tekenen, hebben we hem op
ruitjes getekend. Een goede grootte
wordt verkregen, als men ruitjes
maakt van H cm. Het beste is de
tekening eerst op papier te maken en
vervolgens door middel van calqueerpapier op 6 mm. triplex over te brengen. De clown wordt gezaagd, goed
geschuurd, aan beide zijden beschil-

derd met plakkaatverf en gelakt. Het
cirkeltje in de hand moet zó groot
worden gezaagd, dat daarin een rond
stokie, dat we bezitten, óf een potlood stevig kaï. worden vastgeklemd.
We kunnen den clown nu reeds laten
duikelen b v. op de leuningen van
twee even hoge stoelen. Maar.. willen we het stuk speelgoed compleet
hebben, dan maken we nog een

„brug". Deze Drug kunnen we op verschillende manieren construeren,
Een klein duwtje . . . en de clown duikelt de hele brug af en weer terug
In plaats van een clown kunnen we
een gymnast. een dik boert j e of i.d.
tekenen op triplex, uitzagen en ais
„duikelaar" gebruiken.
Men zal met dit werkst'ukje beslist
succes hebben!

Tegelijk met de oplossingen ontvingen wij van verschillende lezers problemen, die door hen werden samengesteld. Als ze daarvoor geschikt zijn
— en de meeste waren dat zeker —
zullen deze problemen altijd een
plaats in de damrubriek vinden.
Enkele" lezers hebben in korte tijd al
een aanmerkelijke vaardigheid in het
maken van vraagstukken verworven.
Zij, die er nog mee beginnen, zullen
er goed aan.doen. in de eerste tijd de
standen zo eenvoudig mogelijk te
houden. Het moeilijke werk kan altijd
later nog komen. Dit geldt vooral in
standen met dammen. Een dam is
een stuk. dat veel kracht ontwikkelt.
Maakt men gebruik van een dam,
dan moet dat ook gerechtvaardigd
zijn en dan moet er dus ook iets bijzonders mee worden bereikt. Dat
laatste zal natuurlijk pas na de
nodige oefening worden verkregen en
die oefening wordt weer verworven
door vraagstukken van anderen na te
spelen. Zo gaan oplossen en problemen maken al heel spoedig samen.
De vraagstukken worden geplaatst in
volgorde van ontvangst. Dit vraagt
natuurlijk enig geduld van de inzenders" De damredacteur neemt van al
deze inzendingen kennis en bestudeert ze Op zijn tijd komt dus elk
bruikbaar probleem aan de beurt.
Na de moeilijke wedstrijd in de
maanden December en Januari,
waarvan de oplossingen tot 16
Februari worden ingewacht, is de
wedstrijd van deze maand wat gemakkelijker. In Maart komt dan een
wedstrijd, waarvan de liefhebbers van
ingewikkelde problemen zullen kunnen smullen. Zo komen oplossers van
elke speelkracht aan de beurt.
Klasse A

Zwart

Wit
v
Zwart: 6 sch. op 10, 17, 20. 24, 30 en
36. Dam op 50.
Wit: 7 sch. op 18, 28. 33. 39, 41, 48
en 49.
No. 4.
C. P. MOOYBOER, Krommenie.,
Zwart

Wit
Zwart: 8 sch. op 7, 10, 13, 20, 23, 28,
35 en 36.
Wit: 8 sch. op 26. 27, 34. 38, 40, 44,
47 en 49.
Voor alle vraagstukken geldt: „Wit
begint en wint",.
Oplossingen voor de wedstrijd worden
ingewacht tot uiterlijk 17 Maart.
Adresseren: Redactie Weekblad „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam.
Op adres duidelijk Damrubriek vermelden.

No. 3.
L. COLIER. Maastricht.
Zwart

i N W.-Bureau s voor~~
l Recktsbescherming _
1. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Almelo. Wierdensestraat 22, teL 3073.
2. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Amersfoort, Pasteurstraat 9, tel. 4625.
3. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Amsterdam, Prins Hendrikkade 49—51,
telefoon 31770.
t.,N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Arnhem, Jansbuitcnsingel 17, telefoon
22841, 22842.
5. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Dordrecht, Singel 16?, telefoon 5051.

Wit
•Zwart: 12 sch. op 10. 12, 13, 17, 18, 20,
23. 26. 28, 29, 33 en 36.
Wit: 11 sch. op 32, 34. 37, 38. 40, 41,
42; 43. 44. 45 en 50.
No. 4.
B. DE VREES, Nieuw-Weerdinge.

6. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Eindhoven, Stratumsedljk 35, tel. 5292.
7. N.V.V.-Bnrean voor Rechtsbescherming
Den Haag, Dr. Kuyperstraat 10, telefonen 116115—116116.
?. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Groningen. Turfsingel 75, telefoon 4002.
9. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Haarlem. Kruisweg 74, tel. 11193-18339.
10. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Heerlen, Valkenburgerweg 18, tel. 3319.

Zwart

11. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Hilversum. Stationsstraat 8, tel. 6980.
12. N.V.V.-Bureau Voor Rechtsbescherming
Leeuwarden. Nieuwekade 84, tel. 3091,
13. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Maastricht. Kesselkade 4.0, telefoon 4429.
14. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Meppel. Mnatkade l, telefoon 3489. '-•.

0

"

~

Wit
Zwart r 13 sch. op 4, 9, 12, 13, 14, 16,
18, 22. 23. 24, 25. 28 en 29.
Wit: 13 sch. op 21, 26, 31, 35, 36, 37,
38, 40. 42, 44, 47, 48 en 49.

15. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Middelburg, Dam 13. telefoon 318.;
16. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Rotterdam, 's-Gravendijkwai 95, -telefoon 3649x!. 33032.
17. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbesctie*ning
Utrecht, Oudenoordf 12, tel. 15792,
18. N.V.V.-Burèau voor Rechtsbescherming
Zaandam. Ged.' Gracht 68, tel. 2010.
19. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
«utphen, Stationsplein 3, telefoon, 1390.
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De N.V.Y.-Kalender 1942: de gezinskalender voor jong en oud.

ARBEID IN NEDERLAND

Ondergeteekende:

Straat
te

verzoekt franco toezending van één exemplaar van den N.V.V .-kaleudcc
1942, waarvoor hij f 0.55 aan postzegels bijsluit.
A.u.b. invullen in blokletters. Met f 0.55 aan postzegels in gesloten
enveloppe inzenden aan de afdeeling Propaganda van het N.V.V.,
P. C. Hoof talraat 178—180 te Amaterdam-Z.

Iedere week een unieke foto uit het leven
van den arbeid van allen dag! Iedere week
een verhaal van een schrijver van naam!
U a t . . . . . . en nog veel meer biedt de
N.V.V.-kalender 1942. Wanneer U dezen
kalender-voor-het-gezi n nog niet, in Uw
bezit hebt, wacht dan thans niet lai «er,
want de voorraad is vrijwel uitverkocht!
Zendt daartoe nog heden nevenstaande
bestelstrook ingevuld met Uw naam én
adres, onder bijsluiting van f 0.55 aan postzegels voor kalender, verpakking en verzendingskosten, in gesloten enveloppe aan
de afdeeling Propaganda van het N.V.V.,
P. C. Hooftstraat 178-180 te Amstcrdain-Z.
Toezending vindt onmiddellijk uu ontvangst plaats.

•HIFf
n de laatste wintermaanden en in

het vroege voorjaar kunnen we niet
Idankbaar
genoeg zijn voor onze „stapelgroenten", die ons zo mooi de tijd
dóórhelpen, waarin op jong groeisel
nog niet te rekenen valt.
En ze doen dat zelfs op zeer verdienstelijke wijze: ze voorzien ons
. overvloedig van mineralen en yan vitaminen, die ons lichaam in dit seizoen broodnodig heeft.
In plaats dus van te klagen over „alweer kool", „alweer koolraap" of...
vult u zelf maar in, zuilen we met
volle waardering deze groenten op
tafel brengen; we doen daarmee heel
wat verstandiger dan met het kiezen
van „groente uit het vat" (met uitzondering van de zuurkool natuurlijk!) Die kiest u om wat afwisseling
te brengen in de maaltijden; maar...
afwisseling kunt u óók bereiken door
de vers bewaarde groente (de „stapelgroente") op verschillende manieren
te bereiden. De kans op eentonigheid
vervalt daarmee geheel en de gerechten, die u dan aan de huisgenoten
voorzet, staan heel wat hoger in voedingswaarde dan de gezouten bonen
ol andijvie.
Laten we vandaag de savoyekool en
de wittekool eens bekijken in al haar
verschillende mogelijkheden; in de
volgende weken kunnen we dan op
dezelfde wijze een beurt geven aan
andere stapelgroenten
De stamppot van witte- oj savoyekool kunnen wij bijna stilzwijgend
voorbijgaan... iedereen weet nu wel
langzamerhand, hoe we die zo voordelig mogelijk — met behoud dus van
de volle voedingswaarde — tegenwoordig behoren klaar te maken: fijn
snipperen of op een grove rasp raspen; tegelijk met de aardappelen opzetten met slechts zo weinig wa^er,
dat er later niets van weggegoten
hoeft te worden; niet langer dan i
uur koken in een pan met stevig sluitend deksel; ten slotte vlug door
elkaar stampen (op het vuur) en
vooral niet laten „nastoven".
Zó hebben we deze winter waarschijnlijk al vaak de kool op tafel gebracht. Nu we weer nu en dan over
peulvruchten kunnen beschikken, zou
ik u nog willen aanraden om na het
stampen het koolgerecht losjes te
vermengen met wat gekookte witte of
bruine bonen (desnoods zelfs groene
erwten), zó, dat de peulvruchten niet
worden fijngewreven maar in' hun
geheel te Zien blijven. Vooral met
bruine bonen (ook met capucijners)
geeft het een aardige variatie: het
lijkt wel, of er bruingebakken kaantjes spek door zijn geroerd! U kunt
er natuurlijk heel goeo een restje
voor gebruiken van een vorige maaltijd, zodat het apart koken van bonen of erwten niet nodig is. Dat de
voedzaamheid van de stamppot wint
door het vermengen met de eiwitrrjkè
peulvruchten, behoef Ik u wel niet te
zeggen!
Een .jtoofpot" van witte- of savoyekool is ook niet te versmaden Juist
omdat de Nederlandse huisvrouw een
beetje vreemd staat tegenover dit niet
gestampte éénpansgerecht wil ik het
hier even naar voren halen: de bereiding is uiterst eenvoudig en het
resultaat laat in voedingswaarde en
in smakelijkheid niets te wensen
over.
Voor dit geval schaaft ol raspt u de
kooi in plakjes of In mootjes zodat
ze enige samenhang behouden. Dan
worden ze opgezet met waf kokend
water (een flink bodempje van een
paar vingers hoog) en wat zout. De
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van tevoren goed schoon geboende
aardappelen worden in vier partjes
gesneden (grote in acht partjes); ze
worden bij de kokende kool gevoegd,
er wordt wat zout overgestrooid en
het gerecht blijft nu in d« goed.gesloten pan op een zacht vuur doorkoken, tot kool en aardappelen beide
gaar zijn (niet langer dan -J uur).
Met een schuimspaan scheppen we
nu het gerecht over in een schaal.
Het in de pan overgebleven kooknat,
dat als saus zal dienen, vullen we
desnoods aan met wat melk; het vet

of de boter, die we ervoor bestemd
hebben, wordt er door geroerd en met
wat aangemengde bloem of maïzena
binden we de vloeistof tot een sausje,
dat vooral niet te dik mag zijn. Gedeeltelijk gieten we deze saus over
de groente met aardappelen In de
schaal, gedeeltelijk doen we ze in een
sauskom, zodat ieder er zich op het
bord nog van kan bedienen.
Smakelijke variaties kunnen in de
„stoofpot" nog worden aangebracht
door:
Ie. een gedeelte van de kool te vervangen door wat gesnipperde winterwortel;
2e. aan de kool een a twee gesnipperde uien toe te voegen;
3e. door het gerecht ten slotte nog
Wat gekookte witte of bruine bonen,
groene erwten of capucijners te roeren,, een resije b.v. van een vorige
maaltijd.
Met deze paar voorbeelden van éénpansgerechten zijn de variaties voor
kool nog bij lange na niet uitgeput;
immers ook als afzonderlijk opgediende groente komen witte- en savoyekool in aanmerking. Daarover
zullen we het de volgende week dan
hebben.

CORRESPONDENTIE
Mevr. M. V.—A. te H. — Voor de. aankoop van vitrage-gordijnen kunt u bij de
Distributiedienst in uw gemeente een
speciale vergunning aanvragen. U zou er
op kunnen wijzen, dat het bij u zó zonnig
is, dat kunstzijden, gortlijntjes toch weer
spoedig zouden verteren. Het valt in ieder
geval te proberen. „Neen" heeft u al!
Mevr. W. H. S.—L. te G. — Wat kan er
tegen zijn, een kleed, dat overdag op de
divan ligt, 's nachts op bed te leggen?
Wanneer u net divankleed van tijd tot
Jjjd uitklopt en laat luchten zien wij niet
in, waarom het onhygiëtysch zou' zijn.
En
warmte is in deze tijd ook wat
waard!
Mevr. A. G. S. te R. — Wat jammer,
dat die regenjas zo is verbrand, dat u
er nu geen jas meer voor uw zoontje van
kunt maken. Zou er nog voldoende bruikbare stof aan zitten om er een windjak
van te maken? In „Arbeid" van 16
Januari j.l. hebben wij een patroon van
zulk een nuttig • kledingstuk gegeven.
Mei. Tr G. te E. — We geven toe, dat
als men geen naaimachine heeft, het veel
moeilijker is van oud nieuw te maken.
Ook met handwerk valt echter veel te
bereiken, hoewel het ook veel meer tijd
kost. Kunt u niet iemand vinden, die wél
een'naaimachine heeft, maar niet zo in
het knippen is bedreven als u, om met u
samen te werken?

wij MAKEN: EEN BLOUSE EN EEN BROEK
oor onze kleine jongens behoeV
ven we niet al te dikwijls de
puntenkaart aan te spreken.
Uit een oud overhemd van vader
of groten broer kan voor de kleinen een mooie blouse worden gemaakt en uit een oude rok van
moeder of een broek van vader
kan een bijpassende broek worden
vervaardigd. De blouse is met een
kort voorstukje en een iets langer
achterstukje. De echte zak ontbreekt natuurlijk ook niet.
Nu schreven enige moeders ons,
dat zij wel een blouse konden maken, maar zich nog nooit aan een
broekje hadden gewaagd, omdat
ze een dergelijk kledingstuk veel
te ingewikkeld vinden. Het tegendeel is waar: een broekje zit veel
BLOUSE
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U zult zien. als de broek klaar is,
zegt u: „Is dat alles? Het is in het
geheel niet i.ioeilijk."
De maten van de patronen voor
blouse en broek zijn berekend voor
een jongen van 5 a 6 jaar.
Van het broekpatroon is fig. l het
achterpand en fig. 2 het voorpand;
van het patroon voor de blouse i^
fig. l de mouw; fig. 2 het rugpand;
fig. 3 het -oorpand; fig. 4 het
kraagje; fig. 5 de manchet; fig. 6
het rugstuk; fig. 7 het zakje.
Patronen kunnen worden besteld
bij de redactie van „Arbeid",
postbus 100, Amsterdam (C.). De
blouse tegen ƒ 0.40 en de broek
voor ƒ 0.35 aan postzegels. In de
linker bovenhoek van de enveloppe
„Patroon" vermelden.
BROEK

28

16

vlugger in elkaar dan een blouse.
De meeste moeders zien tegen het
maken van de broekzakken op. En
dat is nu juist heel eenvoudig....
als men weet hoe men dat doen
moet. Voor de zakken worden
rechthoekige lappen geknipt. Voor
de inkijk worden twee smalle reepjes geknipt. De zakken worden met
de belegstukjes tegen voor- en
achterpand gestikt. Eerst daarna
wordt de zijnaad van de pijp verder dicht gestikt.
Voor de gulp sluiting wordt aan de
rechterkant een reepje stof voor
de knopen gezet en aan de linkerkant een reepje tegen gezet, waar
de knoopsgaten in 'romen. Dan
wordt de binnenbeennaad dichtgenaaid.
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Een huisvrouw heeft in de reiiel geen tijd, ingewikkelde puzzles os te lossen.
'Daarom hebben wil voor onze vrouwen een rubriek ingesteld,-die haar in de
gelegenheid stelt, zichzelf
te examineren.
Een schrandere huisvrouw zal aan bovenstaande 1oto dadeliik zien, wat onze
onhandige huisvrouw verkeerd doel. Zii zal tevens onmiddelliik weten, waarom
hetgeen werd uitgebeeld, verkeerd is en ook: hoe het wél moet.
Wij stellen onze lezeressen dan ook drie vragen:
Ie. Wat doet de vrouw op de foto verkeerd?
2e. Waarom doet zij het verkeerd?
3e. Hoe moet sij het wél Aoen?
De antwoorden op deze vragen moeten vóór 6 Maart worden ingezonden aan
de Redactie van „Arbeid", ' Postbus 100, Amsterdam-C. Op de envelop of
brie/kaart vermelden: „De onhandige huisvrouw".
Aan één der goede inzendsters wordt een prijs van ƒ2» gezonden. Voorts
worden twee prijzen van f l.— elk beschikbaar gesteld.
'J

die weelde slechts veroorloven ten
koste van vrouw en kinderen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor
brood, boter en vrijwel alle" andere
* Waar vrouwen over /c/ggen
levensbenodigdheden.
et is tekenend voor de groeien- nen komen in de krant te worden Het moge waar zijn, dat vader ook
de belangstelling voor de inhoud behandeld. Eén klacht komt evenwel het hardste moet werken — er staat
van „Arbeid", dat wij zó veel brie- zó veelvuldig voor, dat wij niet kun- tegenover, dat de taak van de huisven ontvangen van vrouwen, die ons nen nalaten er %ens een artikeltje vrouw onder de tegenwoordige omstandigheden dikwijls niet minder
ha,ar moeilijkheden voorleggen (met aan te wijden.
een openhartigheid, welke mede be- Er blijken nog altijd mannen te zijn, zwaar is en... dat de kinderen, zoals
wijst, hoezeer wij het vertrouwen van die menen, dat er in het gezin in de dat heet, „er nog va,n moeten groeionze lezeressen hebben) dat wij soms eerste plaats voor hen moet worden en".
uren nodig hebben om ze door te gezorgd. Zij wanen zich nog in de • Mannen, die dit niet inzien, of niet
lezen. De moeilijkheden van de vrouw tijd, toen het er in het geheel niet willen inzien, beseffen blijkbaar niet,
zijn „vandaag de dag" velerlei en het op aan kwam of vader een extra hoezeer zij het hun vrouwen nog
ligt dan ook voor de hand, dat de stukje vlees kreeg of meer brood en moeilijker maken, dan zij het al
onderwerpen, welke zij in haar brie- meer lekkers op dat brood kreeg dan hebben. Hun handelwijze heeft tot
ven behandelt van de meest uit- moeder en de kinderen. Deze man- uiteindelijk resultaat, dat „vrouwlief"
eenlopende aard zijn. Dat het dus nen schijnen niet te begrijpen, dat het loodje moet leggen. Geen waaróók kan voorkomen, dat vrouwen we tegenwoordig met de distributie achtige moeder toch zal het in haar
zich terecht of ten onrechte bij ons te maken hebben, m.a.w. dat hetgeen hoofd halen, haar deel op te eten,
over haar man beklagen, zal' wel we nu krijger;, maar net voldoende als zij z«ker weet, dat haar -kinderen
niemand verwonderen. Dergelijke is om elk lid van het gezin het zijne nog lang niet genoeg hebben gehad.
klachten zijn echter meestal van die te geven. Kreeg vader vroeger een „Ik spaar het liever uit mijn mond",
aard, dat zij niet in aanmerking kun- dubbel portie vlees — nu kan hij zich zo schreef ons een lezeres, „dan mijn

De liefde kan niet van een kant komen

H

lieve kinderen niet genoeg te eten
te geven".
Zo gebeurt het helaas maar al ter
vaak, met het gevolg, dat de gezondheid van deze moeders ernstig
wordt ondermijnd. Na vader eerst de
kinderen.' Het is inderdaad een eis
van opofferingsgezindheid, maar zulk .
een opoffering is in deze tijd niet gerechtvaardigd, wanneer vader weir
gert zich aan de gewijzigde omstandigheden aan t§ passen.
Zulke mannen moeten óók begrijpen,
dat hun houding*op de kinderen een
verkeer.de invloed heeft. Het egoisme
bij de Kinderen wordt er zo gauw
door aangewakkerd! En niet minder
belangrijk is het, dat de verhoudingen in' het gezin door zulk een houding van den man worden vertroebeld. Kleine meningsverschillen tussen vader en moeder kunnen immers
vaak het begin zijn van echtelijke
ruzies-zonder-ophouden.
Laten de mannen toch begrijpen, dat
de liefde, ook al gaat zij door de
maag, niet van één<tant kan komen!
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Babbeltje
van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.
Er 1kwam een telefoontje: „Oom
Niek .We hebben nu de zaken voor
elkaar - voor het gehele land....
als u er nu eens de aandacht van uw
neven en nichten op wilt vestigen?.."
De meneer aan de andere kant van
de lijn hield een rguze lange speech
— hij vertelde me een hele boel dingen, die ik. . al wist en hij stuurde me
vervolgens een paar prachtige platen,
waar de tekeningen, die ik geregeld
van jullie krijg, maar beestjes bij
waren. Ik merkte er uit — en dat
weten jullie vast niet! — dat we
tegenwoordig toch in een heel andere
tijd leven dan vroeger....
Maar iaat ik nu eerst eens vertellen,
dat die meneer telefoneerde over de
grote huisvlijtactie, de actie, die georganiseerd is door de Werkgemeenschap van het N.V.V. „Vreugde en
Arbeid", afdeling Volksontwikkeling,
in samenwerking met het Departe- .
ment van Opvoeding, Wetenschap en
Cultuurbescherming. Is dat even
wat?..
Maak je niet ongerust —
we doen anders dan tante Mientje
(je weet wel) en we maken ons helemaal niet zenuwachtig. Dat deed
Oom Niek óók niet. Hij luisterde met
aandacht naar hetgeen de~ vriendelijk telefonerende meneer had te
vertellen e n . . . . glimlachte. Dat is zo
mooi met een telefoon — je kan ook
zeggen, dat het lelijk is — maar aan
de andere -kant kunnen ze nooit zien,
met wat voor gezicht je een mededeling aanvaardt. Ik wil jullie wel
verklappen, dat ik lachen moest,
omdat ik er plotseling aan dacht, hoe
ik zelf, als jongen van een jaar of
tien, misschien twaalf, de' huisvlijt
eens heb beoefend. Want toen ik die
gezegende leeftijd had, dat de jongenskiel nog om de schouders glijdt,
toen had ik op een verjaardag, een
figuurzaag met toebehoren gekregen. Het was een prachtig cadeau:
een grote beugel, een boortje, een
plankje, dat aan de tafel kon worden
geschroefd, een vijltje en een hele
serie echte figuurzaagjes met van die
venijnige scherpe tandjes waren op
een groot stuk karton bevestigd en
nadat ze me hadden voorgedaan, hoe
ik de figuurzaag moest behandelen,
duurde het niet lang, of ik kon allerlei aardige dingen uitzagen.
Echte figuurzaagvoorbeelden waren
er misschien in die tijd nog niet —
het kan ook zijn, dat vader daar geen
geld voor kon geven —-maar ik wist
me te behelpen en ik herinner me,
dat ik eens een mooie plaat, waarop
kleurige bloemen stonden, prachtig
heb uitgezaagd. De hele familie was
er trots op.
Nu kan het best zijn, dat ik aan die
mooie schilderij bezig was, toen het
geval gebeurde,, dat ik jullie eens wil
vertellen. Ik zie het nqg voor me....
of het gisteren gebeurde. Moeder zat
aan de tafel aardappelen te schillen
— en ik zat met opgewektheid aan
m'n werkstuk. Het vlotte prachtig:
m'n zaagje snerpte vriendelijk, het
was in een hele tijd al niet gebroken
en het sigarenkistjeshout, dat ik gebruikte, was lekker zacht. Wat kan
je je dan in een prettige stemming
voelen.
^
Helaas — aan die vredige stemming
— aan dat gevoel van: alles is goed,
kwam spoediger een einde dan ik
had gedacht. Want telkens stootte ik»
met m'n voet ergens tegen aan: één
keer, twee keer..-.. en zonder te denken duwde ik mijn voet nog verder
door om geen hinder meer te hebben
van het voorwerp, dat onder de tafel
stond.
Het hielp - - het ding ging op zij,
maar op hetzelfde ogenblik hoorde ik
iets rinkelen, vallen en rommelen.
Deze geluiden werden gevolgd door
het opspringen va,n moeder. Dat rin-
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kelen had— de aardappelemmer
gedaan — dat vallen ook en het rommelen deden de aardappels, die tegelijk met het water over de grond rolden. Het ergste was, dat m'n moeder
het hele geval over haar benen had
gekregen en dat ze kletsnat was geworden. „Aap van een jongen! Kan
je niet uitkijken?" vroeg moeder
kwaad. „Vooruit — naar boven en
naar bed jij. Nu kan ik die hele boel
voor jouw plezier gaan opdweilen. Ik
drijf gewoonweg!"
„Ik dacht, dat het een stoof was",
zei ik verschrikt en ik betoogde er
bij, dat ik heus niet had geweten,
dat het een emmer was, waartegen
ik trapte.

Een goede raad voor tante Mientje
Tante Mientje luister naar de raad,
Die ik u hier wil geven,
'k Hoop u beat er mee gebaat,
Luister dus maar even.
Als u weer uit baden gaat,
En een „doesje" nemen moet,
Denkt u dan aan deze raad:
Haastige spoed is zelden goed.
Tantje Mientje na uw avontuur,
Dat ik in „Arbeid" heb gelezen,
Zeg ik: goede raad is heus niet duur,
U moet nooit te overhaastig wezen.
De invulraadsels
•komen er uit te zien, zoals ze In deze
en de volgende kolom staan afgebeeld.

b

Margrietenlaan 17, Vlissingen, voor
het tweede invulraadsel.
Troostprijzen kregen: Coba Meeuwse,
m., 12 j., Havenstraat B 2, Waarde,
Zeeland; Iet van 't Hooft, m., 14 j.,
Boezemsingel 140, Rotterdam; Hans
V. d. Berg, j., 12 j.; Zrjlweg 78, Haarlem; Nellie de Raad, m., 11 j., Van
Vlooswijkstraat 9 A, Rotterdam.
Voor ik met
De nieuwe priisraadsels
begin, moet ik vertellen, dat Dina
Enting te Heerlen mij uitvoerig vertelde, welk soort raadsels zij niet
snapte. Het lijkt mij nu maar het
best, dadelijk met zo'n moeilijk raadsel te beginnen en daarbij tegelijk te
vertellen, hoe je dat varkentje wassen
moet. Neven en " nichten, die het
kunstje kennen, slaan die wijsheid
dan maar over. Hier komt het raadsel, dat mij werd gezonden door
Jakob Berkhout te Rotterdam.

R
0. 0
Het hielp me niet — ik moest naar
bed, ook al omdat moeder nu plotseling vond, dat het kinderbedtijd was.
0 O O
Ik mocht nog blij zijn, dat ik er zo
goed afkwam en dat ik van mijn
R A
A
K
N
kletsnatte moeder niet een paar klet0
O
0
sen om mijn oren kreeg ook. Ik pakte
maar vlug mijn boeltje bij elkaar en
R
M O E
A
maakte, dat ik naar zolder kwam..
D
O O D
Zie je, zo ging het vroeger en als ik
nu zie, hoe de huisvlijt wordt bevorK
R A
A
N
derd en dat er wedstrijden door Hiervoor werden
grote mensen óók voor kinderen worK
R
den gehouden — dat er tentoonstelT
S
A
De hoofdprijzen
lingen worden ingericht van het
werk, dat je thuis maakte, dan zeg toegekend aan: Alie Groot, m., 12 j.,
E
T
E
S
ik: we leven toch wel in een andere Rijperweg 155, M. Beemster (voor het
N
tijd. Wat had ik graag die prachtig eerste) en aan Jan de Klerk, j., 9 j.,
uitgezaagde bloemen naar een tentoonstelling gestuurd. W§.nt wat dat
aangaat, zijn jullie,-^tóch heel wat
beter af dan oom Niek indertijd.
DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
Neven en nichten, die de een of
andere huisvlijt beoefenen, kunnen .Op de schaats
•
Een grappige film
•
Beeld van Jan Lutz
binnenkort hun (haar) werkstukken
inleveren op nader bekend te maken
Regie en tekst N J. P Smith
plaatsen. Alleen moeten zij een formulier invullen, waaruit blijkt, dat
zij aan de huisvlijtactie wensen deel
te nemen. Hoe je aan zo'n formulier^
knnt komen? Als je het niet weet,
schrijf mij dan maar. Ik stuur je
brief wel door en dan komt het met
zo'n formulier best in orde. Ik geloof,
dat er geen jongen en geen meisje
is, die aan deze actie niet kan meedoen. Je kan je opgeven voor:
a. houtbewerking (houtsnijwerk, timmerwerk enz.);
b. leerbewerking;
c. metaalbewerking;
d. modelleren en boetseren (in klei,
gips enz.);
e. modellenbouw (schepen, vliegtui- gen, spoorwagens enz.);
f. naaien, breien en haken;
Die brug neem ik in volle vaart.
M'n neusriempje gebroken,
g. papierbewerking (mozaïeken, silhouetten enz.);
h. schilderen
(waterverf, olieverf
enz.);
i. tekenen (pen, potlood enz.);
j. vlechten (met raffia, touw enz.);
k. weven;
1. fotografie;
m. diversen.
Als jullie nu nog even tijd hebben —
ik kan me voorstellen, dat je dadelijk
naar pen en papier'grijpt om je op
te geven voor de huisvlijtactie — ik
zei dan: als jullie nog even tijd hebben verder te lezen, dan laat ik eerst
de oplossing van de geschiedenis van
tante Mientje volgen.
Wat een 'lessen! Wat een massa
goede raadgevingen! Hier volgt er
een bloemlezing uit:
m'n Bom!
„Haastige spoed is zelden goed; maak Fl}nk bukken, anders stoot ikhoofd.
je niet zenuwachtig; houd je bedaard; trek liever klompen aan, als
je naar een badhuis gaat; zorg er
voor, dat je altijd schaar of mes bij
de hand hebt; doe altijd eerst je
schoenen uit; gebruik een haarspeld
als je veter in de knoop zit...."
Ik heb tante Mientje al die goede
raadgevingen laten lezen. Ze was
eerst een beetje boos op me geweest
omdat ze, zoals ze zei, voor schandaal
in „Arbeid" had gestaan, maar jullie
brieven maakten alles weer goed. En
op haar verzoek kende ik de

o

o

Extra hoofdprijs
toe aan Klaag Alting, j., 14 j.,Odoornerveen, Post Schoonoord (Dr.), die
het volgende gedichtje instuurde:

O... was het dat.

Drommelse kwajongen! Ik zal je

Mijn geheel Is één spreekwoord van laas. M'n knappe dochter, die Latijn en
" Grieks studeert, beweert, dat Nicolaas
11 letters.
volksoverwinnaar betekent. Is dat 'even
6, l, 8, 4, 10 is een zuidvrucht.
wat? Je zou trots op zo'n Haam worden.
3, 7, 2, 11 een jongensnaam.
Pijn, dat je het boek mooi vond.
9, 5 legt de kip.
Met Elisabetfi Rombouts te IJselmonde
Nu volgt de toelichting: Je zet naast heb ik een extra appeltje te schillen. Die
elkaar de cijfers van l tot 11. Nu sloot een postzegel bij haar briefje in.
staat er, dat 6, l, 8, 4, 10 een zuid- Doe dat nooit meer, Liesje. Als al m'n
vrucht is. Elk cijfer stelt een letter neven en nichten dat deden, werd oom
voor. Er zijn 5 cijfers, die zuidvrucht Niek schatrijk en m'n neven en nichten
heeft dus ook vijf letters. Nii ga je werden straatarm. Nu heb ik tegen dat
net zo lang prakkizeren tot je een eerste niet zo grote bezwaren als tegen
tweede. Schrijf je me nu zelf eens een
zuidvrucht weet met vijf letters. Heb het
briefje?
je er een gevonden -- ik hoop, dat Guurtje
Haarlem-N.: Een raadje dadelijk de goede vindt — dan sel makenBakker,
is vaak moeilijker dan er een
zet je de eerste letter onder het cijfer oplossen. Maar veel hangt af van het
6, de tweede onder de l, de derde soort. Jouw raadsel zal ik nakijken.
onder de 8 enz. Dan doe je hetzelfde Sary Bqllema te Workum had een leuk
met de jongensnaam. Er zijn 4 cijfers gedicht gemaakt. Vooral die dikke zoen
voor. De jongensnaam heeft dus 4 aan het slot vond ik prachtig.
letters. Als je die letters onder de Dora v. d. Broek te Breda zond mij een
versje, dat ze niet zelf 'had gejuiste cijfers hebt staan, kijk je naar aardig
Dat mag natuurlijk maar... dan
de derde opgave: 9,. 5 legt de kip. maakt.
komt het niet in de krant. Dat was ook
Daar komt natuurlijk uit: ei. Onder trouwens niet de bedoeling van Dora.
de 9 van je cijferreeks zet je dus een Corrle Mik Waterlandkerkje is de oudste
e, onder de 5 een i en als je daar de van vier zusjes en twee broertjes. Die
goede zuidvrucht 'en de goede jon- broertjes zijn tweelingen. Het moet daar
gensnaam hebt ingevuld, zie je, dat bij Corrie thuis een gezellige boel zijn.
je het gevraagde spreekwoord hebt Maar tante Cor, wie ik haar brief liet
gevonden. Ik hoop, dat ik duidelijk lezen, zei, dat de moeder van Corrie óók
al niet stil hoefde te zitten. Die moeder
genoeg was.
moest ik vooral de groeten doen. En CorHet tweede raadsel zond Wessel Hak- rie
wordt bedankt voor de mooie extra
kenes te Stadskanaal. Vorm Neder- tekeningen.
landse gemeenten uit: 1. grondsoort Paultje Vente te Rotterdam maakte een
en ander woord voor gaat; 2. wind- gedicht alsof dat zo maar niets is. Ik
richting en kledingstuk voor jongens; vond het prachtig.
3. kloosterlingen en overgang in een
Duje Weeda te Klundert deed me
schrikken. „Al ben ik geen vriendinrivier (geen brug).
Inzenden zo spoedig mogelijk — in netje van u, toch vond ik het leuk te
elk geval vóór 5 Maart — aan Oom Kleuren en naar u op te sturen. Ik -hoop,
dat u er niet boos om bent." Boos? Ik
Niek, Postbus 100, Amsterdam-C.
heb het briefje van Ditj e tweemaal geEr was verleden. week weer heel wat lezen
— toen heb ik m'n ogen uitgewrecorrespondentie, die een weekje ven om het nóg eens te lezen. Zijn wij
moest worden uitgesteld, omdat er geen goede vrienden?
geen ruimte vox>r was. Die stukjes Elma van Dijk, 'sGravenhage: Een rascdblijven dan overstaan — zo noemen sel van het soort zoals jij maakte, hebben we al eens in „Arbeid" gehad. Miswe dat op een zetterrj. Die
schien plaats ik het nog wel eens. Als
Ron je uit de stapel trekt, merk je vanBRIEVEN
zelf, waaruit de troostprijzen bestaan.
je maar geen sorgen voor de tijd!
worden nu het eerst beantwoord — Maak
Cor Compeer te Pernis, bij Rotterdam,
zij hebben de oudste rechten.
moet ik vertellen, dat we cru? horsdje,
Van' Ini Looman te Doetinchem een pret- Berus, nog hebben,* maar dat-ie het, jamtige babbelbrief. Tekenen is ook mijn mer genoeg, niet zo best maakt. Konij„fort" niet
zó staat het er goed. Of
nen hebben we niet — gelukkig niet, zegt
ik „Paddeltje" en „H Tigretto" ken? En tante Cor. Ze heeft gelijk: die kan je
of! Als jongen heb ik al van de boeken op een bovenhuis helemaal niet houden.
van Johan H. Been genoten. Ik kan me Gerard de Bruijn, Bergambacht. Wat
voorstellen, dat vader trots was op den dacht je, dat ik jouw brief niet zou kunzoon, die na tien jaar zich nog aanmeld- nen lessen?. Best hoor! Al staan de letde. Bij ons was het ook zo: na tien jaar ters nog los, toch is dat schrijven. Ik
kwam Reg en toen nog Ron.
vind het juist mooi. dat je zélf schreef
Jan de Pruis te Hoorn moet niet denken, en dat ik kon zien, dat Je er je best op
dat je zo gemakkelijk een hoofdprijs wint. had. gedaan. Vertel je mama maar, dat
Maar als je geregeld instuurt, heb je elke tante Cor het kleed al weer heeft ge•week de kans. Bovendien heb je er vol- maakt. We waren al blij, dat er niet
doening van als je een raadsel goed hebt iets ernstigers was gebeurd. Ik kom eens
opgelost.
kijken, als jullie vruchtbomen in bloei
Betty Dijkstra te Delfzijl heeft al heel staan, of —' nog liever! — als de vruchwat meegemaakt. -Daar had ik graag nog ten rijp zijn.
meer over gehoord. Prettig, dat alles weer Marijke Plaque, Schiebroek, bedank ik
goed in orde is gekomen.
voor het mooie gedicht en voor de zelfBattie Vegt te Groningen vond het raad- gemaakte boekenlegger, die ik tante Cor
sel erg moeilijk.. En ze schrijft er eerlijk yadeau heb gedaan.
bij, dat haar vader een klein beetje heeft Hennie Keizer, Westzaan. Het verhaaltje
geholpen. Dat mag
niet. Voor Battie werd geplaatst. Ik had je al gemist.
is het prettig, dat ze zo'n knappen vader Bert je Hoppenbrouiver, Loosduinen had
heeft en ik vond het fijn, dat Battie zélf me een mooi briefje geschreven. Natuurhaar briefje had geschreven. Ik krijg wel lijk mag zo'n flinke Jongen meedoen.
eens briefjes van kinderen, die negen Glijdt de hand van Aniiie Wolfers te
jaar zijn en die toch een vlotte hand Arnhem nu nog uit? Ik moest er even
hebben. Zo noemen grote mensen dat. om lachen. Als de hand van m'n vader
Maar Oom Niek denkt er dan het 'zijne vroeger uitgleed, gebeurde er wat
van.
anders!
Johan Steenkamp te Leeuwarden, hoopte Annie v d. Leun, Dordreöht. Ik heb liedat er heel gauw ijs kwam. Hij zal nu z'n ver een slecht geschreven brief van Je
nieuwe schaatsen wel flink hebben ge- zelf, waaraan ik kan zien, dat Je Je best
bruikt. Wat een geluk, jongens, dat die erop deed, dan een prachtige brief van
oudere mensen niks over het weer te ver- Je vader.
tellen hebben. Dan vroor het misschien Gootje Meppe te Hoorn kan altijd Insturen. Er is toch altijd wel één raadsel bij
nooit meer!
Ook Binie de Boer, te Appingedam, zou dat je kan oplossen. Je weet het: één
8at spijten. Die had in de Kerstvacantie goede oplossing geeft één kans.
al graag ijs gehad. Misschien vindt hij Piet de Haan te Schiedam vertelt me van
het nu óók welletjes... net als de grote z'n aquarium, dat des avonds kan worden
verlicht. Dat zal een prachtig gezicht
mensen.
—
Nellie Robijn, Melissant. Grapjes met zijn.
dronken mensen vind ik niet leuk. Oom Het blokschrift van Wim Mansheijm te
Niek heeft altijd medelijden als hij een Amsterdam vond ik mooi én duidelijk.
dronken man ziet. Daarom zet ik het ver- Hoor ik van Truus Truren ook nog wat,
haaltje over Oude Koos niet in de krant. als ze in Den Bosch woont?
Had je het zelf verzonnen?
Johannes Postma, Leeuwarden: Zo lang
Jannie v. d. Gtaaf. Rotterdam, wordt het vriest pakt de sneeuw niet. Dan kan
gefeliciteerd. Oom Niek is nog veel later je er ook niet gemakkelijk sneeuwballen
jarig. mee gooien. Dat gaat wel als het dooit —
Cor Rigter te Amsterdam moet niet zo als er natte sneeuw is gevallen. Dan moet
hoog van de toren blazen. Hij stuurt een je weer zo oppassen, dat je de ballen niet
foutieve oplossing in — hij vergeet z'n te hard kneedt. Zo is er altijd wat! De
leeftijd op te geven — hij vermeldt z'n groeten aan Roelof. '
adres niet en zelfs weet ik niet of ik met Bram Velleman, Groningen. Daarvoor is
een jongen of met een meisje heb te ma- er te weinig ruimte. Jij gaat zo langken. Die Cor staat er lelijk naast, want zamerhand tot de grote mensen horen.
de; opgave was helemaal goed.
Die krijgen nog veel. meer dan de kinAlbert Kobus, Kollumerzwaag., De vóór- deren.
naam van Oom Niek? Dat is nogal een- Klaasje Kersten te Huizum heeft haar
voudig: Niek oftewel Nico of voluit: Nico- elfstedentocht gehad. Maar zó veel tijd

heeft Oom Niek niet om daaraan mee te
kunnen doen Ik wil niet groter lijken
dan ik ben: ik zou het schaatsenrijden
zó lang niet volhouden.
Janny Koert, Oude Tonge, moet begrijpen, dat niet alle inzende«tjes een prijs
kunnen krijgen. Wél hebben ze allemaal
een kans... als hun raadsel goed is. •
Fanny vdn Leersem, Koudekerke. Ik wist,
dat de meisjes in Zeeland zo gekleed zijn.
Toen een broer van Oom Niek op Walcheren was — te Westkapelle — heeft hij
hem met een anderen broer op een tandem, opgezocht. Misschien ben .ik toen
wel langs je huis gekomen!
C. en W. Rook, Dordrecht. Die vogels
zouden, wel willen, dat je moeder elke
week zó een aardappeltaart bakte.
Rietje Nijenhuis te Zwolle heeft gelijk,
als ze schrijft, dat het in Den Haag
anders is. Maar- Zwolle is-^toch óók een
aardig stadje. Dat zou ik niet beweren,
als ik er niet eens was geweest. Elke
stad, elk dorp he«ft zijn eigenaardigheden. De kunst is, het mooie in de
eigen woonplaats te zien en te waarderen,
Corrie van E f leren, Dordrecht. Bérus
heeft z'n naam aan Ronnie, mijn zoontje,

te danken. Die zei dat, toen ik met het
jonge hondja, dat precies een beertje
was, thuis kwam.
Hennie Kind, Rotterdam: M'n adres
staat er toch altijd' bij? Postbus 100 Je
moet maar denken, dat Oom Niek in een
postbus woont. Dat zelfde antwoord geef
ik aan Wim Rijnsburger te Leiden Die
knaap moet anders niet denken, dat fotograferen zo gemakkelijk is. Aan een fotograaf worden tegenwoordig heel. hoge
eisen gesteld. AU Bonnet, Amsterdam:
Als je mij prijsraadsels zendt, moet je er
de oplossingen bij doen. Als er dan een
foutje in zit, kan ik dat verbeteren en
— het spijt mij wel — ik heb niet zoveel
tijd om zélf te gaan puzzlen.
Theo Rijpstra te Leeuwarden heeft 42
zelfgemaakte rakdsels in een schrift. Dat
is haast net zoveel als ik er zelf heb.
Natuurlijk mag je er hier eens een van
opsturen.
Tenslotte een vraag, door velen gesteld1,
in één keer beantwoord: ik kan er nog
heel veel neven en nichten bij gebruiken.
Allemaal de groeten van
OOM NIEK.
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Bonte Radio-avond
HILVERSUM

Toneelvoorstelling

Cabaret enKlein-toneel

„Het Paard van Trpje"

Vrolijke avond van muziek, zang, toneel,
Voordracht en vrolijke schetsen door het
Klelnkunst-Ensemble o.l.v. Bart Elfrink,
waaraan medewerken: Beppte Kila. Riek
Berkhout, Johan Kohier, Bart Elfrink en
Jan Latude.
De namen van deze artlsten staan er
borg voor, dat u naar hartelust kan
lachen.
De toegangsprijs' bedraagt 35 cent voor
georganiseerden en hun huisgenoten 5O
cent voor ongeorganiseerden, a.r. inbegr.
terwijl vóór werklozen een beperkt aantal kaarten van 10 cent verkrijgbaar Is.

Dit blijspel in 3 bedrijven van Henk
Bakker wordt opgevoerd door . De
Schouwspelers. spelleldmg Johan Boezer.
Medespelenden zijn Johan Boezer, Riek
Berkhout. Alma van Brussel. Tonny
Verwey, Helene Plato, Cilly Bach. Gerarcl
Arboiis, Ab v. Vegten, Nanny Jennings.
Toegangsprijs bedraagt 50 cent voor,
georganiseerden en hun hulsgenoten,
80 cent voor ongeorganiseerden, altó
rechten inbegrepen; en een beperkt aantal werklorenkaarten van 10 cent.
STEENW1-JK

VRIJDAG 20 fEBR.

t Wapen van Steenwijk, aanvang 7.30
uur n.m. Kaartverkoop: Stationsstraat 8
en 's avonds aan de zaal.
LEEUWARDEN

ZATERDAG 21 FEBR.

De Harmonie, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Nieuwekade 84 en 'B

ALPHEN A. D. RIJN
MAANDAG 2 MAART

Nutsgebouw, aanvang 7.3O-uur n.m.
Kaartverkoop: Toussaintstraat 44 en
's avonds aan de zaal.
WADD1NXVEEN

DINSDAG 3 MAART

Centrum, aanvang 7.30 uur n.m. Kaartverkoop: Henegouwerweg Sla en des
avonds aan de zaal.
Dit programma komt tevens In Woerden, Bodegraven, Bilthoven, Driebergen,
Leerdam en nog enkele andere plaatsen,
welke in het volgend nummer van „Arbeid" bekendgemaakt zullen worden.

NEEMT

GRONINGEN

ZONDAG 22 FEBR.

Concerthuis, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaa -verkoop: Turfsingel 75, Heymanslaan 6 en. 's. avonds aan de. zaal.
ASSEN

DEEL
Zondagochtend voorstellingen
AMSTERDAM

De Oude Veenhoop, aanvang 7.30 u. n.m.
Kaartverkoop: E H. Wijk B 77 Smilde
en 's avonds aan de zaal.
WOENSDAG 25 FEBR.

N.V. Huis. aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Oudenoord 12 en
avonds aan de zaal.

"8

Vanaf 5 Maart a.s. wordt deze tournee
voortgezet. Nadere bijzonderheden worden In' het volgend nummer van „Arbeid" bekendgemaakt.

Cabaret-Revue
„Lach je zorgen weg

11

UNKUU1ZEM f

MAANDAG 23 FEBR.

Munt-Bioscoop, .aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Driebanen 43 en's avonds
aan de zaal. Deze bijeenkomst is uitgesteld van 6 Februari j.l.
GOUDA

DINSDAG 24 FEBR.

Nieuwe Schouwburg, aanvang 7.30 uur
n.m. Kaartverkoop: Westhaven 46 Vondelstraat 31 en 's avonds aan de zaal.
BUSSUM

WOENSDAG 25- FEBR.

Concordla, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Bijlstraat 86 en's avonds
aan de zaal.

16

Jiu-Jitsu-cursus te Rotterdam

Té Rotterdam zal een jiu-jitsu-cursus
opgericht worden, welke lessen gegeven
zullen worden op Dinsdagavond in de
H.B.S. op de 's-Gravendijkwal 58
De deelnemersprijs bedraagt ƒ2.50 voor
georganiseerden en ƒ-3 voor ongeorganiseerden voor de gehele 3-maalideli.ikse
cursus.
Aanmeldingen bij het N.V.V. District
Rotterdam, 's-Gravendijkwal 95, waarna
nadere bijzonderheden zullen worden
bekendgemaakt.

In een groot- aantal, plaatsen bestaat de
gelegenheid voor.de leden,van het N V.V.
tegen een zeer gering tarief op bepaalde
tijden gebruik te maken van een overdekte zweminrichting. In de meeste
baden Is een zweminstructeur aanwezig
voor het geven van gratis onderricht.
Van tij d 'tot tijd worden af zwémf eesten
georganiseerd, waar een mooi, uitgevoerd
Vreugde en, Arbeid-zwemdiploma in
, samenwerking met een officiële instantie wordt uitgereikt.

Heeft u reeds een circulaire ontvangen
met alle bijzonderheden omtrent de
grote huisvlijtactie in Amsterdam. Den
Haag, Eindhoven. Utrecht, Arnhem, Assen, Leeuwarden, Haarlem en Hilver-'
sum? Zo neen, vraag dan per omgaande
om toezending van l exemplaar bij de
districtsdiensten van het N.V.V.

Teneinde ook fle ongeorganiseerden ken• nis te doen maken met dit deel van het
mooie sociale werk van het N.V.V.
„Vreugde en Arbeid" kunnen de N.V.V.letlen, vrienden en kennissen tot deze
goedkope zwemnvqnden, waartoe een
beperkt aantal uitnodigingskaarten aan
de kassa's der zwembaden verkrijgbaar
Is, uitnodigen.

Volksontwikkeling

te Leiden

Bedrijfsbibliotheken

In verband met de weersomstandigheden is het afzwémfeest nog een
maand uitgesteld. Zij, -'die ter verkrijging, van het Vreugde- en Arbeidzwemkunstdiploma zich alsnog voor 'dit'
afzwémfeest wülen opgeven, kunnen
dit doen . bij de bekende kaartverkoopadressen . en bij den . zweminstructeur
1
Boot.

ZONDAG 22 FEBR.

Bio Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Vertoond wordt de Odeon-Füm „Vivere"
met Tito Schipa, terwijl het HawaiianKwartet „De Zuidzee-eilanders" voor
het bijprogramma zorgt. Toegangsprijs:
25 cent per persoon, voor werklozen Is
een beperkt aantal kaarten a 10 cent
verkrijgbaar. Kaartverkoop: Prins Hen-'
drikkafle 59; V. & A.» Leidseplein en
's morgens aan de zaal.
ROTTERDAM

ZONDAG 22 FEBR.

Colosseum Theater, aanvang 10.30 uur
v.m. Vertoond wordt de Nederlands,
sprekende Odeon-Film „Drie Wensen",
met Anni van Duyn, terwijl Klein'si
Volksdansgroep voor hel bijprogramma'
zorgt. Toegangsprijs: 30, cent per persoon, voor werklozen is een beperkt aantal kaarten a 10 cent verkrijgbaar. Kaartverkoop: 's-Gravendljkwal 95 en 's morgens aan de zaal..

Ferry's EJnsenfble komt met een dolLEIDEN
ZONDAG 22 FEBR.
komische cabaret-revue. waaraan medeTrianon Theater, aanvang 10 uur v.m.
werken: Tinl Lavell, de bekende cabaVertoond wordt de film „Ball, het
ret-ster: Ferry, Neêrlands meest popuEiland der Demonen", met als bijprolaire J;ekst- en toondicftter; Tiet Leengramma het komisch muziekkwartet ,.De
Zwervers". Toegangsprijs 30 cent per
iHHits, Neêrlands beroemde revue-komiek; De 3 Jacksons, accordeon-vlrtuo-' persoon, voor werklozen is een beperkt
' aantal kaarten a 10 cent verkrijgbaar.
zen. Jan- D.intino, piano- en accordeonKaartverkoop: Herengracht 34 en des
virtuoos.
morgens aan de zaal.
Dol-kormscWe soli. duo's, trio's, humor,
zang, dans, muziek. Drie uur lachen
wordt verzekerd!
De toegangsprijs bedraagt in afwijking
van hetgeen eerder In dit blad werd
medegedeeld: 50 cent voor georganiseerden- en hun huisgenoten, 80 cent voor
ongeorganiseerden, alle rechten inbegrepen, terwijl voor werklozen een beperkt
aantal kaarten van 10 cent verkrijgbaar
is

In de gymnastiekzaal in de Jacobstraat
zal ledere 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 georganiseerde» en / 3 voor ongeorganiseerden
per persoon, voor de gehele cursus
Tevens Is een gymnastiekcursus in voorbereiding, welke lessen ledere Donderdagavond In een nader op te geven zaal
In het Centrum van de stad worden
gegeve^i.
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. Kruiswég: 74.

De afdeling Volksontwikkeling verleent
haar medewerking voor de inrichting en
tot standkomlng van bedrijfsbibliotheken. Vraagt hieromtrent nadere inlichtingen en maak daarna hiervoor propagajida In uw bedrijf,

Huisvtijtacties
•

SMILDE

DINSDAG 24 FEBR.

Jiu-Jitsu- en gymnastiekcursus
te Haarlem

Lichamelijke
ontwikkeling

MAANDAG 23 FEBR.

Concerthuis, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Br^nk 28 en 's avonds
aan de "zaal.

UTRECHT

DINSDAG 24 FEBR.

Op deze datum wordt m Theater Gooir
land om 7.30 uur n.m. wederoni een
Bonte Eadio-Avond genouden, welke georganiseerd wordt door „Vreugde en Arbeid", m samenwerking met de Nederlandse Omroep.
Medewerking verlenen: het bekende
dansorkest De Ramblers; Otto Hendriks
met zijn orkest; De Twee van V. & A.;
Carla. met haar sprekende poppen; Beuker en Ocnijs: Bartoes. Toegangskaarten a 60 oent voor georganiseerden en
hun huisgenoten, f l .voor ongeorganiseerden, terwijl voor werklozen een beperkt aantal kaarten! van 10 cent verkrijgbaar ,ls
Kaartverkoop: Stationsstraat 8 en voor
zover voorradig 's avonds aan de zaal.

Afzwémfeest
avonds aari de zaal Werklozenkaarten
uitsluitend: Nic. Tulpstraat 3.

.sterdam. Prins • Hendrikkade 49 of
Vreugde en Arbeid, Leidseplein, kan opgeven.

Vrijwillige medewerkers
gevraagd!
In, vele plaatsen is behoeft'e aan «rage
vrijwillige medewerkers, welke ingeschakeld kunnen worden bij de propaganda
voor 'de ontspanningsbijeenkomsten, enz.
van Vreugde en Arbeid, b.v. als kaartverkoopadres, bij de organisatie van deze
avonden, alsmede voor de kaartverkoop
in de bedrijven.
Belangstellenden gelieven zich op te
geven bij de afdeling Pers en Propaganda van het Centraal Bureau, Amstel
224-226. te Amsterdam.
-Ook worden gaarne aanmeldingen ingewacht van personen, welke bereid zijn
een affiche voor deze avonden voor hun
raam of in hun bedrijf op te hangen.
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Afzwémfeest

te Leeuwarden

.Het op Zondag 22 Februari, a.s. georga- niseerde afzwémfeest zal in verband met
1
de huidige weersomstandigheden nog
•enige tijd'uitgesteld worden.
Zoals bekend zullen aan dit afzwem- f eest t.'z.t: vele bekende zwemmers hun
.medewerking verlenen: terwijl tevens een
Interessante polo-wedstrijd op het programma staat.

Schaatsenrijden te Amsterdam
Zoals bekend bestaat de gelegenheid
.tegen goedkoop tarief op bepaalde tijden
op de overdekte kunstijsbaan in de
, Apollohal schaatsen te rijden.

Gymnastiekcursus te Amsterdam
Te Amsterdam bestaat gelegenheid tegen
geringe prijs aan de bovengenoemde
cursussen deel te nemen.
Nadere bijzonderheden worden gaarne
verstrekt door het N V.V District Amsterdam, Prins Hendrikkade 49 en
Vreugde en Arbeid, Leidsepleln.

Zwemcursus te Amsterdam
Voor diegenen, die het bovengenoemde
Vreugde en Arbeid-zwemkunstdiploma
behaald heDben. bestaat de gelegenheid
zich verder in het zwemmen te bekwa:men onder leiding van de bekende
tramster van All Stijl, en Jopie Waal,berg, mevr. De Dood^Koenen. Deze
lessen worden gegeven, in het Zulderbad
'op iedere 'Donderdagavond van 20—21
•uur. Aanmelden District Amsterdam,
Prins Hendrikkade 49 en ^ V. en A.,
-Leidseplein.

Jiu-Jitsu-cursus te Amsterdam
Hiervoor bestaat zeer grote belangstelling. Drie cursussen zijn reeds gevormd en wel één op Vrijdagavond in
,de gymnastiekzaal op de Westermarkt
en twee op Dinsdagavond In de gylfi-»
nastlekzaal in de Zocherstraat, welke
drie cursussen geheel volgeboekt zijn.
Binnenkort zal echter een vierde cursus gevormd worden, waarvoor men
zich reeds thans bij het Distridt Am-

In Amsterdam, Haarlem, Den Haag,
Hilversum, Utrecht, Arnhem, Eindhoven, Assen en Leeuwarden worden
thans huisvlijtacties gevoerd. Hoewel
deze voor iedereen openstaan, worden
' speciaal de leden van het N.V.V. en
hun huisgenoten opgewekt hieraan deel
te nemen. Juist in deze tijd kan men
. een aangename . en nuttige besteding

HUISVLIJT
ACTIE
van de vrije tijd goed gebruiken In het
voorjaar zullen In de genoemde plaatsen tentoonstellingen
georganiseerd
worden, waar de mooiste werkstukken
op elk gebied worden tentoongesteld.
Een groot aantal prachtige prijzen is
uitgeloofd.
Kosten zijn aan de deelname niet verbonden en bij de Districtsdiensten van
-Vreugde en Arbeid is .een propagandacicculalre met alle gegevens gratis op
aanvraag verkrijgbaar.

Oproep!
In . verschillende plaatsen worden
etalages ingericht voor het maken
van propaganda voor de bovenge.noemde HuisvUJtactie.
Verschillende beoefenaars van huisvlijt hebben hiervoor reeds gemaakte voorwerpen tijdelijk afgestaan.
Zij., die alsnog hiervoor een werkstuk willen afstaan, gelieven zich
schriftelijk met opgave van de aard
van net voorwerp aan te melden Dij
het Centraal Bureau van „Vreugde
e/i Arbeid". Amstel 224-226 te Amsterdam, waarna nader bericht zal-,
volgen.

Kinder-damcursus te Amsterdam
Bij voldoende deelname zal voor kinderen van 10 tot 15 Jaar een cursus In
dammen worden georganiseerd.
Belangstellenden gelieven zich op te
geven bij het N.V.V.-District Amsterdam, Prins Hepdrikkade 49.

