VRIJDAG

27

F E B R U A R I 1942

TWEEDE

JAARGANG

•

NUMMER

9

;NYY

ONZE NEDERLANDSE METAALNIJVERHEID EN ZIJN WERKERS
(Zie pag. 7)

PENDE BAN
Een slechte meester, maar een onmisbare dienaar
Een medewerker schrijft ons:
liegwielen wentelen, tandraderen grijpen in elkaar, spoelen
snorren, assen maken hun recordaantal wentelingen, onver*
moeid en onvermoeibaar, dagen en dagen achtereen, begeleid
door een monotoon gezoem en gestadig gonzen, een kort en nijdig
getik. En onder dit haastig langs elkaar glijden van stangen en
riemen, het eindeloos bewegen van een oneindig aantal onderdelen
op, over en in elkaar, groeit de grondstof.
Gewalst, geponst, geplat, gehard, gebogen en gerekt glijdt de dode
stof verder, totdat ze in het stage tempo van de honderd en één
mechanismen, waarvan alleen de kenner het geheim vermag te door*
gronden, tot iets wezenlijks en bruikbaars is gevormd.
Gevormd, maar ook bezield?
Aan het, eind van de lange baan der onterbare wederwaardigheden
staat daar ten slotte, blinkend en feilloos van vorm, sierlijk van
lijn en pijnlijk nauwkeurig van afmeting, het eindresultaat van de
lopende band: het massaproduct.
Het „massaproduct", en hiermee is voor velen meteen het stempel
van minderwaardigheid op dit resultaat gedrukt. Het massaproduct,
door sommigen niet anders gezien en beoordeeld dan als de vrucht
van geestloze .arbeid en troosteloze uren in dorre fabrieken. Het
' massaproduct, de zielige opvolger van het bezielde stuk, in vroegere
tijd door den handwerksman geleverd. Kortom het product, om
welke reden dan ook, met een scheef oog bezien, als typische ver*
tegenwoordiger van, onze technische tijd.

V

In hogverre is dit oordeel jwist, in hoeverre onjuist? Wie nuchter
en objectief wil oordelen en niet in de eerste plaats luistert naar
wat sommige letterkundigen over de „lopende band" in hun ge*
schriften voor zwartgallige inzichten- naar- voren brengen, zal
moeten erkennen, dat hfet massaproduct niet een wanproduct is —
hoogstens geduld als een noodzakelijk kwaad — , doch dat het zijn
positieve waarde heeft. Dat het zich een plaats veroverd heeft en
niet meer gemijt kan worden.
. Wanneer het massaproduct nog steeds wordt gezien als minder*
waardig en ongewenst, tegenover het product, dat geacht wordt een
meer individuele behandeling te hebben ondergaan, dan valt op, dat
de bezwaren tegen het massa*artikel in twee grote groepen uit*
eenvallen.
Ten eerste zijn daar de bezwaren tegen het massaproduct zelf. Ze
worden het meest gehoord bij kunstzinnigen ,en in 't algemeen bij
hen, die gaarne in ieder werkstuk een individuele uiting, een uit*
drukking van de persoonlijkheid terug vinden. Hierbij behoort ook
de mening, dat het_.massaproduct in kwaliteit achter staat.
De tweede >groep bezwaren is van geheel andere aard. Zij, die het
wel menen met den arbeider en onder de indruk van suggestieve
beschrijvingen den arbeider zien worden tot een verlengstuk van de
machine, een. spierenapparaat, gedoemd tot geestdodend werk met
weinig arbeidsvreugde, leveren de bezwaren voor deze -groep. De'
groep van tegenstanders, die alles, wat samengevat kan worden als
arbeid „aan de lopende band", uit zou willen bannen in belang v,an
den arbeider, om in alles terug te keren tot het oude handwerk,
behoort hierbij. Natuurlijk zijn er dan bovendien nog andere
grieven, maar de belangrijkste zijn hier toch mee genoemd.

Nemen we de bezwaren van de eerste groep eens onder de^loupe.
Hoe staat het b.v. met de het massaproduct aangewreven .minder*
waardigheid? Deze grief stamt kennelijk uit de tijd, dat .de massa*
productie nog in de kinderschoenen stond, en kwaliteit en afwer*
king van het massaproduct, ten dele als gevolg van het onvolmaakte
productie*apparaat, -Veel te wensen overlieten.
Deze tijd ligt echter reeds lang achter ons. Thans kan- zonder over*
drijving gezegd worden, dat juist het in serie gemaakte zogenaamde
„massaproduct" het, wat afwerking en kwaliteit betreft, dikwijls
zelfs in alle opzichten van het stuk met individuele behandeling wint.
Wij zeiden het „zogenaamde" massaproduct, want, dit is juist het
merkwaardige: in werkelijkheid wordt geen stuk nauwkeuriger "van
onderdeel tot onderdeel behandeld dan juist het werkstuk „aan de
lopende band", dat, terloops gezegd, in de meeste gevallen slechts
bij wijze van beeldspraak iets met „de lopende band" te maken heeft.
Waar wordt door de nooit verslappende automatische „aandacht",
die de machine heeft, een werkstuk met meer precisie gemaakt dan
juist hier? Waar past het ene onderdeel volmaakter in het andere
dan daar, waar de machine het werk van de hand overgenomen
heeft? Deze 'nauwkeurigheid en deze feilloosheid zijn niet alleen
gewenst, doch harde noodzakelijkheid. Bij de voorkeur, die bestaat
voor het handwerkproduct tegenover dat, wat op grote schaal als
„massagoed" vervaardigd wordt, zien de „individualisten" één ding

meestal over het hoofd. En wel, dat het niet gaat om voorwerpen
van een kunstzinnig- karakter, die op een of andere manier met de
persoonlijke smaak van den bezitter overeen moeten komen, doch
om machines, instrumenten, gereedschappen, gebruiksvoorwerpen
voor het dagelijks leven zelf, waaraan als eerste dwingende eis
moét worden gesteld, dat ze van een zo grote preciesheid zijn, dat
van onfeilbaarheid gesproken kan worden.
De individu en de techniek stellen vandaag vanwege het nood*
zakelijk tempo, dat geen onderbreking duldt, en wegens de fijne
afstelling in de onderdelen, die geen afwijking verdraagt, eisen,
waaraan alleen het machinaal vervaardigde product voldoen kan.
Bij de beantwoording van de vraag: handwerk of massaproduct, is
dus de vraag naar nauwkeurige afwerking en kwaliteit overwegend
belangrijker dan de vraag naar persoonlijke smaak. De laatste toch
heeft betrekking op een aantal voorwerpen, dat gezien van het
geheel uit, verre en verre in de minderheid is. Belangrijker zijn ten
slotte de voor onze volkshuishouding noodzakelijke apparaten —
denken we b.v. aan landbouwmachines, verkeersmiddelen, tech*
nische apparaten en instrumenten, die uit zoveel gecompliceerde
onderdelen bestaan, die zo volkomen op elkaar afgestemd moeten
zijn, dat hun vervaardiging slechts binnen het bereik van de gecom*
pliceerde machines ligt. Machines, die door hun werkwijze niet
alleen een nauwkeurigheid tot zo nodig op een duizendste milli*
meter waarborgen, doch ook het materiaal op kwaliteit toetsen,
door trek*, buig* en andere met het materiaal overeenkomende
proeven een grote zekerheid bij de aanwending van het eindproduct
waarborgen.
Er zouden nog meer argumenten zijn aan te voeren in dit verband.
De noodzakelijkheid, te kunnen beschikken over de én in grote
hoeveelheid^ én met de meest mogelijke nauwkeurigheid vervaar*
digde artikelen in het belang van de volkshuishouding, is hiermee
echter voldoende in het licht gesteld

Wat nu de geestdodende arbeid betreft, de weinige arbeidsvreugde,
die het werk aan de lopende band meebrengt, op dit punt behoeven
we niet al te uitvoerig te zijn. Voor zover er gebrek aan arbeids*
vreugde is, is die in de rationeel georganiseerde bedrijven zeker
niet groter dan deze, waar de aard van het werk minder „discipline"
vereist.
Het gevaar voor sleur bedreigt ten slotte iederen werker. In ieder
werk, of in vrijwel alle werk, ligt op de duur een regelmaat en
herhaling, die aanvankelijke belangstelling voor een bepaald, werk
kan doen verzwakken, of zelfs geheel te niet kan doen. Dit m dus
geen kenmerkend verschijnsel voor die arbeid, welke „aan 'de
lopende band" wordt verricht.
Slechts zelden wordt de arbeid, die wij heden verrichten, tot een
afgerond geheel, het meeste werk, of dit nu massayervaardiging of
ander werk betreft, is een schakel in de grote, vaak, gezien van het
standpunt van den enkelen werker uit, onoverzichtbare keten.
Te weinig wordt echter bedacht, dat tegenover zekere beperkingen
in de vreugde, die de arbeid in engere zin thans misschien geeft,
de massaproductie voor het leven van de gehele gemeenschap,
waartoe ten slotte toch ook iedere individuele werker behoort,
zoveel nieuwe mogelijkheden heeft geschapen, die hei: leven in alle
opzichten veraangenamen, dat deze ruimschoots tegen deze „be*
?waren" opwegen.
Deze bezwaren, meestal betrekking hebbend op ongeschikte om*
.geving waarin de arbeid wordt verricht, gevoegd bij sociale mis*
standen, gebrek aan recreatiemogelijkheden en dergelijke, ,uzijn
bovendien te beschouwen als een erfenis van het verleden, dat{niet
afgestemd op de belangen van de volksgemeenschap, doch op de
belangen van een betrekkelijk kleine groep binnen die volksgemeen*
schap, n.l. de bezitters van het productie*appatfaat, op dit punt
zonder twijfel in gebreke is gebleven.
Juist op dit punt echter kunnen wij ook in ons land, dank zij het
streven en werk van het N.V.V., de toekomst vol vertrouwen
tegemoet zien.
Gegeven de „massaproductie" als onontkoombare eis van de
moderne tijd, staat tegenover deze eis voor iederen werker thans de
zekerheid, dat vreugde en arbeid^niet langer tegengestelde begrip*
pen zullen zijn. Het „massaproduct" volwaardig door de belangrijke
functie, die het op honderd en één terreinen voor de volksgemeen*
schap vervult, volwaardig ook door de technische en kwaliteits*
eigenschappen, die het bezit, kan' dus samenvattend niet worden
gezien als een gevaar, doch als een onmisbaar middel in dienst, van
de volksgemeenschap.
Niet als indringer in de plaats van het „individuele" handwerk, doch
met een geheel eigen taak.
Mits de voortbrengselen volledig aan het arbeidende volk ten goede
komen, is de lopende band één der middelen om»groter welvaart te
bereiken.
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Kennis
en
organisatie

E

r is de laatste tijd veel geschreven over rijkdom en armoede.
Dit is niet zonder oorzaak. Ieder beseft, dat deze oorlog ontzaglijke
offers kost — niet slechts voor de
landen die er direct met de wapenen bij betrokken zijn — en men
vraagt zich niet zonder zorg af.-hoe
wij er na afloop van de oorlog voor
zullen staan.
Daarbij Komt nog, dat deze oorlog
niet alleen maar een oorlog is in
de zin van strijd van twee of meer
landen om herziening van grenzen
of om invloedsferen, .maar dat deze
tevens een revolutionnair karakter
heeft, d.w.z* de bestaande verhoudingen aantast. Irr het bijzonder ook
op economisch en sociaal gebied verliezen oude begrippen hun betekenis en hun waarde en worden nieuwe
begrippen daar tegenover gesteld,
die wij op hun waarde moeten toetsen, indien wij deze althans niet .
klakkeloos willen aanvaarden 'of
• verwerpen.
Geen wonder dus, dat ook veel verwarring ontstaat en menigeen moeilijk de. weg kan vinden te midden
van de vele verschijnselen, die zich
aan hem voo*doen. Daarbij komt
nog, dat de verhoudingen in een
bezet land meebrengen, dat, wat zich
aan verandering en vernieuwing voltrekt uiteraard, in min of meer nauw
verband staat met de bezetting en
met den bezetter. En dit is voor
velen voldoende _om zich van het gebeurde on*hen' heen af te wenden
en de blik terug te richten Wat achter ons ligt. krijgt dan ook zoo gejf
makkelijk de schijn van ,,de goede
oude tijd" en men vergeet, dat er
toen heel veel allerminst goed was
err dat ook zij die nu alleen maar
achteruit willen zien, toen vaak de
scherpste critiek hadden.
Een tijd als deze is niet gemakkelijk en vereist in de eerste plaats
een objectief oordeel, dat nftet overheerst of vertroebeld wordt door ongecontroleerde gevoelens.
Wij willen daarom op deze plaats de
vraagstukken, die zich heden aan
ons voordoen' op economisch en
sociaal gebied, rustig onder de ogen
zien en de verschijnselen die ons
verontrusten, toetsen aan de onveranderlijke grondslagen van de menselijke samenleving.
Wij willen zien wat de grondslagen
zijn van onze welvaart en hoe in de
loop der tijden de mensen deze
grondslagen hebben benut, m.a.w.
wat zij van de middelen tot welvaart
hebben Verwerkelijkt en hoe zij dit
hebben gedaan.
Wij zullen dan als „vanzelf" vele
vragen, die het heden aan ons stelt,
zien in een helderder licht. Want
het probleem is voor alle tij den ~ hetzelfde, alleen de middelen om het
op ie lossen veranderen.
t
Het probleem is met de ons door de
natuur geboden mogelijkheden een
zo groot mogelijke welvaart te bereiken. Het is duidelijk, dat de omvang
van die welvaart in sterke ,mate afhangt van twee factoren: kennis en
organisatie. Van kennis, omdat de
mens niets heeft aan ijzererts als hij
niet weet hoe hij er ijzer van kan maken. Van organisatie, omdat de mens
alleen steeds minder in staat is om
van deze kennis gebruik te maken

te begrijpen, wat er omgaat in de wereld, is het nodig, dat
inzicht heeft in de verschillende invloeden, die 's mensen
lot bepalen. Voor zover dat stoffelijke invloeden zijn, noemen wij
ze „economische verschijnselen". Dat wil niet zeggen, dat daarbij
de menselijke geest geen rol speelt, noch dat het geestelijke leven
er niet door beïnvloed wordt, maar men moet ze zien als de
vrucht van het menselijk doen en laten, voor zover dat met ons
levensonderhoud verband houdt.
Een zeer deskundige medewerker zal daarom, zo onbevooroordeeld mogelijk in de artikelen-serie, die wij met dit artikel aanvangen, trachten deze economische verschijnselen voor *onze
lezers duidelijk te maken.

en elke samenwerking moet worden
geregeld.
,,Tussen ons en de armoede suaat
slechts de organisatie van onze arbeidskracht" Dit is een uitspraak,
die heden" meer dan ooit van gelding
is. Wij behoeven niet ver achter ons
te kijken, om te zien hoe in de crisis bij alle aanwezige middelen tot
welvaart, voor velen armoede heer"
ste, alleen omdat aan de organisatie
van onze. arbeidskracht het één en
ander ontbrak. Wij leden immers armoede bij aanwezigheid van grondstoffen, machines en de mensen om
deze te bedienen.
Na deze oorlog zal meer dan ooit
tussen ons en de armoede het vermogen staan om onze arbeidskracht
te organiseren. Want . één ding is
zeker, alleen door goede organisatie
van de beschikbare middelen tot welvaart zal het mqgelijk zijn de verliezen van deze oorlog niet slechts
te overwinnen, maar zelfs een tot
dusverre ongekende welvaart te bereiken.
Het vraagstuk van de welvaart heeft
steeds twee kanten, een economische
en een sociale.
De economische zijde van het vraagstuk omvat d,e omvang van de wélvaart, de hoeveelheid goederen,
waarover wij gezamenlijk — als volk
— ter bevrediging van de behoeften
beschikken.
De sociale zijde van het vraagstuk
omvat de verdeling Van de welvaart,
de vraag of enkelen of velen, of bepaalde groepen van de bevolking of
het gehele volk daaraan deel 'nebben. Een land kan volgens het
spraakgebruik .rijk" zijn, ook als
een groot deel van het volk' hongert. Een betrekkelijk „arm" land
kan relatief meer welvaart bieden
aan zijn gezamenlijke bewoners, dan
een ander land, dat de naam heeft
„rijk" te zijn
Het is dus niet alleen en niet in de
eerste plaats de totale materiële
rijkdom waarover een volk op een
'gegeven ogenblik beschikt, die de
wérkelijke welvasirt van dat volk
bepaalt. ,'Het is mede en veel meer
de rechtvaardige verdeling van die
rijkdom.
De economische en sociale zijde van
het vraagstuk van de welvaart zijn
niet te scheiden. Op den duur zal een
sterk eenzijdige verdeling van de
voortgebrachte rijkdofn nooit de
grondslag kunnen leggen voor een
werkelijk gezonde, economische ontwikkeling. Een parasiterende rijkdom zal ten slotte de krachten die
deze voedt, uitputten en in elk geval nooit in staat stellen tot de
hoogste prestatie. -Een lompenproletariaat kan wel goedkope arbeidskrachten leveren, maar het kan
nooit de grondslag vormen voor
technisch hoog ontwikkelde arbeid.
Omgekeerd kan nooit rijkdom worden verdeeld, die er niet is. Sociale

maatregelen kunnen slechts tot
stand komen op de grondslag van
het economisch mogelijke.
Zowel bij de nadruk, die wij legden
op het feit, dat net* de organisatie
van de arbeid is, waarvan de welvaart zal afhangen, als bij de nadruk
pp de onverbrekelijke samenhang
van de economische en sociale zijde
van het welvaartsprobleem, blijkt,
dat het vraagstuk van de welvaart
niet is een vraagstuk van enkelingen, dat door enkelingen .kan worden opgelost.
Het huidige peil van beschaving en
welvaart kon slechts worden bereikt
door samenwerking. Dat deze samenwerking in de loop van de geschiedenis ^een vaak geheel versehillen'de grondslag .heeft gehad, n.l. dat
deze zowel heeft berust op vrijheid
als op dwang, doet hieraan niets af.
Vooral ook in de periode die direct
achter ons ligt en die wij kenme£:
ken als het kapitalisme, is deze
samenwerking veelal weinig bewust
geweest. Het toen heersende, materialistische individualisme heeft de
belangen van den enkeling sterk op
de voorgrond gesteld en de theorie
ontwikkeld, ' da,t uit het persoonlijk
streven naar welvaart van de zelfstandige individuen op de grondslag
van het eigenbelang het gezamenlijke belang vanzelf voortvloeit. „Als
het ieder goed gaat. gaat het ook
allen samen goed" en „als ieder voor
zich zoveel mogelijk zijn best doet"
voor zich zelf het maximum aan
welvaart te bereiken, stijgt vanzelf
ook de gezamenlijke welvaart" is zo
ongeveer de populaire vertaling van
deze economische theorie van het
kapitalisme. Men kwam zelfs tot de
theoretische constructie van den
„homo' economicus", den mens die
van riature begaafd zou zijn met de
neiging om steeds en onder alle omstandigheden met de minst mogelijke offers het grootst mogelijke
resultaat te bereiken, met een onfeilbaar instinct voor het werkelijke
eigenbelang.
Het gevolg was concurrentie en klassenstrijd, die een omvang aannamen x waardoor de maatschappelijke
samenhang -werd verstoord en het
volk als economische en sociale eenheid volkomen werd genegeerd.
In het raam van deze theorie paste
ook de theorie van de „staatsonthouding" volgens welke de staat op
economisch en sociaal gebied zo min
mogelijk moet ingrijpen, onj het ten
troon N geheven
individualistische
streven volgens het persoonlijke
eigenbelang niet te belemmeren.
Het is dan ook ,geen wonder, dat
toen dit prachtige wetenschappelijke
kaartenhuis" in de crisis min of meer.
bouwvallig bleek en hier en daar
zelfs gevaar voor de gemeenschap
begon op te leveren, de staat slechts
in staat bleek tot lapmiddel t j es.
maar allerminst op economisch en

sociaal gebied werkelijk leiding vermocht te geveri.
Op het ogenblik staan wij tegenover
een kentering van' deze opvattingen.
Het volk wordt ook economisch en
sociaal als een samenhang gezien en
de gezamenlijke volkswelvaart wordt
als één van de voornaamste doelstellingen van de staat beschouwd De
waarde van den enkeling wordt meer
en meer~afgewogen naar zijn betekenis binnen het geheel en voor Tiet
geheel, waarbuiten hij immers geen
mogelijkheid van bestaan heeft, al
moge men zich dit een tijd lang zo
weinig bewust zijn geweest, dat deze
waarheid bijna vergeten was.
De welvaart wordt op dit ogenblik
weer gezien als volkswelvaart De
organisatie van de arbeid, het ten
bate van het geheel inschakelen van
de gezamenlijke arbeidskracht, is
binnen dit gezichtspunt, dat niet
nieuw is, maar slechts gedurende
lange tijd veronachtzaamd, taak
van de in de staat belichaamde
volksgemeenschap en de rechtvaardige verdeling van de op deze wijze
verkregen welvaart wordt gezien als
een van de belangrijkste opgaven
van de staat. Met andere woorden,
de sociale politiek zal niet langer
een lapmiddel zijn met het doel de
ergste nadelen van een individualistisch systeem te verzachten, maar
bewust uitgangspunt en kernpunt
van de welvaartspolitiek.
Wij hebben hiermede verschillende
vraagstukken aangesneden, die wij
in < 'een reeks volgende artikelen
nader zullen belichten. Zij zijn van
het grootste belang voor ieder die
als werkend- lid van de volksgemeenschap actief deel heeft aan het ontstaan van de rijkdom en belang bij
zijn verdeling. Zij zijn van het grootste belang voor ieder, die als bewust
lid van deze gemeenschap zich ook
rekenschap, wil geven van de plaats
die hij daarin inneemt.

ontvingen
„Regeling van de Pacht" en
„Voorschriften
Ziekenfondswezen" Uitgaven van Vermande Zonen te IJmuiden.
Deze losbladige mapjes geven volledige
overzichten van de thans ter zake %e\dende bepalingen. Men kan zich Dovendien abonneren op de aanvullingsblaadjes,
waarmee iedere toekomstige wijziging of
aanvulling kan worden opgenomen. Op
die manier blijft het mapje steeds DIJ.
De „Regeling van de Pacht" oevat L.etialve net jongste pachtbesluit. ook de
Pachtwet met aantekening van de artikelen, die thans niet meei van kracht
zijn. Ook zijn alle andere besluiten, ver-'
ordeningen, beschikkingen e.d. opgenomen, waarbij sinds de bezetting van ons
land maatregelen zijn genomen, die op
landgebruik betrekking hebben
Het
mapje kost ƒ 1.50 en de aanvullingsblaadjes. die aan abonné's worden toegezonden, worden tegen 3 cent per bedrukte bladzijde berekend. Het is een
uitgave, die van groot nut is voor ieder,
die met landbouw- of plattelandsvraagstukkeh té maken heeft.
De losbladige verzameling ..Voorschriften
Ziekenfondswezen" is samengesteld onder
leiding van P. J. L. M. Voestermans,
hoofd van de afdeling Algemene Zaken
van het; Staatstoezicht op de Ziekenfondsen. Ook deze uitgave is van grote waard:, vooral voor artsen, ziekenfondsbestuurders, rechtskundigen en adviseurs in
sociale aangelegenheden. Het eist echter
een hele studie eer men deze materie
beheerst; reeds thans beslaan de voorschriften 124 bladzijden. Prijs 70.40, plus
3 cent per aanvullingsbladzijde.

J. v. H. te W. Uw gewicht is ruim 15%
minder dan normaal. U komt dus niet
voor extra toewijzing in aanmerking.
H B. te 's-Gr. Bij het eebruik van jodium op de door u aangegeven wijze beDOOD' SAOtdtEN eFvoSDERI GENUING
hoeft u voor nadelige eevolgen niet bevreesd te zijn.
Wanneer u tussen 25 en 30 jaar oud bent, komen, het vaak voorkomt, dat deze ziekVragen voor deze rubriek ncht.i- men dat er stoffen bij worden gevormd, die is uw gewicht bijna 15" onder het nor- te geheel geneest. Is uw zoon al eens onnadelig voor de gezondheid :zijn.
der behandeling van een specialist voor
tot aen mediachen medeicerkër van Het
drinken van ongekookte, niet-gepas- male.
Af. C. v. d. W. te A. U heelt nog een - allergische ziekten geweest?
het weekblad .Arbeid
Postbus 100
teuriseerde melk is wanneer de melk almooi sewicht. U bent nl slecht- 1"i, min- T. t. H. te S. Het gewicht van uw moeder
thans niet afkomstig is van een modelIJ. L. te L. Het gewicht, dat bij uw leef- boerderij, die de verantwoording op zich de- dan bij uw fcefti.id en lengte be- is ongeveer 25% minder dan bij haar leeft tijd en ler^te hoort. Haar huisarts h.an
tiiri en lengte behoort, is 85.3 kg U weegt neemt, buitengewoon gevaarlijk en kan hoort
even 7% minder. Eerst beneden 68 Kg. niet sterk genoeg worden afgeraden. Ook T-l J v. A. te A. Sulforicinicus natricus extra toewijzing voor haar aanvragen.
zxmdt u in aanmerking kunnen 'komen de ondoordachte gewoonte, die vroeger v/ordt aanbevolen als een uitstekend mid- H. K. te 's-Gr. Het gewicht van uw^zoon
del om de behaarde hoofdhuid van roos ;s net 20% te laag. Uw huisdokter Kan
voor extra toewijzing
zeer verbreid was. om van de verse melk
Vetpuistjes zijn ontstoken talgkliertjes vóór het koken wat room af te schep- te bevrijden. Deze stof — bij den apothe- dus een poging wagen om extra toewijvan de huid. Talgkliertjes z'i.in hand- pen en déze in de koffie te gebruiken, ker op recept voor de prijs, van ongeveer zing voor hem te verkrijgen.
schoenvormige insluipingen van de opper- heeft heel wat mensenlevens gekost. On- f 0.80 per 50 gr. te verkrijgen — ontstaat J. J. B. te A.—Hier moet wel haast een
huid. die in deze instulpingen in plaats der pnze 'veestapel komt n.l rundertuber- ooor de inwerking van zwavelzuur op won- vergissing in het spel zijn. Met een gevan huidschilfers, huidvettigheid (talg> culose voor. Nu heeft men lange tijd in cierolie. Ze moet ztrtver en neutraal wor- vicht, dat ruim 27% te laag is, ?al extra
voortbrengen. Er zi.in een aantal omstan- de mening verkeerd, dat de tuberkelbacil den afgeleverd en prikkelt de huid dan in toewijzing u niet worden onthoudpn. Kunt
het geheel niet. Daardoor kan men er u niet eens gewoon door uw huisarts een
digheden bekend, die de talgkliertjes vat- van het rund den mens qeer. k-waad zou
baar maken voor ontsteking en dus vet- doen, helaas 'voltomen ten onrechte! De het hoofd elke week mee wassen, wat met aanvraag laten indienen, niet wegens uw
gewone zeep slechts eens "in de 3 weken ziekte, maar op grond van de ernstige
puistjes kunnen veroorzaken'
tuberkelbacil van het rund is voor den
Ie. puberteit (bij jongens en meisjes), ruens even gevaarlijk als de echte mense- kan gebeuren, omdat de prikkelende wer- ondervoeding, die bij u bestaat?
king van de zeep bij een veelvuldiger se- E. S. te H. Sommige vormen van jeumenstruatie en zwangerschap;
li.'ke tuberkelbacil. Door het drinken van
l:end eczeem reageren goed op omslagen
2e. ingewandsstoomissen, vooral die, wel- met tuberkelbacillen- besmette melk. die bruik de roosvorming juist versterkt.
ke met, ontsteking samengaan en ook ver- niet werd gekookt of met zorg gepasteuri- Bij het gebruik van sulforicinicu« natri- met lijnolie-kalkwater. het bekende jnidciis worden hoofdhuid en haren eerst met cieltje tegen brandwonden, dat bij iedere
stopping ;
seerd, zifn dan ook een ontstellend aan3e. bloedarmoede (het gebruik van een tal kinderen en mensen met tuberculose water vochtig gemaakt, dan wordt er wat apotheek of drogist te verkrijgen is. De
goed ijzerpraeparaat pleegt én de bloed- besmet geworden en veelal in zo ernstige' van de olie op gebracht en flink gema- genezende stoffen hiervan zouden beseerd, waarna met water wordt schoon- paalde onverzadigde vetzuren (vitamine
tirmoede én de vetpuistjes te genezen);
mate. dat ze aan deze besmetting zijn te gespoeld. Zo nodig wordt deze behande- F i zijn.
4t. een te sterke werking van de schild- • gronde gegaan.
Verder werken van binnen uit de vitaling nog eens herhaald.
klier;
C. d. B. te D. De verschijnselen van een Leest u ook nog eens mijn antwoord aan mines van de B-groep gunstig; deze Kan
£:-• een ontstekingshaard hier of daar acute
zijn: braken, maag- J. H. B. te A. in deze rubriek.
men het beste tot zich nemen in de vorm
<b.v. aan de wortel van een tand of Kies. pijn enzinkvergiftiging
diarrhee met een metaalsmaak in J. P. te L. Dat „aardstralen" zouden be- van gedroogde biergist (indien nog verin een amandel, m de blindedarm!):
de mond. in ernstige, gevallen bewuste- staan en verschil ir. sterkte ervan met be- krijgbaar), ongeveer i eetlepel per dag,
6e. een overgevoeligheid van het organis- loosheid,
een wit beslag in mond en hulp van de wichelroede zou kunrfen wor- opgeroerd in melk of pap. Vanzelfspreme voor bepaalde spijzen (vooral varkens- keel somsvaak
H°t eerste ver- den vastgesteld, is voor zover mij bekend, kend kan ik, zonder uw aandoening te
vf>t staat hierbij ir> een slechte reuki of schijnsel isnierontsteking
brakSn Het kan natuurlijk voor het ogenblik nog een kwestie van hebben gezien, niet beoordelen, welke bevoor bepaalde geneesmiddelen (vetpuistdat uw slabonen minder dan 70 milli- geloof en niet van weten. Persoonlijk zou handeling u nodig heeft. Dit moet u aan
je= na het gebruik van jodium, broom of ziin
gram zink per portie, die er 'op één dag ik niet graag op dit punt mij een oordeel het oordeel van uw huisdokter overlaten.
r.i de inademing van chloordamp).
zal worden gegeten, bevatten en dus aanmatigen: echter wanneer degenen, die , E S. te A. Over het algemeen is een
Een zwarte tandaanslag, die in den regel van
zweertje in de maag iets gemakkelijker en
bij een sterk gebit optreedt, laat zich geen ziekteverschijnselen zullen opwek- zpggen de aardstralen te kunnen opspote genezen dan een zweertje in
door gewoon poetsen moeilijk verwijde- ken, maar persoonlijk zou ik het in uw ren, dan nog verder gaan en beweren, dat -vlugger
zij voor zeer veel geld (!) een onfeilbaar cte twaalfvingerige darm. Een rustkuur
ren. Gaat u eens een enke'e keer naar geval toch niet durven wagen.
uw tandarts voor een grote schoonmaak. R. W. te L. Tot mijn spijt kan ik u geen werkend afscherm-apparaat tegen deze met dieet en bepaalde geneesmiddelen
stralen kunnen leveren, komt bij mij weer- brengt .van beide aandoeningen in vele
J. v. S. te G. Wendt u zich vooral om bruikbaar middel aangeven.
langzaam te eten en goed te kauwen. S. K. S. te W. Niet voluit ondertekende stand. Wat in het bijzonder asthma. be- gevallen genezing. Wanneer een, dergeLeest u ook mijn antwoord aan A. H. te brieven kunnen niet in behandeling wor- treft, moet u vooral niet vergeten, dat ook lijke Kuur, met zorg doorgevoerd, géén
zonder dat de aardstralen in het geding resultaat op heeft geleverd, kan tóch nog
cien genomen.
's-Gr. in deze rubriek.
ir> een aantal gevallen volledig herstel door
Uw tweede vraag kan zonder onderzoek
middel van een operatie worden bereikt.
niet worden beantwoord. Kunt u uw huisIn die gevallen moet men dus wel <legeookter niet eens om een verwijsbriefje
voedsters maken direct van af de liik zeggen,.dat een operatie noodzakelijk
naar een specialist vragen?
eerste keer werpen, een goed nest, is.
C. S. H. te L. Uw man weegt 14% mindoch leren het, als ze vaker werpen, J. B. te A. • Uw gewicht is slechts 8%
der dan bij zijn leeftijd en lengte beieder keer beter. Het is een aange- onder de norm. U komt dus niet voor
hoort. Hij komt dus niet voor extra voeboren instinct en een voedster die bij extra toewijzing in aanmerking.
ümg in aanmerking.
de nestbouw in gebreke blijft, niet A. M. te A. Uw broer weegt 14% minder
H K. te B. Kunt u mij. de leeftijd van
alleen de eerste keer doch ook bij dan bij zijn leeftijd en lengte behoort; '"
uv vrouw opgeven?
kan dus niet voor extra toewijzing
eeft men het konijn goed verh B. te .A. Het gewicht van uw vrouw
latere worpen, moet als niet normaal hij
in aanmerking komen.
f
zorgd, staat de drachtige voedster
is ruim 23% te laag. uw huisdokter kan
worden beschouwd en kan be er verJ d. L te St. J. P. Levertraan, die enige
een ruim hok ter beschikking met
dus extra toewijzingen voor haar aander van de fok loorden, uitgeschakeld
jaren oud • is, kunt u gerust gebruiken.
voldoende
droog
strooisel.
dan
vervragen.
en naar de pan verhuizen
Het vitaminegehalte ervan^gaat slechts
D N.—P. te E. In 100 gram schorseneren
loopt het werpen als regel normaal. Zulks is vooral wenselijk omdat dit
uiterst langzaam achteruit.
vindt men l gram eiwit, 0.5 gram vet en
Wanneer de tija van het werpen is
instinct erfelijk is, zodat, als zulk een -C J. B te A.. F. v. L. te Z. en M. H.
14.8 gram koolhydraten. Hoevee! vitamigekomen, dan wordt de voedster, die
voedster enkele iongen groot brengt, »Z. te 's-Gr Haaruitval kan inderdaad in.
nes dit gerecht; bevat, is mij niet bekend
een aantal gevallen worden tegengegaan
de laatste week van op dracht .meestdie ook weer voor dt fok worden geWel is net ïjzerhoudend: 1.5 milliKram per
door het extra gebruik van een halve liter
al rustig is en veel ligt. onrustig en
10(> gram. Rauw heb ik schorseneren nooit
bruikt, men een slechte stal met^iè(tapte-)melk. beter nog Van karnemelk of
begint in het stro te woelen Hierop
gegeten, maar er bestaat geen enkel beren krijgt. De jongen van slechte
yoghurt, per dag en van een zo groot
zijn uitzonderingen: het korn? voor, nestbouiosters zijn
zwaar om ze in matige hoeveelheid en
zulks meestal
mogelijke portie bladgroente.
dat een voedster soms 8 dagen lang
goed gekauwd rauw te gebruiken.
eveneens Men kan daarom een slech- J S te R Uw huisdokter heeft zich
J. J B. te A. R. V zult het in de eerste aan het nest bouwen i^ maar regel
blijkbaar verrekend; uw gewicht is 15 pet.
te nestbouwster beter uitschakelen.
plaats moeten zoeken. m het warm mif. dat niet Meestal wordt enkele uren
minder dan bij uw leeftijd en lengte
Men geve zulk een dier echter een
paKken van de arm speciaal van poit- en
voor het werpen mei het maken van
behoort^
tweede kans. want er zijn veel gevalonderarm, dus b v. een wollen trui extra
een nest een aanvang gemaakt. Wel
B.' W te 'f-Gr. Uw gewicht is 15 pet.
len, waarin de voedster er de eerste
aantrekken
en
dikke
georeide
polsmotfen,
beneden de 'norm; u komt dus niet voor
wordt vaak voordien strooisel in de
koer weinig van terecht brengt en
c>4f tot aan de elleboog reikqn. Wanneer
extra voeding in aanmerking.
hoek gebracht die als nestplaats is
dn met mocht helpen, is het zaak zien
volgende keren haar jongen voortrefF. V te D. Uw huisdokter kan wel degeuitverkoren. Alf, zodanig komt meestcloor uw huisdoktei te laten onderzoefelijk bedt.'
lijk extra voeding voor uw vrouw- aanal de donkerste hoek van het hok in
ken.
Het haar, waarmee het neststro is
vragen, want haar gewicht is 24 pet. minJ. H. B. te A.
De haaruitval van uw
aanmerking. Zoals het wilde konijn doorwerkt en waarmede de jongen der dan bij haar leeftijd en lengte ber
viouw kan verband houden met haar
zijn nest heeft m de d-onkere aardhoort Kunt u ter bestrijding van haar
worden toegedekt, trekt de voedster
voedingstoestand. In dat geval moei net gancien. zo zoekt zijn tamme bloedbronchitis niet eens een verwijsbriefje
zich onder de buik weg. vooral rondextra gebruiken van een halve liter tapteaan uw huisdokter voor een specialist in
verwant de donkerste' plek, die hem om de tepels. Zulks geschiedt om deze
melk, beter nog var yoghurt, er» van een
allergische ziekten vragen?
zo groot mogelijke portie bladgroente wor- ter beschikking staat Het is hoogst
te ontbloten, opdat de aanvankelijk " J L L te R Vraagt u aan uw huisdokter
zelden, dat het die'' zijn nest bouwt
den aanbevolen Als Kalkpraeparaat kan
vrij
hulpeloze
jongen
ze
.gemakkeof hij u naar een specialist voor allermen dan bovendien b.v. gebruiken: 2 a 3 in de kothoek Bij étagehokken móet
gische ziekten wil verwijzen. Ziekenhuiser op worden gelet- dat het nest in lijker kunnen vinden.
Calcipot-tabletten per dag.
opname is voor een doelmatige behandeEr zijn gevallen, waarin de dieren
Wat uw tweede vraag betreft, de zorg
d& ene étage niet onder de kothoek
ling van asthma maar zelden nodig
vóór een goede bloedsomloop is vooi
komt van de boven liggende étage. overvloedig haar uit hun lichaam
W v. d W te R. Uw gewicht is 17 pet.
trekken
zodat
dé
jongen
tegen
de
iemand, die aan suikerziekte lijdt, van
Zodra men w<Mrneemt dar daar het
minder dan bij uw leeftijd en lengte beergste
koude
afdoende
zijn
beschut.
buitengewoon groot oelang Stelt u zich
hoort. U komt dus niet in aanmerking
meeste stro wW~dt gebracht kan men
dus hiervoor onder controle van uw htiiSMaar er zijn ook gevallen, waarin
voor extra toewijzing.
het beste ingrijpen en het strooisel
cioKter
weinig haar is uitgetrokken: de jonJ Z. te H. Voor uw oudsten broer kan de
naar 'de tegenovergestelde hoek brenh J. B te G. uw gewicht is ruim 26%
gen zouden dan verkleumen, als de
huisdokter extra voeding aanvragen, wangen.
Meestal
is
dat
voldoende:
blijft
minder dan het hoort te znn. De eis. die
neer
zijn gewicht minder dan 59 kg. zou
fokker
niet
helpt.
Hit
trekt
in
zo'n
de voedster hardnekkig het nest bouu» dokter stelt oeueltende net overlegbedragen;
voor uw jongsten bro-.- beneden
geval
uit
een
gedroogd
vel
het
nodige
gen van een weegbrietje. dat uw gewicht
wen onder de kothoek van het bovende 61 kg.
haar om d» jongen toe te dekken.
iii October jl zou moeten aangeven, heb
liggende hok dan kan men öt de
A P V —B. te 's-Gr: U weegt ruim 19 pek
iï nog nimmei hoi en stellen U oeoi net
voedster in een ander hok plaatsen, Men gebruike daarvoor altijd een goed
minder dan normaal, zodat u dus net niCT
gedroogd
vel
en
geen
haar
b.v.
uit
volste recrht om van u« doKter te verin aanmerking, komt voor een extra toeof wachten tot na het werpen en dan
langen, dat hij me' spoed een aanvraag
een
ander
nest.
De
vreemde
reuk
van
wijzing Wanneer u mij uitvoerig opgeeft,
het nest verplaatsen. Het eerste is
voor u m orde maaut. *
zulk haar brengt de voedster er toe
wat u gejvend bent te gebruiken, b.v door
echter het minst riskante.
7. C. S. te R. Tegen net gebruik van net
haar kinderen te verloochenen en drie dagen achtereen nauwkeurig op te
cioor u genoemde praeparaat lei nevorschrijven, wat en hoeveel ervan door u
buiten het nest te werpen
Wanneer de voedster aanvangt met
cering van üe Haargroei oestaat rfeen oewerd opgegeten zal ik u gaarne aanHet
is
een
hardnekkig,
taai
bijgeloof,
de
nestbouw,
dan
bijt
ze
het
stro
twaar. Leest u ooV eens mijn antwoord
wijzingen proberen te geven om verdere^
dat
men
de
eerste
dagen
niet
naar
aan J. H. B. te A. in deze ruoriPK
in korte stukjes, trekt zich haar uit
vermagering te stuiten.
een nest konijnen mag kijken. Dat is
G v. d. H. te U Wanneer uw gewicht
het liehaam, werkt dat dooreen en
J H. O te R. Dergelijke neusbloedingen
dwaasheid: het is het verstandigst, als u beschrijft maken het nodig, dat u
n.inder dan 59 kg zou oeöragen. Kan uw
brengt het in de hoek, die als nest is
aoKter extra toewijzingen voor u aandat
ongeveer
een
uur
na
het
werpen,
uitverkoren. Op. die wijze wordt een
zich eens grondig laat onderzoeken: Voorvi agen.
aegeen, die de dieren regelmatig veral een onderzoek van de urine mag hierbij
zacht en warm bed gevormd, waarin
J H. te Z Over de mogelijke schadelijkzorgt, het nest controleert om te zien, niet achterwege blijven.
v.
de
longen
worden
geworpen
om
deze
heid of onschadelijkheid van het roken
Over uw huidaandoening kan ik zo niet
hoeveel
iongen
er
zijn
en
om
even~
dan
verder
met
uit
het
lichaam
gevan theesurrogaat Kan IK u \9i mijn spi.it
oordelen.
(Zie vervolg op pag. 12)
tuele doden te verwijderen.
met nader inlichten. De kans bestaat wel, trokken wol toe te dektöen. De meeste
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KRONIEK VAN DE ARBEID
ls men enige tijd het werken van
het N.V.V. en van de daarin verenigde vakorganisaties nauwkeurig
heeft gadegeslagen, Komt men onvermijdelijk cot de conclusie, dat dit
grote verbond veel meer is dan een
eenvoudige vereniging, waarin strijdorganisaties van de arbeiders samenwerken. Eertijds, enfcele tientallen
jaren geieden. had het N.V.V. dat
karakter wél.' Toen ontstonden van
onderop overal verenigingen van
arbeiders, die, bij gebiek aan bescherming door dfe volksgemeensenap, zich
zelf door organisatie beschermden
tegen de overmacht der ondernemers. Zij brachten — en met aanzienlijk succes - - de leuze tot gelding: „Eendracht maakt macht'. Zij
hadden ondervonden, dat een of en'kele arbeiders niets m te brengen
hadden tegenover de des dj ^s aiinachtige bezitters der faoü^en. werkplaatsen en andere bedrijvc-ri.
Naar twee kanten hadden ue.se eerste
organisatiemannen de strijd te voeren. In de eerste piaacs móésten zij
hun kameraden niet aileen van het
nut, maar ook van üe mogelijkheid
van organisatie overtuigen. Zij moesten vooral vechten tegen de vrees,
dat het lidmaatschap van de vakbond
automatisch de ongunst van den
werkgever met zich meebracht. Zij
moesten ook vechten tegen onverschilligheid en wantrouwen en tegelijkertijd moest ter anderer zijde de
strijd voor betere levensomstandigheden worden gevoerd Deze laatste
kon slechts succes hebben, wanneer
de eerste was gewonnen, maar het
omgekeerde was tegelijkertijd waar:
de leden stroomden eerst meer toe
naarmate de vakorganisaties successen wisten te behalen. Bij dergelijke
elkaar remmende invloeden zijn het
alleen de krachtige organisatoren en
de overtuigde voorvechters, die zowel
de angst van de arbeiders om in het
krijt te treden met de patroons, als
het overwicht van deze laatsten
weten te overwinnen. Het is dus ook
geen wonder, dat de leiders van al
die vakbonden stuk voor stuk mannen van betekenis zijn geweest
Leg daar nu ééns naast wat op het
ogenblik de taak van de v'akbonfl is,
dan zien we een geheel ander
schouwspel dat echter niet minder
hoge eisen aan de leiding- stelt. In
onze serie artikelen „Van bond tot
bond" heeft men kunnen lezen wat
de voornaamste zorgen der vakorganisaties zijn. Wij zijn nog lang niet aan
het eind van' die serie, jjnaar de gesprekken, die we tot nu toe hebben
gevoerd, geven toch al een voldoende
duidelijk beeld.
Dit beeld wordt beheerst door twee
grote gedachten. In. de eerste plaats
reglementering van de arbeidsvoorwaarden door middel van collectieve
arbeidsovereenkomsten in de onderscheiden bedrijfstakken en in de
tweede plaats zorg voor het sociaal
welzijn van de arbeiders in he.t algemeen en van de verenigingsieden in
het bijzonder, door midde) van sociale
fondsen, werklozenkassen, vacantiezegels. e.d. Deze tegenwoordige taak
van de vakorganisaties is volkomen
natuurlijk voortgekomen uit de oor-

A

LOONBELASTING
T. de Br., Alblasserdam.
Volgens art. 9, lid l, van het Loonbelastlngbesluit wordt de loonbelasting gehelen
over het loon. dat over een loontijdvak
wordt genoten. Loontijdvak is het tijdvak,
waarover het loon wordt betaald.
'
Ir. uw geval is dus het loontijdvak van
beslissende ' betekenis. Wanneer derhalve
het loon normaal per week wordt uitbetaald, dan moet de loonbelasting overeenkomstig de weektabel worden berekend en
2ou u geen belasting behoeven te betalen.
Wanneer u echter per dag is aangenomen
en per dag kan worden ontslagen en het
loon per dag wordt uitbetaald, dan moet
de dagtabel worden toegepast en is u
f 0.72 loonbelasting verschuldigd.

spronkelijke opzet. Naarmate de vakbonden groter • invloed kregen op het
bedrijfsleven, groeide met hun verantwoordelijkheid voor de goede gang
van zaken ook het verantwoordelijkheidsgevoel van de bestuurders; het
lot van steeds meer arbeiders was immers van hun beleid afhankelijk. En
zij speelden het spe.1 niet om het spel
zelf, maar ook om de knikkers, d.w.z.,
dat wanneer zrj hetzelfde of beter
resultaat konden bereiken door bespreking, onderhandeling, contractering, arbitrage, enz. het gevaarlijke
wapen van staking slechts bij uiterste nood werd gehanteerd.

Geleidelijk groeide daaruit een toestand van ononderbroken overleg en
dat bracht weer een nieuw gevolg
met zich mee: het inlassen van de
vakbonden als
ordeningsorganen.
Regelingen van personeelsbezetting,
leiding bij leerlingenopleiding, het
verbindend verklaren van C-A.O.'s,
dat zijn alle maatregelen, die'op het
gebied van de arbeid ordenend Ingrijpen. Aan de andere kant breidden
de vakorganisaties hun sociale zorg
uit door op te treden als verzekeringsorganen tegen werkloosheid. Dit
laatste karakter werd in de crisistijd
zelfs zo belangrijk, dat talrijke arbeiders in hun vakbond meer een soort
onderlinge verzekeringsbank gingen
zien, dan een werkelijke vakorganisatie Maar dat kwam alleen door het
valse licht, dat de crisistijd op het
werk wierp, waardoor destijds bij de
massale werkloosheid alle verhoudingen tot wanproporties werden.
Intussen ontwikkelt de maatschappij
zich verder en wij zitten in een nieuwe crisis. Nu geen crisis door een

teveel aan arbeidskracht, doch een,
die in hoofdzaak ontstaat door tekort
aan materiaal. Tegelijkertijd verkeert de gehele Nederlandse gemeenschap in gisting en het zou voorbarig
zijn om conclusies te willen trekken
uit toestanden, waarvan wij de betekenis nog niet kunnen overzien.
Doch één ding kan wel gezegd worden
en dat is dit: een zeer krachtige, centrale leiding van alles wat op het
volksbestaan betrekking heeft, is
noodzakelijk. -Wanneer ieder ondernemertje op zijn eigen houtje voortmoddert, loopt de zaak helemaal mis.
Willen wij niet aan de ellende overgeleverd worden, dan dient voor alles
een goede, centraal geleide organisatie ons gehele volksleven zowel economisch als sociaal te besturen. Het
spreekt vanzelf, dat daarbij de belangen van alle Nederlandse arbeiders
ook door één hecht georganiseerde
instelling moeten worden beheerd En
die ene instelling is: het N.V.V" De
het vorige jaar tot stand gekomen
samenvoeging van alle belangrijke
vakorganisaties bracht het vakbondswezen opnieuw op een hoger plan. In
plaats van min of meer concurrerende verenigingen kwam één algemeen,
vertegenwoordigend lichaam,
dat
rechtstreeks invloed kan uitoefenen
op de overheidsmaatregelen, die de
arbeid en de arbeiders betreffen.
Daarniee is opnieuw de taak van de
vakorganisatie vergroot en verbreed
en is zij op de hoogte gekomen van
de eisen, die de tijd stelde.

Op dit gebied
stand worden
het N.V.V. als
nog brj lange

kan nog zeer veel tot
gebracht. De taak .van
arbeidersorganisatie is
na niet volbracht. Er

Het vraagstuk der indirect verzekerden
e commissaris voor de ziekenfondsverzekering, heeft dezer daD
gen voor de uitvoering van dit onder-

kostwinner van zijn ouders is, met
de 2 pet. premie die hij betaalt,
- tevens zijn vader en moeder verzekedeel van de Sociale verzekering na- ren. Zo zullen b.v. de bij den arbeider inwonende schoonouders verzedere richtlijnen gegeven.
Nadere richtlijnen, die ongeturijfeld kerd zijn, maar ook zullen dif schoon*er toe bij zullen dragen, dat misver- ouders verzekerd zijn, wanneer de
standen die op dit gebied tin het na- schoonzoon, die 2 pet. van zijn loon
deel van den arbeider en zijn gezin betaalt, bij hen inwoont met zijn gedreigden te ontstaan, uit de weg zin — voorop gesteld natuurlijk dat
die schoonouders" van zijn inkomen
worden geruimd.
J
Onder de uiteenzettingen dan, die afhankelijk zijn voor hun levensde commissaris heeft gedaan, neemt onderhoud.
die welke betrekking heeft op de Met deze uitspraak, die geheel in
indirect verzekerden wel de belang- overeenstemming is met de gedachtegang van de ziekenfondsverordening,
rijkste plaats in
Zoals bekend, i's de verzekeringsplicht is de sociale strekking van deze vervoor de ziekenfondsverzekering ge- zekering dus nog eens nadrukkelijk
koppeld aan de ziekteverzekering. Dat bevestigd.
wil, zeggen, dat hij die bij ziekte in Samenvattend kan dus gezegd woraanmerking ' komt voor ziekengeld ov den, dat de premie die doo; een argrond van de Ziektewet, sinds l No- beider voor de ziekenfondsverzekevember 1041 ook aanspraak kan ma- ring wordt betaald, tevens kan* gelken op geneeskundige behandeling den voor de verzekering van 'zijn
voor_^ rekening van een erkend zie- echtgenote, de kinderen onder de 16
' kenfonds. Terwijl déze j behandeling jaar, voor zover ze niet zelf onder de
zich tevens, uitstrekt tot huisgenoten Ziektewet. vallen, doordat ze in een
ten aanzien van wie de arbeider onderneming werkzaam zijn. En veronderhoudsplichtig is. in de zin van der ouders, eventueel grootouders en
het Burgerlijk Wetboek. Ouders, schoonouders.
grootouders en schoonouders dus. Tenslotte werd er dooi den commisDoor de thans door den commissaris saris nog eens op gewezen dat de be, voor de ziekenfondsen gegeven toe- paling van art. 49 pan de' Ziektewet*
lichting is komen vast te staan, dat welke bepaling zegt, dat bij opname
het niet nodig is — zoals door som- in een ziekenhuis, anders dan voor
mige fondsen abusievelijk werd. aan- eigen rekening, tweederde van het
genomen — dat de rechtstreeks ver- ziekengeld toekomt aan dengene, die
zekerde arbeider tevens hoofd van de verpleging bekostigt — tenzij de
het gezin is Evenmin is de indirecte patiënt kostwinner is — oofc van toeverzekering aan een bepaalde leef- , > passing is bij opname voor rekening
tijd — b.v. 70 jaar — gebonden.
van het ziekenfonds.
Het enige wat verlangd wordt, is, dat Wie dus voor rekening van het fonds
de betreffende
huisgenoten, ouders wordt opgenomen, ziekengeld jjeniet,
grootouders .en schoonouders dus, en geen kostwinner is, ontvangt dus
geen eigen inkomen genieten waar- gedurende die verpieglng een derde
door zij geacht kunnen worden zelf- gedeelte van zijn ziekengeld, terwijl
standig te zijn.- Zo zat een bij zijn het resterende '-""'derde gedeelte aan
ouders' inwonende zoon, die tevens de het fonds toekomt.

- OPROEP!
In verschillende plaatsen worden
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Zij, die alsnog hiervoor een werkstuk willen afstaan, gelieven zich
schriftelijk

met opgave 'van de

aard van het voorwerp aan te
melden bij het Centraal Bureau
van „Vreugde en Arbeid", Amstel

224-226

te

Amsterdam,

waarna nader bericht zal volgen.

zijn nog tal van misstanden te bestrijden, die verreweg het beste kunnen worden aangepakt door een
krachtige, op solidariteit van beroeps- '
genoten gebaseerde vakbondsactie.
Vooral daar, waar de ondernemer zich nog op ouderwets-kapitalistisch
standpunt stelt en zijn arbeider dus
zo schriel mogelijk behandelt blijft de
steun van de grote bond onmisbaar.
Van een dergelijken ondernemer kan
men moeilijk verwachten, dat hij
plotseling socialist zal worden. Toch
is juist zijn personeel het meest gebaat bij radicale veranderingen. Wat
zou er echter van die veranderingen
terecht komen, wanneer de vakbond
daar niet was om dé belangen van het
personeel te behartigen? Zonder
krachtige steun in de rug is een dergelijk personeel niet in staat om zijn
positie met succes te verdedigea. Het
N/WV. heeft dus als centrale van vakorganisaties'nog zeer belangrijk werk
te doen.
Zelfs wanneer wij meer en meer
regelingen van arbeidsvoorwaarden
krijgen, die opgelegd worden door de
Rijksbemiddelaars en waarbij dus
geen contract wordt afgesloten tussen organisaties der arbeiders aan de
ene kant en organisaties der patroons
aan de andere kant, blijft er voor de
vakbonden volop werk te doen. De }
controle op het naleven van de voorschriften is b.v. reeds uitermate belangrijk. Men weet 'maar al te. goed,
dat vele ondernemers gemakkelijk geneigd zijn tot een nogal ruime uitleg
van verschillende bepalingen. Dan is
het de vakbond, die steeds klaar staat
om den ondernemer op zijn plicht te
wijzen. Wanneer de bond er niet was,
zou er in vele gevallen van de naleving der voorschriften en overeenkomsten maar weinig terecht komen.
In het bijzonder is dat het geval itt
-beroepen, waar zeer veel kleine patroons voorkomen zoals bijvoorbeeld
de landbouw.
De, organisaties, verenigd in het N.V.V.
zijn daardoor de toeverlaat der arbeiders geworden. Niet, alleen van d»
georganiseerden, maar ook van de
niet-georganiseerden, want daar waar
een vakbond werkt, profiteert het
ganse personeel van die arbeid; De.
vakbond van vandaag is dus een vertegenwoordigend ordenend, steunend,
en controlerend orgaan der arbeiders,
dat met zijn wortels in het volk staat
en met zijn top tot in de centrale
staatshuishouding ' reikt. In die top
; worden de sociale en economische belangen van de arbeid en de arbeiders
samenge'vat en geleid, doch dat kan
alleen geschieden doordat en zolang
de wortels sterk en gezond zijn. Dat
laatste zijn zij en het jrerdient daardoor zijn plaats in de fctale ordening
van de Nederlandse samenleving met
ere. Van de arbeiders kan met gezegd
worden, dat zrj achterblijven bij de
maatsch^npelijke verschuivingen, die
in deze tijd plaats vinden.

miGiHAMDEN
ifl LED l GE URE>
oor deze week behandelen we
enige werkstukken, die door
V
oudere jongens — of meisjes — vervaardigd kunnen worden.
Deze modellen zijn tevens bedoeld als
antwoord op tot ons gerichte vragen,
om een bepaald 'model in onze Knutselrubriek te willen bespreken.
Dergelijke vragen bereiken ons voortdurend. Dat vinden we heel prettig,
•want daaruit blijkt, dat talloos velen
de Huisvlijt trouw beoefenen, dat anderen willen beginnen, of reeds aan
het werk zijn, met het doel, voor
de komende Huisvlijttentoonstel'inCTen
een mooi werkstuk te vervaardigen,
waarvan zij hopen, dat het voor één
van de vele en kostbar.' prijzen. Hie
beschikbaar worden gesteld, in aanmerking zal komen. Daarnaast zien
wij dan nog, naar welke soort van
arbeid de meeste belangstelling uitgaat. Vele vragen worden per brief
beantwoord, waarbij we dan zoveel
mogelijk een schets oï ontwerptekening voegen. Anderen vinden hun Daantwoording in onze wekelijkse rubriek.
Naar ontwerpen voor speelgoed, in het
bijzonder van „beweegbaar' speelgoed, is over het algemeen véél
vraag

Zo werd ons o.m. verzocht een tekening te plaatsen van „een hond in
drie delen, die beweegbaar aan elkaar
zijn verbonden".
Deze beweging kan op verschillende
manieren worden verkregen- Het
mooist geschiedt dit op de wijze, als
is aangegeven onder de bejde honden. Deel l' en deel 2 passen met
„pen en gat" in elkaar Door deze
delen, die enigszins „bol-': en ..hol"
worden gemaakt, worden gaatjes geboord, waard'oor een stukje stevig
ijzerdraad wordt gestoken. We hebben dan een „scharnier" waardoor
de delen .in alle richtingen . kunnen
draaien. We kunnen óók een eenvoudiger methode volgen
Als het
lichaam van de hond in zijn geheel is
vervaardigd, zagen we het — zie
Fig. 2 — in drie stukken. Dwars op de
zaagsnede, in het kopse hout dus van
twee aan elkaar passende delen,
zagen we van rug tot~"buik, Juist in
het midden een gleuf waarin we een
reepje leer. dat we zien te krijgen,
vastlijmen. Is het leer in beide gleuven vastgemaakt, dan zijn de beide
delen ook beweegbaar verbonden. Een
derde manier
doch de minst
mooie -- is de volgende: We zagen
het lichaam in drie stukken. Bij het

KAN!;

middenstuk draaien we op de zaagsnede — dus weer in het kopse
hout — aan beide kanten één of twee
kleine schroef ogen. Bij het aansluitende deel zagen we op de overeenkomstige plaats een klein stukje uit
het lichaam, waarin de schroefoog
juis,t past. Van de rugzijde af boren
we een gaatje, steken daarin een
stukje ijzerdraad en nu hebben we
eigenlijk weer constructie no. L, al,leen met dit verschil, dat de pen hier
is vervangen door een schroefoog.
De hond zelf — meestal wordt daarvoor een takshond als model genomen — kunnen we op verscheidene
wijzen vervaardigen. We hebben nodig
een vrij dik stuk hout o"f een stuk
multiplex van pl.m. IJ cm dik. We
kunnen hiervan zagen het lichaam
met de poten er aan, zoals Fig. l aangeeft. Ook de vorm van de oren kunnen we meezagen en deze later schilderen. We kunnen de oren afzonderlijk zagen van 3 of 4 mm triplex en
deze aan het lichaam bevestigen. We
kunnen ook de poten afzonderlijk
zagen en die op dezelfde wijze als de
oren op het lichaam lijmen of spijkeren. We gebruiken dan de Iichaams7
vorm van Fig 2. De poten kunnen
, ook gemaakt worden op de manier
van, Fig. 2 Ze worden aan het
lichaam gelijmd en geschroefd. De
staart wordt afzonderlijk gemaakt. De
wijze, waarop het model wordt vervaardigd. hangt natuurlijk samen met
de bekwaamheid van den maker.
Beide figuren tonen voldoende _aan,
op welke wijze dat kan gebeuren.
Andere oplossingen zijn. zoals 'u zult
begrijpen, eveneens te bedenken.

f

Een andere jeugdige h.uisvlijtbeoefenaar verzocht, om een ontwerp voor
een poppenledikant. „De vrouwelijke
helft van het gezin" wilde daarvoor
maken een bed met toebehoren. Is
Öat geen prachtig voorbeeld van gezinsarbeid? Bravo, zó moet het gaan!
Zo wordt het gehele gezin in onze
actie betrokken.
'Bijgaand voorbeeld kan van 5 mm
triplex . worden vervaardigd. Als
maten kunnen worden aangenomen:
lengte 50 cm, hoogte 36 cm en breedte
27 cm of 33 bij 24 bij 18 cm. Eerst
worden de beide zijkanten gemaakt.
Aan de onderzijde lijmen we één vierkant latje, waarop later te onderlagenworden gelegd. Langs de zijden, die
later tegen hoofd- en voeteneinde
komen, lijmen we eveneens een vier• kant latje. b.v. een schoolliniaal (niet
geheel tot bovenaan ! ) . waardoor we
een stevige verbinding kunnen krijgen.
met de beide opstaande delen. De
horizontale plankjes, die slechts als
versiering dienen, worden het laatst
op maat en in de juiste vorm gezaagd.
Na pasklaar maken en schuren wordt
het ledikantje in elkaar gezet. Voor
de afwerking gebruiken we lakverf,

of een goed houdbaar vervangingspraeparaat in twee kleuren, b.v.: het
ledikantje grijs en de kopse randjes
paars. Andere kleurcombinaties zijn:
grijs met oranje, grijs met lichtblauw,
licht zeegroen met geel-oranje, crème
met okergeel, zeegroen met crème e.d.
Aan hoofd- en voeteneinde kan in
dezelfde kleur een klein ornamentje
geschilderd worden.
We kunnen daar ook een grappig
schabloontje maken; als voorbeeld
gaven wij het hondje.

Voor hen, die niet aan houtarbeid
doen, maar meer lust hebben in tekenen, geven we het ontwerp voor een
Verjaardagen-kalender. Het is wel een
groot werk om zulk een kalender te
maken, maar als het gelukt — en
waarom zou dat niet! — dan zal je
véél voldoening van je arbeid hebben.
Het voorbeeld is een kalender voor
drie maanden. We kunnen er ook een
jaarkalender van maken, of allean
een lijst, waarop je de verjaardagen
in volgorde van tijd kunt noteren.
De plaat boVen aan de kalender is
niet getekend, maar geplakt, van bont
gekleurd sitspapier-afmetingen' 18 x 12
cm. Op welke wijze dit moet geschieden. hebben we reeds meermalen besproken. Denk vooral niet, dat dit
plakken maar ,een „klein-kinderwerkje' is. Je kunt er bijzonder
fraaie resultaten mee bereiken en het
wordt tegenwoordig zelfs door kunstenaars in het groot toegepast.
Bij het vervaardigen mag je gerust
over de rand der tekening heenp.lakken. Als ze klaar is wordt ze pas op
maat gesneden. Je kunt een eenvoudiger motief plakken dan het afgedrukte of je kunt er een mooie tekening voor - maken, zo mogelijk in
overeenstemming met de maanden,
die op de kalender vóórkomen, b.v.
voor de wintermaanden een sneeuwgezicht. Je kunt desnoods een foto of
een gedrukte plaat gebruiken, maar
dit laatste is niet zo „echt". Vooral
zelf alles trachten te maken. De vervaardigde plaat wordt op een stukje
dun opzet- of etalagekarton geplakt.
Nu gaan we de kalender tekenen op
wit papier, eerst met potlood, daarna
met inkt. trekpen en -redispen. De
plaats voor de plaat moet nauwkeurig
worden aangegeven. Is de kalender
klaar, dan wordt ze uitgesneden en op
een stuk op.zetkarton geplakt. Dit
snijden we weer zodanig uit, dat aan
alle kanten een halve centimeter
zichtbaar blijft.
Tenslotte plakken we de plaat op de
kalender en maken bovenaan een
lintje of koordje.
Denk er om bij het plakken van grotere stukken, dat je het papier van
het middenuit gladstrijkt, en het —
zo mogelijk — laat drogen onder
flinke druk.

dat de eigen voorziening op den duur
wellicht aanmerkelijk verbeteren kan.
Nederland bezat in Suriname belangrijke bauxietgroeven, doch deze werden geëxploiteerd door een Amerikaanse maatschappij. •
Wanneer de bedrijven in de toekomst
weer kunnen uitbreiden, sullen
moeten, daarover is in onze bond geen zich
dan toch wel voldoende personeel
verschil van mening. En.... we zullen wij
doen, wat in ons vermogen ligt om dit hebben, dat dat vak verstaat?
Dat'is moeilijk te berekenen, *naar
doel te verwezenlijken.
En hoe is het in de andere bedrijven? het lijdt dunkt mij geen twijfel, dat
Wij zijn in onderhandeling over de de opleiding en scholing van personeel
arbeidsvoorwaarden bij de electro- heel wat beter moet worden dan op
technische installatiebedrijven, bij de het, ogenblik het geval is. De opleiding,
is gevraagd. De contracterende par- automobielindustrie, bij de bioscopen zoals wij die tnans kennen, berust
hoofdzakelijk op de ambachtsscholen.
tijen waren de Bond van Smedenpa- en bij de goud- en zilvernij verheid.
troons in Nederland en de Rooms- .Wordt dit werk, voldoende gestimu- In het bedrijfsleven zelf zijn er slechts.
Katholieke Smedenpatroonsbond ener- leerd; ik bedoel: staan de leden daar- enkele ondernemingen, die zich met
de scholing van jonge arbeiders bezig
zijds en de Algemene Nederlandse bij krachtig achter het bestuur?
Metaalbewerkersbond anderzijds. Dit Och, de rechtstreeks betrokkenen na- houden. Men mag gerust zeggen, dat
andere pndernemingen daarop parasicontract is thans van kracht voor de tuurlijk wel, maar toch is het niet te teren.
Verbeterde leerlingenopleiding
be'drijven, die in deze patroonsbonden ontkennen, dat er hier en daar eenzijn georganiseerd, maar wij hopen zekere matheid bestaat, die het werk is dan ook een punt. dat in de toedezelfde voorwaarden ook bindend te moeilijker maakt dan het eigenlijk komst onze volle aandacht zal opeisen.
krijgen voor geheel kleine metaalbe- moest zijn. De bond heeft een uiterst Hoe is het overigens met de zorg van
drijven.
moeilijke tijd achter de rug en begint de arbeiders in de bedrijven, bijvoorZijn er nog belangrijke voordelen be-i eerst de laatst» tijd zichzelf weer te beeld met de veiligheidsmaatregelen?
Op dat gebied verricht de bond goed
reikt?
hervinden.
Zeker. Bij de grootindustrie moeten Eigenaardig voor arbeiders in bedrij- werk. We hebben daartoe in de bedrijwe iii het bijzonder noemen de verbe- ven, die toch zo'n grote'toekomst heb- ven personeelskernen of., fabrieksraterde leeftijdsgroepering. De leeftijds- ben. Ligt het misschien ook aan het den. die in het bijzonder toezien op de
toepassing van de veiligheidsmaatregrenzen zijn verlaagd, waardoor een karakter van de metaalbeiaerkers?
gelen.
loonsverhoging van betekenis is ver- Misschien
wel;
onze
mensen
zijn
over
kregen in het bijzonder vóór arbeiders het algemeen niet lang van stof; ze Zijn er nog andere punten van sociale
tussen 22 en 27 jaar.
die de aandacht vragen?
weinig woorden, zijn zeer zorg.
Acht u intussen de lonen in de me- 'gebruiken
Zorgen zijn er in overvloed; een van
zelfbewust
en
zijn
bovendien
voor
het
taalnijverheid in verhouding tot angrootste is wel, wat er in.de naaste
uitstekende vaklieden. Het " de
dere beroepen bevredigend of bestaat merendeel
toekomst
met de wachtgelders zal gepercentage geschoolde arbeiders is beuren. Dat
onttrekt zich echter aan
er achterstand?
onder de metaalbewerkers zeer hoog. de invloedssfeer
Ja en neen. Er zijn groepen, waarvan Daardoor
van de bond en ik kan
zijn ze persoonlijkheden en daarover verder niets
de-vakgenoten op gelijke hoogte staan." dus individualistisch
zeggen Wel kan
„'
ik nog iets mededelen ov«r' de ziekteMaar in het automobielbedrij f heersen •- .En wat die toekomstingesteld.
van
het
bedrijf
nog aftandse toestanden. Lage • lonen p-ineaat,— natuurlijk bracht de toe- verzekering. Zoals u weet zijn sommige
en ook de overige arbeidsvoorwaarden, nemende industrialisatie van ons land bedrijven bij een bedrijfsvereniging
ferwijl het ook voorkomt,
laten te wensen.
zich mee', dat de arbeidsgelegen- aangesloten,
Doch het is te verwachten, dat hierin met
dat personelen rechtstreeks toeverheid
in
de
metaalnijverheid
zich
respoedig verbetering' komt. Er is n.l. een ge'matig uitbreidde. De grondstoffen- trouwd zijn aan de zorgen van de
van Arbeid. Waar de onderne„Opgelegde Regeling" te verwachten.
van de oorlog heeft daar Raad
mer aangesloten is bij" een bedrijfsverAls die kerels zich dan ook maar gaan schaarste
plotseling,
een
domper
op
gezet
en
het
organiseren, want daarmee is het ook is niet te verwonderen, dat daarmee eniging, verloopt 'de afwikkeling van
een ziektegeval, of van een ongeval
nog slecht gesteld.
Ja, en dan zijn er nog de operateurs e^n zeker pessimisme gepaard gaat.
doorgaans vlotter, dan wanneer men
Maar
dat
is
toch
niet
meer
dan
een
uit de bioscopen. Daar zou ik u ook
zich tot de Raad van Arbeid moet
een boekje over open kunnen doen. tijdelijk verschijnsel?
wenden. In het laatste geval moeten
Maar we zullen er maar niet te veel Hierop kan het volgende geantwoord er te veel formaliteiten worden vervuld, die maar al te vaak worden verslechts van vertellen. Doch laat ik u worden:
een voorbeeld geven. Er zijn bioscopen, Waarschijnlijk niet Ons land met zijn onaehtzaa.md ten nadele van den ar.waar de operateurs nooit zelf maar grote havens zal zonder twijfel een beider. Het zou niet ongewenst zijn,
belangrijk centrum^ van metaalindus- wanneer er op dit gebied meer eenheid
- één dag vrij zijn.
trie blijven. Onze scheepswerven _en kwam.
En zijn die operateurs goed georgani- vooral
onze scheepsreparatiebedrijv'en Als ik al deze punten tezamen voeg,
seerd?
Hoe kunt u zo iets nu nog vragen! Als «luien in de tijd na de oorlog heel wat heeft de bond, ondanks de^slechte tijd,
ze beter georganiseerd waren, zouden handen kunnen gebruiken. De repu- nog een respectabele hoeveelheid artatie, in het bijzonder van Rotterdam beid te verzeilen,
de arbeidsvoorwaarden beter zijn.
Neen, dat mist nooit, slecht georgani- en Amsterdam op het gebied van snel Ja, aan het werk mankeert het niet en
en groot reparatiewerk is voortreffe- wij gaan onverstoorbaar verder, waarseerd, slechte lonen etc;
En wat'de gróotmetaalnij verheid be- lijk. De electrotechnische bedrijven bij wij trouwens gesteund worden door
treft, daar zit het niet direct in de z.g. hebben, dunkt mij, eveneens een goede het vertrouwen van onze. tienduizentoekomst voor zich en wie weet. wat den leden. De vakbond heeft zich in
toplonen, doch in de leef tij dgrenzen.
Ziet u. deze zijn nog te hoog, geschool- de toepassing van lichte metalen nog het sociaal-economische leven In Nederland een zodanige plaats verworden 28, geoefenden 27 en voor onge- in zich bergt.
Op dit gebied bezitten we nog niet ven, dat het vrijwel niet mogelijk is
schoolden 25 jaar.
aan het arbeidersbestaan enige zekerDit heeft een ongewenste invloed op veel. als ik me niet vergis?
de lonen van de jongeren, zo tussen Neen, dat heeft weinig betekenis. We heid te geven zonder de werkzaamheid
hebben een enkele aluminiumfa- van deze organisaties. Wij willen Inde 20 en 27 jaar.
Is het de bedoeling in de naaste toe- briek. bijvoorbeeld aan de Oude Rijn, tussen gaarne aannemen, dat de werkkomst die leeftijden lager gesteld te en de vliegtuigenindüstrie verwerkt gevers thans sterkere sociale gevoelens
wat lichte metalen, maar echte groot- laten blijken, dan. vroeger, doch dan
krijgen?
Precies, daarop zal ons streven zijn bedrijven hebben we voor dat mate- dient juist nu de vakbond aanwezig te
zijn om deze gevoelens in resultaten
gericht. We zullen niet alles in eens riaal niet.
kunnen verkrijgen. De industrie moet Een fabriek voor de bereiding van alu- om te zetten. En dit besef doet de
de gelegenheid hebben zich aan te minium uit de grondstof, bauxiet, is A.N.M B. voortleven, ook in deze oorpassen. Maar dat de leef tijden omlaag er gebouwd in Amsterdam Noord, zo- logstijd.

VAK BOND TOT BOUD
„Zware" industrieën en kun
naaste i familie
•*>
akverenigingen zijn wonderlijke
V
instellingen. Ze zijn voor het merendeel tientallen jaren geleden gebo-

ren uit de afschuwelijke wantoestanden van de negentiende eeuw, — ze
hebben zich in de letterlijke zin van
het woord een plaats in de maatschappij veroverd en tegelijkertijd zijn
zij dragers geworden van een stuk
sociale ordening van ons volksleven.
Wat bij iedere bond steeds weer
trekt, is liet krachtig-levende, dat
uit al die j are» van hun bestaan
blijkt. Ze stonden midden in de 'werkelijkheid, deden en doen, wat noodzakelijk is en tegelijkertijd ontwikkelen zij zich zelf tot regelmatig hogere
vormeri. Ze doen dikwijls denken aan
'den man. die zichzelf er bovenop gewerkt heeft, die op later leeftijd is
gaan studeren en die zich op die manier een kennis en een bekwaamheid
heeft verworven, waarop menig academisch gevormd man jaloers kan
zijn.
Wie een dergelijke ontwikkelingsgeschiedenis van jaar op jaar wil volgen,
neme eens hét herdenkingsboek ter
hand. dat de Algemene Nederlandse
Metaalbewerkersöcrhd in 1936 heeft
uitgegeven ter gelegenheid van het 50jarig bestaan van die organisatie. Om
een bond te begrijpen moet men zijn
geschiedenis kennen en als men deze
bestudeert, ontkomt niemand aan de
bekoring van het prachtige werk, dat
is verricht. De A.N.M.B. kan als voorbeeld dienen.
Meer dan 50 jaren oud is dus de organisatie van de metaalbewerkers. En al
hebben de stormen van de laatste tijd
deze vak-bond niet ongemoeid gelaten,
de bond weet nog nauwkeurig, wat hij
wil en zijn taak is zeker nog niet volbracht. Het was in deze geest, dat de voorzitter P. van Eek de arbeid van zijn orga' nisatie besprak in het onderhoud, dat
wij met hem hadden, ten einde op
onze rondgang langs de verschillende
organisaties ook verslag uit te brengen over de positie van de metaalbewerkers.
Iedereen weet, dat de voorziening van
metalen in ons land op het ogenblik
moeilijk gaat en wij vernamen dus
eigenlijk geen nieuws, toen op onze.
eerste vraag: „Hoe staat het met de
werkgelegenheid" Van Eek antwoordde:
De werkgelegenheid is matig. — heel
matig. En in de toekomst, althans
in de naaste toekomst, voorzie ik
geen , verbetering. In onze bedrijven komt nog een vrij 'belangrijke werkloosheid voor, en dat is
ook volkomen begrijpelijk. Begrijpelijk, als men weet, welke bedrijven tot
het arbeidsterrein van onze bond behoren.
Wat omvat het metaalbeiverkersbedrijf dan in het kader van uw organisatie?
In de eerste plaats de grote en kleine
machinefabrieken en' scheepswerven.
En daarin ligt wel het zwaartepunt
van de metaalnijverheid. Bovendien
echter het electrotechnisch-installatiebedrijf, centrale-verwarmings-industrie, rijwielfabrieken, auto- en carrosseriebouw, herstelwerkplaatsen, loodgieters en fitters, de burgersmeden, de
goud- en zilverindustrie, en het technische personeel van bioscopen, de
operateui-s dus.
Maar deze laatsten zijn toch geen metaalbeioerkers?
In directe zin eigenlijk niet. maar ze
zijn allen electriciëns en vormen dus
een zijtak van het. electrotechnisch
bedrijf. Natuurlijk blijft de afbakening
van grenzen altijd moeilijk. In het bijzonder met de Fabrieksarbeidersbond .
hebben wij nog wel eens moeite om de
grenzen te trekken.
Hoe is de positie van de arbeiders in
al deze bedrijven?
Die is gedeeltelijk goed geregeld en-gedeeltelij k in bespreking. In de grote
metaalindustrieën is sinds 15 November van het vorige jaar een opgelegde
regeling van de arbeidsvoorwaarden
van kracht, waardoor wij een' algemene regeling van loon- en arbeidsvoorwaarden hebben gekregen. Voor
de kleinmetaalindustrie geldt op het
ogenblik een collectieve arbeidsoverLinks- Een metaalbewerker aan de arbeid. (Foto Wessing.) — Rechts: Een beeld uit de Nederlandse scheepseenkomst, die op 2 Februari afgeslobouw, een onzer voornaamste metaal-industrieën. (Foto A.P.-ar-chief.)
ten is en waarvoor bindendverklaring

e vulkanische verschijnselen, zoals we die in 't vorige artikel hebD
ben leren kennen, zijn hoe geweldig
ook. slechts een zwakke nagalm van
de woeste wijze, waarop dat inwendige vuur eertijds de aardkorst doorbrak. Niet alleen waren er toen meer
vuurspuwende bergen, maar de uitbarstingen overtroffen die van thans
ver in hevigheid. Vooral in den Tertiairtijd, die vele 'millioenen jaren
achter ons ligt. heeft het op aarde
ontzettend gespookt. Maar, 'm die
lang vervlogen dagen was Moeder
Aarde ook nog zoveel jonger, de temperatuur der aardkorst was hoger, de
chemische r andere krachten heftiger. Met het klimmen der jaren werd ,
ook onze planeet rustiger Niettemin
zijn de sporen van die bewogen tijden
nog duidelijk te zien, terwijl ook verschillende verschijnselen nog als de
laatste stuiptrekkingen van een ster. vend vulkanisme zijn te herkennen.
In het Eiffelgebergte (West-Duits. land) wordt men herhaaldelijk ge. troffen door geheimzinnige, bijn^ cirkelvormige meertjes'(Maare) De oppervlakkige reiziger ziet er niets bijzonders -.an. maar wie voor die dingen oog heeft wel. Het zijn de kratermonden van ulkanische trechters,
waarlangs de gloeiende lava zich eertijds met woest geweld een weg baan. de. nadat de top van de vulkaan als 't
ware was weggeschoten, en die zich
nu met water hebben gevuld. Vaak
kan men de slakken en vulkanische
as nog duidelijk herkennen en bij de
Laachersee, zelfs de lavastroom V^k
huizen en wegen zijn hier met lava
geboflwd en de oewcners houden zich
nu nog bezig r-et het bewerken van
de producten van die vroegere uit. barstinger*. In Neuwied bijv. wordt
. puimsteen verwerkt. Dat is lava, dat
schuimvormig is opgeblazen door de
gassen, die uit het magma ontweken,
kort vóór het geheel stolde. Het is
dan ook in de hoogste mate poreus,
- vandaar zijn gering gewicht. In
Brohltal wint men het tufsteen, vulkanische as door het water vast aan
elkaar gekit en dat daar in dikke
lagen wordt aangetroffen.
Vulkanen brengen niet alleen onheil,
ze hebben ook hun nuttige zijde. Ze
zijn n.l. de grote leveranciers van het
koolzuurgas in onze dampkring. En
dat is voor het gehele plantenleven
van net allergrootste belang. Dat
kooizuurgas is een verbinding van
kooisiüi en zuurstof. Als de planten
het koolzuurgas inademen behouden
ze de koolstof voor hun opbouw, terwijl zij de voor de dierenwereld onmisbare zuurstof weer uitademen.
Daaraan "ebben we onze gehele
steenkoolvoorraad te danken, de versteende koolstof van de planten, die-^.
vele millioenen laren geleden hier
groeiden. Wat thans *iog voor cie stervende vulkanen over de hele wereld
aan koolzuur wordt geproduceerd is
enorm. In de Eiffel zijn bronnen,
dig dagelijks 25000 Hectoliter opleveren. Het in de diepte afkoelende
magma»is wel is waar niet meer in
staat tot de oppervlakte door te breken, maar door die afkoeling ontwijken de gassen naar boven en stromen
daar uit. Moftenen noemen de Italianen zulke Dronnen. Een der bekendste is de hondsgrot bij Napels.
Het uitstromende koolzuurgas blijft,
daar het zwaarder is dan de lucht, op
de bodem hangen; een mens steekt
er boven uit, maar een hond, die in
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de grot verdwaald raakt, niet en
vindt er de verstikkingsdcod.
Aan dat koolzuur hebben "ook vele geneeskrachtige warme, minerale bronnen hun bestaan te danken. Het
grondwater, dat zich dicht boven het
gloeiende magma bevindt, wordt
daardoor verh , het ontwijkende

dier bronnen hebben de stoot gegeven tot bloeiende, wereldbekende
bad- en kuuroorden: Vichy. Ems,
Teplitz, Karlsbad, Marienbad. Wanneer thans de mondaine bad|asten
daar hun pantoffelparade maken zijn
ze er zich meestal niet van bewust,
dat op die zelfde plek eenmaal het

drijft. Bij de zogenaamde Artesische
bronnen geldt ae welbekende wet der
communicerende vaten. Het water
ligt meestal opgesloten tussen twee
ondoorlaatbare lagen, die een hellend
vlak vertonen, gewoonlijk zelfs komvormig boven elkaar liggen. Boort
men een gat in het midden van de
kom, dan stijgt het water van zelf
op door de dru van het omgevende,
hoger staande water. Bij zulk bronwater speelt het koolzuur dus geen
rol. terwijl het ook niet veel .vreemde
bestanddelen bevat, wat altijd wel het
geval is, als e's hoge temperatuur van
het water van vulkanische, oorsprong
is.
Een bijzonder interessante nawerking van vroeger vulkanisme vinden
we nog in de bekende, • eertijds zo
raadselachtige tjeysers. die warm water opspuitende reusachtige fonteinen,
zoals men die aantreft in het Yellowstone Park (Nbord-Amerika), op IJsland en Nieuw-Zeeland. Ze' werpen
het water soms tot honderden meters omhoog. M'eestal werken ze intermitterend, d.w.z. ze spuiten gedurende een bepaalde tijd, vallen dan
plotseling omlaag en beginnen na
enige tijd opnieuw. Bij velen is de
tijd. die tussen twee opspuitingen verloopt, altijd even groot, zoals bij de
wereldbekende Old Faithful (Oude
Getrouwe) in het Yellowstone Park.
Die is daar precies 65 minuten. *) De
oorzaak van di| intermitterend spuiten is de volgende. Het water heeft
diep in de uitstromingsbuis een temperajïuur van 100 graden en hoger,
die voortdurend stijgt, daar de uitstervende vulkaan steeds hitte aanvoert. Nu kookt het water bij die
hoge druk daar beneden pas op veel
hoger temperatuur dan 100 graden.
Bij een druk van tweQ atmosferen
bijv. is al een verhitting tot 120 graden daarvoor nodig. Bij die voortdurende toevoer van warmte wordt die
temperatuur eindelijk bereikt en dan
begint het kookproces. Een grote
dampbel van . oververhitte stoom
vormt zich, die het bovenstaande water met kracht omhoog perst. De rest
van het water, van de overdruk bevrijd, begint nu ook te koken en wordt

De Vvairoa m volle werking
Fotcj ontleend aan: „De Wonderen der wereld".

koolzuurgas drijft 1 dat water omhoog., lost er tevens in op. doet net
met kracht aan de oppervlakte cpspuiten en vormt zo een bron. Tijdens
zijn weg aoor de aarde neemt het
water allerlei cnemische stoffen me-,
de, die er in oplossen en soms aanmerkelijke geneeskrachtige werking
hebben. Bij die bronnen komt men
tal van tekende namen tegen: Victoria, Apollinaris, het bekendt Selterswater van de Vogelsberg enz. Vele

hellevüur hoog heeft opgelaaid, dat
daar uitbarstingen nebben piaats gehad misschien neviger dan de Krakatau-explosie.
Niet alle warme bronnen echter zijn
van vulkanische oorsprong. Als net
water diep genoeg komt. wordt het
van zelf al t -\rdig warm; op eeja
diepte van een kilometer of drie kan
het kookpunt. 100 graden, reeds bereikt zijn. Maar hier is het geen koolzuurgas, dat het water naar boven

De Sc/ia/Aenmeerenmaa»,

nageslingerd. Dan houdt het spuiten
eensklaps op, want de drijfkracht is
Verspeeld en het afkoelende water
•valt weer terug. Dat wordt weer opnieuw verhit en het spel begint na
enige tijd weer van voren af aan.
De grootste geysers vindt men op
Nieuw-Zeeland, zoals de bekende
Waimangu Geyser, die onder donderend geweld soms een massa kokend
water en modder opspuit tot bijna
500 meter. Bij sommige geysers daar,
die niet regelmatig werken, bevordert
men het spuiten soms door het zogenaamde „inzepen". Men werpt dan
een flinke hoeveelheid zeep in de
krater, het begint daar te borrelen en
na enige tijd volgt dan een (pspui*ting van enige tientallen meters
hoog.
Het is eigenaardig, dat men bij de
soms toch wonderbaarlijke vooruitgang der techniek er nog steeds niet
in is geslaagd die enorme hoeveelheid
warmte, die onze ;.arde bevat, in de
practijk te benutten. Evenmin trouwens als van die andere bron van

anneer men aan den beroemden „gemiddelden NederlanW
der" de vraag zou stellen: „Hoeveel

zoveel niet verdragen, wat voor ons
maar gelukkig is. De Zaagjes moeten
weer zo goed als zuiver zeewater hebben om in te' leven. Dan is er nog
het voedselvraagstuk. dat van de bescherming tegen de vele vijanden,
vraagstukken, -Jie beide vallen onder
het grote probleem van het evenwicht
in de zee, dat niet minder groot is
dan dat te land. .
Ook de bouw van het schelpdier is
merkwaardig. Wanneer de larve,
waaraan al spoedig kop, voet en
mantel te onderscheiden zijn, zich
vastzet, dan gaat die mantel, een
langgerekt, vlezig orgaan, koolzure
kalk afzetten Die wordt in het water
vrijwel onmiddellijk hard en vormt
het hoofdbestanddeel van de schelp.
De rand van de mantel scheidt
bovendien conchioline af, een stof,
die overeenkomsten vertoont met de
chitine uit de insectenpantsers. en
die stof vormt de opperhuid van de
schelp, het meestal bruine velletje,
dat bij sommige soorten nog lang na
hun dood op de schelp te zien is De
kleur van die opperhuid komt overeen met de kleur van de omgeving
en daarom zijn de kleuren der schelpen zo uiterst variabel. De voet dient
voor de voortbeweging, de kop voor
het opnemen van voedsel. Bij de
schelpen, die zich met microscopisch
klein voedsel, dus met plankton of

invloed doet gelden tot in de buurt
van IJmuiden, voert zuidelijke schelpen aan, de Schotse stroom, die nog
soorten schejpen kan men langs ons juist even door het Arctische schelstrand aantreffen?", dan zal het pengebied gaat, het gebied waar de
aantal, dat hij noemt, altijd veel te dieren uit de poolstreken nog luist
laag zijn. Want de studie der schel- leven, brengt gasten uit het noorden
pen en schelpdieren, der Mollusca, naar onze kust. Dit verklaart, waarom het met de Latijnse term te zeg- om men aan de uiterste grenzen van
gen, is in ons land niet bijster popu- ons land meer zeldzame schelpen
lair, het verzamelen van deze voort- vindt dan in het midden, waar de
brengselen der zee wordt slechts echte vertegenwoordigers van onze
door weinigen bedreven.
schelpenfauna voorkomen. Immers,
En nu is het niet de bedoeling, de de vrij zware schelpen worden daar
lezers door dit artikel tot schelpen-_, eerder door de steeds zwakker worverzamelaars te maken, maar wel om dende stroom losgelaten Daarom is
de aandacht eens te vestigen op dit Terschelling een dorado voor den
merkwaardig onderdeel van de die- schelpenliefhebber, waar men Arcrenwereld, dat men overal langs onze tische vondsten als Noordhorens en
stranden in zo ruime mate vertegen- Noordkrompen kan vinden. In Zeewoordigd kan vinden. Er zijn langs land treft men .echter de uitloper van
onze kusten ruim honderd verschil- de Kanaalfauna aan, waartoe de
lende soorten molluscen te vinden, de Purperslak behoort, het familielid
vele fossiele soorten nog niet eens van de slak uit de Middellandse Zee,
meegerekend. En onder al die soor- waaruit de .oude Phoeniciërs het purten zijn er, die, wat vormen en kleu- per wonnen. Daar de Kanaalstroom
ren betreffen, niet behoeven onder te
doen voor de zo algemeen gewaardeerde tropische en sub-tropische
soorten. Wanneer men zich bovenbehalve in de soortenstudie, nog
Schematische voorstelling van de dien,
lava-prop in het eruptieJcanaal van de gaat verdiepen in de vraagstukken,
Mont Pelée, die de uitbarstende gas- die samenhangen met de verspreisen dwong zich zijdelings een weg te ding en het voedselvraagstuk van
"banen (zie artikel over Vulkanische deze „lagere dieren", dan gaat er
Uitbarstingen in „Arbeid" 16.1.'42) voor den strandwandelaar een geheel
nieuwe^wereld open.
warmte: onze Zon. Wel heeft men op De wintermaanden zijn de beste
IJsland proeven genomen met het maanden voor den schelpenzoeker.
hete water der geysers om een Want de stormen van de late herfst
centrale verwarming Van Reykjavik hebben dan de kustzee flink kubegebracht, en van alles wordt
tot stand te brengen, wel heeft men roering
er dan door de golven op het strand
reeds in' Italië, bij Florence, een elec- geworpen. Grote banken van de
trischè centrale, die gevoed wordt aller-algemeenste schelp, de Halfdoor stoom, die uit spleten in de geknotte Strandschelp. zijn er dan in
grond opstijgt, maar in verhouding overvloed én wie daartussen zoekt,
tot de geweldige hoeveelheden warm- vindt er zeker ook een, die veel op die
te, die in het inwendige der aarde gewone lijkt, maar groter en dunner
aanwezig zijn is het nog niets. Mis- is, soms zelfs bijna doorschijnend.
schien zal de tijd er voor aanbreken Dat is de Grote Strandschelp. Ook is
als men zich niet meer behoeft bezig er gemakkelijk een/ te vinden, die
een tikkeltje dikker is. en aan
te.houden met oorlogstechniek, want weer
de binnenzijde waarvan men de
de bron van warmte, die we thans spierindruksels van het gestorven
gebruiken, de steenkool en de olie, zal dier nog duidelijk kan waarnemen.
eens uitgeput raken.
Dat is de Stevige Strandschelp.
Schelpen: Zogenaamde „dozen"; de inhoud is geschikt als aas voor het
F. G. GEEELING. Eén soort is er, die bijna iedereen nog vissen naar scholletjes met de gooilijn.
(Foto: A.P.-archief)
wel uit zijn jeugd kent. Dat is. het
Zaagje, een laag en sterk, in de
x
*) Bij elke opspuiting worden 7 mil- breedte uitgerekt schelpje, gewoon- echter van de twee het sterkst is detritus voeden, wordt dit voedsel
lioen liter water omhooggeworpen, lijk rose of lila gekleurd en met een voor onze kust, hebben die zuidelijke door een trilhaarbeweging rond de
dat is 150 millioen liter per dag," lange rij heel fijne tandjes aan (Je gasten in de loop der tijden hun ver- mondopening naar binnen gepompt,
spreidingsgebied uitgebreid en komt waar er met het maagsap een gela.voldoende voor de watervoorziening onderzijde. Zijn familieleden, die de- bijv.
de Purperslak tegenwoordig ook tine-achtige massa uit ontstaat, de
zelfde
vorm
ongeveer
hebben,
maar
van een middelgroote stad.
veel teerder zijn en niet die rij tand- voor op de pieren van Hoek van Hol- kristalsteel. De uitwerpselen worden
jes bezitten, vindt men zeker ook,. Het land en zelfs wel eens levend bij zeer krachtig naar buiten gepompt,
zodat het dier nooit zijn reeds verzijn de Ratschelpen. Ook wonder- Scheveningen.
mooie horens kan men op ons strand Die verspreiding van de schelpen, dat werkt voedsel wee.r binnen krijgt.
aantreffen. Tropisch-mooi is wel het is een gebied, dat door verscheidene Bij de schelpdieren, die zich met
Wenteltrapje, een kegelvormig horen- vooraanstaande biologen jarenlang is dood of levend vlees voeden, dus over
tje met vele breedte- en leiigteribben, verkend, maar nóg nimmer volkomen het algemeen bij de horens, gaat dat
vaak helemaal bruin gespikkeld of geëxploreerd is. Het lijkt zo een- opnemen van voedsel anders in zijn
gestreept. Maar niet minder mooi is voudig: schelpen leggen eieren en uit werk. Op de bodem van de mondde Wulk, die grote horen, waarin die eieren komen larven, die men opening bevindt zich bij deze dieren
men de zee kan horen ruisen. Dat is veligerlarven heeft genoemd, en die een wrjjfplaat. de radula, die bezet is
een vleeseter onder de slakken en een belangrijk deel van het plankton met honderden fijne tandjes. Die
wel een, die over formidabel sterke uitmaken. Door de stromen der zee werken allemaal samen als een rasp,
reukorganen beschikt. Trouwens, de komen die larven op bepaalde plaat- waarop het voedsel volkomen fijn
meeste soorten slakken eten vlees van sen, waar zij zich vastzetten, dan wordt gemalen. De slakken, die zich
andere zeebewoners. De schelpen groeien zij uit tot een,dier met een met wieren eri algen voeden, hebben
zulk een apparaat ook, maar met
voeden zich pver het algemeen met schelp. Ziedaar alles
plankton, dat is de verzamelnaam Ja, maar dat. vastzetten is van tal- veel fijnere tandjes.
voor allerlei microscopisch kleine loze factoren afhankelijk. Er zijn Dit zijn slechts enkele fragmenten
diertjes, die in het water leven of soorten, die alleen in het slik leven, uit het boeiende leven van de schelpmet detritus. : waaronder men het andere, die zuiver zand moeten heb- dieren. De wandelaar, die in deze
microscopisch kleine afval van ee- ben en weer andere, die zich alleen koude maanden, gehuld in alles wat
storven planten en dieren verstaat. op de stenen vast kunnen zetten. hem maar verwarmen kan, de koude
Hoe komen nu al die milliofnen Dan i's iedere soort gebonden aan trotseren durft en langs de zeekust
schelpen aan ons strand? Want ten een bepaald zoutgehalte van het wandelt, kan van die schelpen heel
slotté zijn het overblijfselen van dode water en kan maar een vrij klein per- wat te zien krijgen. Want of men bij
dieren, dus alleen de zeestromen centage vuil m dat &ater hebben. Delfzijl op de zeedijken loopt of langs
kunnen voor die aanvoer geeorsd Maar dat percentage loopt voor de de duintjes van Cadzand gaat jutten,
hebben. Nu zijn de twee belangrijk- verschillende soorten uiteen en ook ot men de IJmuider pieren operaat of
ste stromingen in de Noordzee de dat is een probleem, dat zelfs van van ScheveninKen naa/ Wassenaar
vloedstroom die via het Kanaal l-ang-s invloed is op onze voedselvoorziening. wandelt, steeds komt men 'schelpen
de Belgische kust ons land bereikt De oesters kunnen bijvoorbeeld zeer te"en. die ons allemaal iets te verteleri de aftakking daarvan, die om Ier- veel vuil verdragen wat voor den len hebeen over dat wondere leven
"9edoo/de vulkaan m de Eifel
land en Schotland naar onze Kust consument nog wel eens gevaren kan onder de onpervlakte van het oruikomt. De Kanaalstroom, die zijn opleveren. De mosselen ".kunnen lang sende water.
foto ontleend aan. „De Wonderen tier wereld"

ZEGSWIJZEN
EN SPREUKEN
i
Iets over de stelling in
problemen
Beginnende problemisten maken dikwijls deze fout: zij geven er zich geen
rekenschap van, dat de beginsteïlmg
van een vraagstuk natuurlijk moet
zrj n. Wel zal de stelling van een
probleem in de meeste gevallen wat
fantastischer zijn dan die van een
gespeelde partij, maar toch zal deze
stelling altijd moeten voldoen aan dé
eis, dat de laatste zet van zwart verklaarbaar moet zijn. In twijfelachtige
gevallen zal men moeten kunnen
aangeven, wat zwart het laatste gespeeld heeft.
Een .en ander komt duidelijk uit in
de volgende stelling.
Zwart: 9 sch. OP 12, 13, 16, 20, 21, 23,
24, 25 en 26.
Wit: 9 sch. op 31, 34, 38, 40, 43, 44,
46. 47 en 50.
Hier wordt gewonnen door 40—35
( 2 6 x 3 7 ) , 34—30 ( 2 5 x 3 4 ) , 46^41
(37x46). 38—32 (46x28), 44—39 28X
44 V, 50x26. Maar wat is nu in de beginstand de laatste zet van zwart geweest? Als er geen zwart stuk op veld
21 had gestaan, had men kunnen zeggen: '„Zwart heeft het laatst 21—26
gespeeld". Maar er staat wel een stuk
op 21. Daarom is de stelling niet
natuurlijk en dit is een fout, die men
.altijd moet-voorkomen.
Op een andere eis in problemen, n.l.
dat de laatste zet van zwart geen
fout mag zijn, zullen wij wijzen
tijdens de volgende wedstrijd, waarin
een vraagstuk met een prachtige afwikkeling door een voorgaande fout
van zwart in waarde vermindert.
Door dergelijke fouten te vermijden,
kan men het peil van de vraagstukken verhogen.
Klasse A.
No. 5
A. Meaudre, Parijs

•»

Zwart

Klasse B.
No. 5
C. Kroonen, Hellendoorn
Zwart

Wit
Zwart: 9 sch. op 8, 9, 14, 16, 18, 21,
23, 28 en 29.
Wit: 9 sch. op 25, 27, 35, 37, 39, 41,
42, 43 en 46.

No. 6
S. Hiemstra. Zurich .(Fr.)
Zwart

Wit
Zwart: 10 sch. op 7, 8, 9, 12, 13, "14,
19, 23, 26 en 29.
Wit: 10 sclï. op 15, 22, 25, 31, 32, 36,
37, 39, 42 en 43.
Voor alle problemen 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.

N.V.V.-Bureau s voor
. Rechtsbescherming _

Wit

Zwart: 11 sch. op'7, 8, 9, 10, 12, 15, 17,
18, 19, 23 en 26. Dam op 36.
Wit: 12 sch. op 16, 21, 25, 27, 28, 32,
33, 34, 35, 38, 39 en 42.
No. 6

W. J. v. d. Voort. Niemo-Vennep
Zwart

Wit
' Zwart: 13 sch. op l, 6, 7, 9, 10, J2, 13,
14, 18, 19, 20, 26 en 36.
Wit: 14 sch. op 23. 27, 28, 29, 30, 37,
38. 39, 41, 42, 43, 44, 47 en 48.

10

„De prikken levend
kouden"
DP zegswijze, welke wij thans eens
nader willen belichten, zal, naar wij
moeen aannemen, bij het merendeel
onaer lezers niet bekend zijn. Doch in
vissersdorpen als Scheveningen, Katvrnk. Vlaardingen e.a.. zal men u onmiddellijk kunnen vertellen, wat er
onder verstaan wordt als men zegt:
„Ge moet maar zoraen, de prikken
levend te houden", waarmede dan bedoeld wordt, dat men het hoofd
boven water moet nogen te houden.
Allereerst dient men nu te weten,
wat onder prikken verstaan wordt.
DP wik is een -visachtia; dier en vertoont in uiterlijk de meeste gelijker. is
met een garnaal. Hii behoort tot de
z.s. rondbekken en wordt gebezigd als
a. ^-s bij de beugvisserij . De prik komt
veel voor in de binnenhavens. EerI.P'-IS werden zij in bakken bewaard,
welke in d& vorenbedoelde binnenhavens werden vastgelegd, nadat die
prikken met schep- -en sleepnetten
waren gevangen. Elke rederij bezat
hqar eigen bunnen (ter grootte van
cirra l m?), voor het bewaren van de
prikken. In die bunnen moesten dan
houten staafjes zijn aangebracht,
waaraan de prikken zich kunnen
vasthechten. Want het is juist er om
te doen, dat de prikken in "het leven
worden gehouden.
Zodra een logger binnenkwam, werden 6e bunnen met de inmiddels verzamelde prikken geledigd in het ruim
van die logger, waarin zich ook een
bun van grote afmetingen bevond en
daarin werden dan de prikken voorlopig bewaard, totdat zij als aas
moesten dienst doen voor de volgende visvangsten. De hier beschreven
visachtige dieren leven van het aanslibsel op de houten paalwerken. In
ons land werden ze vooral veel aangetroffen in binnenwateren als de
Oude Maas, de Botlek enz. Ze zijn
niet voor menselijk voedsel geschikt.
In Vlaardingen is een haven t j e, dat
nog in de volksmond het «prikkengat
genoemd wórdt; het is een doodlopend haventje, waarin eertijds de.
bunnen voor de prikken geplaatst
werden.
Zoals wij reeds eerder met een enkel
woord opmerkten, gaat het er om, dat
de prikken -levend moeten blijven. Het
water, waarin zij zich bevinden, mag.
niet stromend zijn, het moet een'
beetje op en neer gaan met het getij.
Er was dus zorg voor vereist, om ,.de
prikken levend te houden", evenals
het vaak moeite kost, het hoofdboven water te houden.

N.V.V.-Burcau voor Rechtsbescherming
Almelo. Wirrdensestraat 22. tel. 3073.
N.V.V.-Burcau voor Rechtsbescherming
Amersfoort. Pasteurstraat 9, tel. 4025.
N.V.V.-Bureaii voor Rechtsbescherming
Amsterdam. Prins Ilendrikkude 49—51.
telefoon 31770
4. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Arnhem. Jansbuitensingel 17, telefoon
22841, 22842. '
5. N.V.V.-Burean voor Rechtsbescherming
Dordrecht. -Singel 162. telefoon 5031.
6. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Eindhoven. Stratumsedijk 35, tel. 5292.
7. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Den Haas. Or Kuvperstraat 10, telefonen 116115— t l l i l 16
8. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Groningen. Turfsingel 75, telefoon 4092.
Wederom een uitdrukking, ontleend
9. N.V.V.-Buremi voor Rechtsbescherming
aan het zeewezen, zoals onze taal er
Haarlem. Kruisweg 'ii. tel. 11193-18359.
(wij merkten het reeds 'eerder op)
10. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
zovele rijk is. Wat de betekenis beHeerlen, Valkenburserweg 18, tel. 3319.
treft, zullen wij' wel geen uitvoerige
11. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
toelichting behoeven te geven. Het
Hilversum. Stalioii.-straat 8. tel. 6980.
zal toch wel van algemene bekend12: N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
heid zijn, dat met een steek onder
Leeuwarden. Nlruivekude 84, tel. 3001.
water geven bedoeld wordt, iemand
13. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Maastricht. Kcs<ell;;i<le 40. telefoon J429, • op bedekte wijze een minder aange14. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
naam iets toevoegen; hem iets verMeppel. Maatknd* 1. 'telefoon 2489.
wijten. of wel op de een of andere
10. N.V.V.-Bureau \oor Rechtsbescherming
tekortkoming wijzen, zonder dat het
Middelburg. Dam 13 telefoon 318.
ronduit gezegd wordt. Over ( tal van
16. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
zegswijzen valt het niet zo moeilijk,
Rotterdam, 's-tiravendijkwal 95. telefoon 364!)-;. 33032
de herkomst te begrijpen, zodra men
17. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
de uitdrukking hoort (wij geven als
Utrecht. Oudenuord. re. tel. 15792.
voorbeeld: de vlag dekt de lading18. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Zaandam. <>ed (>racht 08. tel. 2O10. zoals de waard is, vertrouwt hij zijn
gasten; wie het zitvlak brandt, moet
19. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
op de blaren zitten, enz.) doch met
Zutphen, ^Stationsplein 3, telefoon 1390.

(Je zegswijze, welke wij hierboven
hebben geplaatst, is het anders gesteld. Met het woord „steek" wordt
n.l: allerminst bedoeld, wat daaronder in de spreek- en ook schrijftaal doorgaans verstaan wordt.
Een steek is ook een stuk touw,
samengesteld uit twee saamgevlochten touwen, dat het kabeleind vormt,
hetwelk door.de ring van het oog van
een anker gestoken wordt. Als het
schip zee zal kiezen en het anker
gelicht moet worden, begeeft de matroos zich naar het uiterste» eind van
het schip en overtuigt hij zich er
eerst van, of de steek of de knoop
boven water is. Is dit het geval, dan
heeft, hij ook de zekerheid, dat het
anker „klaar" is (zoals het in zeemanstermen luidt), en hij roept den
kapitein toe (daarbij doelende op de
steek): „Hij is gezien! Steek boven
water!" Zolang evenwel de steek onder
water is, is het zeer twijfelachtig, of
niet het ankertouw om de armen —
ook wel tanden of bladen genoemd —
of om de ankerstok is geraakt. In een
dergelijk geval wordt het anker onklaar, zodat met een steek onder
water, de kapitein niet graag zee zal
kiezen.
Uit deze uiteenzetting blijkt wel, dat
in de figuurlijke betekenis deze zegswijze van karakter geleidelijk geheel
veranderd is, zoals trouwens met
andere zegswijzen, aan het zeeleven
of de scheepvaart in het algemeen
ontleend, ook wel het geval is.
Schertsenderwijze, en dan als tegenstelling, wordt het gezegde „een steek
onder water geven" bij wijze van
tegenstelling gevarieerd en dan wordt
gesproken van „iemand een steek
boven water geven", n.l. als men een
ander iets toevoegt, waarvan, de bedoeling maar ,.al te duidelijk is. De
beide uitdrukkingen zijn door schrijvers van naam in hun werken gebezigd.
Zo gebruikt o.a. Potgieter op bladzijde 2 van zijn Proza de uitdrukking
„steken onder en boven water geven"
in één volzin, als hij, na een korte
uiteenzetting, zegt: „ . . . .tot Jonathan
toe, waratje, die nog op geen New
York zou bluffen, als ik geen NieuwAmsterdam had aangelegd, allen
geven ze mij steken onder en boven
water, watbliefje? Maar 'dat hoort
ook zo, — het is beter 'benijd, dan
beklaagd!
"

„Een. steek onder water
geven"

OPENT UW BEURS
TEN BEHOEVE VAN
UW NOODLIJDENDE
LANDOENOOTEN

GIRO 5553

TERE WEEFSELS EN HUN
VERZORGING
Nog eens zijde én
kunstzijcte
Er zijn overhemden in de handel,
waarvan de boorden en manchetten
alleen door ze nat op te strijken de
nodige stijfheid verkrijgen. "Bij deze
overhemden is de voering van boorden en manchetten zó geweven, dat
tussen elke 2 katoenen weefseldraden
één acetaatzijden draad verweven is.
Bij het wassen zwellen de acetaatzijden draden op; bij het' strijken,
worden ze kleverig en plakken aan
de andere voeringdraden vast, hetgeen enige stijfheid geeft. Een ander
soort kunstzijde is de „gemerceriseerde" katoen. Hieronder verstaan we
een mooie katoensoort, die als draad
of als weefsel opgespannen is, in natronloog gedrenkt een mooie blijvende
glans verkregen heeft. Splijtgaren
voor kousen, peilgaren, D.M.C, borduurkatoen zijn gemerceriseerde garens. Een katoenen weefsel, op genoemde wijze behandeld, doet aan
stevige zijde denken. Sportblouses worden eruit vervaardigd. In tricotweefsel worden er babytruitjes en
kousen (fil d' écosse) van gemaakt.
Wanneer men door het laatste spoelwater van kunstzijden kousen wat
azijn of opgelost wijnsteenzuur doet.
Kan men bij het aantrekken hetzelfde ritselend geluid waarnemen, dat
men bij echte zijde aantreft. Na elke
keer wassen herhalen! Wassen van
witte kunstzijde heeft op dezelfde
wijze plaats als dat van witte echte
zijde. Het bleken eveneens. Wanneer
witte kunstzijde echter telkens na 't
wassen grondig gespoeld wordt, zal
bleken nooit toegepas' behoeven te
worden.
Licht gekleurde zijde en kunstzijde.
Onderzoek de kleurechtheid door een
puntje in sop nat te maken te spoelen en op een witte lap droog te
^strijken. Geeft de kleur af. dan kan
het kledingstuk alleen m benzine gewassen worden of behandeld aan een
chemische wasserij. Echte zijde kan
niet indanthren geverfd zijn. Week
zijde zo min mogelijk. Js weken'echter noodzakelijk, dan in een oplossing v.an burnus leeropaan ILVO
(Bijenkojf) of Week-in (Ned. WasCentrale „Trik" te Arnhem). Let op
of de kleur loslaat, neem ze er dan
dadelijk uit. Gebruik onthard water
(ruim l theelepel triso, 1-i eetlepel
Calgon of Newafos per emmer) Gebruik van burnus 2 afgestreken eetlepels per emmer Spoelen na gebruik
van de genoemde weekmiddelen.
Er kan ook geweekt worden in sop
van 3 afgestreken eetlepels Lavol of
Echfalon, waaraan_ voor niet geheel
wasechte zijde een" eetlepel azijn per
L. toegevoegd .wordt.
Gebruik van onthardingsmiddelen is
bij gebruik van Lavol of Echfalon
overbodig, omdat bij deze kunstmatige
zeep geen kalkzeepvorming plaats
heeft.
Was de zijde l keer in 't weeksop en
één keer na in een sop van dezelfde
samenstelling
Na Burnus-Leeropaan-Week-in-of ILVO-week de zijde naspoelen en één
sop geven.
Zo nodig voor vettige gedeelten aan
de hals wat benzine, tetra of trik toevoegen. Knijp de zijde 'door het sop,
was vuile gedeelten over de vlakke
hand. Knijp de zijde uit. haal ze niet
door de wringer.
Spoel de zijde de eerste maal in lauw
water, daarna zo lang in koud water
tot het laatste spoelwater geheel helder is. Is de kleur verbleekt dan kan
nog een keer gespoeld worden in onthard water waaraan wat Jdeurstof is
toegevoegd van dotjes koudwaterverf,
anilinepotlood, saffraan. gekleurd
vloeipapier, rode gelatine, enz. Denk
er aan de oplossing steeds koud te
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aan onze tuinierende

erwijl we dit artikel schrijven, kunlezers
nen we nog weinig aan de grondbewerking doen. Natuurlijk kan men
nu ook niet zaaien; heeft men zachte
Wij hebben zoveel verzoeken
winters, dan zit de spinazie op deze
gekregen om inlichtingen voor de. |
gebruiken, het kledingstuk goed uit- tijd van het jaar al lang in de grond.
moestuin, dat wij onzen tuinbouw- |
geslagen door de oplossing te Kalen, Zolang de hal nog in de grond -Kit,
kundigen medewerker hebben |
geen goed in de oplossing te laten kunnen we voorlopig nog heel weinig
staan en de oplossing vóór 't gebruik uitvoeren, in.ieder geval gaan we voor
verzocht een regelmatige rubriek
te zeven door een doekje.
te beginnen, waarin alle vragen |
die tijd niet spitten. Ook sneeuw mag
Stijft men de zijde, dan kan men nooit onder de grond gespit worden,
omtrent het kweken van groen- |
de gompoeder met het gekleurde de grond blijft dan in het voorjaar
ten behandeld zullen- worden.
vocht aanmengen.
veel te lang koud, loaar men de naWij hopen, dat onze briefschrij- |
Knijp de al of niet bijgekleurde zijde delige gevolgen later heel goed -dan
vers op deze wijze voldoende op
Uit in een doek en strijk ze dadelijk kan zien.
de hoogte kunnen worden ge- f
op, ook als ze gesteven is (l theele- Overal ziet men nu advertenties van
houden.
pel gompoeder per L. oplossing zeven)
houtverkopingen. Indien men rijshout
Mochten er nog vragen over- f
De genoemde kleurmiddelen moeten nodig heeft, is het zaak naar zo'n verblijven, dan kan men die steeds |
telkens na 't wassen opnieuw toege- koping te gaan. Alle soorten van hout
past worden.
aan onze redactie richten.
kan men voor rijzen gebruiken, er is
Hier volgt dus onze eerste volks- f
echter
nog
wel
een
groot
verschil
in.
Bont. gekleurde zijde en kunstzijde.
fuinkroniek.
Men moet die soorten hebben, waar
Deze zijde wordt nooit geweekt. Was de takken breed van uitgroeien, ^o
ze vlug in een sop van | stukje galzijn beuken, eiken, iepen en elzen bijzeep per emmer onthard water of 3 voorbeeld al heel goed, deze gebruikt
eetlepels Lavol, Echfalon of sham- men er dan ook meestal voor. Wilgen, gullen u hierbij een lijstje opgeven,
pooing per emmer niet onthard water. populier en esdoorn zijn minder ge- van de hoeveelheden zaad voor zo onGeef de zijde, wanneer de kleurstof schikt, doch indien men niets anders geveer tien vierkante meter. Sommige
ook maar iets loslaat, één sop. Zeer kan krijgen, zou het er mee te doen soorten zaait men eerst op een wachtgeschikt kan men in dit geval, ook zijn. Voor bpnenstokken kunnen de bed uit, om deze later op de voor hen
wanneer de zijde sterk afgeeft, een essen het best gebruikt worden, die bestemde plaats uit te planten Wij
weinig aluin in het eerste spoelwater gaan jaren mee. Heeft men rijshout zutten u opgeven hoeveel planten men
doen. Dé aluin eerst oplossen in wat gekocht, dan zal men de rijzen van dan zo.ongeveer uit een bepaalde gewarm water, dan in 't koude spoel- punten moeten voorzien, daar heeft wichtshoeveelheid krijgt
water doen. Gebruik een afgestreken men nu heel mooi de gelegenheid voor. Pronkbenen 75 gram; spercieboneneetlepel aluin per emmer Verder Heeft men nog oude rijzen liggen, dan stam 60 a 75 gram, sperciebonen, stok,
spoelen op de gewone wijze, uitknij- zal men deze nu eens na moeten kij- 50 a 60 gram, snijbonen stam, 65 gram,
pen in doek en even zien of strijken ken, er zijn er. allicht bij.' waar men snijbonen stok 60 gram, tuinbonen
op de rechte of op de verkeerde kant nieuioe punten moet aanslaan. Indien 200 gram, bieten 20 gram, uien 12 a 15
het beste effect geeft
men er mee wacht tot in het voorjaar, gram. inmaakuitjes 50 gram. Deze
Donkergekleurde zijde met witte heeft men er meestal geen tijd voor. moet men zeer dicht op elkaar zaaien,
figuurtjes wordt op dezelfde wijze be- Het gevolg is dan, dat ze zo de grond anders worden ze veel te groot van
handeld.
ingaan. Ze staan dan echter niet erg omvang. Schorseneren 15 gram, worstevig
en bij veel regen en wind lig- telen 15 a 20 gram, raapstelen 50 gram,
Donkergekleurde zijde, waarin geen
gen
ze
dan, juist als het gewas boven snijbiet 20 gram, witlof 5 gram. kropwitte figuren voorkomen
sla 2 gram, radijs 50 gram, ramenas
in de stokken zit. op de grond
Week deze zijde een halt uurtje, in
15 gram. erwten-stam 100 gram, erween aftreksel van houtzeep. Dit af- Het bestellen van zaden moet nu zo ten-stok 50 a 70 gram. postelein 150
treksel kan men verkrijgen door 30-50 spoedig mogelijk geschieden Er is dit gram, spinazie 600 gram. Verder in
gr. houtzeep een kwartier lang T>p te jaar zeer veel vraag naar groentenza^ het voorjaar kan men heel gemakkekoken met water. Giet het aftreksel den en al is er veel, het is nog lang lijk met de helft van de spinazie tof.
door een zeef in de teil
niet zeker, of er van alle soorten wel Tuinkers 100 gram, augurken 20 gram.
Als zeef kan een lap dienst doen. voldoende zaad beschikbaar is. Hoe Andijvie zaait men éérst op een wachtdie men met wasklemmen op de rand •eerder men er dus bij is, des te beter. bed, evenals de hieronder te noemen
van de teil vastzet). Dit bruin ge- Zodra het weer het toelaat, kan men soorten. Van andijvie heeft men 2
kleurde aftreksel yult men voor de .dem aan het werk gaan.
gram nodig, om er ongeveer vijftien
vierkante meter mee te beplanten,
helft aan met lauw water. Bij gebruik Heel ~veel mensen die zich nooit zo
van houtzeep - behoeft het water niet heel erg druk gemaakt hebben met het prei 5 gram, ook voor vijftien vieronthard te worden, omdat houtzeep kweken van groenten zullen zich nu kante meter. Koolsoorten zaait men
geen echte zeep is en dus ook niet afvragen; hoeveel'zaad zal ik nu moe- ongeveer drie gram op een wachtbed,
met de kalk uit het water kalkzeep ten hebben? Dat is heel verschillend, daarvan krijgt men zo ten naastebij
kan vormen. De tweede helft van het het ene zaad is veel zwaarder dan het driehonderd planten.
aftreksel gebruikt men voor hel? was- andere. Van het ene soort heeft men Natuurlijk zijn er groenten bij, die men
sop. Is een 2e of 3e sop nodig, dan aan een paar gram al genoeg, terwijl meermalen per jaar uitzaait, van deze
worden de houtschilfers opnieuw met het bij sommige soorten in de hon- soorten moet men dus vanzelf wel wat
kokend water opgezet. Het aftreksel derd grammen loopt Het is van veel meer zaad bestellen, anders heeft men
hiervan is minder sterk dan het eer- belang, dat we weten, hoeveel zaad er niet genoeg aan. Tenslotte heeft
ste. Men gebruike dit dus in z'n ge- men van een bepaald soort nodig men voor tien vierkante meter, ongeheel voor een nieuw sop.
heeft. Niet alleen yoorkomt men daar- veer 2 kilogram poters van aardappeZorg, dat ge vóór 't weken of wassen door het onnodig uitgeven van geld, len nodig.
Moctóf u met moeilijkheden in uw
de vlekken met wit rijggaren omre- doch er wordt dan ook geen.zaad vergen of aangegeven hebt door een morst, daar moeten we in deze tijden tuin zitten, wij zuilen u gaarne met
kruisje, op die plaatsen moet de zijde heel zu\nig mee zijn. Natuurlijk is het raad en daad terzijde staan. Even een
dan wat intenser behandeld worden. heel moeilijk precies op te geven, hoe- briefkaartje aan De Redactie Arbeid
Op natte, donkere stoffen zijn vlek- veel u nodig heeft, doch zo ongeveer en u ontvangt precies datgene, icat U
men dat toch wel uitrekenen. We gaarne weten wilt.
ken .moeilijk te zien. Voeg voor vettige gedeelten, ook voor vetvlekken
weer een eetlepe) benzine tetra of
Trik toe per L sop
Spoel eerst in lauw daarna in koud ter opgezet; men laat het water ver- koken 15 minuten trekken De bladewater tot het laatste spoelwater hel- koken tot l L. vocht overgebleven is. ren vóór 't koken flink afwassen.
der is Knijp de zijde uit in een doek Zeef de massa en laat ze afkoelen. Voor elke liter water 15 bladeren
Stijf / de zijde in de vloeistof; veeg nemen!
en strijk ze op de verkeerde kant.
Ook donkere zijde kan gesteven wor- voor 't strijken de linten met een Het wassen van acetaatzijde wordt
den met gompoeder (l theelepel per natte doek aan beid.- kanten even af. later besproken.
L.) Zwapte zijde, die men na 't was- Strijk d? linten onder een doek met
sen iets gesteven wenst, kan «eer goed een niet te heet zwaai ijzer
22e Verantwoording Stichting
in half bier half water gewassen wór- Probeer met de punt van bet ijzer
den. De goedkoopste biersoort kan een stukje te strijken er oezie dat
„Winterhjilp Nederland"
natuurlijk dienen. Eén sop kan als eerst, wanneer ge met acetaatzijde te van 24 December 1941—19 Februari 1942.
weeksop dienst doen hierin knijpt doen hebt, smelt de zijde. De zijde,
... ƒ41.971.53
men "de zijde één keer door. Een twee(acetaat) die we kopen is van het Totaal D.21ete verantwoording
H
10.—
de bierbad maakt de zijde geheel ' merk Z.R.T.B. voorzien Aldus ge- JG. H.
A. v. A. te A
8.—
schoon, stijft ze tevens. Uit dit bier- merkte zijde wordt gestreken met een Hoofdbestuur Ned. Sigarensop, wordt de zijde, niet gespoeld! Ze ijzer, dat we 20 seconden op een stuk " makers-; en Tabaksbewerkers-.
kan dadelijk op de verkeerde Kant ge- papier zetten, waarna geen schroei- bond
• • •• 100-—
streken worden. Bier geeft de zwarte vlek te zien mag zijn. In dit geval Hoofdbestuur Nederl. Bond
50.—t
kleur een diepere tint, geeft, de zijde kan er acetaatzijde mee gestreken van Technici
N
Bezoldigden' Algemene Nedereen stijfte gelijk aan die van nieuwe worden»
N
landse Mijnwerkersbond
,
10.50
zijde.
Wanneer houtzeep niet verkrijgbaar Bezoldigden
Bond van Arbei-1
Een mooi stijf middel voor zwarte en is, kan men klimop-bladeren nemen. ders in de Textiel- en Kledingdonkergekleurde haarlinten is een De bladeren bevatten saponine even- industrie
•>
afkooksel van zemelen Een ons zeme^ als de houtzeep. Saponine is de reini- Bezoldigden N.V-V
- •> 723 83
len (voor enkele centen bij den bak- gende stof. Men kookt 15 klimopblaTotaal
ƒ42.957.10
ker verkrijgbaar) wordt met H L. wa- deren op l L. water en laat deze na
11
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In zoverre zouden we dan de aangegeven maatregelen enkel behoeven MEDISCHE VRAGEN
toe te passen zolang de beperking van
gasverbruik ons is voorgeschreven.
Vervolg
Laat ik -er even op wijzen, dat dit
standpunt geheel verkeerd zou zijn. W. O. te A. Peulvruchten geven herhaalDe methode van de korte kooktijd delijk aanleiding tot bezwaren van de
van de ingewanden, die voor een
hebben we te aanvaarden als van kant
belangrijk gedeelte kunnen worden onderblijvend belang — efe dat niet enkel vangen
door de fijngemaakte' bonen veel
ter wille van onze beurs, maar, ter langer Can gewoonlijk te laten koken. Het
wille van de gezondheid van ons zetmeel, dat in grote hoeveelheid in de
gezin.
peulvruchten aanwezig is, wordt dan
Groenten en aardappelen," die niet langzamerhand toegankelijk voor de spijslanger dan £ uur verhit worden, be- verterende sappen vaff onze ingewanden.
houden hun waarde aan onmisbare De onverteerde rest van dit voedsel wordt
kleiner en daarmee plegen de spijsstoffen, die bij een langere kooktijd dan
verteringsklachten te verdwijnen. Terwijl
voor ons verloren zouden gaan. Het men
over het algemeen bij de spijsberei-We gaan weer eens een uurtje in de onze wintergroenten een langere geldt hier dus een dubbele zuinigheid: ding terwille
van het behoud van tal van
kooktijd
vraagt
dan
de
aardappelen
keuken doorbrengen.
met gas én met voedingsstoffen.
onmisbare voedingsstoffen ernaar streeft,
'Een kort uurtje, want
de gas- (i uur). Het berichtje, dat dezer W!: zich in deze tijd, door de nood de kooktijd zoveel mogelijk te bekorten
altijd weer opnieuw wijst op het nut
kraan geeft ons pas'om 5 uur de ge- dagen in de pers de ronde deed, als gedwongen, toelegt op beperking van en
van het gebruik van rauwe groenten, kan
zou
voor
boerenkool
45
minuten
node
kooktijd,
die
is
op
de
goede
weg
wenste brandstof en ons etensuur dig zijn, kan alleen worden toegem'en als het om peulvruchten handelt, op
houden we liefst vast niet later dan schreven aan gebrek aan ervaring bij i om een gewoonte te vormen, die ook deze belangrijke regel veilig een uitzonin komende betere tijden van groot
maken. Weekt u de peulvruchten
op 6 uur.
de raadgeefster: behandelt zij de belang zal blijken voor de gezond- dering
dus 24 a 48 uur voor het koken, kookt u
Onze groot- en overgrootmoeders — boerenkool, zoals ik dit daar juist heid.
ze dan.fijn en zet u ze telkens weer opmisschien onze moeders nog wel! — heb verteld, dan is de groente binnen
nieuw achter op de kachel en gebruikt u
ze dan in de vorm van soep. waaraan
zouden het een moeilijke opgave heb- ha* halve uur „botergaar"! Laat er
VERBETERING
met voordeel kort^voor het opdienen wat
ben gevonden: binnen het uur klaar dus — voor het aan de kook brengen
een enkele net gaar gekookte
zijn met het bereiden van onze en voor het opdoen — nog eens een In het vorige nummer komt in de be- taptemelk,
aardappel en wat rauwe soepgroenten
kwartier
bij
komen,
dan
zal
de
maalschrijving
van
dpn
„stoofpot"
van
savoyewarme maaltijd!" Wij echter staan er tijd, die om 5 ,uur op het gas werd
kunnen worden toegevoegd.
kool een hinderlijke fout voor, die ik zo
Wat uw tweede vraag betreft, tot mijn
anders tegenover.
gezet, gemakkelijk vóór zessen op spoedig mogelijk even wil verbeteren. Er spijt
kan ik zonder deze te hebben waarTen eerste heeft — vooral in de ste- tafel kunnen staan.
genomen, over die toeval niet oordelen,
staat daar, dat u de kool ..schaaft of raspt";
den — het toenemende gasgebruik in
D v. d. M. te A. en C. H ie M „Verde keuken ons vanzelf al geleerd om ' We hebben bij deze uiteenzetting uit- de bedoeling is echter, dat u ze snijdt. hoogde bloeddruk" is op zichzelf geen
of
ziekte, maar kan. verschillende oorzaken
onze kooktijden te beperken en daar- sluitend het licht laten vallen op de Immers, er is sprake van „plakjes
1
Hiernaar moet zich het dieet en
door onze uitgaven binnen bepaalde noodzakelijkheid van een korte kook- mootjes met enige samenhang'- en dat hebben.
de verdere behandeling richten. Ik kan
tijd
in
verband
met
de
speruren
voor
bereikt
u
-natuurlijk
nooit
door
schaven
grenzen te houden. De propaganda
uw vragen dus zonder nadere inlichtingen
het gas.
of raspen.
voor het gasgebruik heeft aan de
niet beantwoorden.
C. J. M. te A. Uw vrouw weegt ruim
huisvrouwen gelegenheid gegeven om
27 pet. minder dan bij haar leeftijd en
nuttige demonstraties bij te wonen en
lengte behoort. Uw huisdokter kan dus
N.V.
daar niet alleen te horen, maar ook
wel degelijk met 100 pet kans op succes
extra toewijzing voor haar aanvragen.
te zien en zelfs te proeven, dat lange
P H. te K a. d Z. CJw gewicht is ongekooktijden geen vereiste zijn voor het
veer 13 pet. minder dan bij uw leeftijd
GROTE MARKT 20 (hoek Luth. Burgwal)
gaar maken van allerlei spijzen. Voor
en lengte behoort. U komt dus niet voor
TELEFOON 116520
DEN HAAG
onze ogen hebben we kool, wortelen,
extra voeding in aanmerking.
J. C. v. d. V te D. Uw arts kan wei degekoolraap, enz. enz/- met een bodempje
SALON-, HUIS- EN SLAAPKAMERS lijk
extra voeding voor u aanvragen, want
water op,een flink vuur aan de kook
uw gewicht is ruim 24 pet. minder dan
zien maken; we hebben dan de vlam
Uit voorraad direct leverbaar — Reiskosten worden vergoed
bij uw leeftijd en lengte behoort.
terug zien brengen tot de spaarbrander en we hebben — met~de klok
vóór ons! — móeten erkennen, dat na
een hal.f uur al die groenten gaar
waren.
JAPüNUlf i WEËERLEI STOF
Een paar waarschuwingen hebben we
daarbij moeten hooren:

IN EEN UUR KLAAUT

JAN SPIERDIJK

Ie. houd de pan gedurende de kooktijd stevig gesloten, zodat zoveel mogeliik de damp van het bodempje
water in de pan blijft en meehelpt
om de temperatuur tot boven in de
pan op peil te houden;
2e. kom de kans op vlug gaar worden enigszins te hulp door betrekkelijk „stugge" groente (savoye- en
- wittekool, rodekool, boerenkool) in
rauwe toestand zo fijn mogelijk te
verdelen, hetzij door de stevige soorten over een grove rasp te halen of
door de meer bladachtige zéér fijn te
snipperen.
,
Ik weet wel. dat deze tweede waarschuwing aanleiding geeft tot wat
meer tijdverlies bij het voorbereiden
van de groente;.u schaaft vlugger een
halve kool fijn dan dat u ze raspt en
u stroopt veel ylugger op de ouderwetse manier de bladeren van de boerenkoolstronken dan dat u de reeds
meermalen besproken nieuwe methode volgt ( u weet wel, een stuk of
tien °;oed gewassen bladeren met
stengel en al bij elkaar pakken en
er dan op een plankje heel fijne snippers van snijden; zoals u dat bij andijvie doet, maar veel fijner).
Dat kost dus wat meer tijd. maar —
het kost geen gas; u kunt deze bewerking if? het laatste gedeelte van
de gaslozs middaguren (laten we zeggen om half 5) op uw groente toepassen.
Laten we verder veronderstellen, dat
u ook de aardappelen ai „panklaar"
hebt gemaakt (schoongeboend en gepit).
Zodra dan de kraan weer gas geeft,
kunnen we deze twee hoofdbestanddelen van onze maaltijd — samen in
één pan df.ieder afzonderlijk — op -:e
daareven beschreven manier aan -ie
kook brensen en gaar maken
Ik geef u de verzekering, dat géén van

12

verschillende kanten werd
verzocht een 'patroon- van
Veenonsanjapon
van tweeërlei stof te
plaatsen. Wij voldoen gaarne aan
dat verzoek, in de eerste plaats
.omdat een japon uit tweeërlei stof
vele mogelijkheden biedt en voorts
omdat deze iapon heel goed uit
oude kledingstukken kan worden
gemaakt. Dit voorbeeld werd van
een oude mantel en een oude
blouse vervaardigd Men kan er
echter tal van combinaties van

maken. Een oude japon, die bovenaan of onder de armen versleten
is. kan. weer als nieuw worden,
door er in afsfekende kleur een
nieuw bovenstuk op te zetten.
Het aardige model van de sakken
geeft aan deze japon iets aparts.
Het model is zeer eenvoudig en
kan door elke vrouw gemakkelijk
worden gemaakt.
Figuur I: Achterpand. Dit kan aan
één stuk worden geknipt. Komt dit
met de stof .beter uit, dan kunnen

rok en bovenstuk afzonderlijk worden geknipt. Bij de t'aüle maakt
men dan een naad.
Figuur 2: Rugstuk; Fig. 3: Voorstuk; Fig. 4: Voorpand; Fig. 5:
Mouw; Fig. 6: Kraag; Fig. 7:
Manchet.
Van deze japon kunnen patronen
a 50 cent in postzegels worden besteld, bij de Redactie van Arbeid,
Postbus 100. Amsterdam C.
Op de envelop vermelden patroon.

Maar koe te doen tijdens de gasloze uren?
Gasloze uren
Toen de invoering het voeden der babies aan bepaalde
ervan- in de bladen werd bekendge- uren is gehouden. Heeft men een
maakt, stonden de meeste huis- kachel, waarop men een flesje warm
vrouwen al met de handen in het kan houden, dan is dit bezwaar minhaar: Geen gas tussen drie en vijf der groot. Velen hebben tegenwoordig •
uur — hoe zouden ze het eten op tijd echter een haard, waarop men niets
klaar kunnen krijgen?
kan warmen. Een thermosfles kan in
We geven gaarne toe, dat het een die- gevallen uitkomst brengen. Wie
groot ongemak is. wanneer men niet het geluk heeft zulk een fles te beop elk uur van de dag het gas- zitten, kan er onder de tegenwoorcomfoor kan aansteken. Er staat dige omstandigheden ook voor andere
echter tegenover, dat sommige vrou- doeleinden veel profijt van trekken.
wen het zich ten deze doorgaans wel Wie er geen heeft, kan proberen of zij
wat al te gemakkelijk hadden ge- er ergens nog een kan kopen
maakt. Voor ieder wissewasje werd Dat we 's avonds na 9 uur geen gas
het gas aangestoken.
meer kunnen krijgen, zal in het alVóór de invoering der gasrantsoene- gemeen niet als een ongerief worden
ring kwam dit er weinig op aan, gevoeld, hoewel het dat wél is voor
vooral wanneer men niet op een gas- de mensen, die voor dag en dauw
penning meer of minder hoefde te naar hun werk moeten Het wil ons
kijken. Er waren echter ook huis- dan ook voorkomen, dat met de bemoeders, die. hoewel zij elk dubbeltje langen van deze categorie arbeiders
moesten omkeren alvorens het uit te onvoldoende rekening is gehouden.
geven, met het gebruik van gas erg Door om vijf in plaats van om zes
royaal waren."Het was immers zo ge- uur weer gas te geven, hadden de
makkelijk even het kraantje open te autoriteiten dit ongemak voor deze
arbeiders zeker belangrijk minder
draaien!
Wij kunnen ons dan ook voorstellen, kunnen doen zijn.
dat deze vrouwen de schrik om het. Het mag zeker een gelukkige omstanhart sloeg, toen zij van de gasloze digheid worden genoemd, dat gas voor
uren lazen. Niets schijnen de vrou- verwarming in de arbeiderswoningen
wen nu eenmaal zo erg te vinden als nog zo weinig ingang heeft gevonhet moeten afwijken van een ge- den. Want zij, die op gas voor het
woonte. En -toch
velen zijn in- verwarmen van hun huis zijn aanmiddels al vertrouwd geraakt met de gewezen, zijn er met de gasloze uren
nieuwe maatregel, waartegen ze -zo wel het ergste aan toe. 's Avonds wel
. hoog hadden opgezien.
het meest en er zal voorvdeze mensen
Feitelijk zijn zi.1 nu in dezelfde toe- dan ook weinig anders overblijven,
stand gekomen als de vrouwen, die dan vroeg onder de wol te kruipen.
geen gas hadden, doch zich altijd Voor de middaguren tussen drie en
met een kolenfornuis móésten behel- vijf is, het minder hinderlijk. Dan
pen. Dat men een kolenfornuis van toch zijn de meeste vrouwen alleen
"s morgens vroeg tot 's avonds laat thuis.
Bepaalde
werkzaamheden,
liet branden, was een zeldzaamheid. waarbij men-in de weer kan blijven,
Z,ulk een fornuis werd hoofdzakelijk zou men bij voorkeur dus tijdens die
gebruikt tijdens de ..spitsuren" in de uren kunnen verrichten. Ook zou
keuken.
men tussen drie en vijf uur de boodDe spitsuren
Daar zitten de schappen-van-de-dag kunnen doen.
vrouwen nu eigenlijk het meest mee: Heeft, men kleine kinderen, thuis, dan
geen gas tussen 3 .en 5 uur. dus juist is het niet zo eenvoud!?. Het hr>n?t
op de uren dat er gekookt moet er van af, hoe laat de kinderen
's avonds naar bed gaan of men ze
worden!
Is het werkelijk wel zo erg? Wij-ge- van drie tot vijf uur een^middagdutje
loven van niet, want met een beetje kan laten doen. Ook verdient het
goede wil. kan men het koken zó aanbeveling, met. de kinderen in de
regelen, dat men gerust om 6 uur aan namiddag te gaan wandelen of met
hen de boodschappen te gaan doen.
tafel kan gaan.
Wie de moderne kookwijze volgt, zal Op deze wijze zullen de onaangehet met ons eens zijn. dat er ge- naamheden van de gasloze uren zich
woonlijk voor het koken van onze minder sterk doen gevoelen. Hoe men
spijzen geen uur nodig is. Zijn er deze overigens voelt, 'hangt geheel af
echter dingen, die langer moeten van het vermogen, waarmee men
koken en men wil tóch op tijd eten, zich aan het inconveniënt weet aan
dan zal men deze moeten voorkoken, te passen,
om er vervolgens de hooiki^t aan te Gelukkig maar, dat het. ergste van
pas te laten komen. Bezit men zulk de winter alweer 'voorbij is eri het
een thans zo nuttige kist niet, dan 'voorjaarszonnetje zo af en toe haar
kan men hetzelfde resultaat bereiken weldadige invloed reeds laat gelden.
door de pannen, flink in kranten ge- Want waren de gasloze uren' een
maand eerder gekomen — degenen, die
wikkeld, in bed 'te zetten.
Voor moeders met flessekinderen zijn op gasverwarming zijn aangewezen.
o.i. de gasloze uren het meest be- waren er stellig heel wat slechter aan
zwaarlijk, wanneer men althans met toe geweest*

CORRESPONDENTIE
Mevr. J. v. B. te W. — Inderdaad: wanneer een emaillepan aan de binnenkant
gaat schilferen. moet men haar niet meer
voor koofcdoeleinden gebruiken.
Mem. Cfe W.—D. te A — Wanneer
door bijzondere omstandigheden het u
toegewezen electriciteitsrantsoen hoger is
dan u thans werkelijk verbruikt, is, nu
uw kolen op, zijn. het tijdelijk gebruik van
een electrisch kacheltje zeker aan te bevelen. Laat u door den eventuelen leverancier van zulk een"* kachel precies inlichten, hoeveel stroom het apparaat verbruikt. Wanneer u dan tevens opneemt,
hoeveel stroom u nog mag gebruiken.
kunt u nauwkeurig nagaan, hoeveel uren
per etmaal het kacheltje kan branden,
zonder het electriciteitsrantsoen. te overschrijden.
^
Mevr. A. P.—H. te Z. — Vraagt u eens
den huiseigenaar of hij in de deur van

DEN H'AAU

Hoogstraat U3 - reletoon 11170?

Ga vroeg naar bed,
neem 'n "AKKERTJE".
Tien tegen één, dat
Ge dan weer morgen
"fit" opstaat en dat de
Griep niet doorzet!
" A K K E R T J E S " zijn
g r i e p v e r d r i f v e r s bij
u i t n e m e n d h e i d en
helpen direct tegen
hoofdpijn, zenuwpijn,
rheumatische pijne~

/Veem n AKKERTJE
De Nederlandsche Pijnstiller

er niet veel anders op zitten dan de
fchoenen te laten verven.
Mevr. W. 'V.—C. — Tot onze spijt moeten
wij het antwoord schuldig blijven op uw
vraag, -wie de reparatie aan de waterleiding moet betalen. Het bevriezen van de '
waterleiding is force-majeur en de huisbaas zou dus gelijk kunnen hebben, dat
de betreffende reparatie buiten het gewone onderhoudswerk valtMevr. J V- V.—N. te A. — Wij adviseren
u. de. regenjas eerst uit elkaar te tornen
en dan te laten verven. U heeft dan wel
meer stof dan u voor de windjak nodig
heeft, maar dat hindert niet Wat u overhoudt, kunt u altijd voor. het verstellen
gebruiken.
Mevr H O. te Z. — Het patroon voor
een damesvest niet mouwen-bost ƒ0.30 en
dat voor een windjak f 0.45.
Mevr C. M. v D.—S. te T
In uw
geval moeten de staanders van overfvjmd
en booi-d ongeveer een centimeter smaller
worden geknipt Bij onze patronen moeten naden en zomen altijd worden bijgeknipt
Mei v d. V. te A.
Het patroon van
de capuchon no. 2 is inderdaad nog voorhanden
Mevr C v. L. te V • - Jammer dat u
dé kunst-erêmevlekken reeds met .dat preparaat trachtte te verwijderen. Wanneer
u net aanstonds met lauw watei h?d geprobeerd, zou u waarschijnlijk -n»er succes hebben gehad
de keukenkast een paar ventilatie-gaten
wil boren. In vele gevallen willen deze Mevr J M P K te S -- Bedoeld pagaten wel helpen. Misschien zal daardoor
troon kunnen wij speciaal voor u laten'
ook het onaangename luchtje verdwijnen. vervaardigen De, kosten bedragen zestig
'Mevr. H. M. S.—J. te G. — Uw man
cent
heeft gelijk: de veters en gespen van
Mevr Si. de .B. te G — Er zijn nog zo
schoenen moeten bij het uittrekken ge- veel aanvragen die voorgaan, dat wij voorheel los worden gemaakt. De meeste lopig niet aan uw verzoek kunnen voldames vinden het gemakkelijker haar doen
schoenen van de voeten te schuiven Mevr W P te U. — Dank vooi de toezonder veters, e.d. los te maken en ze zo. zending van uw bieten-ervaring Wi.i zulook weer aan te trekken. Deze manier is len deze als „nuttige .went; plaatsen
echter schadelijk voor de schoenen, daar Mevr H v d H.—H te A — Het door
op den duur de hiel gaat afwijken en
u gevraagde mantelpatroon kost 65 .-ent.
daardoor vanzelf het model van de Mevr J G v. d. P te A — Neen net
zal moeilijk gaan van Shampo harde zeep
schoen lelijk wordt
Op uw tweede vraag antwoorden wij, dat
te maken. Maar waarom moet zi.i juist
hè; steeds weer „opkomen" van de witte hard zijn? U kunt er wel vloeibare zeep
kringen er op wijst, dat de schoenen nog van maken en die is zeker zo practisch
vochtig zijn. Met crème krijgt men ze in het gebruik. Shampo is ook heel geniet weg. Wél als het leer eenmaal goed schikt om er een sopje voor de kinderwus
droog is. Iets anders is. wanneer die witte e.d. van te maken.
kringen niet door de sneeuw, maar door Mevr. J. te A. — Gummi-jassen kunnen
zeewater zijn ontstaan. In xdat geval zal we! degelijk met de machine worden gestikt. Wij raden u echtei aan de machinenaald zo fijn mogelijk te nemen en —
voor de stevigheid. — een bandje' langs de
naden mee te stikken..
JUWELIER
Mevr. G. R — W . te D. — U heeft inOpgenchl 1850 Eigen Atelier derdaad goed gehoord: het is beter peulvruchten zonder zout te koken. Ook het
gebruik van zuiveringzout moet bij het
koken van peulvruchten worden ontraden.

£Roe/o/ Citroen
AMSTERDAM
Kalverstraat l - Telefoon 37658

Kou gevat? R i l - l e r i g ?
Zoo echt grieperig?
Wacht dan niet tot
de koorts U overvalt.

NUTTIGE W E N K E N
Het koken van bieten
M ->r. W. Pommerel te U. schrijft ons
over het koken van bieten het vol»
gende:
v a n mijn groenteman kreeg ik de
volgende raad, die mij erg is bevallen:
Bieten dun schillen, wassen, -aan
dunne plakjes schaven, opzetten met
weinig water, aan de kook brengen.
en laag draaien. Dan zijn ze in een
uur gaar. Deze kookmethode geeft een
aanmerkelijke gasbesparing en de
bieten zullen hun mooie - kleur behouden.

Een bieten-schotel

Apart hiervan, zo schrijft mevr. P.
verder, nam ik de proef met rauwe
geraspte biet (een of twee), die ik
door de gekookte' biet mengde, zodat
de scrotel bestond uit gekookte aardappeltn. gekookte biet. rauwe biet,
rauw*lif, sprot, boter, citroensap en
zout.
Men zou deze ingrediënten npg kunnen aar. vullen met augurk, uitjes,
fijngemaakte rauwe ui en piccal'lly.
In plaats van lof zou men rauwe andijvie. kropsla of molsia kunnen
nemen, terwijl citroensep door azijn
kan worden vervangen.
Tot zover onze Utrechtse lezeres. Het
toeval wilde, dat een andere lezeres
uit de Domsvad, mevr J Th. de C.—
L., ons vroeg welke ingrediënten zij
voor een huzarensalade moet gebruiken Het antwoord vindt zij hierboven. Alleen moet zij in plaats van
sprot of andere vis. restjes vlees
nemen. •

l

Ambtenaren en ,vasi u~.tt<** uut personeel tot maandinkome n Zou UiüR BORG .
l
Wettelijk
ee
tarlel
t a r e Vlug
ug en
en discreet
scree
i
l Inlicftt'
licftt' en
en afwikK mondel. ot
ot sctintt
sctinttel '|
Kottordam-C.: Mauritsweg 15;
Amsterdam-C.:
msterdam-C.: Sarphntlstraat 30;
,
'*-Gr:ivenhage:
Itiviei'visrlunarKi 4.
'
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VOOR DE JEUGD

Basjoëltje
van Oom Niek
M'n beste neven en mchte/j

Jullie Mensen zijn me hierbij heUig
en als een van jullie me vraagt: oom
Niek, vertelt u eens een zwem-avontuur dan... zal ik een zwemavontuur
vertellen, al vriest het nog een steen
dik en al zouden we ook een uur lang
met grote bijlen In het ijs moeten
hakken om een bijt te maken. waarIn we een duik zouden kunnen
nemen. Hoe koud en guur het ook is.
de lieve lente en de nóg lievere zomer
zullen tóch komen en daarom heb ik
er helemaal geen bezwaar tegen, een
zwemavontuur te vertellen
Nu ik er even over nadenk — een
avontuur is het eigenlijk niet — het
is meer een ervaring, die ik eens tij
het zwemmen opdeed. Toen ik nog
een jongen was — en dat lijkt me
niet eenS zo lang geleden — hadden
Wij de gewoonte, overai maar in het
water te kruipen. Als je water zag,
dan wou ie zwemmen — dan zocht je
even een geschikt plekje om je „ééntwee-drie-roef tem" uit te kleden (en
met die geschiktheid namen we het
óók al niet zo nauw!) — je liet je
heel voorzichtig in het water glijden,
omdat duiken op onbekende plaatsen
altijd gevaarlijk is — zó wijs waren
we wél — en dan., zwom je. Het was
altijd de kunst, weer fatsoenlijk uit
het water te komen — zonder je
tenen half af te snijden aan een
kapotte fles, die. onder water, in de
modderige bodem stond.
Nu was het eens buiten, ik geloof, dat
het aan cfe Vecht was, dat ik plotseling geweldige lust tin zwemmen
kreeg. Dat kon ook wel niet anders:
de zon blikkerde op het heldere water
en het was zó warm, dat de koeien
er zelfs last van schenen te hebben
en met dromerige lodderogen langs
de kant v a n . d e wei, voor de bijna
Uitgedroogde sloten stonden. Als ik
er nu nog bij vertel, dat ik een heel
eind had gewandeld — dan willen
jullie wel geloven, dat ik mij niet
lang bedacht, ^toen ik in de bocht
van die rivier, aan de voet van een
dijkje een pracht-plek vond om mij
uit te kleden. De wilgen, die duar
stonden, deden weldra dienst als kapstok voor het beetje kleren dat ik .
aan had en kort nadat het plan bij
mij was opgekomen, te gaan zwem. men, klauterde ik al in mijn badpak
het dijkje op. Nu ik zo ver wa.s, had
ik er pas erg in, dat de rivier aan de
kanten blijkbaar niet zo diep was als
in het midden. In elk geval stond
er aan die kant niet alleen een kraag
rietpluimen, maar er groeiden ook
heel wat andere planten: witte
waterlelies, gele lissen en plompen —
ja, ik weet niet allemaal wat voor
prachtige planten. Ik kan niet zeggen, dat ik op dat ogenblik erg dol
op die groene boord van de" rivier was.
Als ik daar eerder erg in hafl gehad,
dan zou ik zeker een andere plei hebben opgezocht om te water te gaan.
Nu dacht ik, dat er niets aan te doen
was. Dat ik me doodbedaard weer had
kunnen aankleden, kwam zelfs niet in
me op Ik stond daar nu eenmaal in
badpak,
dus: ik moest daar zwemmen
Ik zeilde het water in en begon dadelijk flink uit te slaan, maar gewillig
lieten de pianten zich eerst opzij duwen en opzij slaan, maar het leek wel,
dat zij waren overeengekomen, het
den indringer, die hun dromerige rust
van de rivier kwam verstoren, steeds
lastiger te maken. Hoe meer ik van
de kant kwam, des'te taaier en' sterker schen^n-die waterplanten te worden. Nadat ik plat in het water was
neergekomen, probeerde ik met een
forse schoolslag door de groene plantenmassa heen te komen Met een
, paar slagen dacht ik in het midden
te komen, waar geen planten stonden.
Het lukte niet. Het leek wel. dat griezelig dunne slangen zich om 'mijn
benen draaiden — of ze in m'n tenen
beten en of ze met elkaar de afspraak
hadden gemaakt, dien roekelozen
zwemmer naar beneden te halen.
Maar die zwemmer wou niet naar beneden! IK veranderde van slag — nu
probeerde ik te crawlen en wild haalde ik telkens weer m'n arm langs m'n
heofd omhoog om dan met een woeste
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DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN

ruk mezelf voort te trekken. Het ake- Kareltje haalt de kolen terug • Eert grappige fiLm • Beeld, van Jan Lutz
lige trek -gevoel aan m'n benen was
Regie en tekst N. J. P Smith
nu verdwenen Maar moe dat ik
werd! "Ik begreep dat die zwempartij
zó niet lang Kon, duren en dat de
..slangen" er in zouden slagen, mij
omlaag te halen, als ik niet heel gauw
aan open water kwam. Omkijken
durfde ik niet. omdat ik bang was,
daardoor vaart te verliezen . ik
zwoegde zó hard. dat ik het er warm
van kreeg en 1 uist toen ik de wanhoop nabij wa&, schoot ik als- een
bruinvi? vooruit: ik had het in de zon
als zilvrt schijnende open water bereikt -.
Toen ik mi] dadelijk daarop in het
water oprichtte, zag ik over een vredig groene waterplanten-massa Zij
had zich weer stevig aaneengesloten
en er was niets te zien van de weg
naar net oper,, water, die ik mij mét
zoveel moeite had gebaand.
In het midden van de rivier zwom ik
een tijdje heen en weer. Ik kan niet
zeggen, dat ik nog veel plezier in m'n
bad had. Telkens moest ik aan het
groene zooitje denken, waar ik weer
door zou moeten om bij m'n kleren te
komen en zelfs toen ik, drijvend op
m'n rug, met de zon lekker in m'n
gezicht lag uit te rusten, moest ik er
telkens aan denken, dat ik straks er
weer dóór moest
Maar kijk - dat viel nu reuze mee.
Toen ik goed was uitgerust, nam ik
m'n „aanloop" Met grote, forse slagen zwom ik recht op de waterplanten-massa in — zo hard als ik maar
zwemmen kon En met een verbeten
gezicht sloeg ik door — zó hard en zó
stevig, dat ik als een stoomboot het
water doorkliefde Nog vóór ik goed
en wel moe was. had ik de modderbodem te pakken en kon ik voorzichtig naar de kant waden. De waterplanten schenen te hebben betrepen,
dat ze tegen zo'n dolleman niets konden beginnen en dat zij zich daarom
maar gewonnen gaven. Zo zie je: als
je de zaken flink en krachtig ter hand
neemt, dan vallen ze altijd mee. Dat
is met zwemmen zo — dat is met
leren zó, maar
dat is óók zo met
het oplossen van raadsels. Het, eerste
schijnt nogal enige moeilijkheden te
hebben gegeven. De goede oplossing
luidde als volgt:

Kar eitje, ik moet van juffrouw Spin
het geleende emmertje kolen terug
hebben.

Mag ik de kolen terug, juffrouw?
zitten nu ook haast zonder

We

Wég met dat emmertje en jij ... öpgemarcheerd!

Hier, in deze kelder moet m'n emmertje liggen.

Wacht, ik heb hem al.

Hier zijn de kolen, moe

De hoofdprijzen
werden, aldus toegekend aan: Riek
Kaasjager, m., 15 j., Neuhuysstraat 2,
Baarn (voor het eerste raadsel);
Jantje Kraaijenoord, j., 10 j., Hobtaemastraat 29, Zandvoort-Bad (voor het
tweede) en Liesje IJsendoorn, m., 11
j., Werninkhofstraat 24, Hengelo (O.)
voor het derde raadsel.
T r o o s t p r i j en
werden toegekend aan: Ans Berends, m., 11 j.,
Brinkstraat 81, Amsterdam-Oost; Dini
Toevank, m., 10 j., Bruil 13, Ruurlo,
Gld.; Marinus Frederik Wayenberg. j.,
8 j., Kanaal Zuid 69, Apeldoorn; Hans
v. d. Berg, j., tl j., Vierheemskinderenstraat 361, Amsterdam-W.; Jos van
Loveren, j., 9 j.. Ploegstraat 45 B,
Rotterdam-Z; Kea Bouwman, m., 12
'j., Bilitonstraat 90, Groningen; Jan
Vroegindeweij, j., 9 j., Visserstraat
D 157, Middelharnis.

12. staat op je hals
13. zit onder je schoen
14. Jongensnaam.

OUD E R U N
pQ T L OO D
L [ M BU G G
Z A A NDA M
MA C H 1 N E
K LOMP EN
HENDR 1 K
De namen der dieren van het tweede
raadsel waren: - kangeroe, olifant,
baviaan, luipaard" en dromedaris.
Het kolommen-raadsel gaf de meeste neven en nichten weinig moeite;
sleehts een enkel inzendertje had
daar nog ,een fout in gemaakt. Hier
komen de goede woorden:
hand-kar." boter-letter, winkel-huis,
auto-bus, ring-vaart, foto-graaf en
boks- wedstrijd

Voor de prijsuitdeling, had Ronnie,
m'n driejarige zoontje, die uit de goede oplossingen- eerst de hoofdprijzen
mag trekken, druk werk. Oom Niek
heeft daar tegenwoordig ook nog de
hulp van tante Cor bij nodig. Want
ik heb een keer gemerkt, dat Ron net
zo lang in de „goede brievenberg" wou^
snuffelen, tot hij een mooi plaatje
vond" Nu wordt tante Cor erbij gehaald om den driejarige even de
ogen dicht te houden. Ron vindt dat
een prachtig spelletje en hij wil altijd wel „blief-tlekke". Grappig is, dat
Reg zich eerst van dat gedoe met de
brieven niets aantrok, maar dat hij,
nu we er óók nog blindemannetje bij
spelen, óók wil meedoen. Nu grijpt
Ronnie^ie immers de oudste rechten
heeft, de hoofdprijzen en Reg haalt
sommige troostprijzen uit de berg.

De nieuwe prijsraadsels
zijn me gezonden door Dick van der
Giessen, Baljuwstraat 346, Rotterdam.
Aan het eerste — het o-raadsel —
heeft Dick heel wat werk gehad/ In
de hokjes moeten allemaal woorden
met twee o's worden ingevuld.
1. luister je mee
2., vaartuig
3. is op de bon
4. rivier
5. geen inkoop
6. bloem met doornen
7. vruchtboom
8. zangvogel
9. nog een zangvogel
10. niet achteruit
11. niet lelijk (vergrotende trap)
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Het tweede raadsel »an Dick luidt:
Ik besta uit twee delen;
Mijn eerste deel wordt gegeten.
Mijn tweede deel ga je op, wanneer
je de wet overtreedt.
Mijn geheel is nodig om het eerste
te kopen.
^
Oplossingen van één of van twee raadsels zo spoedig mogelijk, in ieder ge-,
val vóór 12 Maart, aan Oom Niek,
Postbus 100. Amsterdam-C.

Lot i s sco trekt 9 MAART!
Een woordje—|
l

ten

/g

Als Greta Westerkamp te Slochteren een
prijs wint, dan komt dat allemaal vanzelf in orde. Stuur me alsjeblieft geen
postzegels.
Jannie Hendriks te Steenwijk zond me
een-zelf gemaakt gedichtje, dat ik zuinig
zal bewaren, evenals de tekening, die ze
er bij deed. Misschien is er nog wel eens
ruimte voor.
Kees SeMiker, Sliedrecht. Als er drie
raadsels zijn mag je drie oplossingen
insturen. Dan heb je drie kansen voor
één geld (de kosten van de postzegel).
Als je zusje meedoet, mag ze haar oplossingen bij jouw brief insluiten.
Van de brief van Gerda Bendeler te Rotterdam heb ik een gat in de lucht geslagen. Die jonge dame denkt, dat ik... een.
juffrouw ben. Tante Cor heeft me erom
uitgelachen, maar ik zei: nu kan je eens
zien, hoe lief ik schrijf. Ik zou geen juffrouw willen zijn. Dames hebben het altijd veel te druk.
Ferdinand de Bte te Weert verbeeldt zich,
dat hij „voor niks heeft zitten te pezen
en te zweten", als hij geen prijs wint.
Wat staat die Ferdinand er lelijk naast!
Raadsels oplossen doe je voor je plezier
— dat in de eerste plaats. En als je dan
een prijs of een troostprijs wint, dan
word je eigenlijk dubbel beloond.
Henny van der Woerd, Rotterdam wordt
bedankt voor haar zending. Eerst schrok
. ik ervan, toen al die bonnen uit je brief
kwamen. Wéér zo'n kind, dat niet begrijpt, dat ze mij dat niet moet sturen,
Ik zal er wel een neef of nicht voor vinden.
H. W. Huisman te Wetering, heeft geen
voornaam. Dat is jammer, want hij zond
me een paar aardige tekeningen én het
verhaal van baron von Münchhausen, die
zijn paard aan de spits van de toren
vastbond. Zó erg heeft het bij ons niet
gesneeuwd maar... het begon er toch een
beetje op te lijken.
Riekie Leppink te Enschede mag de kanaries van haar vader verzorgen. Haar
vader heeft er wel 25. Riekie schrijft over
de kleine vogeltjes, die door de moederkanarie worden gevoederd. Ja, dat moet
een leuk gezicht zijn.
Dina Kerkhove, Rotterdam Z.: Arie mag
me best een tekening sturen. Maar in de
krant heb ik er geen ruimte voor.
Een tijdje geleden had ik een voorzitter
onder m'n neven. M'n nichten doen voor
de neven niet onder. Want. Leida Godeke
te Beerserveld (O.) schrijft me, dat ze

KOOPT TUDIG UW KANS
BIJ DE BEKENDE
LOTISICO-AGENTSCHAPPEN

met schaatsenrijden een eerste prijs heeft
gewonnen. Toch verlangt Leida naar de
zomer. Zo zijn er méér
Oom Niek
óók!
J. Wijtenburg, Rotterdam: Als er niet
een oplossing goed is, krijg je vast en
zeker geen prijs. Alleen uit de g o e d e
oplossingen-berg mag Ron — tegenwoordig geholpen door Reg — de prijswinners
trekken. Die vergissing hebben meer neven en , nichten gemaakt. Zó „kwalijknêmerig" is Oom. Niek niet.
Mientje Lacor, Vlissingen: Nee, jongens,
die een meeuw een stok aan z'n poot
binden en het - armé dier daarna weer
laten vliegen, zijn geen dierenvrienden.
Dat zijn laffe dierenbeulen.
Minie Siemerink: Jammer van je mooie
tekeningen, dat ik er geen ruimte voor
heb. Ronnie vond ze ook leuk.
Ria Boersma te Oss moet niet denken,
dat Oom Niek alle mensen te Amsterdam kent. Gelukkig niet. Wat zou ik een
pijn in m'n nek krijgen, als ik al die
kennissen gedag zou moeten knikken.
Want ik zou vast en zeker geen hoed
kunnen dragen, omdat ik die om de twee
stappen zou moeten afzetten. Bedankt
voor de gezellige babbelbrief.
Het was een leuke foto, die ik van Inge
Brunklaus kreeg. Een aanwinst voor m'n
album. Jammer, dat ik in je brief geen
adres vond. Ook Ans Berends te Amsterdam-Oost wordt bedankt voor de mooie
foto. Reg en Ron -hebben je tekeningen
nauwkeurig vergeleken. Vooral Reg ontdekte telkens verschillen en dan praatte
Ron haar wel na. Ze waren er allebei
tevreden mee. Voorlezen op school vond
ik vroeger altijd het fijnste, wat er was...
voorlezen en zingen. Er was nog veel
meer, dat ik prettig vond. Wat je nog
méér kan ruilen? Ik zou zeggen: alles.
Hier heb je een paar voorbeelden: een
paar schoenen voor een oude piano; een
zaklantaarn voor een autoped. Wij zeiden
vroeger: twee ruilen, één huilen. Daar
moet -je voor oppassen. Als moeder nog
eens stroopballetjes maakt, kom ik ze
helpen opeten. Ik ben dol op stroopballetjes! Ik vond het modi, dat je me dat
aanvullende briefje niet .stuurde.
Matje Boom, Amsterdam N. Dat boek
komt misschien later nog wel eens, als
je een hoofdprijs wint.
Saapke Waardenburg, Tzummarum: Is de
kinkhoest van Jantje en Poekje al weer
over?

hadden. Henk en z'n club doen ook aan
voetballen, aan hardlopen, hoogspringen
en slootspringen. Als ik te Hoorn kom,,
reken ik het zelf-gemaakte clubhuis tot
de bezienswaardigheden van het oude.
stadje.

Gerrit Beumer, Arnhem: Je staat op de
grens. Als je een jaar ouder bent, dan
rekent oom Niek je niet meer onder de
kinderen.

Roelof Brands te Surhuistërveen heeft
een knal-verjaardag gehad. Ik ben benieuwd of je die figuurzaag >nog hebt
gekocht. Als dat zo is, kan je nog mooi
meedoen met de huisvlijtactie.

Henk Bijhouitfer te Hoorn zond me een
pracht verhaal over z'n sportclub W.F.B.
Dat is nog eens een club. Die doet nu
aan de sneeuwruimsport. Ik wou, dat we
in Amsterdam ook wat van die clubs

Ik eindig met een algemene groet aan
alle neven en nicMen —. ook aan de
nieuwelingen.
,
Oom Niek.

UIT BRIEVEN" VAN~LEZERTJES
De gewonde spreeuw
...... Wij hadden verleden week wat
brood gestrooid op de raarnpost. Eerst
kwamen de meeuwen, die aten gulzig
de stukken brood op. Toen kwamen
de mussen en spreeuwen de krummels oppikken. Ik zat een beetje voor
het raam. Plotseling hoorde ik een
geschreeuw. Ik stond meteen voor
het raam. Ik zag, dat een sperwer
zich op een spreeuw had laten vallen. Maar toen die sperwer mij zag,
Het hij de spreeuw los en vloog weg.
Hij liet de spreeuw naast het tuintje
van onze buurvrouw vallen. Mijn
moeder zei, tegen m'n zusje: „Nou,
pak jij het vogeltje nou maar op,
.anders vriest het misschien nog dood.
Mijn zusje ging naar beneden en probeerde het te pakken, maar het beest
hipte steeds weg. Eindelijk had ze
het vast. Ze liep toen vlug naar boven. Toen ze boven was, zette ze hem
op tafel. Zijn hele kop was bebloed.
Toen we moesten eten, zette mijn
Bloeder hem in de kool, maar daarin

ging hij zó spartelen, dat mijn moeder bang werd, dat hij z'n kop neg
meer zou bezeren. Mijn moeder haalde hem er uit en toen vloog hij bbven op de gordijnenstok. Mijn vader
zei: „Laat hem nu'maar naar buiten
vliegen, want als het donker is vindt
hij zijn weg niet meer." Mijn vader
joeg hem op, maar hij hipte van
links naar rechts op die stok. Op het
laatst vloog hij op een pulletje, dat in
•stukken viel. Toen vloog hij op de
lampekap, waar een schaaltje van
kapot viel. Toen ging hij weer
op de stok zitten. Mijn moeder zette
het raam open en toen vloog de vogel
weg. -„Als je de vogel had laten zitten,
was er niets gebroken geweest en was
de vogel tóch weggevlogen", zei moeder tegen vader.
Jan Jacob Helleman, 12 jaar, jongen.
Mauritekade 101 I, Amsterdam (O.).
Nadat Ik dat stukje van het voederen
der vogels had gelezen, hebben mijn
oom en ik een tilletje voor hen gemaakt. Zo is het model:._

Dit is wel niet zo heel mooi, maar de
vogels, vooral mussen en roodborstjes,
komen er in en eten smakelijk van
het brood, dat we in een schoteltje
doen. Als wij nu om l uur eten, zit
het tuintje vol met verschillende
vogels. Dit hokje hebben wij tegen een
hok gehangen, doch het kan ook
tegen een paal worden gehangen. De
maat is 2 dm hoog en 2 dm breed.
De groeten van
"Wiebren Schuurmans.
Bolsward.

CORRESPONDEREN
EN RUILEN
Corresponderen willen Jo van Hattum,
m. 15 j., PosJJesweg 45a, Amsterdam-W.;
Corrie van der Winden, j., 8 j.. Verschoorstraat 70, Rotterdam-Z. (met j. liefst uit
dorp in Gelderland); Hein Verbeek, j.,
11 j., Leeuwerikstraat 44, Hilversum; Gerda Bendeler, m., 15 j., Nóordpolderstraat
25, Rotterdam-Z.; Joh. Hogendorf, j., 14
j., Ranonkelstraat ï, Amersfoort (met j.
of m. uit Friesland, Groningen, of Alkmaar)"; Willy Stoekenbroek,
m., 14 j., Van
Kinsbergens^raat 62Z. Amsterdam-W.;
Jannie Kimmel m., 14 j., Hofplein 327B,
Sommelsdijk: Nel Sprij, m., 15 j., Groen
van Prinstererstraat 148, Vlaardingen
(liefst met Volendammer); Nelly. Marriette en Tini van der Zanden, meisjes,
Ï5, 14 en 10 j., Vlimmenhoefstraat 37D,
Tilburg (met kinderen van buiten); Willem Martinus Hendrik v. d. Knaap, 14
j., Spastraat 19, Rotterdam-Z.; Gerry
van der Meer. m., 15 j., Jac. Obrechtstraat 27. Enschede, Maaike Jepma m.,
14 j., Bleekerstraat 83, Leeuwarden en
Elisabeth Efdé, m.. 14 j., N. HouTstraat
18, Leeuwarden (beiden liefst uit omge-» oig Schiedam of Vlaardingen) • Cor
Bos, m., 14 J., Mr. Arend v.~ö. Woudenslaan 24, Rotterdam (IJsselmonde), Hennie Oostmeijer. m. 15 j., Coendeisweg 3,
Groningen en Berta Blot, m., 15 1.. Coendersweg 90 A. Gronin%en (beiden liefst
uit Nd. of Zuid-Holland); Aaf v. d Velden,' j., 13 j.. Middelsluis W.Z. 3. Numansdorp (wil ook postzegels . ruilen).
Marien Meesen. j.. 11 j-, Ketelaarstraat
B 41, Waterlandkerkje, Zeeland; Wilhelmina Vellema m., 14 J., Spanjaaröslaan
42, Leeuwarden en Geesje Poelstra, m.,
14 j.. Ijsbaanstraat 42. Leeuwarder, (liefst
uit grote stadi; Wim Rijnsburger. j.,
13 j., Oranjcgracht 93 Leiden: Amold
van Hilst. j.. 14 j.. Parallelweg 27 Waalwijk N.B (liefst uit Amsterdarr-Zuidi;
Hein Verbeek, j.. 12 j.. Leeuwerikstiaat
44, Hilversum; Corrie Reitsma. m.. 14 j..
Spanjaardstraat 18. Leeuwarder, en Bondina Doren bos m., 14 j., Houwlwarsstraat
4, Leeuwarden.
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lichtingen oureau a. d. Hofweg, Dr. Kuiperstraat 10 en 's morgens aan de zaal.
De volgende Zondagochtendbijeenkomst
vindt plaats op 15 Maart a.s. met de
Odeon-film met LH Dagover ..Beate
Kaiserling".
AMSTERDAM

•:

Toneelvoorstelling

verkoop : Jan v. Arkelstraat 14 en des
a~vonds aan de zaal.

„Het Paard van Troje"

Dit programma komt tevens In Gorinchem, Tlel, Doesburg, Lochcm, Brummeii
en een tiental andere plaatsen. Nadere
bijzonderheden In het volgende nummer
van „Arbeid".

Dit blijspel In drie bedrijven van Henk
. Bakker wordt opgevoerd door De
Schouwspelers, spelleiding Johan Boezsr.
Medëspelenden zijn Johan Boezer, Riek
Berkhout, Alma van Brussel, Totiny
Verwey, Helene Plato, Cilty Bach, Gerard
Arbous, Ab v. Vegten, Nanny Jennings.
Toegangsprijs bedraagt 50 cent voor georganiseerden en hun huisgenoten, 80
cent voor ongeorganiseerden, alle rechten
insegtepen, en een beperkt aantal werklozenkaarten van 10 cent.
HOORN

DONDERDAG 5 MAART

Wilson Theater, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Korenmarkt 15 en des
avonds aan de zaal.
ENKHUIZEN

VRIJDAG 6 MAART

Munt Bioscoop, aanvang 7.30 uur. njn.
Kaartverkoop: Driebanen 43 en's avonds
aan de zaal.
ALKMAAR

ZATERDAG 7 MAART

Gulden Vlies, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Rochdalestraat 11 en des
avonds aan de zaal
SNEER

ZONDAG 8 MAART

Harmonie, aanvang 7.3O uur n.m. Kaartverkoop : Kloosterdwarsstraat 45, Stationsstraat 28 en 's avonds aan de zaal.
FRANEKER

M A A N D A G 9 MAART

De Koornbeurs, 'aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Westvliet 4O en 's avonds
aan de zaal.
HEERENVEEN

DINSDAG 10 MAART

Het Posthuis; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Dracht 23 en 's avonds
aan de zaal.
Dit programma komt tevens In Meppel,
Winterswijk. Apeldoorn, Deventer, Almelo
en nog enkele andere plaatsen, welke in
het volgende nummer van „Arbeid" bekend gemaakt zullen worden.

Cabaret en Klein-toneel
Vrolijke avond van muziek, zang, toneel,
voordracht en vrolijke schetsen door het
Kleinkunst-Ensemblr o.l.v. hart Elfrtnk,
waaraan medewerken: Beppie Kila, Riek
Berkhout, Johan Kohier, Bar't Elfrink en
Jan Latude.
De namen van deze artlsten staan er
borg voor. dat u naar hartelust kunt
lachen.
De toegangsprijs bedraagt 35 cent voor
georganiseerden en hu» huisgenoten en
50 cent voor ongeorganiseerden. a.r. Inbegrepen, terwijl voor werklozen een beperkt aantal kaarten van 10 cent verkrijgbaar' is.
ALPHEN A.D. Rijn MAANDAG 2 MAART

Nutsgebouw, aanvang 7.3O uur n.ni.
Kaartverkoop: . Toussalntstraat 44 en
's avonds aan de: zaal. *
WADDINXVEEN

DINSDAG 3 MAART

Centrum, aanvang 7.3O uur n.m Kaartverkoop: Henegouwerweg 51 a en doe
avonds aan de zaal.
WOERDEN

WOENSDAG 4 MAART

Hotel Ruys., aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Oastdorp 26 en 's avonds
aan de zaal. "
BODEGRAVEN

DONDERDAG 5 M A A R T

Concertzaal van Rossum, aanvang 7.30
uur njtn. Kaartverkoop: Emmakade 119
en 's avonds aan de zaal.
BILTHOVEN

VRIJDAG 6 MAART

Concordla, aanvang 7 30 uur n.m Kaart-'
verkoop: N. Houdringelaan 9. Bilthoven,
en 's avonds aan de zaal.
DRIEBERGEN

ZATERDAG 7 MAA*RT

Nutsgebouw, aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: v. d. Meulenstraat 51 en
's avonds aan de zaal
LEERDAM'
ZONDAG s MAART
Tavenu, aanvang 7 30 uur n.m. Kaart-

Vrijwillige medewerkers
gevraagd!
In vele plaatsen is behoefte aan enige
vrijwillige medewerkers, welke Ingeschakeld kunnen worden bij de propaganda voor 'de on tspanningsbij eenkomsten enz. van Vreugde en Arbeid,
b.v als kaartverkpopadres, bij de organisatie van «leze 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 tredrüf op te hangen.

Vreugde en Arbeidvariété
Een uitstekende variétévoorstelling, waaraan medewerken: de 3 Jackson's, populair accordeon-trio; de 3 Holborns, salonacrobaten; Diana en partner, muzikaal
duo; Melaehini, Illusionist; Carla met
haar sprekende poppen; de 2 Wilbury's,
hoog-rek-acrobaten; Nelly en Alfred Hiltnian, solodansen, en de balletgroep uit
het Nederlands Ballet o.l.v. Hiltman, .
Orkest o.l.v. Karel Reys.
Toegangsprijs bedraagt 5O cent voor georganiseerden en hun huisgenoten en.
80 cent voor ongeorganiseerden. a.r. lnbegrepen, terwijl voor werklozen een
beperkt aantal kaarten van 10 cent verkrijgbaar is
HAARLEM

ZATERDAG 7 MAART

Concertgebouw, aanvang 7.3O uur n.m.
Kaartverkoop: Kruisweg 74 en 's avonds
aan de 'zaal..
LEIDEN

ZONDAG 8 MAART

Stadsgehoorzaal. aanvang 7.3O uur n.m.
Kaartverkoop: Herengracht 34 en des
avonds aan de zaal. Werklozenkaarten
kosten hier 20 cent.
DEN HAAG

.

D1NSDAU 10 MAART

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

Filmvoorstellingen
Vertoond wordt de Nederlands sprekende film „Vadertje Langbeen" met Lilly
Bouwmeester in de hoofdrol, tevens gevarieerd bijprogramma. Toegangsprijs
voor de avondvoorstelling bedraagt 25
cent voor georganiseerden en hun hulsgenoten en 35 "cent voor ongeorganiseerden, a.r. Inbegrepen, terwijl voor we.rk-.
lozen "een beperkt aantal kaarten van
10 cent verkrijgbaar Is. De toegangsprijs
voor de kindervoorstelling • bedraagt- 15
cent voor. kinderen en 25 cent voor begeleiders. . .
NOORDVVELLE

VRIJDAG 27 FEBB.

Café de Jonge, aanvang 7.30 uur n.m,
Kïndervoorsteiling^aanvang 4.30 uur n.m.
i Kaartverkoop: Stoof weg B: 67 en aan da
zaal
NIEÏiyVERKERK

'/.ATERDAG 28 FEBR.

Café de Later, aanvang 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 4.30 uur n.m.
- Kaartverkoop: Weststraat - A; 18 en aan
de zaal.
DRÉISCHOR

ZONDAG l MAART

Café Centrum, aanvang 7.30 uur njn..
Kindervoorstelling aanvang 4.3O uur n.m.
Kaariverkoop: Gasthuisstraat D. 19 en
aan de zaal
OUD-VOSSEMEER MAANDAG 2 MAART

Hof van Holland, aanvang 7.30 jiur "n.m..
Kindervoorstelling aanvang 4.30 uur n.m.
Kaartverkoop: besturen der aangesloten
vakgroepen en aan" de zaal.
SINT-ANNALAND

DINSDAG 3 MAART

In den Handel, aanvang 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 4.3Ouurn.m.
Kaartverkoop: Nieuwstraat 510 en aan
de zaal.
StfAVENISSE

WOENSDAG 4 MAAKT

Wed. Potappel, aanvang 7.3O uur n.rri.
Kindervoorstelling aanvang 4.30 uur n.m.
Kaartverkoop: besturen der aangesloten
vakgroepen en aan de zaal.

Zondagochtendvoorstellingen
DEN HAAG

De volgende Zondagochtenrtvoorstellirigen vinden' plaats op 15 Maart a.s. in
het Rialto Theater met de Odeon-film
„Met Geheime Opdracht" en op 29 Maart
in het Hallen Theater met de OdeonTerra-film
„Wintersport en
Minnebrieven".
ROTTERDAM

ZONDAG l MAART

Gebouw Odeon.: aanvang 1O.3O -uur v.m.
Vertoond wordt de film „Bali. het Eiland
der Demonen", met als bijprogramma
de Ned.-Ind Hindoedanseres Saba.
Toegangsprijs: . 30 cent per persoon.
werklozen 10 cent.
De. volgende ZondagocntenrtvoorstélUngen vinden plaats op 22 Maart in het
Gebouw Odeon met de culturele film
„Uit de Ziiidamerikaanse Dierenwereld"
en op 29 Maart a.s. in het Colosseüm
Theater met de/elfde film. .
ARNHEM
ZONDAG l MAART

Luxor Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Vertoond wordt de Odeon-film „Vivere"
met Tlto Schipa en met als bij programma .Pierre Driesen, liedjeszanger, met
harmonica-begeleiding. Toegangsprijs: 25
cent voor georganiseerden. 35 cent voor
ongeorganiseerden en 10 cent voor werklozen.
Kaartverkoop: Jansbuitensingél 17 en
"s mprgens aan de zaal.
De volgende ZondaKochtendvoorstelling
vindt plaats in hetzelfde theater op 29
Maart a-.s: met de Nederlands sprekende
Odeon-film .jDrie Wensen".

MAANDAG !) MAART

Gebouw v. Kunsten en Wetenschappen,
aanvang 7.30 uur n.m Kaartverkoop:
Inllchtingenbureau V & A., Horweg;
Districtskantoor. Dr Kuiperstraat 1O, en
• 's avonds aan de zaal
DELFT

ZONDAG l MAART

Corso Theater,, aanvang 10.30 uur v.m.
Vertoond wordt de Nederlands sprekende
Odeon-film „Drie Wensen", niet als bijpüBgramma het dubbel mannenkwartet
,,De Vrolijke Zangers".
Toegangsprijs 25 cent per persoon, werklozen 10 cent Kaartverkoop: bij de bekende adressen en 's morgens aan de
zaal.

ZONDAG l MAAUT

Odeon Theater, aanvang 10.30 uur v.m.
Vertoond wordt de Odeon-Terra-film
met Luis Trenker en Charlott Daudert:
„Wintersport en minnebrieven" (Llebesbriefe aus dern Engadin). met als bijprogramma -Henk Vosharl: tenorzanger.
Toegangsprijs: 3O cent per persoon,
werklozen 10 cent. Kaartverkoop: In-
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Lich. ontwikkeling
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 zweminrlchting In de meeste
baden Is een zweminstructeur .aanwezig
voor het geven van gratis onderricht.
Van tijd tot tijd worden afzwemfeesten
- georganiseerd, waar een mooi uitgevoerd
Vreugde en Arbeld-zwemdiploma In
samenwerking met een officiële instantie wordt uitgereikt.
Teneinde- ook de ongeorganiseerden
\ kennis te doen maken met dit deel van
Bet mooie sociale werk van het N.V.V.
„Vreugde en Arbeid", kunnen de- N.V.V.*
leden, vriemlen en kennissen tot deze
goedkope zwemavonden, waartoe een beperkt aantal uitnodigingskaarten aan de
kassa's der zwembaden verkrijgbaar Is,
uitnodigen.

Schaatseneden te Amsterdam
Zoals bekend, bestaat de gelegenheid
tegen goedkoop tarief op bepaalde tijden
óp de overdekte kunstijsbaan m de
Apollohal schaatsen te rijden

Gymnastiekcursus te Amsterdam
Tevens bestaat gelegenheid tegen geringe prijs aan een gymnastiekcursus
deel te nemen Nadere bijzonderheden
worden gaarne verstrekt door het N.V.V.district Amsterdam, Prins Hendrikkadè
49, en Vreugde en' Arbeid. Leidsepletn.

Z wemcursus te Amsterdam
Voor diegenen, die het bovengenoemde
Vreugde .en. Arbeld-zwemkunstdlploma
behaald hebben, bestaat de gelegenheid
zich verder in' het zwemmen te bekwamen onder. leiding van de bekende
tralnster van All, Stijl en Jople Waalberg, mevrouw De Dood— Koenen. Deze
lessen worden gegeven in het Zuiderpad
op ledere Donderdagavond van 2O— 21
uur. AaTimelden District Amsterdam,
Prins Hendrikkade 49, en Vreugde en
Arbeid. Leldseplein.

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 Westerniarkt
en trfee :Op Dinsdagavond in de gymnastiekzaal ' In de Zocherstraat. welke
drie cursussen geheel volgeboekt zijn.
Binnenkort zal echter een vierde cursus
gevormd worden, waarvoor men zich
reeds thans bij riet District Amsterdam,
Prins Hendrikkade 49. of Vreugde enArbeid, : Leidsëplera, kan opgeven.

Jiu-Jitsu- en Gymnastiekcursus
te Haarlem
In de gymnast'iekzaal In de Jacobstraat
zal ledere Maandagavond van 7.30— 8.30
uur een Jiu-Jitsu-cursus van drie maanden worden georganiseerd. .Aanyangsr
datum wordt nog nader bekend gemaakt.
Kosten, van deelname ƒ 2.60 voor georga-

niseerden en ƒ 3 voor ongeorganiseerden
per persoon, voor de gehele cursus
Tevens is een gymnastiekcursus in voorbereiding, welke lessen iedere Donderdagavond in een nader op te geven zaal
in het Centrum van de stad worden
gegeven
Het lesgeld bedraagt 15 cent per persoon
per week. . Zowel heren als dames kunnen zich opgeven.
Aanmeldingen en nadere inlichtingen
bij het N.V.V.-distrlct Haarlem. Kruisweg 74

Jiu-Jitsu-cursus te Rotterdam
Te Ratterdam zal een Jlu-Jltsu-cursus
opgericht worden, welke lessen gegeven
zullen worden op Dinsdagavond in de
H.B.S op de 's-Gravendljkwal 58
De deelnemersprijs bedraagt f 2.50 voor
georganiseerden en f 3 voor ongeorganiseerden voor de gehele drie-maandelijkse
• cursus
Aanmeldingen Dij net N. V.V .-district
Rotterdam. 's-Gra vendij k wal 95. waarna
nadere bijzonderheden zullen worden
bekendgemaakt

Bokswedstrijd te Hilversum
Op Zondag l Maart a.s. vindt om twee
uur n.m. in de Karseboom, Groest te
Hilversum, een amateursbokswedstrijd
. plaats, waarbij boksers van de school
van Hillemond te Hilversum uitkomen
tegen Amsterdamse boksers Vanaf Maandag 23 Februari J.l. tot Zondagmorgen
l Maart 1O uur v.m. Is bij het N.V.V.dlstrict Hilversum. Stationsstraat 8. eei»
beperkt aantal kaarten tegen sterk gereduceerde prijs voor de leden van het
N V.V. verkrijgbaar, n.l. tweede rang
van ƒ0.75 voor ƒ0.50; eerste rang van
ƒ 1.25 voor ƒ 0.8O: ring van f 1.65 voor
f 1.10.

' Cursus rhythmische gymnastiek
te Amsterdam
Voor dames wordt een CUTSUS rhythmische gymnastiek georganiseerd o.l.v.
: een. bevoegde lerares (Systeem Medaul.
De lessen zullen Dinsdagavonds van
8.15—9.15 in de gymnastlekzaal op de
Westermarkt worden gegeven: aanvang
17 Maart a.s.
Het cursusgeld bedraagt f 2.50 voor georganiseerden en ƒ 3 voor" ongeorganiseerden voor de gehele cursus van drie
maanden
Aanmeldingen en nadere inlichtingen
bij het N^V.V.-distrlct Amsterdam. Prins
Hendrikkade 49. en Vreugde en Arbeid,
Leidseplein.

Volksontwikkeling
Bedrijfsbibliotheken
De afdeling Volksontwikkeling verleent
haar medewerking voor de inrichting en
. tot standkoming van bedrijfsbibliotheken. Vraagt hieromtrent nadere inlichtingen en maak daarna hiervoor propaganda In uw bedrijf
HuLSvüitacties
In Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Hilversum, Utrecht. Arnhem: Eindhoven,
Assen en Leeuwarden worden thans
'huisvlijtacties gevoerd. Hoewel deze voor
Iedereen openstaan, worden speciaal d«
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 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 propaganda" circulaire "met alle gegevens gratis op
aanvraag verkrijgbaar.

Kinder-damcursus te Amsterdam
Bij Voldoende deelname zal voor kinderen van 10 tot 16 Jaar een cursus in
dammen worden georganiseerd.
Belangstellenden gelieven zich op te
geven bij het N.V.V-district Amsterdam.
Prins Hendrik-kade 49.
',

Cursus patroontekenen enz.
te Haarlem
'Voor de dames wordt een cursus in
patiroontekenen, naaien eigen kleding
enz. enz., georganiseerd op iedere Maandagavond van 8—10 uur in het Districts- kantoor. Kruisweg 74.
Het cursusgeld (alles Inbegrepen» be. draagt ƒ 0.30 per les

Beginnerscursus Duits te Haarlem
Iedere Woensdagavond van 8—ie uur In
'het Districtskantoor. Kruisweg 74. Het
cursusgeld is laag gesteld.

A vondschool voor volwassenen
te Haarlem
Iedere Maandagavond van 8—10 uur In
.het Districtskantoor, Kruisweg 74. Het
cursusgeld Is laag gesteld en wordt naar
het inkomen geregeld Nadere inllcn. tingen en aanmeldingen voor de bovengenoemde cursussen te Haarlem bij het
N.V.V.-distrlct Haarlem. Kruisweg 74.

