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ij staan vlak voor Pasen. Het feest van de wederopstanding
van Christus, — het feest ook van de herleving in de nntuur.
Een gebeurtenis, die voor ieder mens, gelovig of niet»gelovig, telken»
j are van de diepste betekenis is. Ook zij. die los van de kerk staan,
kunnen de zin van de vernieuwing van de geest begrijpen, vooral
omdat de christelijke geest er een moet zijn van deemoed en
naastenliefde, van g'oedheid en van mededogen. Dit overwegende,
leze men de volgende brief, die wij ontvingen van een wethouder
van een kleine plaats in. het zuiden van het land.
„Heden kwam de Zeer Eerwaarde Heer Pastoor onzer parochie
ten huize van mijn schoonzoon, die lid is van het N.V.V., o/n
dezen er op te wijzen, dat hem, wanneer hij zijn lidmaatschap
niet opzegde, met Pasen de Heilige Sacramenten geweigerd
zouden worden. Mijn schoonzoon was zelf niet thuis, zodat
mijn dochter de vermaningen en dreigementen van Mijnheer
Pastoor te verduren kreeg. Zij trok zich dat zo aan, dat zij er
onwel van werd. Zij is namelijk zwanger.
Ik kom thans vragen, of er op één of andere manier aan een
dergelijk optreden van een parochiehoofd een einde gemaakt
kan worden. Toen vorig jaar mijn oudste kleinkind langdurig
ziek was, zodat zelfs haar eerste Heilige Communie nog een
jaar uitgesteld moest worden, is Mijnheer Pastoor niet eenmaal
op bezoek geweest, terwijl hij op andere plaatsen, vooral bij de
meer gegoeden, zowat de deur van de stijl loopt.
Denkt U alstublieft niet, dat ik U dit schrijf, omdat ik iets
tegen het geloof heb. In het geheel niet. Ik ben zelf goed
roomsïkatholiek en verlang niet anders dan dat ik mijn gods*
dienstige plichten mag waarnemen.
Ik schrijf U dit vooral als wethouder, omdat ik het betreur, dat
door het drijven van de plaatselijke geestelijke overheid den
goedwillenden arbeiders verboden wordt voor zichzelf op te
komen en te zorgen."
Wij hebben deze brief ook gepubliceerd in de dagbladen van „De
Arbeiderspers", zodat velen onzer lezers reeds kennis van deze zaak
zullen hebben genomen. Maar al kan vaak de dagbladpers de taak
variieen weekblad overnemen, in dit geval menen wij toch, dieper,
op ae zaak in te moeten gaan.
*
Wat blijft er over van de christelijke geest, zoals wij die in de
aanhef van dit artikel met enkele woorden aanduidden, wanneer
men Christus' zending opvat op de wijze van bovengenoemden
pastoor? Wat is er overgebleven van de naastenliefde, van de dee*
moed, van de goedheid en van het mededogen? Niets! Wij vinden
slechts een star clericale bureaucratie en het verwaarlozen van een
mens, terwille van het bevel der bisschoppen.
Nu zijn wij hoegenaamd niét van plan, om een debat te beginnen
over de discipline in de katholieke kerk. De kerk is autonoom op
haar gebied en wanneer de katholieken ervan overtuigd zijn, dat zij
zich bij voorbaat moeten neerleggen bij hetgeen het kerkelijke
bestuur verordineert, zonder dat men zich ook maar enigszins af»
vraagt, wat de mening der gelovigen is, dan is dat uitsluitend de
zaak der katholieken. Zij doen afstand van het recht op eigen
mening, vrezen zelfs een eigen' mening en verklaren dus zichzelf
onmondig op geestelijk terrein.
Nogmaals, hierover is geen discussie mogelijk. Ieder moet dat voor
zich weten. Geestelijke vrijheid is een levensbehoefte voor ieder
ontwikkeld volk en zo kan ook het Nederlandse volk niet leven,
niet werken, wanneer het zijn geestelijke vrijheid mist. Inmenging
van nietskatholieken. of zelfs van katholieken, die daartoe niet
bevoegd zijn op kerkelijk dogmatisch terrein, achten wij daarom uit
den boze. Doch evenzeer uit den boze achten wij het, wanneer de
katholieke kerk haar geestelijk gezag gaat gebruiken om de econo*
mische organisatie der arbeiders te bevoogden of zelfs te bestrijden.

U

it de brief, die wij hierboven aanhaalden, blijkt reeds, dat het
lidmaatschap van het N.V.V. een katholieken aïbeider geens*
zins afvallig maakt van zijn geloof. Wanneer dus de kerk een veto
uitspreekt over het lidmaatschap van het N.V.V. betekent dat, dat,
zij haar eigen gelovigen geestelijk geweld aandoet, want zij belet
hen als goede katholieken te leven.
Men weet, dat sinds jaren het lidmaatschap van het N.V.V. voor
katholieken verboden is. Indertijd was dat het geval, omdat het
socialisme als boeman voor alle katholieke arbeiders werd rond*
gesleept. Het vorige jaar bij de maatregelen ten aanzien van de
confessionele vakbeweging werd dit verbod hogeens aangedikt en
ditmaal gegrond op de overweging, dat het N.V.V. moest worden
beschouwd als een mantelorganisatie van de N.S.B., omdat het
onder leiding-van een nationaal*socialist was geplaatst. Wij hebben
deze motivering nooit overtuigend kunnen vinden. Wij hebben ons
zelfs afgevraagd, waarom de bisschoppen niet eenvoudig vastge*
houden hebben aan den ouden bekenden boeman. Waarom zou men
tenslotte iets in de ban doen, dat al in de ban is? Op die manier
verwekt men alleen maar twijfel aan de betekenis van de banvloek.
Wanneer immers een bestaande ban aangedikt moet worden met
een tweede, zou men zich kunnen .afvragen of die eerste dan wel
betekenis heeft gehad.
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En bovendien, er zijn in Nederland de laatste jaren wel meer insti*
tuten onder nationaal»socialistische leiding gezet. Instituten, die
zeer wel zouden kunnen werken zonder de hulp van katholieken.
Neem bijvoorbeeld de radio. Alle radioverenigingen zijn indertijd
tot een gedwongen samensmelting gebracht in een staatsbedrijf
onder uitgesproken nationaaUsocialistische leiding. Toch hebben wij
nooit vernomen, dat het de katholieken op straffe van weigering
der Sacramenten verboden is, naar de radio te luisteren, — ja, zelfs
niet om in dit nieuwe omroepbestuur een werkzaam aandeel te
nemen! Toch zijn tal van functies bij de gereorganiseerde omroep
toevertrouwd aan voormalig personeel Van de K.R.O. Wij zien
hierin een zeer sterke afwijking van de houding ten aanzien van het
N.V.V., een afwijking, die des te opvallender is, omdat veel meer
dan het N.V.V. de omroep zich beweegt op geestelijk terrein. Het
N.V.V. heeft niet de pretentie geestelijke stromingen te propageren.
Het bemoeit zich alleen met de sociale en economische belangen
van de arbeiders. Deze belangenbehartiging geschiedt onpolitiek en
op een wijze, die er ondanks de banvloek der bisschoppen duizenden
katholieken toe gebracht heeft, niettemin lid van het N.V.V. te
worden. Bij de omroep is dat geheel anders; daar hebben we te
.maken met een instelling, die overeenkomstig de nationaal»socia*
listische opvatting van de staatstaak 'zich rechtstreeks mengt in de
strijd der ideeën. Wij zien dus bij de omroep katholieken, mede*
werkend aan de propaganda'voor het nationaal-socialisme en toch
— wonderlijk feit — vinden de bisschoppen daarin geen aanleiding
om deze katholieken te verbieden aan de omroep mede te
werken....
^
Hoe nu? vragen w4j. Richten de bisschoppen zich tegen het natie»
naaUsocialisme, of doen zij dat uitsluitend tegen het N.V.V.? Uit
hun houding, die klaarblijkelijk tegenover de omroep een geheel
andere is, dan die tegenover het vakverbond, blijkt overduidelijk,
dat hun bezwaar tegen het N.V.V. zoals dat geformuleerd is in hun
brief van vorig jaar, geen steek houdt. Zij hebb.en slechts de
gelegenheid aangegrepen om de groei van het N.V.V. te belem»
meren, niet vanwege de nationaal»socialistische topleiding, doch
vanwege de angst, dat katholieke arbeiders in één verband samen*
gebracht zouden worden met andersdenkenden en zo aan de disci*
pline van de kerk op niet»geestelijk gebied zouden ontsnappen.
Het gevolg daarvan zijn zulke onmenslievende daden, als waarvan
onze briefschrijver getuigt. Zij leiden er rechtstreeks toe, dat de
kerk haar taak van mensenliefde opvat als een koddebeier, die met
een knuppel in de hand de prikkeldraadversperringen, welke tussen
de verschillende bevolkingsgroepen in ons land zijn opgetrokken,
tracht te bewaken.
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et is Pasen. De nieuwe lente breekt onweerstaanbaar uit, on»
danks de felheid van de winter, die bijkans van geen wijken
wist. Het is Pasen en wij vieren de wederopstanding van de geest;
van de onsterfelijke geest, die ons in de Kerstnacht de boodschap
meegaf: „Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen". Ieder
moet op zijn gebied ernaar streven om de Kerstboodschap, waar*
mee we de winter ingingen, waar te maken als het leven opnieuw
ontluikt. Doch wat doet de Pastoor? Hij wenst de vrede niet. Hij
vindt in de mensen geen welbehagen. Hij werkt met de geestelijke
plak op dezelfde wijze, waarmee een zevêntiende»eeuwse school»
meester een overeenkomstig„houten tuchtmiddel hanteerde. Tucht,
onderwerping, slafelijk volgen van de bisschoppen op ieder terrein,
het mét kadaver=discipline uitvoeren van de bevelen der bis»
schoppen, die klaarblijkelijk uitsluitend zijn gegeven om de wereld»
lijke macht van de kerk te handhaven,. — ziedaar, wat het politieke
katholicisme op dit ogenblik laat zien!
,
De behartiging der belangen der arbeiders is een dagelijkse nood»
zaakT'Evenmin als wij zouden kunnen leven, wanneer de bakker en
de melkboer weg bleven, even hinderlijk als een wegvallen van
de diensten van gas», electriciteit» en waterleidingbedrijf, even fataal
zou voor de arbeiders zijn het verdwijnen van een machtig, onaf»
hankelijk, goedbestuurd lichaam, dat' dag in dag uit het levenspeil
van de arbeiders in Nederland verdedigt. Juist op het ogenblik, nu
de kosten van levensonderhoud sneller stijgen dan de inkomsten en
de noodzaak van algemene sociale voorzieningen daardoor hand
over hand toeneemt, is de arbeid van onze vakorganisaties onmis»
baar. Als wij de houding van den bovenbedoelden pastoor toetsen
aan deze onmisbaarheid, dan kunnen wij voor zijn-hardhandige
geestelijke dwang slechts een woord vinden, dat wij liever niet neer*
schrijven. Doch tegelijk wéten wij, dat met dergelijke middelen een
levenskrachtige organisatie wel gehinderd, maar niet vernietigd kan
worden.
Het N.V.V. behoeft zich van de inmenging der bisschoppen op een
terrein, dat niet het hunne is, niets aan te trekken, doch dat daar*
door de katholieke arbeiders zelf in hun geloof worden gedwars*
boomd is naar ons gevoel een zaak, die de katholieke kerk zwaar
op het geweten moet liggen. Als de kerk geen andere Paasbood*
schap heeft te geven dan: „het. N.V.V. uit of het vagevuur in", dan
geloven wij, dat die kerk niet alleen schromeliik te kort schiet, maar
ook een misbruik van macht maakt, dat zich uiteindelijk tegen
haarzelf zal keren.
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Soaa/e verwaarlozing
in een Betuws dorpje

E

en weekblad is ge'en instelling voor sociale zorg. Doch dat neemt niet weg,
dat'onze redactie zich inspant om hulp te geven, wanneer haar gevallen
ter ore komen, die hulp noodzakelijk maken. Dikwijls kan worden volstaan
met verwijzing naar verschillende andere instellingen van het N.V.V., zoals
de Bureau's voor Rechtsbescherming, doch het gebeurt ook, dat wij' kennis
krijgen van toestanden, die door het N.V.V. zelf niet kunnen worden verbe-

terd. Zo'n geval deed zich ongeveer veertien dagen
geleden voor, toen wij een brief kregen uit het
Betuwse plaatsje Zoelmond waar een arbeidersvrouw
maandenlang ziek te bed lag zonder dat de plaatselijke medicus of de autoriteiten iets deden om
afdoende verbetering in dit gezin te brengen.
Het was de man van deze vrouw, die ons schreef.
Hij wist niet meer wat te beginnen;' hij wilde zelf
graag gaan werken in de noordoostpolder, kon zijn
vrouw echter niet onverzorgd achterlaten en bleef
daardoor met niets dan kommer en zorg in het
verschiet in zijn liefdeloos dorpje hangen.
Dit was een geval waar snelle hulp geboden moest
worden. Publicatie in „Arbeid" zou een mogelijkheid
zijn geweest om er de aandacht op te vestigen, doch"
ons weekblad moet zolang voor de verschijning, op
de pers worden gelegd, met het oog op de grote
oplaag, dat daarmee te veel tijd gemoeid zou zijn
geweest.
Gelukkig echter beschikt het N.V.V. ook over dagbladen en zo konden wrj dit geval ter onmiddellijke
opheldering doorgeven aan een spe,cialen verslaggever van „De Arbeiderspers". Een zeer groot percentage 'van de N.V.V.-leden zal dus wel reeds in „Het
Volk", de „Vooruit", de „Voorwaarts" of een der
„Volksbladen" gelezen hebben hoe verschrikkelijk
de toestand daar in Zoelmond was, maar aangezien
Foto's
het N.V.V veel meer leden telt dan „De ArbeidersPers" abonné's, geven wij hier nogmaals een samendie voor
vatting van de feiten.
zichzelf
De man. die ons schreef is een landarbeider, die
Sedert eind- November uitgevroren was. Hij ontving
spreken
ƒ 8.16 aan steun met een toeslag van ƒ 1.46. Van dit
bedrag moesten man en vrouw leven. Kinderen zijn
(Foto's Griek.)
er niet. I's zo iets al nagenoeg onmogelijk voor geaonde mensen, hoe oneindig moeilijker is de toestand
hiet, wanneer er ziekte in een gezin is. En ziekte-Was er daar in Zoelmond. De vrouw was als -meer dan drie maanden bedlegerig en volkomen hulpbehoevend. Kans op genezing nam voortdurend af,
tengevolge van de schrijnende armoede en van een volkomen tekortschieten
Vari de medische zorg. ..
Man eri vrouw waren zes jaar lang lid geweest van een Ziekenfonds. Maar in
de laatste maanden, met toenemende moeilijkheden was er een achterstand
Van ƒ 2.— in de premiebetaling ontstaan. Het echtpaar werd daarop geroyeerd
Hit het fonds, zonder dat iemand ook maar enigszins rekening hield met de
Omstandigheden, waardoor deze achterstand was ontstaan. Van de zijde van
öe gemeente werd naar de vrouw niet omgezien en de dokter bepaalde er zich
toe zo nu en dan eens een drankje teögeven.

redactie geschreven had, zouden deze wantoestanden voortgeduurd hebben.
De man stond als volwaardige grondwerker ingeschreven bij de Arbeidsbeurs
te Culemborg en wist, dat hij elke dag een oproep kon verwachten om aan het
werk te gaan, hetzij in de Noord-Oostpolder, hetzij in Duitsland^ Het is te
begrijpen, dat deze man met de grootste vrees de toekomst tegemeëT zag, want
wat zou er van zijn vrouw terecht komen, wanneer men hem wegriep? En
ging hij niet, dan hield zijn steun op. Intussen lag de vrouw volkomen uitzichtloos in het tochtige en vochtige huisje, dat onvoldoende kon worden verwarmd,
waar onvoldoende voedsel aanwezig was, waar onvoldoende aandacht aan
haar ziekte werd besteed en waar de verarming van week tot week erger werd.
Wanneer de bevolking van Zoelmond ook maar enigszins begrip van gemeenschapszorf had getoond, ware l>et niet nodig geweest, dat het N.V.V. zich met
dit geval moest bemoeien. Het is een schande voor de bevolking, dat er eerst
een klacht naar Amsterdam moest gaan, eer men ter plaatse begon te begrijpen, dat dergelijke toestanden onduldbaar zijn. Nauwelijks echter was de verslaggever met den fotograaf daar aan de Achterweg bij het onbewoonbaar
verklaarde woninkje geweest, of de dokter, die zich tevoren slechts zo nu en
dan liet zien, verscheen om de andere dag en plotseling blaakte iedereen in
het dorp van bereidheid tot hulpbetoon. Was dat schaamte? Of iets anders?
Wij hopen tiet eerste.
^D
Op de resultaten daarvan kon echter ook niet worden gewacht. Onmiddellijk
afdoende hulp was noodzakelijk en de redactie van „De Arbeiderspers" wendde
zich daarom tot „Winterhulp", die met haar „Nederlandse Volksdienst" heeft
gezorgd, dat de vrouw werd opgenomen in het Algemeen Ziekenhuis te Culemborg. Wij geven hier twee foto's, die het verschil laten zien. Eerst de toestand,
waarin de verslaggever de vrouw in de bedstede aantrof en vervolgens deze
zelfde vrouw in dé hagelwitte ziekenzaal te Culemborg. Welk een verschil en
welk een verademing moet het zijn voor de vrouw, die thans weet, dat voor
haar herstel wordt gedaan wat mogelijk is! Welk een opluchting ook voor den
man, die thans zonder bezwaar werk elders kan aannemen en die weet, dat
zijn vrouw beter zal worden verzorgd, dan in het dorp Zoelmond ooit het
geval zou zijn geweest!
De gemeenschap heeft dus thans haar plicht beseft en gezorgd dat dit slachtoffer van sociale verwaarlozing zo goed mogelijk
behandeld wordt. Maar daarmee is naar onze
mening deze zaak niet uit.
Wanneer de vrouw over enkele weken, of enkele
maanden, hersteld uit het ziekenhuis komt, zal zij
-weer terechtkomen in datzelfde afgekeurde krot, dat
tiaar gezondheid reeds jarenlang heeft ondermijnd.
Zal de vrouw daartegen bestand .zijn? Of zullen we
dan een herhaling krijgen van hetzelfde drama en
ie vrouw weer langzamerhand zien terugvallen tot
3e oude toestand?
Wie A zegt moet ook B zeggen En daarom, als men
de verantwoordelijkheid aanvaardt voor de gezondheid van de burgers, dient men ook maatregelen
te treffen om die gezondheid te beschermen. Voorkomen is immers altijd béter dan genezen en hier
hebben wij een geval, waarin deze uitspraak letterlijk opgaat. Opneming van de vrouw in een ziekenhuis^ dus voortreffelijk, maar tegelijkertijd wordt
het noodzakelijk om voor een betere woning te
zorgen en dat is iets, dat in deze tijd gemakkelijker
is gezegd dan gedaan. Men kan geen ijzer met
handen breken en men kan geen huizen bouwen,
wanneer er geen materiaal is. Maar er is altijd nog.
wel genoeg om verbeteringen aan te brengen en wij
menen dan ook, dat het de plicht van het gemeentebestuur is om de woning thans zo goed

mogelijk op te knappen. De gemeente-architect dient ervoor te zorgen, dat
het huis minder-vochtig wordt, dat de ramen en deuren niet tochten, dat
de slaapgelegenheid wórdt afgeschermd van de natte muur, kortom, dat de
bewoonbaarheid van het huisje zoveel mogelijk wordt verbeterd. Wij nemen
daarbij aan, dat, „Winterhulp", de instelling, die thans onmiddellijk bereid
Op deze bladzijde beelden wij het huisje af, waar deze vrouw lag. Een onbe- was Voor de vrouw op te komen, daarbij zal willen zorgen voor een "behoorwoonbaar 'krot, dat veertien jaar geleden reeds onbewoonbaar -werd verklaard. lijke inrichting van de woning, zodat de vrouw over enige tijd niet van de
toaar desondanks nog altijd als woning dienst moet doen. Deze „woning" bevat - onberispelijke bedden van het ziekenhuis terug zal keren in het schamele
één kamer, met als slaapgelegenheid een vochtige bedstede. Daar lag de vrouw beddengoed, dat in de vochtige bedstee .eenvoudig wegrotte. Sociale zorg mag
al meer dan veertien weken lang, toen de speciale- verslaggever van „De Arbei- geen gebaar-voor-één-keer zijn, geen vleug van menslievendheid zonder verderspers" haar opzocht.
dere belangstelling, maar moet zijn voortdurende aandacht en voortdurend
Op het. uur, dat de verslaggever bij het huisje aankwam, lag de vrouw geheel werken aan verbetering.
Mleen. Haar man moest stempelen en in de tijd, dat hij weg was, was er nie- Wij zijn voldaan over de onmiddellijke hulp, die geboden is, wrj zijn daar
öiand orrr*(}p te passen. Geen enkele vereniging in het dorp, noch het gemeen- dankbaar voor, doch wij zullen eerst tevreden zijn, wanneer een terugkeer van
tebestuur trok zich iets van het geval aan eri wanneer de man niet naar onze de oude beschamende toestand totaal onmogelijk is. gemaakt.

bestaande toegevoegd. En die ziet,
mits hij maar goed' oplet, dat ook bij
de \ organen, die, met- de uitvoering
zijn belast zich een verandering, een
evolutie voltrekt, die voor 'de toekomst goede moed geeft.
Zoveel goede moed zelfs, dat de
arbeider niet anders kan dan ten
volle meewerken om nog meer tot
stand te brengen, en nog meer rechtvaardige verlangens te verwerkelijken.
Dit is echter alleen mogelijk, wanneer iedere arbeider zoveel als in
zijn vermogen is, in positieve, dus
opbouwende zin meewerkt. Ook in de
sociale verzekering Dat komt. in de
practijk hierop neep, dat hij in
plaats van -een algemene en vage
critiek, van geval tot geval toeziet
of in dat bepaalde geval naar recht
en billijkheid wordt gehandeld. Zo
niet, dan zal hij er, ook in het belang
van zijn mede-arbeiders goed aan
doen, niet te berusten, _ doch met gebruikmaking van zijn beroepsrecht
van zijn wensen blijk te geven.
Wanneer het apparaat niet goed
functionneert, dan moet het verbeterd worden. Niet vernietigd.
En hiermee zijn we gekomen tot de
wijdere strekking van hetgeen we
betogen willen.
Waarlijk socialist zijn betekent: opbouwen, positief zijn, een doel voor
ogen stellen, en dit trachten te bereiken; En dit nu is alleen mogelijk
wanneer we duidelijk en vast omlijnd zeggen, wat we wel willen. Dat
wordt niet bereikt door alleen te
laten horen hoe we het niet wensen.
De houding van de socialistische
arbeiders mag nimmer die zijn van
een gedesillusionneerde, die als het
niet goed gaat af wil breken. Die
houding kan integendeel geen andere
zijn, dan een strijdbare.
Volgehouden op ieder terrein van
het leven, in naam van de socialistische maatschappij, die iedere
arbeider moet helpen verwerkelijken.
Zo bezien is het duidelijk, dat onze
taak een andere is dan het slaken
van de verzuchting, zullen we de
rommel maar niet opruimen.
Zo bezien kunnen we alléén opbouwen en verbeteren!

SOCIALE KRONIEK
DE RENTEKAART
fschoon de Raden van Arbeid
met hun- werkzaamheden op 3
O
December 1919, dus reeds ongeveer
drieëntwintig jaar geleden zijn aangevangen, zijn er voor vele arbeiders
met betrekking tot het werk van de
Raden nog heel veel problemen gebleven.
En niet alleen met betrekking tot het
werk van de Raden van Arbeid,
maar ook de verplichtingen die zij
ielf ten aanzien van de door deze
overheidslichamen uitgevoerde Verzekeringswetten hebben.
Een steeds weerkerend probleem is,
dat van de aanvraag van de eerste
rentekaart. Anders gezegd de aanmelding voor de Invaliditeitsverzekering.
,
Vele arbeiders-menen dat 'de aanmeldingsplicht berust bij den werkgever.
Dientengevolge wachten zij rustig af
— soms jaren, zoals de practijk te
zien geefï~~— zonder enige moeite te
doen om in het bezit van een rentekaart te komen, totdat het in vele
gevallen te laat is en zij de, leeftijdsgrens van 35 jaren waarboven geen
opname in de verzekering mogelijk
is. overschreden hebben.
Ook ouders van jeugdige personen,
die voor het eerst in betrekking
gaan, verzuimen vaak er zorg voor te
dragen, dat de wettelijke verplichtingen op dit punt -.worden nageleefd.
Inderdaad de wettelijke verplichtingen, want in de Invaliditeitswet
•wordt de verplichting tot aanmelding voor de verzekering niet op den
werkgever doch op den arbeider gelegd.
Uitdrukkelijk toch wordt vastgesteld, dat de arbeider die veertien
jaar, doch jonger dan 35 jaar is en
een loon geniet van ten hoogste
tweeduizend gulden per- jaar, zich
voor de Invaliditeitsverzekering heeft
aan te melden.
Wie zich van zijn taak op dit punt
niet kwijt, is strafbaar. Op zichzelf
is dit uiteraard reeds onaangenaam,
maar wanneer we bedenken, dat het
recht op ïnvaliditeitsrente eerst ontstaat, wanneer er tenminst» 150
zegels zijn geplakt, dan is het duidelijk, dat een tijdige aanmelding voor
de Verzekering ook daarom gewenst is
Hoe spoediger deze termijn van 150
weken uiteraard met goed beplakte
rentekaarten achter de rug is, hoe
beter Wanneer er dan nadien onverhoopt invaliditeit optreedt, kan tenminste met een gerust hart bij de
Raad van Arbeid worden aangeklopt.
Iets anders staat het, wanneer een
arbeider eenmaal in de verzekering
is opgenomen.
In dat geval is de werkgever evenzeer aansprakelijk voor de premiebetaling, als de arbeider foor het
aanbieden van zijn rentekaart.
Wordt er niet geplakt, dan kan de
Raad van Arbeid strafmaatregelen
nemen, zowel tegen werknemer als
werkgever.
Hier staat tegenover, dat de werkgever zich tegen deze onaangenaamheden kan vrijwaren doordat de. wet
hem voor het uiterste geval-een middel aan de hand doet
Wanneer een verzekerde arbeider
geen rentekaart aanbiedt, is de werkgever namelijk niet verplicht het
loon te betalen tot het moment, dat
de werknemer zijn rentekaart aanbiedt.
De arbeider, die zijn eigen belang
goed in het oog houdt, zal het in de
practijk echter zo ver niet laten
komen, en door tijdige overlegging
van zijn rentekaart zichzelf en zijn
patroon veel overbodige moeite en
zorgen besparen.
Zorg voor uw ziekengeld
Dezer dagen werd ons een geval ter
beoordeling voorgelegd, waaruit weer

eens duidelijk bleek, hoe belangrijk
het is, dat ieder die enige uitkering
ingevolge een verzekeringswet ontvangt, zich ook persoonlijk afvraagt
of de gedane uitkering juist is, dat
wil zeggen in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen. %
En dat niet, omdat er wantrouwen
jegens de betrokksn verzekeringsorganen behoeft te bestaan, doch
eenvoudig om misstanden te voorkomen, en vergissingen uit te sluiten.
Het betrof hier een uitkering van
ziekengeld aan een bouwvakarbeider.
Nu bestaat, zoals bekend zal zijn,
voor de bouwvakarbeiders een afwijkende regeling voor de berekening
van het hun toekomend ziekengeld.
Zo geldt b.v. als basis voor de berekening, voorzover sprake is van
een uurloon geregeld bij collectieve
arbeidsovereenkomst, dat uurloon.
Werkt echter de arbeider in een
andere gemeente, dan die waarin hij
woont, en is het ' uurloon voor de
woongemeente «Oger dan het uurloon, zoals dat is vastgesteld voor de
werkgemeente, dan krijgt hij uitgekeerd naar het loon van de gemeente, waar hij woonachtig is, met
dien verstande," dat niet uitgegaan
zal worden boven het" werkelijk verdiende loon.
Inmiddels kan dit voor • den betrokkene toch een belangrijk verschil opleveren.
In het door ons bedoelde geVal nu,
was de betrokken arbeider echter geheel niet met de boven weergegeven
bepaling bekend, en zonder rekening
te houden met het uurloon van
de collectieve arbeidsovereenkomst,
meende hij zonder meer aanspraak
te kunnen maken op 80 pet. van het
werkelijk verdiende loon. .
Eén nader onderzoek bij de Bedrij f svereniging ingesteld, leerde het volgende:
Het uurloon voor de gemeente, waar
verzekerde werkte was inderdaad
lager, dan dat van de gemeente,
waar hij woonde. En dientengevolge
had de Bedrijfsvereniging dan ook
uitgekeerd naar het hogere uurloon
van de woongemeente.
In zoverre had de arbeider dus ongelijk. Niettemin ikwarn hij in aanmerking voor een hogere uitkering.
De Bedrijfsvereniging' had n.l één
ding over het hoofd gezien De gemeente waar de arbeider werkte —
een kleine „randgemeente" was geruime tijd tevoren reeds geannexeerd, door een van de grote
plaatsen, waar deze gemeente aan
grensde.
De Bedrijfsvereniging had dus bij
de bepaling van het ^loon met deze
grote gemeente rekening te houden.
En in deze grote gemeente was het
uurloon uiteraard hoger Zelfs hoger
dan in de woongemeente van den
arbeider.
Deze had zich dan ook bijna, door
een kleine onnauwkeurigheid van de
Bedrijfsvereniging en n.l. het niet
tijdig veranderen van de gemeentenindeling van Nederland — een deel
van het hem toekomende ziekengeld
zien ontgaan.
Thans werd, zoals begrijpelijk is het
geval recht gezet in het belang van
den betreffenden arbeider.
Duidelijk kornt echtei, zoals wij
reeds zeiden, naar voren hoe goed
het is. dat ook de belanghebbende
zich er rekenschap van geeft of hij
ten volle krijgt, wat hem toekomt.

CRITIEK
r zijn nog altijd mensen, die oni
een of andere reden geneigd zijn
met het badwater, tevens het kind
weg te gooien. Zulke mensen treffen
we ook wel eens aan. onder de arbeiders, die reden hebben, of menen te
hebben hun hart eens te luchten in
de tarieven, die ze ons schrijven.

E

Zo ontvingen we dezer dagen een
brief van een arbeider, die blijkens
zijn ontboezemingen de sociale verzekering — en dan meer in het bijzonder de niet de uitvoering belaste
organen — geen onverdeelde sympathie toedroeg, ja zelfs zo ver ging,
dat hij dé verzuchting slaakte of
het niet goed zou zijn, dat deze
a-sociale instellingen voorgoed opgeruimd werden, o.a. omdat toch ongeveer 70 pet. aan de strijkstok blijft
hangen, terwijl een arme drommel
met / 3.— ouderdomsrente genoegen
moet nemen.
Gaarne 'vernam ik, zo schrijft hij
aan het eind van -zijn brief uw zienswijze.
Welnu, dat kan gebeuren. Wij zijn
het met dezen briefschrijver en met
de anderen, die min of meer denken
gelijk hij. niet eens. We behoeven
het op» dit ogenblik gelukkig ook
niet meer met hem eens te zijn.
Wij willen graag toegeven, dat er in
het verleden wel aanleiding geweest
is tot ernstige critiek op de uitvoerende organen bij de sociale verzekering. Wij gaan zelfs zover te beweren, dat een ideale toestand zelfs
op dit ogenblik nog verre van bereikt is. Daarin aanleiding te vinden iets te doen of iets te verlangen,
dat er toe zou leiden, dat de „hele
rommel" „ opgeruimd wordt gaat
echter lijnrecht tegen onze opvatting, en als wij het goed begrijpen
zelfs tegen de opvatting van onzen
briefschrijver en zijn geestverwanten
in.
Uit heel de brief, dus uit de gehele
gedachtengang komt — zoals meestal in dergelijke gevallen, wel duidelijk naar voren wat de schrijver af
wil breken, dus wat hij niet wil,
maar hij geeft zo min als vele anderen aan wat hij wel wil. dus wat hij
in de plaats er van wil stellen. Wat
hij wil opbouwen.
Het zou misschien niet zoveel moeite
kosten naar een psychologische
achtergrond te zoeken. Er zijn nu
eenmaal mensen — en het zijn
waarlijk niet altijd de slechtste, die
eerder geneigd zijn „neen" te zeggen
dan „ja".
Het gaat hier echter niet om psychologische problemen, die we dan
ook gevoegelijk later rusten. Het
gaat hier in de eerste plaats om de
sociale verzekering, en in de tweede
plaats over de houding die de arbeider in 't algemeen heeft aan te
nemen in vraagstukken van maatschappelijke en sociale aard. die zijn
belangen raken.
Zoals gezegd, wij delen de opvatting van den briefschrijver niet. Wij
zijn integendeel van mening, dat het
mede door de strijd van de socialistische 'arbeiders in zoveel jaren
moeizaam opgebouwde verzekeringsanparaa/t behouden moet blijven. Ook
in de toekomst om dan in het belang van de volksgemeenschap zich
hoe langer hoe meer te kunnen ontplooien.
Stel. dat het mogelijk was het thans
bestaande apparaat te liquideren?
Zou men niet genoodzaakt zijn een
soortgelijk apparaat, wellicht onder
een andere naam opnieuw weer op
te bouwen?
Wie een open oog en open oor heeft
voor wat heden tot stand wordt ge- •
bracht op het gebied van de sociale
verzekering, kan niet anders dan erkennen, dat met gebruikmaking van
de beschikbare middelen de sociale
verzekering in alle geledingen practisch gemaakt Wordt, wat ze princfpieel reeds was. een hecht fundament
voor het economisch leven van de
arbeiders.
Die ziet dat de ƒ 3.— ouderdomsrente, reeds- thans geen f3.— gebleven is, die ziet ook andere uitkeringen verhoogd, en nieuwe aan de
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KRONIEK VAN DE ARBEID
De Persdienst van het N.V.V. schrijft datum af het lidmaatschap aanvangt: 1000-tal reproducties van goede Ne- Schleswig-Holsztein (Kiel) — Hambiug
ons:
Van de datum van inschrijving af derlandse schilderstukken ter ver- (Hamburg) — Mecklenburg (Schwerin):
Brink, Gauwaltung der DAP, Hamburg,
Zoals reeds werd bekend gemaakt, heef-t men dan, na terugkeer in Ne- fraaiing der kampen voor verzending J.
I, Besenbinderhof 57, tel. 241481, app. 38ï>.
zijn door het Duitse Arbeidsfront en derland, alle rechten, welke de orga- gereed gemaakt worden.
Hannover-Süd — Braunschweig (Hantiohet Reichsarbeitsministerium in Duits- nisatie volgens haar reglement bij
ver) — Hannover-Ost (Lüneburg): G.
Daar
er
een
aantal
Nederlandse
arbeiland enerzijds en het Nederlands werkloosheid, ziekte, overlijden enz.
van Oosterum, Gauwaltung der DAP,
ders
in
Duitsland
werken,
die
niet
in
Verbond van Vakverenigingen ander- aan haar leden toekent. Om deze
Hannover,
Nicolaistr. 7. tel. 52261, app. 156.
Weser-Ems (Oldenburg): C. L. A. Paarzijds overeenkomsten afgesloten be- rechten bij terugkeer in het vaderland kampen zijn ondergebracht, doch die
op
kamers
wonen
enz.
kan
het
zijn
dekamp, Gauwaltung der DAP, Oldentreffende de sociale en culturele ver- te verkrijgen, moet men te zijner tijd
burg.
zorging van Nederlandse arbeiders, bij zijn organisatie het lidmaatschaps- nut hebben, dat.de familie in NederWestfalen-Süd (Bochum) — Westfalenwerkzaam in Duitsland.
boekje van het D;A.F. en het bericht land van deze arbeiders hen op de Nord
(Munster) — Essen (Essen): M.
Na de oorlogshandelingen in Mei 1940 van inschrijving indienen. Men krijgt hoogte houdt van bovenstaande Planting, Gauwaltung der DAF, Essen,
toch heeft de bemiddeling van Ne- daarvoor dan in de plaats het lid- nieuwe regeling en hen verwijst naar tel. 52141, .app. 383.
derlandse arbeiders naar Duitsland maatschapsboekje van zijn organisa- de adressen, waar zij een aanmel- Düsseldorf
(Düsseldorf) Köln-Aachen.
een sterke uitbreiding ondergaan. Op tie, dat dus zolang men in Duitsland .dingskaart voor het N.V.V.-lidmaat- (Köln) — Moselland (Koblenz): S.
grond daarvan werd de oplossing van werkt óp het vakbondskantoor blijft schap kunnen aanvragen. Wij gevan Planting. Gauwaltung der DAP, Köln, An
derhalve hieronder deze Duitse adres- der Dominikanern 2
het vraagstuk van de verzorging van bewaard. Dit evenwel alleen, indien
Bayer. Ostmark (München) — Augsburg
deze arbeiders steeds dringender. Dit men op grond van een geldige reden sen.
(Augsburg) — Bayreuth (Bayreuth) —
heeft er toe geleid, dat reeds in Juni üe dienstbetrekking heeft verlaten en Het bijkantoor van het N.V.V. in Ber- Neurenberg
(Neurenberg) — SüdetengaU
1941 de eerste besprekingen - werden tot aan zijn ontslag de bijdrage aan lijn: Verbindungsstelle des N.V.V. in
(Reichenberg) — Sachsen (Dresden):
, geopend om te komen tot een over- het D.A.F, regelmatig heeft ^betaald. der Deutschen Arbeitsfront, Betreuung A. Schicks, Gauwaltung der DAF. Müiieenkomst tussen het D.A.F, en het Wat de culturele verzorging betreft Niederlandische Arbeitskrafte. Neue chen.
N.V.V., waarbij de regeling van de kan voorlopig worden medegedeeld, Grünstrasse 10—11, Berlin S.W. 68.
Nieder-Schlesien (Breslau) — Over-Schle' sien (Katowitz) — Wien (Wien) — Nieverzorging der Nederlandse arbeiders dat wekelijks een 18.000-tal tijdGAUVERBINDTJNGSMSNNER DES
der-Donau — Steirmark (Gras/:) — OberN.V.V. b/d GAUWALTONGEN DER
zou worden vastgelegd. Hoewel deze schriften aan de verschillende kamDonau (Linz) — Salzburg (Salzburg) —
DAF
regeling in principe tot stand kwam, pen zullen worden toegezonden, t.w. Gau
stuitte zij bij de practische uitvoering 3000 ex. „WIJ", 3000 ex. „Unicum", Karlsruhe (Karlsruhe) — Bayer. Pfalz Karnten (Klagenfurt) — Tirol (Inns(Neustadt) — Hessen/Nassau (Prankfurt) bruck): J. C. Kruyff, Gauwaltung der
op moeilijkheden — vooral op grond 30pO ex. „Hamer", 3000 ex. „Wereld in —
Würzburg (Würzburg) — Würtemberg DAF, Wien, Drachengasse 3II lOa
Van het feit. dat in Nederland de Beeld", 3000 ex. „Panorama", 3000 ex.
Berlin-Brandeburg: L. J. Stakenburg,
(Stuttgart):
werkloosheidsverzekering uitgevoerd
„De Prins". Verder zullen wekelijks L. Th. A. van Lierop, Gauwaltung der
Gauwaltung der DAF, Berlin S.O. 16,
wordt door de vakbeweging met sub- 20.000 ex. van een speciale uitgave DAF, Prankfurt a/M. Tel. 20024, neben- Michzelkirchplatz 1/4
tel. 670013,
sidie van overheidswege — zodat een van „Arbeid" verzonden worden, ter- stelle 173.
app. 274.
gehele herziening van de grondslagen wijl een aantal abonnementen op „Het Kur-Hessen (Kassei) — Thüringen (Wei- Betreuung niederl. Frauen und Madchen
dezer regeling moest plaats vinden. Volk" reeds thans worden gedistri- mar) — Halle-Merssburg (Halle) — Mag- in Deutschland: Frl. D. de Jong Gauwaltung der DAF, niederl. abt., DüsselZodoende is men gekomen tot een bueerd, welk aantal langzamerhand deburg-Anhalt (Magdeburg) — Pommeren
<
(Stettin) — Wartegau (Posen — Danzig dorf, Stromstrasse 8, tel.. 10951.
tweeledige oplossing:
tot 20.000 zal oplopen. 200 bibliothe- (Danzig) — Ost Preussen (Königsber- Betreuung niederl. Schiffer -in Deutsch1. een overeenkomst tussen het D.A.F, ken, elk omvattende een 80-tal boe- gen): D. J. Velderman, Gauwaltung der land: Joh. Makkink, Gauwaltung der
en het N.V.V. betreffende de verzor- ken» zijn verzonden ter verdeling over DAT, Magdeburg, Ratswaageplatz 1/4, DAF, Hauptabt. Arbeitseinsatz. Duisburgging van de Nederlandse arbeiders, de verschillende kampen, terwijl een tel. 23881.
Ruhrort, Dammstrasse 29.
werkzaam in Duitsland;
2. een overeenkomst tussen het Reichsarbeitsministerium te Berlijn en het
deze voorstelling in vele opzichten
N.V.V. betreffende vergoeding van
zeer geslaagd is en dat de verschakosten der werkloosheidsverzekering.
lende elementen van de opera in onAls gevolg hiervan is een bijkantoor
derling verband goed tot hun recht
van het N.V.V. in Berlijn geopend en Sinds de oprichting van een eigen .druk sterk legde op het kunstwerk
kwamen. Er is altijd wel een en ander
zijn zowel op het hoofdkantoor van Nederlands opera-gezelschap in het als geheel, gingen de wegen van de meer te roemen' dan de rest en er is
het D.A.F, in Berlijn als in de ver- kader,^an het Gemeentelijk Theater- Duitse en Italiaanse opera en van de altijd wel op onderdelen wat aan te
schillende Gauen Nederlandse mede- ^bedrijf te Amsterdam, mag de opera
onder invloed van deze beide ont- merken. Wij willen ons in dit opzicht
werkers van het N.V.V. aangesteld, om zich in Nederland in een toenemende stane werken, uiteen.
echter liever aansluiten bij de opde sociale en culturele belangen van 'belangstelling verheugen. /
Bij de Italia/tmse opera ligt in het vatting van het kunstwerk als gede in Duitsland werkzame Nederland- Voor het tot stand komen van dit ge- algemeen het zwaartepunt dusdanig heel en constateren, dat dit een voorse arbeiders te behartigen.
zelschap hadden wij hier, afgeschei- bij de af z onder lijke muzikale stelling was, die ook voor de toekomst •
Alle arbeiders, die lid zijn of worden, den van het af en toe een énkele gedeelten, dat daarbij applaus onmid- goede verwachtingen van onze eigen
van het D.A.F., kunnen zonder enige maal optreden van buitenlandse ge- dellijk na een geliefde aria, dat dus
opera rechtvaardigt.
kosten tevens lid worden van het
zelschappen, jaarlijks slechts enige het geheel 'onderbreekt, volkomen Alleen het vraagstuk van de vertaling
N.V.V.. Zij moeten zich daartoe aan- voorstellingen van de Italiaanse past en men er dan ook geen bezwaar
— door een werkelijken dichter —
melden, ook zij, die reeds lid van het Opera én van de W'agner-vereniging. in ziet na een dergelijk applaus het
blijft dan nog urgent.
N.V.V. zijn. Aannfeldingskaarten zul- Deze beide vormden twee' uitersten betreffende
gedeelte te herhalen. Terwijl bij de opera de muziek het
len onder de arbeiders worden ver- wat betreft hun karakter en hun Hoofdzaak is en blijft hier het „bel •alles
beheersende
uitgangspunt
spreid. Na ontvangst van de kaart publiek. De Italiaanse Opera leefde canto", dat vooral als afzonderlijke vormt, is het „Comedie-Ballet" van
Wordt me,n ingeschreven als lid van hier op de volksliefde, de Wagnerver- prestatie wordt genoten en gewaar- Molière „De burg er-edelman" veel
het N.V.V. en wel bij de organisatie, eniging steunde artistiek en finan- deerd.
meer een samengaan van toneel,
volgens het beroep, waarvoor men cieel op de maatschappelijk bovenste Bij de opvoering van „Faust" door de dans, zang en muziek als gelijkwaardoor het Rijksarbeidsbureau werd laag van de bevolking. Dit onder- afdeling Opera van het Gemeentelijk dige, naast elkaar staande, elemenUitgezonden. Zij, die reeds georgani- scheid lag niet slechts in de prijs- Theaterbedrijf van Amsterdam bleek
ten.
seerd zijn, blijven evenwel in hun politiek., maar ook in de gehele op- deze tegenstelling der opvattingen De toneelhandeling is hier niet door
oude vakbond. De inschrijving geldt zet. De nieuwe Amsterdamse gemeende muziek bepaald en .als. zodanig
De hoofdstedelijke
opera
met terugwerkende kracht tot aan de telijke opera staat wat dit betreft duidelijk.
zuiver toneel, dat een geheel andere
stelt
het
kunstwerk
als
geheel
* datum, waarop men in Duitsland is ongeveer in het midden.
principieel voorop en heeft dan ook stijl van spelen vereist dan de opera.
gaan werken, doch uiterlijk tot op
J£en
beletsel
voor
werkelijke
populaherhaling van nummers verworpen. "De balletten en de zang vormen ook
29 September 1941.
riteit vormt bij deze opvoeringen nog
(ontspanOp zichzelf kan men dit als juist be- hier „divertissementen"
Zij, die reeds lid waren van het N.V.V. steeds het feit, dat men gemeend
ning), die weliswaar met de handeschouwen,
maar
het
had
tijdens
de
en lid zijn of worden van het DJV.F., heeft principieel de voorkeur te gehele voorstelling een lang niet stüle ling in verband staan, soms zelfs er
kunnen vrijstelling van contributie- moeten geven aan de oorspronkelijke strijd
ten gevolge, waarbij
het een werkelijk onderdeel van vormen,'
betaling verkrijgen met terugwerkende kracht tot aan de datum, waarop taal van het werk, waarmee Neder- publiek dat gedeeltelijk op de Ita- maar anderzijds toch ook weer vrij
• zij lid werde*h, doch eveneens uiterlijk land een uitzondering maakt ten op- liaanse traditie is ingesteld, met willekeurig zijn ingevoegd
tot op 29 September 1941. Mochten zij zichte van ongeveer alle landen, die applaus de voortgang onderbrak, dat Het geheel vormt-een „feest van zang,
of hun verwanten in Nederland na een eigen opera hebben. Vrijwel over- dan door een vaak even luid ssst- dans, muziek, lach en ironie, gedrageroep van de andere helft
tot gen ,door de prachtige muziek van
de datum der contributiebetaling toch al wordt in de eigen taal van het
zwijgen moest worden gebracht.
Lully", om de woorden van het pronog bijdragen aan, de tot het N.V.V. land gezongen en ook hier zou goed
Nederlands
waarschijnlijk
de
voorgramma van de afdeling Toneel van
De
populariteit
van
de
opera
is
stellig
behorende organisatie betaald hebte
ben, dan zal na terugkeer in Neder- keur verdienen boven b.v. slecht gelegen in de verbinding van muziek, het Gemeentelijk Theaterbedrijf
land voor een gelijk aantal weken de Frans, zoals wT dit van het koor in zang, ton.eel en dans, al heeft deze herhalen.
. combinatie vooral later veel tegen- Inderdaad voldeed de voorstelling
contributie worden kwijtgescholden. „Faust" te horen kregen.
onder leiding van Cor van der Lugt
Vanzelfsprekend- wordt eerst vrijstel- Dat de Italiaanse Opera, ondanks het stand gewekt. Onder invloed van het
Melsert uiterlijk wel aan deze omling gegeven als de contributie voor feit dat daarbij uiteraard in het naturalisme, waarbij alles zoveel
schrijving, maar het was helaas daarhet D.A.F. in Duitsland regelmatig ' Italiaans werd gezongen, toch in mogelijk „echt" moest schijnen, vond
bij toch te weinig Molière.
Wordt betaald. Landarbeiders, musici, Nederland sterk populair was, is een men het een onding, als 'iemand al
zingende lief heeft, haat of sterft en Molière wist als echte toneelman wel
onderwijzers, beambten, huispersoneel, verschijnsel, dat zeer nauw verband
alle middelen te gebruiken om zijn
binnenschippers, kustpersoneel enz., houdt met het wezen van de opera. men'zochUeen bevredigende oplossing
publiek, dat hij oja. vond aan 'het
die niet tot het D.A.F, kunnen worden Uitgangspunt bij elke opera is .de voor iets. dat, als het goed is, niet
Franse hof van de tweede helft van
toegelaten, kunnen- tot nader order muzie.k. maar van dit ene uit- om een „oplossing" vraagt.
toch lid worden van het N.V.V., even- gangspunt uit zijn toch twee wegen Dat dit gemakkelijk is, kan men de zeventiende eeuw, te behagen,
doch hij paarde daaraan toch ook
eens zonder contributie te betalen, mogelijk. Het zwaartepunt kan ge- geenszins zeggen. En het is vooral
een scherpte, levendigheid en warmte
resp. lid van het N.V.V. blijven en heel liggen bij het muzikale, wat be- minder gemakkelijk, naarmate het
(zijn personen hebben ook als hij hun
vrijstelling van
contributiebetaling treft de zang bij het „bel canto" (het geheel, tegenover de losse „nummers"
verkrijgen van de datum van inschrij- zingen üls zodanig), waarbij het ge- meer betekenis krijgt. De laatste be- zwakheden onbarmhartig in het zonheel als samenhang, vooral wat be- vredigen immers reeds, wanneer op netje zet toch altijd nog even een
ving af.
tragische ondergrond), die men bij
zichzelf goed gezongen wordt.
Na ontvangst van de aanmeldings- treft de inhoud, wordt achtergesteld
Wie, dit alles bedenkende, de voor- deze voorstelling, die bij alle rijkdom
kaart krijgen nieuwe leden bericht bij en waarbij de verstaanbaarheid er
stelling van „Faust" heeft genoten, toch eigenlijk, Jeeg" bleef, te zeer
welke «organisatie van het N.V.V. dus minder op aan komt, én op het
miste.
D. C. van der Poel.
2jj zijn ingeschreven en van welke geheel. Vooral sinds Wagner de na~ zal tot de slotsom zijn gekomen, dat

-Toneel, muziek, zang en dans
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ij onze tochten naar de steden, dat vervaardigd werd uit suikerrietwaar dit jaar door het NV V voor vezel; het is veelvuldig toegepast voor
het eerst een grote huisvlijt-actie plafonds en voor isolatie. Men heeft
•wordt gevoerd, is ons gebleken, dat er daarvoor thans ook al weer vele veronder de huisvlijt-beoefenaars nog vangingsmaterialen en deze kunnen
ajtijd een bijzondere vraag bestaat naast het originele celotex dienst
naar voorbeelden van niet te moei- doen" bij het vervaardigen van allerlei
lijke of te ingewikkelde werkstukjes, , gebruiksvoorwerpen Celotex moet
•waarvan de vervaardiging niet ge- altijd met enige voorzichtigheid worbonden is aan maanden van inspan- den behandeld; men kan een celotexnende en intensieve arbeid en vrije papierbakje niet op de rand van de
uren: werkstukjes tevens, die als ge- vuilnfsemmer leegkloppen; want dan
bruiks- of als siervoorwerp een plaats- zou het al heel spoedig beschadigen.
je kunnen krijgen in de woning van Celotex is te bewerken met een fijne
den maker Wij hebben kunnen con- zaag. een figuurzaag. een scherp mes
stateren, dat veel. wat in ons blad in of beitel. Rechte kanten kunnen we
dat opzicht reeds is gepubliceerd met het best- langs een lat met een mes of
bijzondere vaardigheid, kunde en ge- beitel snijden Met fijn schuurpapier
duld is vervaardigd, óók door hen, op een klos kunnen de kanten worden
wier dagelijkse arbeid, wier „vak" dus. afgeschuurd.
op een geheel ander terrein lag
Versieringen kunnen op celotex zeer
Zeker, we hebbén ook werkstukken mooi worden aangebracht met een
We hebben daarvoor
gezien, waarvan de vervaardiging brandstift
honderden uren arbeid heeft gevor- absoluut geen duur brand-apparaat
derd, echte „geduld werkjes" zoals nodig
men ze gewoonlijk betitelt, maar de Een paar heetgemaakte pak- en breigrote vraag blijkt'toch uit te gaan naalden, die door een kurk zijn genaar niet te moeilijke voorbeelden van stoken, kunnen ons uitstekende dienmoderne gebruiks- en siervoorwerpen. sten bewijzen. Meestal behoeven de
We geven daarom hier weer enige gebrande versieringen in het geheel
voorbeelden van werk en dit genre. niet gekleurd te worden; wil men ter
eenvoudige papierbakjes of prullen- verlevendiging toch enige kleur aanbakjes, te vervaardigen uit celotex en brengen dan doet -men dat uiterst
hout. pretentiejoze voorwerpen.*die. spaarzaam en men gebruike vooral
wanneer ze maar zorgvuldig worden geen kleuren, die sterk in toon af r
afgewerkt, een plaatsje waardig ge- .wijken van de kleuren van het hout
keurd zullen worden in iedere huis- en het celotex dus blauw, paars, vlokamer.
let, hardgroen.etc
Celotex is een decoratief materiaal. Fig. l. Een bakje van ongeveer 36 &

p dit fragment van de tweede
O
plaat van de I.V.I.O.-leermiddelendienst behandelt Hil Bottema een

bakje voor parinelappen. dat in de
keuken naast het fornuis kan worden opgehangen.
De grondvorm van dit voorwerp is
geïnspireerd op een oud Hindeloper
zwavelstokkenbakje, dat zich bevindt
in het Nederlands Openluchtmuseum
te Arnhem. In verband met het gebruik, dat ze van het bakje wilde
maken, moest de oorspronkelijke vorm
worden gewijzigd en tenslotte is er
bij het uiteindelijk resultaat niet veel
meer overgebleven van het inspirerend voorbeeld.
Het sierend element, n.l. de beide
vogeltjes op het achterplankje, werd
ontleend aan een gegraveerde ketelhaal uit het Rijksmuseum „Twenthe"
te Hengelo. Het onbegrijpelijke middenstuk van de oorspronkelijke versiering werd vervangen door een
bloemmotief.
Een tweede verslering, die In de plaats
kan komen van de beide vogeltjes
werd ontleend aan het Limburgseolielamp-haantje uit het Folkloristisch Museum te Asselt (L.).

40 cm. hoog en 17 a 20 cm. breed. We maakt. Van de binnenzijde schroeven
hebben nodig 4 spijltjes, lang 40 cm. •we de deklatten en het driehoekige
én 2i cm. In het vierkant van eiken- binnertlatje aan elkaar. Ook op deze
wijze krijgen we eeri stevig geheel. Bij
iepen of vurenhout.
Voor de verbinding der hoeken kun- fig. 2 brengen we de bodem aan als
nen we op verschillende wijzen te » de deklatten zijn bevestigd. Het binwerk gaan. Fig. 4 geeft de eenvoudig- nenlatje maken we zoveel korter, dat
de bodem er juist onder past.
ste manier aan.
Na de afwerking van de stijltjes en
het celotex, waarbij de stijltjes teyens
zijn gebeitst en/of gelakt, maken we
twee tegenovergestelde zijden van het bakje geheel gereed. We spijkeren met
rondkopnageltjes het celotex op de
stijltjes vast. Een kleine volgring
onder de nagelkopjes is zeer gewenst
voor het aantrekken.
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De vier delen van het bakje moeten
met de figuurzaag worden gemaakt
uit geschaafd vurenhout. De beide
driehoekige zijschotjes worden met
•dunne °5 mm.-schroeven op het achterplankje bevestigd en vervolgens
wordt het voorplankje met schroeven
vastgemaakt.
Het vurenhouten bakje kan geheel
blank blijven en alleen met celluloselak worden bestreken.
Het bakje kan oojj gekleurd worden
met plakkaatverf m pittige kleuren
en daarna worden gelakt.
De versiering kan ook worden ingebrand of gesneden worden.
Voorts geeft de ontwerpster nog
enkele suggesties om de vorm van het
bakje naar eigen smaak en inzicht te
wijzigen.

Fig. 4 geeft duidelijk aan op welke
wijze de celotex-platen worden bevestigd We kunnen ook gewone spijkertjes gebruiken en deze met een
drevel even wegtikken. De gaatjes
vullen we dan met geraspte celotex,
vermengd met kleurloze lijm. Vervolgens bevestigen we de beide zij. wanden Als de bodem, die we uit
5 mm. triplex maken, geed pas gemaakt is, spijkeren we er ~— zie fig. 5
— eerst de latjes onder; dan schuiven
we deze onder in de bak en spijkeren
vervolgens het latje aan het celo'tex
vast De bodemlatjes moeten bij het
vastspijkeren flink gesteund- worden.
Grepen worden aan de binnenzijde
vastgeschroefd op de wijze als in
fig 8 is aangegeven. Een volgringetje
is hier beslist nodig.
Fig 2 geeft een ander model, zonder
pootjes; de maten zijn gelijk aan die
van figuur l, dus 36x18 of 40x20. De
celotexplaten worden.hier (zie fig. 6)
. tegen elkaar gespijkerd Om de dikte
van het celotex te breken'wordt hier
een kwartrond latje — liefst donker
gebeitst — tussen de platen gelijmd.
De grepen -'zijn hier geheel rond; we
gebruiken daarvoor een gedeelte van
een ronde lat of van een_ bezemsteel.
Onder het bakje worden 'vier houten
ballen geschroefd, evént. te vervangen door twee ronde latten, iets
zwaarder dan de handgrepen. We
kunnen de constructie ook uitvoeren
als in fig. 7 is aangegeven: de celotexplaten sluiten tegen elkaar. Aan de
binnenzijde maken we een driekante
lat en aan de buitenkant brengen we
dekkende hoekstijlen aan. rond of
vierkant, waarin een sponning is ge-

Fig. 3 Is Iets lastiger, omdat de wanden schuin staan — hoogte ± 30 cm.,
bovenbreedte 18 cm., onder 13 cm. -of
hoogte 40 cm., boventtreedte 24 cm.,
onder 18 cm.
De celotexplaten woeden bevestigd als
fig. 1.
De bodem wordt van de bovenzijde
Ingeschoven.
Aan de onderzijde Is hier een plint
aangebracht van triplex, dat donker
gebeitst wordt en Iets Inspringend aan
de stijltjes wordt bevestigd. Ook bij
dit model zijn allerlei variaties te bedenken met kwartronde deklatjes, als
bij fig. 2. met geheel andere handgrepen of door het aanbrengen van
deklatjes op de bovenkant over het
celotex, waardoor het geheel steviger
wordt en mooier Is afgewerkt Deze
deklatjes behoeven niet over de gehele bovenkant té lopen; we kunnen
ook volstaan met een gedeeltelijke
afdekking.
Fig. 10 geeft weer een ander idee. In
fig. 9 Is de bevestiging van de klossen
getekend. Deze worden gemaakt van
eikenhout of iepenhout.
Tenslotte geven we In de fig. 11. 12 en
13 nog een paar ontwerpjes van
papierbakjes, die geheel uit hout —
triplex, vurenhout, iepenhout of ld.
— kunnen worden vervaardigd.
Als we mooi gevlamd hbut gebruiken,
kunnen we deze bakjes geheel blank
laten en alleen vernissen met cellu- '
lose-lak
We kunnen de bakjes ook schilderen
In twee kleuren met lakverf, we kunnen ze beitsen, old-finish schuren en
daarna vernissen of politoeren.
Zoals u bemerkt zijn er tallozq.variaties mogelijk. Persoonlijke smaak,
handigheid om met gereedschap om
te gaan én het beschikbare materiaal
zijn de factoren, die mede zullen bepalen, welke van deze bakjes — Indien u althans iets dergelijks wilt
maken — u zult gaan vervaardigen.
Veel succes bij uw arbeid én... véél
arbeidsvreugde.

€en öocialtót ban fce 17-fceeeuto
JAN L U Y K E N : schilderD

e vijfde April zal het 230 jaar geleden zijn, dat de beroemde
prentsnijder en dichter, Jan Luijken
het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Tot In het midden van de
negentiende eeuw gold hij naast
Vondel en Cats wel als de meest gelezen dichter van ons vaderland en
de meesterlijke proeven van zijn
prentkunst leven tot op heden voort,
in tal van reproducties, zowel op papier als van metaal.
Jan Luijken werd in 1649 als jongste
zoon van d'eersame Schoolmeester
Casper Christoffel te Amsterdam geboren. Teneinde een goed denkbeeld
te krijgen over de ontwikkelingsgang
van den zoon is het nodig, om het
een en ander van zijn vader te weten.
Deze was voor zijn tijd een onafhankelilke geest. Tijdens de godsdiensttwisten, welke toen in ons land
woedden, verliet hij de Remonstrantse kerk. om zich bij een nieuw kerkgenootschap aan te sluiten. Hij wilde
niet langer alles maar voetstoots aannemen, wat van de kansel verkondigd werd. Zo kwam het. dat zijn.
zoon. Jan Luijken niet gedoopt werd.
Casper Christoffel wilde onderzoeken
en twijfelen. Hij brak een lans voor
zijn minder met aards goed gezegende medemensen. Zo trachtte hij door
geschrift en wat wij nu zouden noemen socialistische levenshouding de
levensmogelijkheden van schepelingen, die niet genoeg verdienden om
vrouw en kinderen „de hongerige
buijck" te vullen, van oude dienstboden, die zich na stijf en krom gewerkt te zijn tot de bedeling voor
orfdersteuning moesten wenden, van
werklozen, daklozen en zwervers te
helpen verbeteren. Jan Luijken begon
zijn leven echter op andere wijze.
De jeugdige Jan werd na zijn schooljaren in de leer gedaan bij een schilder, waardoor hij in aanraking kwam
met kunstbroeders, die het leven niet
van de ernstige kant opnamen, zich
niet bezig hielden met problemen van
sociale of wijsgerige aard en liever
den vrolijken Frans uithingen in de
vele herbergen, waaraan Amsterdam
in die tijd ook al zeer rijk was. Toen
hij in diezelfde tijd door zijn verdiensten als dichter tevens nog opgenomen werd in een kring van losbollige
en loszedige poëten werd hij door de
overmoedige roes van zijn kunstbroeders en vooral van zijn kunstvriendinnen — waarvan één later zijn
vrouw zou worden — meegesleept en
was al spoedig de menslievende raadgevingen van zijn vader vergeten.
Op twee-en-twintlg jarige
leeftijd
werd zijn . eerste gedichten-bundel
uitgegeven: „Duijtse Lier", een verzameling minne-poëzie, waaruit wel
veel dichterlijk talent, maar geen
teken van een ernstige levensopvat-

[MEN.

(Reproducties naar afbeeldingen in
„Het Menselijk Bedrijf", door Jan
•en Gaspar Luyken.)
prentsnijder en heef t : veel met hem
samengewerkt.
Jan Luijken bleef op zijn oude dag
alleen over met de vrouw van Casper en haar zoon, op wier beiden
hij al zijn zorg en liefde overdroeg.
De kleinzoon inspireerde hem op zijn
hoge leeftijd nog tot de fijne kindergedichtjes van de bundel „Des Men~
sen Begin, Midden en Einde".
In het voorjaar van April 1712 liepen
de levensdagen van dezen kunstzinnigen en fijn-zinnigen man ten einde.
De vijfde April blies hij zijn laatste
levensadem uit.
Voor het nageslacht bleef het kostelijk product van zijn vruchtbare
geest, een tiental bundels poëzie met
proza, waarvan de bekendsten zijn:
„Het menselijk Bedrijf", Des Mensen
Begin, Midden en Einde" en „Duijtse
Lier", alles versierd met de meester'lijk uitgevoerde etsen als lering en
troost bewaard.
De dichter, die het grafschrift voor
Jan Luijken schreef, getuigde van
hem:

: van: Ambachten,
KbfiftetiJiktïteermgen, enBedtywr^
O o v deel vangd ii i haa r Befpiege
,
Hét BeewL'wrijMen f en. 0oen* totLeewng > 2/oort Genwed:
'

„De zucht tot God en goed, in Lurj[kens hert aan 't blaaken,
Betoond in zijn gedrag, en print[kunst. en gedicht.
Verspreide dus haar' glans in 't zedig
[aangezicht,
Welks opslag elk met hem naar 't
[zelve lot deed haaken.
Gij, die zijn' werben steeds met lust"
[beschouwt, en leest,
Zie dikmaal dit gelaat, tot. aandrang
[voor Uw' geest."
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DE S C H O O L M E E S T E R
Maak medicyn Niet tot /enyn

Door letterkonst, zo hoog verheeven,
Is ons veel nut en heil gegeeven,
Dat ons de weg ten hemel toont:
Maer. om -het schuim van 't goud
te scheiden,
Is 't misbruik deezer konst te myden,
Op dat de wysheid ons bekroont.

ting te bespeuren viel. Toch dient
het den dichter als een grote verdienste aangemerkt te worden, dat hij de
voor deze tijd niet ongewone smakeloze aardigheden niet gebruikte, maar
zich vaak zeer teer wist uit te drukken, zoals blijkt uit de volgende strofe
van een hartstochtelijke liefdesbede.
„Kom westeioindje. dat de bladertjes
[doet beven.
En zieltjes zuchten helpt, als gij zoo
[naar en zacht,
Door duijzend telgjes heen, komt
[fluijsterende sweven,^
En zoetjes c/onzen, in het donk're^
[bos bij nacht-"
Dan komen er een zestal jaren, waarin men haast niets van den dichter
vernam. Vermoedelijk heeft hij toen
een zware geestelijke crisis doorleefd.
Voortaan vermijdt hij het lichte gezelschap. Een enkele bundel gedichten en prozastukken: „Jesus en de
Ziel", een verzameling van mystieke
en vroom-wijsgerige beschouwingen
was het resultaat van de ommekeer,
die zich in hem had voltrokken.
Niet langer verbleef hij in de herbe*-»
gen, maar zocht de eenzaamheid op
Van huis en natuur. Jan Luijken begon
zich bezig te houden met het lot van
zijn misdeelde medemensen. Dit streven werd gestimuleerd door de in-

vloed van den wijsgeer Jacob Boehme, een nieuwlichter van die tijd,
die o.a. ook den bekenden staatsman
Coenraad van Beunirigen tot zijn
aanhangers mocht rekenen.
Bij zijn vrouw, Maria de Oudens, die
hij in de poëten-4o-ing had leren kennen kreeg hij zes kinderen. Het schilderen had hij terzijde gelegd; met
zijn prent-^ en dichtkunst verdiende
hij genoeg, om de zijnen behoorlijk
te laten leven. Hij was zelf van mening, dat bezit eigenlijk diefstal was,
maar niettemin mochten zij zich
dank zij de zuinige huisvrouw iater
over hat bezit van een eigen huis
verheugen.
Maria de Oudens stierf reeds op 36jarige leeftijd en werd vrij snel in
de dood gevolgd door drie der kinderen.
In die'tij d is het Alleen de bezorgdheid van de dienstbode geweest, die
voorkwam dat Jan Luijken alles, wat
hij bezat, aan de armen weggaf ten
koste van het gezin. Meer dan eens
bevond hij zich in de grootste geldelijke nood, maar het was altijd weer
zijn trouwe dienstmaagd, die voor
het ergste geval een appeltje voor
de dorst had bewaard. Achtereenvolgens stierven ook nog twee andere
kinderen. De laatste, zijn zoon Casper. was evenals zijn vader een kundig

DE C H I R U R G Y N
't Hert eist te zijn verbonden.
Van doodeüjke wonden

Zo eenig lid verbrooken zy.
De meester moet 'er haastig by,
Op dat het wys'lyk word geneezen:
Maar of de reukelooze ziet
In spies en zwaard van zonden viel,
Daar schynt geen zioaarigheid te
weezen.

i; alle volken van het Europese continent wordt de ctng v
oo
door merkwaardige volksvermaken en kinderspelen,
lijke tijden en die ook thans nog voor vele bevolkiv^pen
denken hier niet alleen aan de uitgelaten carnavahy&en n
oris
maar ook aan zo menig eerwaardig gebruik,

anneer we deze lentespelen nader beschouwen, dan kan hun dynamiek worden teruggebracht tot twee dikwijls gedramatiseerde
handelingen: het uitbannen van de winter en het
inhalen van de zomer. Houden we dit voor ogen,
dan krijgen vele zinloos schijnende vermaken een
diepere betekenis, dan wordt het bonte Palmpaasje
voor ons in zijn talloze Nederlandse variaties een
miniatuur Mëiboompje. Dan zien we in de broodkrans het jaarrad en herkennen in het kukelehaantj° met zijn pientere krentenoogjes de zonnevogel. Dan ook wordt voor ons de luie jongen, die
op Goede Vrijdag te Loppersum en in andere dorpen van het Hoge Land het laatst op school komt
en die er door zijn makkers als Poaskaai wordt
uitgescholden een heel andere figuur als zo maar
alleen een luie jongen daar we hem in gedachten
plaatsen naast den Judas van het Denekampse
Paasstaak-slepen en den luilak zoals de Amsterdamse Jordaan die nog herdacht in een „viering"
welke helaas in straatschenderij is doodgelopen.
Dan ook krijgt de a" waarmede de aaskepuut gevuld
is en die er met knuppels wordt uitgeslagen voor
ons een gelijksoortige waarde als de as Van het
uitgedoofde • Paasvuur eens bezat voor vele boeren
uit de Gelderse en Overijselse Achterhoek. Een
oudere generatie zag er nog gaarne de Paasvuren
zo hoog'mogelij k opvlammen en bouwde er de
„boakens" bij voorkeur op de hoogste heuveltoppen,
dikwijls Paasbergen geheten, opdat het schijnsel
zover mogelijk over de akkers zou reiken, welke
daardoor vruchtbaar werden, gelijk het roet van
het symbolische zonnevuur eveneens de groeikracht
van de aarde versterkte.

W

Zwart maken en meisjes zoenen

Een zelfde gedachtengang leidde tot hjet zwart
maken van huwtaare meisjes met het roet van het
uitdovende Paasvuur. terwijl vooral te Markelo en
omgeving de opgeschoten mannelijke jeugd het
gewoonterecht toepaste, dot .een kusje in ere niemand kan deren. Hoe dat in zijn werk placht te
gaan las ik eens in een „Brief van Teunis Pof an
zien vrind Gait Knol", waarin hrj schreef:
„En wij opgeschoten jongens maakten de handen
zwart en wij gingen de deerns verschrikt maken,
en dan liepen ze veur oe weg. tut daj ze net achter
een dikken boom te pakken kregen. En a& dan zo'n
deerntje verschrikt was. mos ie ze toch ook wel
weer afkussen, en woar zoj det noe béter doen dan
in 't donker achter een dikken boom Och. een
mensche is maar eens jong en van zoo'n smok
achter een boom hef der nog nooit eine kiespein
gekregen."
Het zou van betekenis zijn, wanneer ik zo veel mogelijk van mijn lezers mag vernemen, waar thans
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nog dit zwart maken als een getolereerde vrijheid
bij het uitdoven van het Paasvuur bestaat en of
hier en daar in Nederland inderdaad nog houtskool, afkomstig van het Paasvuur, wordt uitgestrooid over de bezaaide korenvelden, zoals dat in
Duitsland en elders in Europa wel degelijk het
geval is, of tot voor zeer onlangs was.
i
Op zijn Paashest
Met Pasen in het nieuwe pak! Dat is een algemeen
geldend plattelandsgebod. Het is dé drukste tijd van
heel het jaar. want ieder, oud of jong. rijk of arm,
wil in een toegeven aan een oerinstinct met Pasen
wat nieuws aan het lijf hebben
Zowel in sommige streken van Lirrfburg als in het
aan oude zeden en gewoonten zo gehechte Twente,
komen op Palmzondag de kleine jongetjes voor
bet eerst „in de bokse". Parmantig stappen dan die
dreumesjes van 4 turf hoog met hun mooi versierde
Palmpaasjes langs de eerwaardige boerderijen van
de naobers, van ooms en tantes, zich wat groot
voelend in de nieuwe broek Die nieuwe broek behoorde oudtijds ook steevast tot de geschenken
welke de boer aan zijn knechten placht te geven,
want het was één der Paastradities van Zuid-Limburg, dat wanneer halleluja was gezongen en_de
vasten v/as gesprongen het jongvolk op die hoogdag
van het jaar wat nieuws aan het lijf moest hebben.
Paaskleedij in Limburg
Een oud gezegde gewaagt daar nog van in: Wie
met Paschen niets nieuws droeg, die
mot de
koste dragen.
Dit gezegde kan men in de romantische dorpen
rondom Sittard, in Sweikhuizen, Doenrade, Puth
en Géleen, nog wel beluisteren en meestal slaat
deze uitdrukking op vader en moeder, die niets
nieuws meer krijgen, maar wel goed zijn om te
betalen of zoals het in het zangerige Zuid-Limburgse dialect heet: „Ze .motte de koste dragen."
In de omgeving van het vriendelijke Maas-dorpje
Stein, het enige Limburgse plaatsje, waar men in
tirteien rokken en bont doorwerkte shawls de herinnering nog ziet voortleven aan de bijna historisch geworden vrouwendracht, kan men misschien
het folkloristisch fortuin nog hebben, een grootmoedertje te ontdekken, dat tegen Paschen de
„broedsplak" uit haar kist te voorschijn haalt Zij
slaat deze doek sierlijk om. zodat de punt over de
rug afhangt en het arabeskenwerk op zijn mooist
uitkomt.
t ,
Haar gouden broche schittert op het zijden kassevekske. en omdat het hoogtij van Paschen is, heeft
ze als feestelijke uitzondering dit keer niet het kattenate schölkske omgedaan
Op het hoofd de zwartkanten muts met de breede

zijden keiebanden en om de hals de gouden ket' 6ren of
ting met het zwaar op de borst neerhangende krui»
Zij draagt op dit hoogtij, behalve haar trouwring' J^st bre
ook die van moeder zaliger en ter kerk,e gaat zê reeinde
met het hemels palmhof en de dikke rozenkrans tf ül<Je aa
haar hand, terwijl ze rechts en links in haar feeste' lriter.
lijke opgang tot het Huis des Heren een ieder,
Wil
zij ontmoet, volgens oud Limburgse zede uit
11
grond haars harten toewenst: „eine zieelige Pao' zijn d
Ju der
sche!"
6
ii' metd'
In net algemeen, volksgebruik om met Pasen "even
nieuwe kleren ter kerke te gaan of althans »ietfcgejl
nieuws aan het lijf te dragen", schemert nog eéJfc^
oud volksgeloof door, waarin ongeluk en rampspoedig
haar of hem zullen treffen, die op Paaszondag
hun oude plunje zouden rondlopen. Zo weerspiegelV0tm
zich als het ware het nieuwe natuurleven in
nieuwe Paasdracht.
Minder dan elk ander Paasgebruik zal het op „z'efl'0 Weinij
Paasbest gaan" ook in komende generaties vreeS'*1 leven;
voor uitsterven behoeven te hebben, want iedejN een s
voorjaar wenst iedereen iets van het nieuwe levert' reffen. i
dat hij of zij in en om zich voelt, ook te demonstre' & Witte
ren in de kledij, al zal hij door de tij dsomstandig''k van
heden gedwongen, ook maar zijn colbertje latei

it de 'tong van de barre winter in de liefelijke lente begeleid
len, <f*n oorsprong verankerd weten in verre vpor'christe
2n niets van hun betekenis hebben verloren. Wc
walsten met het luidruchtig inhalen van den lenteprins,
dwü oristische kleur en fleur geeft aan de Paastijd.
ket' efen of al zet zij op haar strohoedje van 3 jaar
Ie krui* e^den een nieuw bloemengarnituurtje. Onderbebrengt zelfs de van de natuur meest vere
gaat z( ' ernde grotestadsmens in zijn nieuwe Paaskledij
:rans U "1de aan de overwinning van de zomer op de
feestej "Hier.
der, die
Witte Donderdag, aantekendag in Volendam
uit
zijn
de winterse boeien geslaakt en is de strenge
;e Pao'
j) d der vastenonthouding voorbij.
6
met Vastenavond „in het zout" gelegde zoete.
en, die der traditie getrouw op Halfvasten „eens
5
" j,, bekeerd" mochten worden, kunnen nu tegen
°B eJBaser> uit de pekel worden gehaald en verschijnen
^^n ook op hun Paasbest! En al zal dit strenge ontoo
•'" lC
^ we' n*et meer ^ de hier geschetste
eg
rm worden
• (j«'°
gehandhaafd, nog. altijd is Paastijd
- röuwtijd gebleven, in ons land zo goed als elders.
°oral geldt dit in het zo druk bezochte en toch nog
ap „z'et6 weinig gekende Volendam met zijn goedmoedige
:s vree8'11 levensblije vissersbevolking, waar wij ieder jaar
it iedeiN een stelletje Witte Donderdag-bruidsparen aane levei1^ effen. Want ook daar is het eeuwenoude traditie,
lonstre' D Witte Donderdag aan te tekenen op het raadstandig J>U van Edam, waartoe Volendam als „de Vissersie late* yk" behoort, om dan na meestal drie weken,
QHrtQ-

JJJfl,,

„onder de geboden" te staan, op de vierde Zondag
het huwelijk kerkelijk bevestigd te zien.
Een zinrijk gebeuren dat aantekenen der paartjes
op Witte Donderdag! Des ochtends ziet men_ al de
struise vrouwen van de Veulendam in haar allermooiste Zondagscostuum met de prachtige witgesteven huïlemutsen ter Hoogmis ,gaan en ter ere
van de Witte Donderdag dragen ze allen het witte
dunne tulen doekje dat zwierig tussen ,het kletje
en de kroplap gestoken wordt en dat heel het jaar
nimmer op een andere weekse dag het Volendamse
toilet siert als juist die uitverkoren Witte Donderdag. Maar op een hoogtijd, nietwaar, dan moeten
alle zeilen bij de mast en dan geeft er de „bonte"
rok met zijn rode en groene strepen toch een heel
wat feestelijker aanzien dan de alledaagse leiblauwgestreepte of zwart-geplooide.
En dan 's middags met het tramnietje naar het
deftige raadhuis van Edam om aan te tekenen! In
mijn Zuiderzeefilm heb ik het moment vereeuwigd,
waarop een Volendammer vlisserman met zijn aanstaande vrouw als bruid en bruidedohi stevig gearmd het Edammer raadhuis verlieten en al dadelijk op de stoep hartelijk begroet werden door een
stelletje van die goedlachse meiden, die één en al
hartelijkheid waren voor Aafje Smit-van-Jan-deKip en Piet Veerman, en hun direct de verzekering
gaven, dat het voor hun beiden een gloriewandeling
zou worden over „d'n diek" en dat ter hunner ere
de klok van de klokpaal geluid zou worden v*n
wat ben je me!
Die oude verweerde klokpaal het middelpunt van
het vissersleven in het Volendammer haventje, was
er iedere Witte Donderdag getuige van de dorpssympathieën of -antipathieën voor jonge paren.
Meestal was -hij getooid met groen en papieren slingers en dikwijls waren aan de zuigbuis van een
graan-elevator, welke door toevallig dwars over de
dijk liep. de attributen opgehangen van het ambacht, dat de huisvader in spe uitoefende.
Een smid vond er hamer en hoef ijzer hangen een
timmerman zaag, beitel, schaal en nijptang; een
schilder kwast en verf pot; een .groenkous" of visserman netten en joenvlaggetjes en iemand die
wel eens wat diep in het glaasje keek. werd door •
een rijtje demonstratief opgehangen lege flessen er
zeer uitdrukkelijk aan herinnerd, dat hij zijn pekelzonden van het vrijgezellenleven niet in de huwelijkse staat mocht voortzetten; Door het luiden van
de feestklok en het ,',aanpresenteren" van een glaasje,
werd als het ware uitdrukking gegeven aan de
dorpse sanctie op de te sluiten echtelijke verbintenis! En omdat er de Volendammers een zwierig
en o zo levenslustig volkje zijn, waren de fles en
het glaasje prachtig getooid met groen en bloemetjes en had het „bescnenken" van bruid en brui-

degom op straat plaats onder algemene jolijt!
Zo stevenden ze dan al maar handjes-gevend, fieü
en frank .naar mijnheer pastoor om er de voorgeschreven ondertrouw-visite af te leggen.
Maar als de ooievaar wat al te vroeg besteld waS^
dan werd er de klok niet geluid en verscheen het!
bruidspaar niét triomfantelijk op de dijk, maarsloop het beschaamd door de sloppen van het benedendorp naar de kerk, waar ze op hun trouwdag1
helemaal achterin gehuwd werden.
Maar veel van deze bloeiende levenslustige gemeenschapsgebruiken zullen ontluisterd zijn, nu alles op
de Volendam in mineur is gesteld sinds de afsluiting van de Zuiderzee en als uit de verre sprookje»»
tijd het Volendammer rijmpje klinkt
„Op den hoogen dijJc
daar binne ze rijk,
,
Daar eten ze broeder met krenten.
En waarom zouden ze dat niet doen?
Ze leven er van hun renten."

„En dan zijne we alle blijf
Ook op Marken^ door Vondel in zijn „Gijsbrecht vaai
Aemstel" gekarakteriseerd als „een laegh en visEcherseyland", gaat Pasen niet onopgemerkt voor-*
bij. Men kent er weliswaar oiet de vrolijke ommegangen van honderden kinderen, met PalmpaasjeSi
maar. toch heeft ook Marken zijn Paaswandeling ia
het „generaal bas-loopen" der bevolking terwijl d«
kinderen extra veel mogen snoepen en hun eilan?delijk liedje opdreunen van
,faschen, dan bennen de Vasten uit
Dan kijken we naar de Mei
Dan steken de koetjes haar hoorntjes uit
En dan zijn we alle blij!"
Zo handhaven zich in Nederland nog vele zinrijtoe
Paaschgebruiken als een normaal bestanddeel van
het' plaatselijk volksleven Het zijn in wezen all*
uitingen van vreugde en olijdschap over de terugkeer der lente die onder normale tijdsomstandigheden nog altijd symbolisch Nederland wordt binnengehaald met duizenden Palmpaasjes, als varianten van de levensboom, overal omzongen met de
kinderlijke Palmpaasdeuntjes als naar het woord
van onzen dichter Jan Prins:
„De lentezon de bruigom is,
En Holland is de bruid!"
BIJ DE FOTO'S:
Boven: Paasvuur-schimmenspel en Palm-Paasvreugde.
Onder: Paasfeest op Marken. Daarnaast de thans
verdwenen klokpaal van Volendam.
Foto's: A.P.-arctitej en archiej D. J. v. d.

en is ze haast niet meer gaar te krijgen.
In Maart kan men ook radijs uitzaaien,
evenals wortelen, de radijs is al lang
oogstbaar, voordat de wortelen er last van
hebben..
Bieten of kroten kunnen ook uitgezaaid
la en een beetje jonge spinazie w.llsn
worden, ook al weer op rijen. Men legt
er bij ieder wel in. Indien men af ze
een paar zaadjes jnaast elkaar en later,
groenten in een stadstuintje zaai;,, dus
als de 'plantjes opkomen, kan men er
een paar wegtrekken. Men moet'se een
vlak om huis heen, zal er over net aigemeen heel weinig van terecht bomen. onderlinge afstand van ongeveer een cenEr gaat. veel te "eel stof :n zitten vooral
timeter of tien geven. De rijen-houdt men
Indien het tuintje aan een grote weg ligt. een vijftien centimeter van elkaar. Voor
Zulke groenten kunnen natuurlijk wel
winterbieten is het nog veel te vroeg,
daarom moet men nu alleen zomerbieten
aan de rand van etn stad gekweest v/orden, zoals dat ook 111 de volkstuintjes al uitzaaien; die zijn heel gauw gaar.
Sjalotten kunnen ook uitgeplant worden.
jaren geschiedt. Doch vlak bij luis meet
We moeten ze vooral niet te diep zetten.
men zich niet aan zulke groenten wagen
daar moet men iets nebben dat tegen
Op vochtige gronden kan men ze als het
een stoot je kan. Met aardappelen is in
ware boven op de • grond zetten. Plantuien kunnen ook uitgezaaid worden, men
zo'n tuintje veel meer te bereiken dan
met kroppen sla terwijl de kweek van
moet deze, evenals de uien, sjalotten en
aardappelen al heel <*emaKke!.\iS is Ook
prei,.niet op het land uitzaaien, dat met
bonen komen in aanmerking, hoewel die
verse stalmest is bemest. Anders krijgt
men ziekten in het gewas. Ze verlangen
wel het liefst op een goede grond groeien
wel een voedzame grond en daarom kan
Maar misschien kan men wel een oeetje
compost in de omgeving krijgen, welke
men ze het best planten op land, dat het
men ook heel goed kan onderspitten. Dat
vorig jaar zwaar jnet stalmest is bemest.
is voor arme zandgronden een goe<w beKunstmest mag men dit jaar dan echter
mesting. Het is wel befer om er behoorniet ve^eten.
lijke koemest onder te spitten, doch indien men nu eenmaal geen koemest heeft
en er ook niet zo gemakkelijk kan aankomen, wel dan moet men roeien met de
riemen die men heeft. Daarom is het ook
van veel belang, om alle tuinafval zowel
als .het afval uit de keuken zuinig te bewaren en dit op een verborgen plekje in
de tuin aan een hoop te gooien. Werkt
men zo'n hoop een paar maal per jaar
om, dan heeft men heel gauw een goede
meststof. Men kan zowel spercie- als
bruine bonen zaaien. Met' snijbonen moet
men het met zulke tuintjes maar niet
proberen. Grote bonen geven over het al- De wedstrijd, die deze week begint, zet
gemeen ook wel een goed resultaat, al in met verwikkelingen van andere aard
moet men-daar niet zo heel veel vafl ver- dan we tot nog toe gewend zijn. De voorwachten. Kool gaat ook, zelfs heel goed, gaande wedstrijden hadden problemen,
maar men heeft in de stad nogal veel waarvan de oplossing gezocht moest worlast van de rupsen, omdat men er veel den. Die zijn er nu dok. maar daarnaast
is nu iets gekomen, waarmee het damminder vogels heeft dan guiten. Indien
vemuft van de lezers op een andere proef
men zich de moeite wil getroosten om
deze rupsen te vangen, dan kan men het wordt gesteld. In déze wedstrijd zal men
nu ook oplossingen aantreffen, maar
wel mét verschillende koolsoorten proberen. Bloemkool behoeft men niet aan te zonder probleem Hoe die standen, waarplanten, daar komt in zo'n tuintje toch uit de oplossingen zijn voortgekomen, dan
niets van terecht. Het meeste succes zal wel waren, wordt aan de lezers overgemen echter bereiken met rode en met laten. Aan wie zal het gelukken, daaruit
?
•*
boerenkool. Vooral boerenkool heeft men te komen
midden in de winter zo nodig. Nu moet Behalve de oplossing wordt ook de eindmen niet denken, dat men met het zaaien stand vermeld. De lezers moeten nu
en planten van deze groentensoorten al trachten de beginstand op te sporen. Een
kan beginnen. Daar is het nog veel te aantrekkelijk werkje, dat natuurlijk weer
vroeg voor. doch te zijner tijd zullen we andere moeilijkheden inhoudt dan men
tot nog toe gewend was! Er worden weer
daarop nog wel de aandacht vestigen.
Heeft men een broeibakje in de tuin, fraaie boekenprijzen beschikbaar gesteld,
dan kunnen daarin verschillende gewas- in-iedere klasse vier. Hier volgen de eerste
sen, zoals: spinazie, raapstelen en worte- vraagstukken.
len gezaaid worden. Gelijk met de worKLASSE A
telen kunnen we er een klein beetje radtfs
No. l
tussen door strooien. De radijs is al
oogstbaar voordat de wortelen er last
De oplossing is: 32—28 (23x32) 33—28
van zouden krijgen. Heeft men het weer
(32x23) 30—25 (19x48) 38—33 (23x34)
in Maart een beetje mee", dan kan ook in 33—29 (34x23) 41—37 (48x22) 21—17
de volle grond met het zaaien van radijs
(12x21) 26x10 (15x4) 25x1.
begonnen worden. We. moeten niet te zui- Eindstand is nu: Zwart 4 sch. op 4, 11.
nig zijn met het bestellen van radijszaad,
13 en 18. Wit: sch. op 16. Dam op 1.
immers, het is nu met zout een heerüjke
delicatesse voor de boterham.
KLASSE B
De te spruiten gelegde erwten en tuinNo. l
•
bonen, kunnen nu, indien dit nog niet De oplossing is: 43—39 (33x50) l—34
is geschied uitgeplant worden. Gelijk 30x39) 49—44 (39—43) 48x39. De eindmet het uitplanten kunnen weer^andere stand
is nu: Zwart: sch. op 45. Dam op
gelegd worden, zo krijgt men steeds op- 50. Wit:
2 sch. op 39 en 44. De zetten
volging.
haakjes zijn die van zwart; de
Snijbiet (Nieuw-Zeelandse Bpinazie) zaait tussen
andere die van wit.'
men op rijen op een onderlinge afstand
Tan twintig centimeter. Het is een heerCORRESPONDENTIE
lijke groente, die 's zomers de spinazie
prachtig kan vervangen. De beste resul- C. N., te A. — Dit zestal is zeker getaten bereikt men op een zwaar bemeste schikt om gepla&tst te worden.
Verschillende lezers. — Damslag gaat niet
grond. Na het snijden is het gewenst een
stikstofbemesting toe te dienen. Men zal voor. Alleen het grootste aantal stukken
moet genomen worden.
dan eerder voor de tweede maal kunnen
oogsten.
KLASSE A
Men kan nu ook verschillende kfuiden'
No. 2
uitzaaien, zoals: kruisemunt. pimpernel,
bieslook, kervel, venkel, dragon enz.
E. Boissinot, Les Milles.
Sjalotten en pootuienplanten kunnen buiZwart
ten worden uitgezet. Zet de sjalotten
vooral niet te diep. Op natte gronden
kan men • 'ze er bijna gewoon boven op
leggen.
Verschillende groenten kunnen nu reeds
uitgezaaid worden, zo kan men op een
zonnig, beschut hoekje, vooi een muur of
schutting al de eerste spinazie uitzaaien.
Liefhebbers kunnen het best op rijen
zaaien, dat is voor hen veel gemakkelijker,
dan zaaien ze ook niet zo gauw te dik.
Spinazie kan men het gehele voorjaar
uitzaaien; zaait men om de drie of vier
weken, dan blijft men steeds in de verse
spinazie. Men moet er niet te veel tegelijk
van zaaien anders moet men het toch
weggooien. W\j kunnen dan maar beter
Wit
een paar maal vaker zaaien.
Ook raapstelen kan men nu uitzaaien. Zwart: 13 sch. op 3. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16,
Dat is een heerlijke groente, die men nog
19. 20, 21, 23 en 29.
maar heel weinig »P de groentekarren
aantreft. Men moet deze groente niet te
Wit: 13 sch, op 22. 28. 32, 35, 36, 37, 38,
hoog laten worden, anders wordt ze stug
39, 42, 43, 44, 45 en, 48.

S

Dam-rubriek

Erwten en peulen kunnen thans ook uitgezaaid worden. Men kan ook plantjes
kopen, die men dan op rijen uitzet. Van
deze plantjes kan men een paar weken
vroeger oogsten, dan van de uitgezaaide.
Zaait men nu gelijktijdig, dan krijgt men
steeds een mooie opvolging. Natuurlijk
nemen we van al onze groentensoorten,
steeds eerst de vroegste soorten.
, Tuinbonen kunnen .ook uitgezaaid worden, doch ook hiervan kan men planten
kopen, waarmee men dan ook weer heel
wat vroeger komt. De planten zijn helemaal niet duur; daarom behoeft men het
dus niet te laten.
Denk u er wel om, dat het voor snij- en
sperciebonen nog veel te vroeg is. Daarmee moet u nog minstens een paar maanden geduld hebben. Natuurlijk is het wel
gewenst, ze al te bestellen. Wacht men
tot het tijd van zaaien is, dan kon men
wel eens achter het net vissen. Men kan
er gerust op rekenen, dat de vraag dit
voorjaar groot zal zijn.
Mogelijk zijn er tuiniers, die in de afgelopen zomer al boeren- en andere koolsoorten in hun tuin gehad hebben. Houdt
u er dan vooral rekening mee,- dat de
koolstronken verwijderd moeten worden.

No. 3
H. PaZw,- Bordeaux.

NUTTIGE W E N K E N

Zwart

De problemen van
deze week

10

Deze mag men niet onder de grond spitten of op de composthoop gooien; kool
heeft veel last van de zo gevreesde knol^
voet. Zou men zulke koolstronken nu op
het land laten liggen, of er onder spitten,
dan heeft men heel veel kans, dat men in
de komende zomer, geen enkel goed
kooltje van het land haalt. Voor het
zaaien en planten van kool is het nog
wel een beetje vroeg, doch als ge kool
gaat uitplanten, houdt ze dan allemaal
zo veel mogelijk bij elkaar en zet ze een
volgend jaar. niet weer op de zelfde
plaats, dan heeft men het minst last van
de bovengenoemde ziekte.
Sla kan men nu ook uitzaaien. Men kan
dat op een klein hoekje, doen, om de
plantjes later te verzetten, do$i men kan
Be ook wat ruimer zaaien. Men kan ze
dan, zodra ze hanteerbaar zijn, uitdunnen. Ze komen dan zo ongeveer op een
onderlinge afstand van vijftien centimeter; de overtollige plantjes kan men ergens anders uitpoten. Men moet er niet
te veel van uitzaaien; tien gram in één
keer, is ruim voldoende, anders gaat 'ze
toch maar doorschieten. Sla doet dat al
heel gauw. Zaait men om de drie weken
een heel klein beetje, dan blijft men
steeds in de verse sla.

Wit
Zwart: 4 sch. op 16, 24, 30 en 36. Dammen op 20 en 34.
Wit: 11 sch. op 26, 27, 32, 37, 38, 42, 43,
45, 46, 49 en 50.

De heften in de messen
Een lezer — J. H. D., stukadoor te Bakkum — stuurt ons de volgende nuttige
wenk over het vastzetten van mesheften.
Er bestaat een heel ouderwets middel om
die heften vast te houden. Zelfs mijn
troffel, waarmfede om de haverklap wordt
geslagen, blijft zó behandeld, stevig zitten,
Men neemt dunne stukjes korst van kaas
(geen kruidkaas). Daarmede wordt het
heft losjes gevuld. Vervolgens wordt de
arend van het lemmet rood verhit. Als het
dure messen zijn, kan ermede worden volstaan, de punten te verhitten. Men duwt
dan die verhitte punt in de korstjes kaas.
De kaas begint te zwellen5", te puffen én
te stinken. Maar dat moet men er voor
over hebben, want men zal kunnen constateren, dat het heft — aldus bevestigd
— nooit meer loslaat.

KLASSE B
No. 2
J. Visser Jr., Apeldoorn.
m < t« • H iwt i <« »«i i H i

Zwart

AAN HET VOLK
Volk op uw deel der aarde
houd stand,
hervind in nood uw waarde,
uw land.
Bitterder moog' gij lijden
dan ooit,
Volk, zijt gij moe van strijden?
dat nooit!

Wit
Zwart: 7 sch. op 8, 9, 10, 11, 20, 25 en 40.
Wit: 7 sch. op 22, 28. 33. 35, 38, 43 en 44.

No. 3
C. Nieróp, Amsterdam.

Schep uit. de zorg uw krachten
uw lied,
weifelenden mogen wachten,
gij niet!
x

Zwart
Volk, vat uw ploeg, uw spaden
en werkt,
weest door uw eigen daden
gesterkt.

Volk, eens in het verleden
een macht,
herwin ook in het heden
uw kracht.

Wit
: Zwart: 7 sch. op 11, 12, 13, 14, 15, 18
en 30.
Wit: 7 sch. op 21, 25, 28. 34, 40, 43 en 45.
In no 2 van klasse A lokt wit een foutzet van zwart uit.
Voor de andere problemen geldt: Wit
begint en wint."
Oplossingen van de vraagstukken, die in
de maand April verschijnen, kunnen tege*lijk worden ingezonden tot uiterlijk 9 Mei.
Adresseren: Redactie Weekblad „Arbeid"
Postbus 100, Amsterdam. Op adres duidelijk Damrubriek vermelden.

Eender van geest gebleven,
van bloed,
Volk, doe uit bef herleven
uw moed.

Volk, min uw deel der aarde
uw land,
Ken uwe eigen waarde,
houd stand! ('

JAN VAN HOLLAND.

MEDISCHE VRAGEN
zonder twijfel verbeteren
S. E. V.—P. te 's-Gr Uw man komt met
een gewichtsvermindering van 18 pet. niet
voor extra toewijzing in aanmerking. Uw
J. M. te R. Sulforicinicus natricus wordt zoontje is klein gebleven: zijn lengte en
op de wijze van vloeibare zeep gebruikt. gewicht worden gemiddeld reeds aan het
Men bevochtigt hoofdhuid en haren dus einde van het vijfde jaar bereikt. Uw man
eerst met water en wrijft er dan een wei- heeft een behoorlijke lengte: wanneer unig s.n. stevig ta. waarna, met warm water ook zelf niet tot de hele kleintjes behoort,
wordt schoongespoeid. De roos wordt zo bestaat er wel kans, dat voor het kind
gemakkelijk verwijderd, terwijl de haren, extra toewijzing kan worden verkregen.
M. v. B. te H. U kunt bij het distributieenigszins vettig blijven.
H V. te V. Het genezen van een ont- kantoor informeren of de bedoelde aansteking in het heupgewricht kost in dé vraag nog in behandeling is. Er kunnen .
regel veel tijd. vooral wanneer men tenslotte ook stukken verloren gaan! Beouder dan 40 jaar is Zonder onderzoek treffende de ziekenhuisopname van uw
kan ik u ook niet bij benadering op- vnouw zult u in de eerste plaats overleg
geven, hoelang u nog geduld zult moeten moeten plegen met de administratie, van
uw "ziekenfonds en verder met de Gehebben.
Mevr. M. A. S. te A. Tot mijn spijt moet neeskundige Gezondheidsdienst, af d. Zieik op uw vraag het antwoord schuldig kenhuisopname, Kruisstraat 13, dagelijks
van 8.30 tot 18.30 uur. 's Zaterdags tot
blijven.
•7. C. te L. Uw lichaamsgewicht is met 17 uur.
19 pet. verminderd; u komt dus niet voor Het is wel degelijk de bedoeling van de
wet. dat in dit bijzondere geval voor
extra -toewijzing in aanmerking.
•7. M. v. d. P. te B. Voor de jeuk, waar- rekening van het ziekenfonds kan worden
over uw vrouw klaagt, kent men de vol- geholpen.
gende oorzaken: 1. plaatselijke prikkeling Mevr. S. S.—O. te A. a. d. R. Laat u
door afscheiding, onzindelijkheid, uitslag, zich eens bij een keel-, neus- en oorarts
puistje of maden; 2. een te geringe pro- onderzoeken. De kans -bestaat, dat er bij
ductie van geslachtshormoon (hierbij u in. de linkerneusbijholte een ontsteking
wordt de huid ter plaatse droog en schil- bestaat, die zonder deskundige hulp niet
ferig); 3. inwerking van giftige stofwisse- wil genezen.
lingsproducten op de huid. b.v. bij geel- F. G R. te A. Davitamon "5"-tabletten
zucht en 'bij niervergiftiging; 4. nerveuze bevatten i van de dagelijkse behoefte aan
overgevoeligheid en psychische conflicten. vitamine A, è yan de dagelijkse behoefte
Het is voor uw vrouw dus in de eerste aan vitamine B,, i vitamine C. i vitamine
D en '/„ van de dagelijkse behoefte aan
plaats zaak, dat uitgemaakt wordt, wat
de- oorzaak bij haar is. Kan deze vraag 'nieotinezuur. Speciaal voor kinderen kan
niet worden beantwoord, dan is het van het gebruik ervan in de tegenwoordige
belang om te weten, dat ongeveer de tijd wel aanbevolen worden. Het is n.l.
hellt van al dergelijke gevallen, waarin moeilijk om hen aan voldoende vitamine
geen oorzaak kan worden gevonden, ge- A te helpen, en ook met vitamine C wordt
neest door het gebruik van nicotinezuur het langzamerhand een probleem, omdat
(3x daags 20 a 100 milligram n a de het gehalte ervan in de, aardappelen in
maaltijd b.v. in de vorm van PP-tablet- deze maanden geleidelijk afneemt en de
ten van de Amsterdamse Kininef abriekXT kleintjes minder aardappelen eten dan de
Over uw blaasbezwaren kan ik tot mijn groten.
Uw lichaamsgewicht is ongeveer 13 pet.
spijt zonder onderzoek niet oordelen.
Mevr. C. d. W. te W.—S uw lichaams- onder het normale,. zodat u niet voor
gewicht is met ruim 21 pet. afgenomen; extra toewijzing in aanmerking komt.
u kunt dus voor extra toewijzing in aan- B. L. v. D. te E. Uw lichaamsgewicht is
15 pet. onder het normale. U kunt dus
merking komen.
J. V. te R. Voor zover mij bekend, wordt niet voor extra toewijzing in aanmerking
toeslag voor zwaar werk thans alleen' ge- komen.geven wanneer de arbeid voortdurend ~N v Z. te R. Over de huidaandoening
onder ongunstige omstandigheden plaats van uw vrouw kan ik tot mijn spijt zonvindt. Een werktijd van acht uur 's mor- der onderzoek niet oordelen.
.gens tot 18 uur 's avonds" zou men even- Het gewicht van uw zoon is ruim 1& pet.
tueel als een voortdurend ongunstige om- onder het normale. Hij kan dus niet voor
standigheid kunnen uitleggen, maar de extra toewijzing -in aanmerking komen.
bezigheden, die hij als magazijnbediende E. B. te R. Tot' mijn spijt is het mij aan
verricht, kan men toch moeilijk zwaar de hand van uw brief niet mogelijk om
werk noemen. De opvatting van uw tot een oordeel over de oorzaak van uw
ischias te komen, zodat ik geen richtpatroon lijkt mij dus juist.
Mej. W. L. te A. Uw lichaamsgewicht is lijnen voor een mogelijke behandeling
met ruim 24 pet onder het normale ge- kan uitstippelen Vraagt u uw huisdokter
daald; u kunt dus voor extra toewijzing om een verwijsbriefje voor een specialist
(neuroloog) Zijn bewering dat voor u\*
In aanmerking komen.
Mevr. D. v. L', te A. Uw lichaamsgewicht ziekte geen speciale artsen zouden beIs 19 pet. onder het normale; \iw huis- staan, is onjuist; hi.1 mag inwilliging van
arts heeft dus terecht geweigerd extra dit 'verzoek niet weigeren.
Mevr C D.—K te D De voeding voor
voeding voor u aan te vragen. Wél kunt
u op een attest van hem gedurende 26 aanstaande en jonge moeders Is voor het
weken (n.l. 20 weken vóór de vermoede- gehele land gelijk geregeld. Zie mijn antlijke datum van de bevalling en zes woord aan D. v L. te A in deze zelfd'e
rubriek.
weken na de geboorte) 3è liter melk per
week en naar keuze: 500 gram haver- Mevr G. C te H Het lichaamsgewicht
van uw zeon is thans 22% onder het normout ,en 500 gram gort of 1000 gram
brood of 750 gram brood en 125 granr— male: hij Ijan dus voor extra toewijzing
in aanmerking komen.
boter aanvragen
K F. M te A. De enige mij Dekende wijze
J. F. te R. Over de gevolgen van het
letsel, dat u tien jaar geleden heeft ge- om „finaal" van likdoorns at te komen,
troffen, kan ik zonder onderzoek niet is Röntgenbehancrelmg met een zgn "
Chaoulsche buis. Hiervoor zijn 6 a 7 beoordelen.
Uw vrouw Is na haar bevalling wel wat stralingen nodig, na ongeveer 5 weken
erg zwaar geworden; zij weegt 11 pet. komt het dan tot heftige pijn onder de
meer dan bij haar leeftijd en lengte be- likdoorn, die enige dagen duren kan, dan.;
hoort. Op zichzelf kan dit echter de wordt de likdoorn afgestoten en komt de
hartkloppingen niet verklaren. Laat zij normale gezonde huid ervoor in de plaats.
zich eens tot haar huisarts wenden voor De verschijnselen, die zich bij uw vader
voordoen, kunnen b.v. het gevolg zijn van
onderzoek.
In Amsterdam wordt op vertoon van de een aandoening van het hart of van de
nieren. Het is dus noodzakelijk, dat hij
etamkaart van de pasgeborene op het
distributiekantoor l bon vaste brandstof- zich uitvoerig laat onderzoeken.
A J. v. d. W te IJ Multiple sclerose is
fen, rechtgevend op l hl, verstrekt. In
plaats hiervan kan 30 m3 gas worden een aandoening van het zenuwstelsel,
waarbij hier en daar zenuwcellen buiten
toegewezen, die binnen twee maanden
moeten zijn opgebruikt. Hoe één en werking geraken Andere zenuwcellen
ander in uw woonplaats is geregeld, moet nemen dan geleidelijk aan de taak van de
u op het distributiekantoor gaan vragen. getroffen cellen over. Dit wordt het beste
bevorderd door telkens herhaalde rustMevr. H. te d. H. Het gedrag van uw
kuren. Behalve door rust, kan men het
man is. naar wat u schrijft, niet normaal. In deze omstandigheden had h«/ voortschrijden van de ziekte tegenwerken
door het regelmatig gebruik van verse
indertijd niet het recht uw leven aan
het zijne te binden. U kunt dan ook op lever en varrvitamine B, Bij een aantal
lijders aan deze ziekte wordt, wanneer
grond van zijn gedrag echtscheiding aanvragen. Of u zelf met deze stap vrede, het bloed zorgvuldig wordt nagezien. een
lichte vorm van bloedarmoede gevonden
zoudt hebben, kan ik natuurlijk niet beoordelen. Een andere weg is. dat u van die tevens gekenmerkt is door het groter
hem eist, dat hij zich onder geneeskun- zijn van de rode bloedcellen dan-normaal.
dige behandeling en toezicht plaatst. Indien deze bloedarmoede aanwezig is..
Zoekt u echter in elk geval een oplossing kan de huisarts 7.50 gram extra vlees, dus
voor uw moeilijkheden • Wanneer u die in totaal 1050 gram vlees voor u aanvragen, waaromtrent met den slager over de
hebt gevonden, zal uw colica mucosa ook

Vragen voor deze rubriek richte men
tot den medischen medewerker van
het weekblad „Arbeid" Postbus 100.

verstrekking van lever moet worden overlegd De ervaring heeft geleerd, dat het
regelmatig gebruik van een half ons lever
per dag, vooral wanneer de lever zo min
mogelijk wordt toebereid (b.v. rauw gemalen op de boterham) zeer gunstig
werkt. Deze gunstige invloed kan nog
worden versterkt door ongeveer 10 mg.
vitamine B, per dag (3' tabletten pharmaneurine a 3 mg.) in te nemen.
Multiple sclerose komt veel meer voor dan
men gewoonlijk denkt. De meeste gevallen
genezen echter uit zichzelf en verlopen zó
licht (uitspraak van een bekend1 deskundige op dit gebied), dat het niet tot het
stellen van een diagnose komt. Ik moet u
sterk afraden om zich in de vakliteratuur
op dit gebied te gaan verdiepen Deze
houdt zich uiteraard bezig met de- minder
gunstig verlopende gevallen U zoudt er
d-us slechts angst én onrust uit kunnen
opdoen.
H. S. te 's-Gr. Het gewicht van uw vrouw
is thans ruim 14% onder het normale terwijl u nog ongeveer evenveel weegt als
met uw lengte en leeftijd overeenkomt.
U komt dus geen van beiden voor extra
toewijzing in aanmerking
B. P. v. B. te R. Het gewicht, van uw
vrouw is thans net 20% ,onder het normale. Een aanvraag om extra toewijzing
zal vermoedelijk nog niet worden ingewilligd.
A. de H. te Z. U kunt nog niet voor extra
toewijzing in aanmerking komen; uw
gewichtsvermindering -bedraagt 18%.
A W te Z. Het gewicht, dat bij uw lengte
en leeftijd behoort, is 64 kg. U bent thans
dus 14% onder het normale en komt niét
voor extra toewijzing in aanmerking
W P v. d. W. te R. Het gewicht van uw
zoontje is ongeveer 2 kg onder hé"t gemiddelde, terwijl kinderen van zijn leeftijd
dooreengenomen 3 centimeter langer
plegen te zijn. Behalve de voeding speelt
hierbij ook de erfelijke aanleg een belangrijke rol! Wanner u mij uitvoerig opgeeft, wat hij dagelijks gebruikt, zal ik
u.berichten of hierin mogelijk verbetering
te brengen is.
J. P H. te V. „Dode vingers en een slar
pende arm" en<ook wintertenen berusten
op een overgevoeligheid van de zenuwen,
die de kleinste bloedvaten vernauwen.
Hierdoor wordt het bloe"d min of meer in
het haarvat-systeem gevangen, stroomt
duak veel langzamer, waardoor de vingers
afkoelen en tintelingen en het gevoel van
slapen ontstaan. Er bestaan wel geneesmiddelen, die deze gevoeligheid kunnen
verminderen. Vooral choline-praeparaten
en z.g. circulatie-hormonen worden tegenwoordig met succes gebruikt
Mevr. C. N. K. te R. Uw dochtertje Is
buitengewoon klein voor haar leeftijd. In
uw geval zou ik niet alleen naar mijn
huisarts gaan. ten einde extra Voeding
voor haar te kunnen verkrijgen, maar ook
om het kleintje agp een volledig onderzoek te onderwerpen en onder voortdurend deskundig toezicht te plaatsen.
W L. te 's-Gr Het gewicht van uw vrouw
is niet minder dan met 26% gedaald; laat
zij' haar huisdokter dus spoedig om extra
toewijzing vragen.
G H V. te W—M. Met geduld en volharding lukt het toch in de regel wel, om het
kleintje ook aan de kant "waar het drinken hem moeite kost te wennen. Wanneer u met een tepelhoedje niet uitkomt
en er teveel zogstuwing ontstaat, kunt u
ook van een zegpomp gebruik maken.
Misschien is het gewenst, om dan nog
eens de hulp van een kraamverzorgster
in te roepen.
J G D te A. Het gewicht, dat bij de
leeftijd en lengte van uw vrouw behoort.
is 65.6 kg. en van u zelf 73 3 kg
D K te R. Men kan het gewicht, dat bij
uw leeftijd en lengte behoort, op ongeveer 95 kg. stellen Uw gewichtsvermindering bedraagt dus 13%. zodat u nog niet
- voor extra toewijzing in aanmerking
komt. '
B J. W. te G Uw vrouw komt voor extra
toewijzing in aanmerking: haar gewicht
is ruim 24 % onder het normale
B H A te U Het gewicht van uw vrouw
en. van uzelf is resp. bijna 23% en 11%
onder het normale Uw vrouw komt dus
voor extra toewijzing m aanmerking Uw
kinderen lijn buitengewoon flink uit de
kluiten gewassen. Uw dochter is 11 cm
langer dan bn haar leeftijd gemiddeld behoort en uw zoon bijna 17 cm Zij hebben beiïten oo^ een behoorlijk gewicht
C. J. v. d. M te H Uw gewichtf is thans
10% onder het normale U fcom dus niet
voor extra toewijzing in aanmerking.
M v. D te G Het gewicht van uw moeder
is 12 % onder het normale.
A J. ƒ. te 's-Gr. U kunt met een gewichtsvermindering »an 17 % nog niet in aanmerking komen voor extra toewijzing
Joh P. te A. Het gewicht van uw man Is
19 % onder het normale Hi.i kan dus nog
niet voor extra toewijzing in aanmerking
komen.
Mei. J. J. n. O. te A. De kleurstof, die net
bedoelde theesurrogaat bevat is bij zorg
vuldig onderzoek gebleken onschadelijk te
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zijn. De geruchten, die er omtrent de
ronde doen. zijn dus ongegrond. Overigens
worden alle in de handel zijnde surrogaten zorgvuldig op hun onschadelijkheid
onderzocht: de juiste samenstelling van
het praeparaat is mij niet bekend
J V. te R. De bedoelde persoon komt beneden een gewicht van 40 kg voor extra
toewijzing in aanmerking.
A. J. v. d. M. te 's-Gr. Hier moet een vergissing in het spel zijn, want het is dringend noodzakelijk, dat uw dokter werk
maakt van extra voeding voor uw dochter. Haar gewicht is thans bijna 30 % onder het normale.
C. H. G. te D. Uw zoon Kan voor extra
toewijzing in aanmerking komen; zijn gewicht is met 22 % ten opzichte van het
normale verminderd.
C. S. te 's-Gr Het gewicht van uw vader
is thans 17 % onder het normale en van
uzelf 13 %. U kunt dus geen van beiden
voor extra toewijzing in aanmerking
komen.
M~ej. N J. te R. Wanneer uw gewicht tot
beneden 48 kg. is gedaald, kunt -u voor
extra toewijzing in aanmerking komen.
H. L. te B. Tot mijn spijt kan ik u geen
verklaring, voor dit merkwaardige ver- '
schijnsel geven.
Ch M. te D. Het gewicht van , uw vrouw
is ruim 18 % onder het normale, gij kan
echter toch extra voeding verkrijgen, wanneer dit door den huisdoktei niet wordte
aangevraagd op grond van „onvoldoende
voedingstoestand", maar op grond van het
oordeel van den specialist aan het Coiisultatie-Bureau.
Mej. R- te Z. Het gewicht, dat bij de leeftijd en lengte van uw moeder behoort, is
65.4 kg Neusbloedingen op haar leeftijd
zijn een reden, om zich onder doktersbehandeling te stellen. Er wordt dan niet
zelden een stoornis in de functie van de
nier gevonden.
Uw gewicht is nog geen 3 % boven het
normale. Er is geen enkele reden om hier
iets aan te doen.
Een chronische, ontsteking met schilfertjes aan de oogleden gaat in de regel het
best op de vlucht voor het maanden achtereen elke avond dunnetjes insmeren van
de oóglidranden met vers in het donker
bereide en in het donker bewaarde zgn.
gele oogzalf.
J. C. L. te W. In uw geval ging ik zeker
nog eens naar een specialist. Zonder onderzoek kan ik op uw vragen nfet ant>
woorden.
J. G. D. te 's-Gr. De gevraagde gewichten
zijn resp.: 73.3 kg.; 65.6 kg.: 72.8 kg.: 65
kg.
Wed. A. v: d L. te H. Uw zoon kan nog
niet-voor extra toewijzing ie aanmerking
komen. Zijn gewicht is 14 % minder dan
bij zijn leeftijd en lengte behoort
J. S. te R Onder uw omstandigheden zou
ik de voorkeur geven aan 3 tabletten Calcipot C per dag, althans nog gedurende
de eerstkomende maanden. Ook de
Dumine'-tabletten zijn bij uitstek geschikt
om in een tijd van groente-schaarste de
grondstof, waaruit het lichaam het vooral
in de strijd tegen uw ziekte zo belangrijke yitamin? A kan bereiden, te leveren.
Levertraan wordt u immers thans slechts
mondjesmaat toegewezen, uit uw brief
krijg ik de indruk, dat u met de dappere
hulp van uw vrouw de minder gunstige
omstandigheden ter plaatse weet te'verhelpen en zo door eigen en anderer flinkheid de gunstigste voorwaarden voor een
blijvend herstel weet te scheppen. Blijft
u dus vechten voor de verbetering van de
verzorging van' uzelf en uw lotgenoten^
maar houdt u vooral een open oog voor
het goede, dat u tegen komt. Kankeren
zonder meer heeft geen zin en werkt verkeerd.
P de J te R. Uw vrouw heeft het m.i. bi]
het rechte eind Het zal een weelde zijn,
om straks met behulp van een zuinig bewaarde fles wat sla te kunnen aanmaKen
, of vis te kunnen bakken. Dan is ook de
opname van het vet, als behorende bij 'het
verteringsproces van de .genele maaltijd,
het best srewaarborgd Gaat men de slaolie lepelsgewijs bij wijze van medtrtjn
innemen dan worden de 'neewanden die
daar niet aan gewend zijn. olotseling met
vet overstroomd, met het gevolg dat men
zou mogen verwachten, dat de opname ervan niet volledig zal kunnen geschieden.
U K te A. Ook als een zee' ruimf aftrek
voor kleding en schoenen wordt toegepast. Gedraai?1 de eewichtsatnamp van uw
vrouw niet meer dan Ifi % _Haar aanvraag
is dus terecht afgewezen.
A W F te A Indien uw man 2 kg. Kleren
draast, bedraagt zijn gewichtsvermindering net 30 % ten opzichte van net normale ü kunt du? beter nog ««ven wachten
met hè' ''oer aanvragen van een extra
toewijzing. '
\\

Fen verrassing voor de feestdagen
C en extraatje voor de Paasdagen
*" — zal het dit jaar kunnen?
Van de anders gebruikelijke eieren
geen sprake, van Paasbrcod evenmin;
ons boterrantsoen laat geen buitensporigheden toe en zelfs met melk
(en taptemelk) moeten we zuinig zijn.
Hoe zorgen we dan voor een versnapering?
Ik kan er u een aanbevelen, die weinig kost zowel aan geld als aan bonnen; zelf nam ik er proeven mee en
ik kan u verzekeren, dat deze Paastractatie er lang niet kwaad uitziet
• en in smakelijkheid niets te wensen
overlaat.
De zeer eenvoudige benodigdheden
zijn: taptemelk, regeringsbloem en
suiker; van ieder maar weinig, zodat
uw voorraadjes bloem en suiker er
niet veel onder zullen lijden. Met die
doodgewone hulpmiddelen spelen w.e
het klaar om een gerecht op .tafel te
. brengen, ciat bedriegelijk veel lijkt op
„geslagen room".
•Een flinke hoeveelheid (voor 5 d. 6
personen) bereiden we van:
-J 1. taptemelk, 20 g. (2 afgestreken
eetlepels) bloem, 30 g. (2 afgestreken
eetlepels) suiker, l pakje vanillesuiker (als het kan!).
De bereidingswijze brengt geen moeilijkheden mee: we mengen de bloem
met de suiker droog door elkaar en
maken het mengsel dan met een paar
lepels van de koude melk tot een
volkomen glad papje, dat we vervolgens met nog een paar lepels melk
verdunnen tot het gemakkelijk vloeibaar is. De rest van de melk brengen
we op een zacht vuur aan de kook,
we gieten er onder voortdurend roeren het meel-en-suikerpapje in en
We blijven roeren tot alles samen een
minuut of vijf heeft doorgekookt en
de bloem dus gaar is.
Het mengsel is dan nog vrij dun? het
lijkt meer op een gebonden soep dan
op een saus en dat moet ook, want
we hebben er een vervangingsmiddel
in te zien van room, die óók. eerder
vloeibaar dan gebonden is.
We gieten de vloeistof nu over in een
kom en laten ze bekoelen; af en toe
roerende, zodat zich geen vel vormt
aan de oppervlakte. Daarna zetten
we de kom op een koele plaats en
laten ze daar staan tot de volgende
dag. Die maatregel is voor het succes
van onze „geslagen room" bepaald
nodig en u moet dus niet vergeten
om Zaterdag • al de „room" te bereiden, die we Zondag nodig hebben en
die dan dóór-en-dóór koud moet zijn.
We kloppen de vloeistof zo kort mogelijk vóór het gebruik; onze „geslagen room" is namelijk in het begin
het stevigst en zakt na enkele uren
al wat uit. Het kloppen gaat op precies dezelfde manier, die w,e bij room
of bij eiwit gewend zijn toe te passen,
en het zal u erg meevallen hoe vlug
de schuimige massa zich vormt: een
minuut ol vijf kloppen ge'eft het
mengsel al zoveel samenhang, dat het
in vlokken aan de klopper blijft hangen.
Hebben we bij het koken van het
oorspronkelijke papje vanillesuiker
toegevoegd, dan zal onze „geslagen
room" voldoende smaak hebben om
zó te worden 'opgediend; kunnen we
niet over vanillesuiker beschikken,
dan redden we ons wel pp een andere
manier. Heel smakelijk b.v. wordt
dan het feestgerecht. als we er een
paar lepels jam doorkloppen; bij
voorkeur een frisch-rode soort, die
aan de vla een • zaehtrose kleur zal
geven. In plaats (Jaarvan kunnen we
een kof iecrême of een chocolade
crème maken: in het eerste geval
door de scnuimige vla te vermengen
met een paar lepels s t e r k e koffie
(surrogaat): in het tweede geval
door in het mengsel van bloem en .

U

suiker ook twee afgestreken eetlepels
cacao op te nemen en die dus met de
melk mee te koken.
Voor de „buitenmensen", die misschien nog wat van hun appelenoogst hebben bewaard, is een aardige
variatie mogelijk door een diepe
schaal voor de helft te vullen metkoud appelmoes en er dan een flinke
laag „geslagen room" op te leggen;
als we de schuimlaag er zó op brengen, dat ze lepelsgewijs vlak naast
elkaar komt te liggen, dan vormt de
bedekking een aardig vlokkig geheel,
veel mooier dan dat we de laag er
glad over zouden uitspreiden.
Over niet te lange tijd, als rabarber
weer tot de bereikbare mogelijkheden
behoort, kunhen we op dezelfde wijze

e hebben dit jaar een vroege
Pasen. Al zou de datum nog
W
wel vroeger kunnen vallen — in ons
, gevoel is het, dat we er dit jaar, na
de uitzonderlijk streffge winter, dié
we hebben gehad, wel héél vroeg bij
zijn.
Ook in ander.e opzichten onderscheidt
het komende Paasfeest zich van vele
voorgangers. Hoe kort lijkt het nog
maar geleden, dat wij het ons tot een
heilige plicht rekenden, met Pasen
„op z'n paastaest" gekleed te gaan?
Er waren slechts weinig huisvrouwen,
die er niet voor zorgdroegen, vóór het
Paasfeest, het gehele huis schoon en
aan kant te hebben. En als de kerkklokken dan het Paasfeest verkondigden, dan vierden we —• gastronomisch
— dit feest met krentenbrood en
eieren. De tijden zijn veranderd en.,,
wij met hen. We zouden er nu niet
aan denken, alleen omdat.het Paasfeest werd, voor vatjjf een nieuw pak.
te kopen, of voor ons zelf of voor de
oudste dochter een nieuw japonnetje
uit te zoeken. Wij ... zullen wel wijzer zijn. We weten maar al te goed,
dat we met onze puntenkaart nog
haast een jaar toe moeten en wij kunnen ons niet de weelde veroorloven,
tegen Pasen de hele kaart te laten
„plunderen". Wij passen, ons aan —
ook met Pasen!
Al zullen we dan niet op ons paasbest
kunnen verschijnen — al kunnen we
Pasen 1942 niet vieren met volop
krentenbrood en eieren tot we niet
meer lusten — dit alles behoeft nog
geen reden te zijn, om niet met opgewektheid de nieuwe, komende tijd
tegemoet te treden. '
Want als wij om ons heen zien, dan
zijn er nog vele duigen, die ons tot
dankbaarheid stemmen. Nieuw, jong
en verjongd leven baant zich een weg.
Na de barre en strenge winter, die
velen onzer bittere nood en bezorgdheid voor degenen, die ons dierbaar
zijn, bracht, is de zon weer gekomen
- de zon, die met haar warmte de
wereld om ons heen tot nieuw leven
, wekte.
En als^er dan vreugde in onze harten heerst voor de goede tijd, die wij
tegemoet gaan, dan kunnen wij, vrouwen, aan deze vreugde ook uiting
geven, zónder dat wij een overvloedig
maal van eieren en paasbrood op
tafel brengen. Goed eten en drinken
kunnen een vreugdevolle stemming
wél verhogen — die stemming moet
evenwel in haar kern aanwezig zijn.
Er zijn gelukkig nog an<fëre factoren
die tot een goede stemming kunnen
meemerken. In de eerste plaats de
onderlinge gezinsband. Juist door de
nood der tijden is deze band hechter
en sterker geworden., Moeder wordt

onze nagebootste geslagen room uitspreiden over een schaaltje rabarbermoes — een weinig bewerkelijke en
niet .te dure tractatie voor een Zondag in Mei of Juni!
Zet u aan de huisgenoten liever een
pudding voor dan een vla — ook dat
is met een zeer kleine afwijking van
ons recept mogelijk.
We rekenen dan voor de bovenbeschreven hoeveelheid 13 g. Ui lood
of ongeveer 8 blaadjes) witte of rode
gelatine. We laten die ongeveer J uur
in koud water weken, knijpen ze dan
goed uit en gieten er een klein scheutje kokend water op. Nadat we er
even in geroerd hebben, zal de gelatine geheel in het water zijn opgelost;
we gieten dan onder voortdurend
roeren de oplossing in de „geslagen
room", die koud genoeg ' om de
gelatine vlug tot stollen te brengen.
We scheppen de massa in een met
koud water omgespoelde vorm, laten
ze op een koele plaats opstijven en
keren dan de vorm om op een' vlakke
schotel.
Voor de volledigheid moet ik nog zeggen, dat ons slagroom-surrogaat, behalve in vla of in pudding, ook heel
goed smaakt in een Zondags kopje
koffie!

meer gewaardeerd dan vroeger en alle
exti^atje's. die zij klaar maakt en die
vroeger als iets dat vanzelf sprak
werden aanvaard, worden nu dubbel
gewaardeerd.
Veel kan een huisvrouw in deze tijd
niet aan extraatjes geven, maar toch...
met een klein beetje goede wil is er
met eenvoudige Ingrediënten toch nog
wel wat te bereiken.
We kunnen zelfs imitatie-halve eieren
maken van een paar ovale biskwietjes
met wat imitatie eiwit, dat in pakjes
van verschillende merken in de han, del is, en wat abrikozenjam.
Het stijf geslagen eiwit wordt in een
krans op het ovale koekje gespoten,
het midden wordt met wat jam opgevuld.
Wanneer dan alle koekjes aardig op
een schaaltje worden gelegd, zult u
eens zien wat een aardig paasidee dat
geeft.
Een beetje slagcream wordt overgehouden en op de koffie gegeven.
Als allen moeder 's morgens helpen
het huis aan kant te maken, dan is
zij ook vroeg klaar en kan zij 's middags ook mee wandelen.
Het is nog koud genoeg om 's avonds
met elkaar een gezelschapsspel te,
doen.
Het-Paasfeest behoeft niet ongezelliger te zijn dan andere jaren. Met elkaar is er nog best iets van te maken,
mits we van goeden wille zijn.
„
]
/

GOED WASSEN
(Vervolg van vorige week)
.e. Niet bestand tegen de wrijvende
wasbeweging; de kunstzijde dus doar
het sop knijpen en vlekken over de
vlakke hand trachten weg te wassen.
f. Kunstzijde kan indanthren geverfd zijn, is het echter niet altijd,
vooral de goedkopere soorten, half
kunstzijde, half katoen, daarbij met
patroontjes bedrukt, zijn lang niet
altijd wasecht. Was twee stuks, verschillend gekleurde kunstzijde niet in
één sop, leg ze ook niet, uitgeknepen,
naast of pp elkaar. Droog japonnen
er van „liggend", de dubbele gedeelten met doeken opgevuld. Haal geen
kunstzijde door de wringer, ze wordt
daarbij, „nat zijnde", te sterk getrokken; in niet wasechte zijde ontstaan vlekken.
g. Kunstzij de is zwaarder dan echte
zijde en voelt koud aan. Als eerste
huidbedekking is ze dan ook ongeschikt.
i. De kunstzijden draad is door verbranding te onderscheiden van de
echt zijden draad. Terwijl de laatste
meer schroeit tot een klein knopje,
brandt de kunstzijden draad met een

vlammetje vlug op. Tenzij ze verzwaard is, dan „gloeien" beide soorten zijde en laten een stokje as
achter.
j. kunstzijdeh kledingstukken glijden
van een leuning, wanneer ze niet in
evenwicht hangen; echte zijde blijft
hangen.
Acetaatzijde
Acetaatzijde is een ander soort kunstzijde; ze wordt vervaardigd uit linters, d.w.z. katoenzaden met een viltig laagje katoenvezel bedekt. Deze
katoen wordt van de zaden ver- wijderd £n in zuren oplosbaar ge-'
maakt. Een bekend merl? van
acetaatzijde is „Celanese", één Engels
fabrikaat.
Eigenschappen van acetaatzijde:
a. Ze lost in een azijnoplossing gedeeltelijk op, in verwarmde azijnessence geheel. Men zal dus nooit
azijn in 't spoelwater kunnen doen
om b.v. de kleur vast te leggen bij
„afgeven". Andere zuren, die wel gebruikt worden bij het ontvlekken, als
wijnsteenzuur, citroenzuur, kunnen
bij acetaatzijde niet gebruikt worden.
b. Acetaatzijde is ook oplosbaar in
alcohol. Vlekken uitmaken met eaude-cologne, spiritus of brandewijn is
dus uitgesloten. Beter kan. men zijn
toevlucht hemen tot benzine en
tetra,.
c. Acetaatzijde verdraagt geen wastemperatuur hoger dan 35° C. (elleboogswarmte) en geen strijktemperatuur hoger dan 70° C. Deze temperatuur is voor een strijkijzer zeer laag.
De lage temperatuur voor acetaatzijde
kunt ge aldus vaststellen: wanneer ge
een niet te warm ijzer 20 seconden
op een stuk papier laat staan, waarbij geen schroeivlek te zien is, dan is
het ijzer geschikt om er acetaatzijde
mee te strijken. Haarlinten, die nogal
dikwijls gestreken moeten worden,
zijn dikwijls uit acetaatzijde vervaardigd. >
d. Acetaatzijde is in vochtige toestand sterker dan viscosezijde; vandaar dat de overtrekken van paraplu's wel uit acetaatzijde vervaardigd
worden.
Het grootste bezwaar van de overigens zeer mooie acetaatzijde blijft
het strijken. Een warm strijkijzer
heeft een temperatuur van 350—400° .
C,; bij deze temperatuur smelt acetaatzijde. Tot nog toe tis het voor
den leek onmogelijk acetaatzijde van
andere kunstzijde te onderscheiden
op het oog en vele ongelukken zijn
hier dan ook uit voortgekomen.
Thans beschermt ons de wet daartegen. Wél zijn de zelfkanten van
„Celanese" op meterafstand bedrukt
met het woord „celanese", maar deze
aanduiding is niet afdoend, omdat
niet iedereen weet, dat Celanese uit
acetaatzijde bestaat.
Kunstzijden gaederen moeten van
een rijksmerk voorzien zijn, wit" band
met -rood ingeweven lettertjes. Er
komen twee soorten voor:
R
Z
RTB en RTB (Eijks-Textiel Bureau).
De Z betekent „zeep", wil hier zeggen, dat de aldus gemerkte artikelen
alleen met zeep gewassen kunnen
worden.
De B betekent „rayon", het woord,
dat al eerder in Engeland en Frank-,
rijk voor kunstzijde gebezigd werd.
De met R gemerkte artikelen kunnen
met zeep, maar ook met benzine,
tetra en andere wasmiddelen gewassen worden. Wil men onderzoeken, of
men met acetaatzijde te doen heeft,
dan kan men een lengte- en een
breedtedraad branden. Acetaatzijde
brandt, tot een steenhard knopje met.
zurige reuk overblijft.
Er bestaan weefsels, waarvan de
lengtedraden uit katoen, de breedtedraden uit acetaatzijde vervaardigd
zijn. Strijkt jnen op de gewone wijze,
nog niet eens met een heet ijzer, dan
valt het weefsel uiteen en houdt men
alleen lengtedraden over. Dergelijke
Z
weefsels moeten thans het merk RTB
dragen, d.w.z.: Wassen met zeep
alleen en strijken met een ijzer niet
heter dan 70° C.
Nadruk verboden.

J. Collenteur.

Wijze van betaling van
knippatronen

D

e betaling van <le knippatronen in
ons weekblad heeft ons in de afgelopen maanden toenemende zorg veroorzaakt, doordat
het aantal bestellingen
voortdurend toenam! ledere postbestel. ling brengt ons brieven met postzegels
ter voldoening van de kosten; zolang het
aantal bestellingen gering was, konden wij
die postzegels in ons eigen bedrijf wei
verwerken, maar steeds meer vrouwen
zijn van onze patronen gebruik gaan
maken, zodat wij reeds maanden lang
wekelijks tientallen guldens aan postzegels
binnenkregen. Met dergelijke hoeveelhedéfc weet zelfs een bedrijf als het onze
geen raad, te meer omdat de posterijen
losse zegels niet ter inwisseling aannemen.
Het hoofdbestuur der P.T.T. is echter zo
bereidwillig geweest ons in deze moeilijkheden tegemoet te komen door ons machtiging te verlenen voor het toepassen van
de volgende.regeling. Wanneer men een
knippatroon bij ons bestelt, gebruikt men
daarvoor een briefkaart (dus in geen geval een brief). Deze briefkaart wordt normaal gefrankeerd dus-met vijf cent (Amsterdamse bestellingen kunnen natuurlijk
tegen stadstarief, dat is vier cent, worden
gefrankeerd). Bovendien plakt men op de
voorzijde van deze kaart zoveel postzegels
als nodig zijn om de kosten van het pa-

troon te voldoen Bij een patroon van
vijftig cent dus.bijvujr-yttJó vijf zegels van
tien cent, of zes van zeven en een half,
plus één van vijf. Vervolgens- vermeldt
men op deze kaart het nummer van het
patroon, dat men wenst té ontvangen en
stuurt haar naar ons kantoor. Daarmee is

de zaak in orde: onze lezeressen krijgen
haar patroon en wij verrekenen.de zegels
met de P.T.T.
Denk er aan, dat u i t s l u i t e n d
b r i e f k a a r t e n mogen worden gebruikt,
anders zijn de zegels waardeloos en moet
u het verlies zelf dragen.

Het zi|n toch geen overdreven
verwachtingen, die ik van het
•even heb7
Waarom hebben mijn werk,
mijn inspanning, mün leeren,
•nfij dan niet de positie georacht, waar ik recht op heb?

WAAROM?

adres,

Velen zullen nierop zonder verder nadenken antwoorden dat de oorloe hiervan de .schuld draagt; anderen neme»
aan. dat gemis aan ..Kruiwagens" de
oorzaak Is
Doen slecnts diegenen Kunnen worden
geholpen In nuri desillusie die bereid
ztin de vraag te overwegen: ..Ligt net
misscnten ook aan mljzelt dat ik mim
üoei niet. bereikte dat >k niet ben
geworden waarnaar ik streefde'"

WIJ makeej EEN JURK VOOR ONZE BAK VISJES
p verzoek van een lezeres uit
Vlaardingen, •plaatsen wij deze
O
week het patroon van een aardige
meisjesjurk. Het is een eenvoudig
model, dat juist door zijn eenvoud
een meisje zo goed staat.
Geborduurde en met kralen gegarneerde jurken zijn op het ogenblik
zeer gewild. Be ronde pas van deze
jurk kan. met kralen worden versierd, maar het staat t-ok heel aardig, als het pasje met enige fleurige
steekjes is afgewerkt. Dezelfde versiering kan op de ceintuur en op
de manchetten worden aangebracht.
Het pasje wordt op de rug met
knoopjes gesloten.
De lange mouw kan natuurlijk
ook door een kortere worden vervangen. Het is in het vroege voorjaar evenwel practischer, een lange
mouw te nemen. Er kunnen nog
heel wat kille dagen komen. Dan
zit een lange armbedekking toch

heel wat behaaglijker dan een
korte. Men kan voor dit model alle
soorten stof nemen, mits deze maar
soepel is Het patroon is berekend
voor bovenwijdte 88 en roklengte 65.Figuur l is het voorpasje
„
2 het voorpand
„
3 rugpas met-sluiting
„ ' 4 achterpand
„ , 5 mouw
„
6 rok
„
7 manchet
8 ceintuur.

Patronen in alle maten kunnen
worden besteld bij de,Redactie van
„Arbeid", Postbus 100, Amsterdam-C, tegen een vergoeding van
50 cent aan postzegels die op een
briefkaart kunnen woeden geplakt,
zoals bovenstaande afbeelding te
zien geeft.
Op de briefkaart
vermelden:
Patroon No. 55.

De weg vooruit en omhoog
ligt open voor iedereen
-net gezonde hersenen en
voldoende ambitie.
OE EERSTE STftP
op eten weg naar Succes naar de verwezenlijking van uw droomen. Ie net
vaste besluit, dte eigenschappen te ontwikKpien welke onherroepelijk succes
r.enefvolge nebben Die eigenschappen
?n vermogens ^ljn onder andere
fleoiiirt. Beslistheid /.elfkennis •'lieV
ffcirlhentist Handelen
Arheidstacllefc.
Omir/ettlnEsk nicht. (Vincent ra l iesc-uoonte. Waarnemlnesvermoeen. l.oet«rh Rertcnecrrn V'ri.l voor «Ie-vuist «es Spreken tesennver elh niiMiek Volhardine,
Wilskracht. Karakterkr-.icht. een Must
Oordeel. Ontvvikkeliim van \leuwe
Ideeën Oorspronkelijkheid Initiatie!.
Organisatietalent. Tact. Best luirskracht.
Inzicht Roven Rlles: een nooit fnlend
Ueheuaen:
/Vis O besloten nêbt U de^e vermogens
5lgen re maken, dal volgt de vraag:

HOE moet ik dit doen? •
Op de?.e vraag zijn twee antwoor«len
mogelijk: er ^zljn twee scnolen ot Instituten waar men Oeze eigenschappen
Kan verwerven De ouderwor.sone weg is:
DE SCHOOL DES LEVENS Haar Q-.1SniKSineen zt.tn vele En wie door deze
m belangrijke mate voorun Komt aoet
dit zelden vóór net einde van zijn
leven De moderne weg loopt vla net
teèi speciale onderricht van DalmeUer's
Psycnologiscne Cursussen

OE TWEEDE STflP
onderstaanden oon
nop HEDEN m te
zeilden

Langt de Lijnen uitKnippen
Arb 4-42
Na invulling, liefst' met 15 et in oost'egels zenden aan ner oureau van
DALMEUER'S COHSUSSEN Atd ARB.4,
Koninginneweg 18U Amsterdam-Z

BON

v/ooi
Kostetooze toezending van de
brochures.
jver ae psycnologiscne methoden tot
omwikkeling der PERSOONLIJKHEID
en aen weg naar

SUCCES EN GELUK
Naam en volledig adres- in «irnklcftei-s.
'Aanvraaen kunnen ooft oer hrief
geschieden indien (J dit blaa niet
'nut beschadigen.

)
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VOOR'DE JEUGD

Babbeltje
van Oom

genieten hoe haar vader zat te smullen, in een lach schoot.
Maar toen lachte ik zeil pok Hoe
lelijk het spui ook smaakte, het was
nodig om weer beter te worden en bij
het tweede hapje verzekerde ik, geheel- bezijden de waarheid, dat het
nogal meeviel, bij de derde hap zei ik,
dat het lekker was en daarna lepelde
ik, achter elkaar het hele bord- leeg.
En om de comedie helemaal al te
spelen, vroeg ik aan.tante Cor
of
ze nog méér van die heerlijke pap
had! Tante Cör dacht eerst nog, dat
ik het meende — zó goed speelde ik
mijn roL
Nu ik dit allemaal aan jullie zit te
schrijven, ben ik toch blij, dat ik het
bord zo flink heb leeggegeten. Want
daaraan heb ik het te danken, dat ik
nu weer helemaal beter ben en dat ik.
zonder de hulp van anderen, mijn
eigen werk weer kan doen. Daarom ga
ik nu vlug aan de ,

M'n "beste neven en nichten.
Het is me nog ai eens gebeurd, dat ik
van een van jullie een briefje kreeg
met de mededeling, dat je ziek was.
„U moet maar niet naar het schrift
krjken, Ootr Niek, ik lig te bed en in
bed schrijven gaat heel moeilijk"
Nu heb ik zelf ervaring met dat ziek
te bed ligger en toch een brief — wat
zeg ik? — een heel Babbeltje te moeten schrijven. Nee hoor, de neven en
nichten hebben gelijk: dar valt om de
maan niet mee. ^Ik heb eerst een grote
bioc-note genomen en daar zit ik nu
met potlood op te smeren
met
grote letters en de zetter moet maar
zien, hoe hij die potlood-koeien lezen
Oplossing der raadsels
moet. En het vervelende is, dat Oom uit ons nummer van 13 Maart. Het zandNiek er helemaal geen zin in heeft, loperraadsel van Martinus v. d. Meer
een Babbeltje te schrijven. Ik moet moest zó worden ingevuld:
telkens denken aan da% oude lesje, uit
ons schoolboekje, da-t begon met de
S T E R K É R
woorden: Och, wat ben ik ziek en dat
met hetzelfde zinnetje eindigde
5 T R E E K
Och, wat ben ik ziek! Wil je geloven,
dat ik haast medelijden met mezelf
R E E K S
kreeg?
En toch
toch is het wel eens pretK E R S
tig, zo'n klein beetje ziek te zijn. Tante
Cor weet niet, hoe ze Oom Niek zal
R E K
verwennen en alleen Reg en Ron vinR E
den het heel dwaas, dat vader er
i
maar niet aan schijnt te denken, z'n
R
bed uit te komen. Ron heeft al een
paar maal heel belangstellend geR A
vraagd, of ik niet naar het '„klantenkantoor' moet en toen ik de bloc-note
R A 5
en het potlood te pakken had, dachten ze niet anders, of ik zou wat voor
T R A S
ze tekenen.
„Het gaat niet al te best, hè?" vroeg
S A T E R
tante Cor, die voor de zoveelste maal
kwam kijken, hoe ik het maakte.
S T A R E N
Ik kon niet zeggen, dat het prachtig
A R T E N
ging. „Als ik je was, zou ik me er maar
niet druk over maken. Als ik straks
met m'n werk klaar ben, moet je het
De hoofdprijs
maar even dicteren — zo moet jhet
niet — dat kunnen die mensen met kreeg: Jan Boeringa, j., 11 J., Glaslaan
geen mogelijkheid lezen", vervolgde 28, Nieuw-Buinen, Dr.
tante Cor.
Ik vond het al lang goed en ik was er Het spijt me wel een beetje, dat ik de
in mijn hart blfi om, dat ik uitstel vraag: zijn jullie goede detectives niet bekan beantwoorden. De opgave
had, hoe graag Ut anders mijn Bab- vestigend
toch doodeenvoudig en
de oplosbeltje aan jullie ook ih elkaar zet. was
sing ook. De man had altijd nachtdienst
„He, lekker — ik voelde me zalig moe — het was-na twaalf uur en hij zei tegen
— ik was echt tevreden, dat ik in m'n den agent: goeden AVOND. Mensen die
eigen bed lag en dat ik niet hoefde .te nachtdienst hebben, zeggen, ook al is het
babbelen. Ik ging fijn slapen en ik maar één minuut na middernacht: goewerd pas wakker, toen de dokter aan den MORGEN. Dat weet een agent, die
m'n bed stond. Ik had niet eens ge- ook „altijd" nachtdienst heeft — zo zegwe dat, al gaan er wel eens een paar
hoord, dat tante Cor hem had binnerf- gen
weken voorbij, zonder dat de agent „in
gelaten.
.
de nacht" zit. Doordat de man dus
Haarfijn moest ik den Dokter vertel- -'• goeden AVOND zei en niet: goeden MORlen, wat ik allemaal voelde. Toen nam GEN, begreep de politieman, dat de fiethij z'n receptenboek en zei: „Ik zal u ser de waarheid niet sprak. Daarom alleen
een poeder voorschrijven. Die poeder, vond hij het nodig, hem mee naar het
daar maakt u een bord pap van, bureau te nemen.
mevrouw", vervolgde hij tot tante Cor. Die goede oplossing heb ik maar van heel
neven en nichten gekregen, of„Dat bord pap moet uw man geheel weinig
schoon
ik
de andere kant moet toeleegeten — ik zeg vooruit, dat het niet geven, dat aan
er nog wél meer verdachte
zal meevallen — want het wordt een puntjes in het verhaal waren. Ik heb
diep bord vol."
daarom een royaal standpunt ingenomen
„Dat is prachtig", zei tante Cor
en tóch
lachend. „Pap zo.nder bon."
DB TWEE HOOFDPRIJZEN
Maar de dokter had nog meer. „Dan
toegekend.
mag meneer in vier uur niemendal Zij vielen ten deel aan:
eten en vervolgens moet hij druppels
Herman Brondgeest, j., 12 j.. Van de
innemen, die ik hem zal voorschrij- Sande Bakhuijzenlaan 5, Leiden en aan
ven. Als dat allemaal is gebeurd, is hij Albert de Vries, j„ (?) j., Balk 132, Gaasweer beter.'
terland Fr. Albert moet eerst zijn leeftijd
Wat zal ik _nu verder in bed schrij- opgeven. Bij hoge uitzondering zal hem
ven?
Ik'wacht op mijn bord pap daarna de prijs worden "toegezonden.
en hoop jullie straks te vertellen, hoe Troostprijzen verwierven: Wim Feskes, j.,
14 j., Leursestraat 105, Breda; U. van der
het me heeft gesmaakt
Spoel, j., 14 j., A. P. Fokkerstraat 20a,
Het was,, in een woord: verschrikke- Groningen; Esse Margarettia Luppens, m.,
lijk. Tante Cor had het bord pap keu- 11 j., 'Kerklaan 14a, Havelte; 'Simon
rig verzorgd en kwam vriendelijk Möller, j., 12 j., Ie Middellandstraat 65 b,
lachend ermee binnen; „Hier, eet nu Rotterdam-W.; Tonie van Welie, m., 15
Hoogstraat 3 d, Katwijk aan Zee.
maar lekke- op
het ziet er echt j..
Voor ik uu aan de
smakelijk uit."
Ik bromde wat. Dat noemde ze smanieuwe prijsvraag
kelijk! Her, was net een papje donkere
ga,
wil
ik
eerst even vertellen, dat
gips en toen ik, heel voorzichtig, de ik op mijnjullie
al weer een
eerste lepeJ nam, trok ik zo'n vies ge- groot aantalLente-kleurplaat
inzendingen heb' gekregen.
zicht, dat m'n oudste dpohter. die OOK De mooiste moeten waarschijnlijk nog
binnengekomen was om
mee te komen, omdat ik heb geleerd, dat ik de

echte schilderijen haast altijd het laatst
krijg. Maar ik moet er bij zeggen, dat ik
ditmaal al heel wat prachtig gekleurde
tekeningen ontving. Jullie maken het me
niet gemakkelijk, de prijzen toe te kennen! Nog eer> weekje geduld!

1

3. Land in Europa.
4. Stadje in Zeeuws-Vlaanderen.
5. Zijn ook op de bon gekomen.
6. Vreemd woord voor wraak, vergelding.
7. Vliegveld bij Amsterdam.
8. Maand.
Het tweede raadsel — ook van Frans —
is iets eenvoudiger. Hier komt het:
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Het eerste raadsel is gemaakt door Frans
Despmois te Vlissingen. Vul in, zegt Frans
en dan komt er uit
ja, dat moet je
zelf maar zien. Hier is de figuur:
1. Bloem met doornen.
2. Groot dier.

DE AVONTUREN
Gestrafte snoeplust

•

1. Tegenovergestelde van links.
2. Drank.
3. Onmisbaar voor een fiets.
4. Jongensnaam.
5. Land ten Z. van Nederland.
6. Meisjesnaam.
Tot slot geef ik een serie naamkaartjes,
waarvan jullie het beroep der personen
moeten opgeven. Jammer genoeg stond er
niet bij, wie deze raadsels heeft gemaakt.

VAN KARELTJE KRAAN

Een grappige film

•

Beeld van Jan Latz

Regie en tekst N. J. P. Smith

s r
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.Juffrouw Tent belde op — 2e heeft'
lege jam-potten. Zou jij ze in je karretje kunnen, halen, Kareltje?

Een prachtig baantje, — Vrolijk naar
juffrouw Tent.

„Voorzichtig er mee, jongetje, 't Zijn
heel goede potten."

Daar zit nog een massa in!

Deksels.' Wat henen we nu?.

Eén pot nog

EEN WOORDJE TERUG KRIJGEN
Jan Langedljk te Middelburg had zijn inzending prachtig geïllustreerd. Vooral de
hond in de mand, die „waf" zei, was mooi.
Pietie Faber te Rijs, heeft een klein zusje
gekregen. Het zusje heet Sjoukje Freerkje.
Pietie schrijft me. dat ze graag met
Sjoukje zou willen wandelen. Dat eaat
Biet, omdat moeder geen kinderwagen
heeft. Misschien weet Oom Niek er nog
eentje' waagt Pietie. Als ik een kinderwagen wist, zou ik het vast en zeker zeggen, omdat ik heel goed beerijp. dat
Pietie het nieuwe zusje niet kan draden.
t>e groeten aan Tienie en feliciteer je
moeder vag me met haar verjaardag
M'n nieuwe neef Karel te Wildervank,
heeft me nog nooit geschreven. Ik kan het
zien — anders zou Karel -er wel aan nebben gedacht, óók z'n achternaam op te
geven. De oudere neven en nichten vergeten dat nooit — die schrijven in elk
briefje naam. adres. j. of m én leeftijd.
i,Je zou ze anders de kost niet willen
geven, die het vergeten", beweerde tante
Cor laatst. Enfin, ik vind het jammer van
dien Karel, dat hij geen achternaam
heeft. Want Karel is lang de domste niet:
hij speelt mandoline, banjo of drum en
het zal niet lang duren, of hij sjjeelt
guitaar ook. En dan geen achternaam
sjongens, wat lastig!
Klaas Alting, Odoornerveen. Die geloven,
haasten niet. Klaas. Maar je hebt gelijk,
öat je er eens om vraagt. Het zal nu wel
in orde zijn
Pietje Steenkist te Blerick vraagt me, of
ik
een vliegveld voor hem wi) kopen.
Ik zou zeggen: dat is^zaken doen in het
"groot. Pietje bedoelt waarschijnlijk een
bouwplaat voor een vliegveld, maar ik geloof niet, dat die in de handel zijn. Ik
vind het echt jammer, dat ik Pietje niet
kan helpen.

Uit brieven

Een mooi huis — een tekening — kreeg
ik van' Sietse Krist te Teiband. Sierske
mag gerust weten, dat Oom Niek 9 October jarig is " Je
vergeet de datum
toch! Dat zelfde kan ik zeggen tegen
Nellie Karete te Waterlandkerkje. Nellie
mag mij gerust een foto sturen — ik heb
er al heel wat van neven en van nichten.
Lida de Ruig. Rotterdam-N Reg kent de
vreugde nog niet van een rapport. Hij is
pas op de voorbereidende school
Minke Bijsterveld en Dietif Buisman te
Winsum stuurden mij postzegels Daar was
ik niet blij mee, want
ik verzamel geen
postzegels en ik weet niet goed. wat ik
daar mee aan moet. Zal ik ze maar naar
een postzegel-verzamelenden neef sturen?
Misschien kan die er nog pen paar goede
uithalen. Denk erom. dat je nooit de
randjes van de postzegels afknipt, dan
verliezen ze alle waarde. Voor Dietje is
het jammer, dat Minke misschien gaat
verhuizen. Gelukkig kunnen de vriendinnen leuke brieven schrijven — dat heeft
Oom Niek gemerkt — zodat ze met elkaar
prettig kurm-en corresponderen.

2e doen dan gauw hun oogjes toe.
Want ze zijn van 't spelen moe
Nu houdt Moeder daar de wacht.
Zij kust haar kindje. Goede nacht.
Tineke -v d. Heide, 10 jaar.
Warga 151.

RIE GUINEN

D I. TEERLOOG

N. K. SCHUILDERST

D. P. BOOTSE

. •

Vogels in de bloempot

Als d'avond valt

M. M. TIERNMA

Z rfP*
<CJLTfIL1rJ"1
Wij hebben een bovenwoning en nu hebben we op het balcon aan een spijker
een bloempot hangen, met de dikke kant
naar de muur. En in de bodem van de
bloempot zit een gat. Dat hebben we wat
groter gemaakt. Nu strooien we daar wat
korstjes en zo in, in de bloempot. Daar
komen nu de vogeljes in. Het is dan een
leuk gezicht, ze er in zien wegduiken
Misschien kunt u het in „Arbeid" zetten,
dan kunnen meer het doen, die het nu
niet weten, of er niet aan denken, terwijl
ze het wel weten. Een vriendje van mij
heeft er al eens een nestje in gehad. Nu
ik eindig.
UBO VAN DER SPOEL, )., 14 j.
A. P. Pokkerstr. 20a, Groningen.

E>e zon gaat dalen in het West,
De vogels vliegen naar hun nest,
Kleintjes moeten nu gaan slapen,
ze beginnen al te gapen

E T. A MELKKER

Oud en jong. groot en klein, allemaal de
groeten van
OOM NIEK

Paasvienng in Drente

Nu over de vogels gepraat. Moeder vond
het een goed idee, want vandaag was er
Juist een meesje van honger gestorven;
m"yn zusje had het gevonden. Meestal krijgen onze konijnen de korstjes brood, maar
die krijgen genoeg te eten, zodat die paar
korstjes er wel af Kunnen. Ik zal proberen
een vogelhuisje in elkaar te timmeren, dan
kunnen de vogeltjes daarin zitten, 't Is nu
Weer half tien en ik ga naar bed. Tot de
volgende keer. Oom Niek
Gegroet van
» JOHANNES POSTMA,
Leeuwarden.

Oplossingen van 1. 2 of 3 raadsel? zo spoedig mogeli.n - .i. Oii'. i f v a i -/oor i« April
zenden aan Oom Niek. Postous 100*
Amsterdam-C

Tot slot krijgen een paar grot* mensen
antwoord. Bi.i Oom Niek gaan kinderen
voor, als de.kinderen er maat aan denken,
dat bij hen de grote mensen voor gaan!
De heer A J. A. M. van Boekhout te
Arnhem wordt bedankt voor zijn zending.
Ik heb er een nicht gelukkig mee gemaakt.
Mevrouw C., de Ruig—Pasman. Rotterdam-Noord: Aan uw verzoek gevolg eegeven. Het zal nu wel in orde zijn.. Oom
Niek begreep uw bezwaren. Hij heeft er
dadelijk werk van gemaakt.

In de vorige brief had ik het over Pasen.
En toen beloofde ik. dat jk wat van het
Paasvuur zou vertellen. Nu dan, ongeveer vier of vijf weken voor Pasen gingen
. ('t is verleden tijd) we takken, papier en
oude manden bij elkaar slepen. Al die
takken en andere brandbaarheden stapelden we dan op elkaar. De Tweede PaasÖag, als het donker werd. staken we de
-brand er in. Er kwamen gewoonlijk veel
mensen kijken. Als het Paasvuur bijna
was opgebrand, gingen we elkaar zwart
maken. We pakten halfverbrande stokjes
en wreven elkaar daar mee in. We waren
soms haast net zo zwart als een neger. Zo
ging het vroeger.
Het nootje pikken, „dik en dun", doen we
altijd de Eerste en Tweede Paasdag. We
trekken een lange streep en dan dwarsstreepjes er door. Dan gingen we pikken.
Als je de eerste noten van de dwarsstreepjes afpikte, moest je die betalen. Dat was
dik. Pikte je de achterste eraf dan was
dat dun en die mocht je houden. Ziezo
Oom Niek. nu weet je hoe .we hier Pasen
vieren. Verleden jaar, en ook nu met
Paseja hebben we geen Paasvuur, omdat
öe mensen tegenwoordig hun hout in Ce
kachel stoppen. Verleden jaar hebben we
Wel nootjespikken gedaan. Of dat van
het jaar met Pasen ook kan weet ik niet.
Ot hoop maar dat er noten komen
KLAAS ALTING.
Odoornerveen (Drente)

Van honger gestorven

(Vervolg van pagr 1^>
Drie raadsels: dat wordt;
. -PI drie
hu itdgrijsen — dat zijn weei ori-- iian.-~en
voor de neven en nichten, die ze alle drie
goed hebben Hier zijn de naamkaartjes:
zoek de beroeper}.

Over een aantal jarerr wo_rdj. U echter
voor de vraag gesteld: Wat gaat ons
Kind worden?
Effen zijn weg voor de toekomst. De
premie per week of per maand voor
een verzekering bij 'de „Centrale" beteekent nu misschien een kleine opoffering, die U lafer alleen maar vreugde
zal brengen. Vraag eens om een
.jonderhoud met onzen agent. Zijn advies is geheel vrijblijvend.
OP TIJD VOORKOMT SPIJT.

ENTRALE

Solide

Als het regent
Gestadig drupt de regen,
Je wordt er akelig van.
Geen mens kom je haast tegen,
Een enkeling nu en dan
't Regenscherm opgestoken,
De voeten koud en nat.
Diep in de kraag gedoken,
Zo gaat hij dan zijn pad.
Daar komt een troepje kind'ren,
Ze lachen en stoeien maar wat.
De regen kan hen niet hind'ren.
Al zijn ze ook nog zo nat
*
Daar loopt een oude brombeer,
Hij bromt wat in zijn baard:
„Nu moet ik door dat nare weer,
'k Zit liever bij de haard,"
Maar wie er voor de ramen zit,
Die zit daar met een lach,
En zegt echter alleen maar dit:
„Een Hollandse Regendag!"

Nel v. d. Molen, m., 14 jaar,
Ploegstraat 24,
Amsterdam (O.).

Corresponderen en ruilen
Corresponderen willen: Trijntje Hoekstra,
m., 11 j.. Van Zijtzamastraat 11 b..
Leeuwarden; Nellie Bakker, m., 13 j..
Lepelaarsingel 24 d. Rbtterdam-Z.: Ci-é
Peper, m., 15 J., Renselweg 3, Winschoten;
Kea Houtman, m., 14 j., Wevershorn 4, a,
Winschoten; Annie Brouwers, m.; 15 '.,
Jasmijnstraat E 65 g, Hintham, gem. Hosmalen; Arend Voskamp, J.. 14 j., „De
Pas" Almen (liefst met m. uit Dordrecht); Pietie Paber. m., 10 j., Rijs;
Venneke v. d. Kemp, m., 12 j., Willem de
Zwijgerlaan 28, Schiedam, Z.-H.; Dietje
Buisman m.. 11 j.. Lijnbaan 4, Winsum
en Minkp Bijsterveld. m., 13 j.. Oosterstraat 8, Winsum (Gr.),

Coulant

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING

RIJNSTRAAT 28

DEN HAAG

•^—

{Roelof Gitroen
AMSTERDAM

Kalverstraai l
DEN HAAG
-Hoogstraat 23

JUWELIER

Opgericht 1850

Telefoon 37658

Eigen Atelier

Telefoon 1H767

ENSAID helpt U tijd, geld
n punten besparen?
Dames en mets/es
maakt nu thuis zelf

uw kleding

Zendt onderstaande Don en 30 cent oost?
(4 x 7i cent ol 10 x 3 cents postzegels)
aan
Ensaid Instituut.
Tolsteegsinge) 54
Utrecht en wtl zenden ö een mooi öoeK met
100 maten en, modellen en 'n gratis apparaat
om ü te laten zien hoe semakkeüik U
speciale machtiging THUIS ZELF alle kleding kunt maken en
vermaken.
Deze aegeia worden aan ons Doet de zegels in een envelop met deze bon
uitbetaald Totaal dus 35 cent
En geen bon inzenden doen

vermeldt ..265"
BON 265
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Op Vrijdag 3 April a.s. wordt 'in het
Gebouw voor K. & W. te Den Haag, (les
avonds om 7 uur (zaal open 6 uur), een

• - • - - - - . - : • • : - ; - : - • : • •-.-• • , . - : • " - • ,'- ••••-. . . : . - : - • : - - - - . : • : • • • . . - . • • ^'- &£$$•$#&

AGENÏÏ

Gala-Bokswedstrijd

Filmvoorstellingen

lich. ontwikkeling

Vertoond wordt de Nederlands sprekende film
,v

Rhythmische gymnastiek

„Morgen gaat het beter"
met Ltly Bouwmeester In de hoofdrol.
Tevens afwisselend bijprogramma.
Toegangsprijs bedraagt 25 cent voor georganiseerden en hun huisgenoten; 35
cent voor ongeorganiseerden, terwijl
voorts een beperkt aantal werklozeukaarten van 10 cent beschikbaar is.
De toegangsprijs voor de kindervoorstelling bedraagt 15 cent voor kindeven en
25 cent voor begeleiders.
GORSSEL

ZATERDAG 4 April

Hotel De Roskam, aanvang 7.3O uur n.m.
Kindervoorstelling, aanvang 3 uur n.m.
Kaartverkoop: Epse 262 en aan de zaal.
BRUMMEN

ZONDAG 5 APRIL

Concordia, aanvang 7.30 uur n.m. Kindervoorstelling aanvang 3 uur n.m.
Kaartverkoop: Rienderen D. 67 en aan
de zaal.
DIEREN

MAANDAG 6 APRIL

Hotel De Kroon, aanvang 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 3 uur n.m.
Kaartverkoop: Prins Hendrikstraat 4 en
aan de zaal.
TWELIX)

DINSDAG 7 APRIL

Hotel Korderink. aanvang 7.30 uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 4.3O uur n.
m. Kaartverkoop: Wijkseweg R 140 Terwolde en aan de zaal.
LOCHEM

WOENSDAG 8 APRIL,

Schouwburg, aanvang 7.3O uur n.m.
Kindervoorstelling aanvang 4.30 uur n^
m. Kaartverkoop: Barchemseweg 92 en
aan de zaal.

Zondagochtendvoorstelling

georganiseerd.
Jo de Groot, officieel halfzwaarsewielitkampioen van Nederland tegen Karel
Sys, den zwaargewicht-kampioen' van
België, alsmede veel interessante partijen als bijprogramma.
Toegang vanaf 16 jaar. Voor de leden
van het N.V.V. is een beperkt aantal
kaarten tegen sterk gereduceerde priizeii verkrijgbaar bij Dr. Kuiperstraat 10
en V. & A., Inl.bureau a. d. Hofweg.

te Amsterdam

Jiu-Jitsu-cursussen

Voor de onlangs opgerichte cursus
rhythmische gymnastiek, welke volgens
systeem Medau door een bevoegde
lerares wordt gegeven, kunnen dames
zich nog aanmelden bij de bekende
adressen. Zoals bekend worden de lessen Dinsdagsavonds in de gymnastièkzaal op de Westermarkt gegeven.

Nadere bijzonderheden omtrent de JIujltsu-cursusseu te Haarlem, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht worden gaarne op
de plaatselijke districtskantoren verstrekt.
Ook in Groningen zal een jlu-jitsucursus worden opgericht, welke lessen
Woensdagsavonds van 8—9 uur In de
gymnastiekzaal van de school op de
Parkweg zullen worden . gegeven. Het
cursusgeld -bedraagt voor de gehele driemaandelijkse cursus ƒ 2.50 voor georganiseerden en f 3.— vóór. ongeorganiseerden. Nadere inlichtingen en aanmeldingen eveneens bij het «Districtskantoor, Turfsingel 75.

Dit gymnastieksysteem van
Medau heeft reeds enige jaren
de belangstelling van velen en
krijgt steeds meer bekendheid.
Deze lichaamsoefening dient
in de eerste plaats om het weerstandsvermogen van de vrouw
te verhogen, haar geschikt te.
maken voor het gemeenschapsleven en om haar gratie en
charme te verlenen.
. De methode gaat uit van de
totale bewegirig van het lichaam
en de afwisseling van spanning
én ontspanning. Voortdurend
moeten degenen, die de oefening
uitvoeren, zich soepel
en
vloeiend bewegen en elke oefening, hetzij met één arm of met
beide, hetzij met de benen en
verdere ledematen samen, moet
het ganse lichaam in actie
brengen,
De hulpmiddelen voor deze
gymnastiekvorm zijn eenvoudig
maar doeltreffend. Het zijn de
reeds bekende Medau-bal, een
paar knotsen en hoepels.
Ongetwijfeld zullen na deze
uiteenzetting nog vele personen
zich willen aanmelden voor de
bovengenoemde cursus te Amsterdam.

Schaatsenrijden te Amsterdam
Zoals bekend, hebben de leden van het
N.V.V. tegen sterk gereduceerde prijzen
toegang tot de overdekte kunstijsbaan
In de Apóllohar.
Inlichtingen omtrent tijd enz. bij £»
bekende adressen.

Zwemmen
GRONINGEN.

Voortaan is de zwemregeling als volgt:
•Dinsdagsavond-s van • 6—7 uur meisjes tot 18 jaar, van 7—8 uur heren en
Jongens, van 8—9 uur dames en heren
boven 18 jaar en Woensdagsavonds van
7—8 uur meisjes en dames. In verband
met de grote belangstelling wordt men
aangeraden zich Zaterdagsmiddags van
2—5 uur van. kaarten te voorzien bij
het voorverkoopadres: Heymanslaan 6.
AMSTERDAM

Met ingang van l April J.l. Is de regeling voor het Zulderbad als volgt. Donderdagsavonds van 7—8 uur, kinderen
t.m, 14 jaar en begeleiders, van 8—9 uur
eerste ploeg ouderen en van 9—10 uur
tweede ploeg ouderen. Dinsdagsavonds
Is het bad lu gebruik voor bedrijïszwemmeu.

AMSTERDAM

Op Zondag 12 April a.s. wordt om 10.30
uur v.m. In het City Theater, een bijzondere Zondagochtendbij eenkomst georganiseerd.
Vertoond zal worden de Odeoii-Pilm
„Artistenpension"' met Ida Wust, Theo
Llngen en Romanowsky met solistisch
optreden van Cor Steyn, die "tevens de
ma.ssazong zal leiden en begeleiden.
Toegang alle leeftijden!
Toegangskaarten a 35 cent per persoon,
a.r. inbegr. zijn verkrijgbaar bij Prins
Hendrikkade _ 49; Inlichtingenbureau,
Leldseplein; de aangesloten vakgroepen
en voor zover voorradig 's morgens aan
de zaal. .

Cabaret en Klein-toneel
Vrolijke avond van muziek, zang, toneel,
voordracht en vrolijke schetsen door het
Klehikimst-Ensemble o.l.v. Bart Ellriiik,
waaraan medewerken: Beppie Kila, Riek
Berkhout, Johan Kohier, Bart Elfiïnk en
Jan Latude.
De namen van deze artisten staan er
borg voor/ dat-- u naar hartelust kunt
lachen.
De toegangsprijs bedraagt 35 cent i-oor
georganiseerden en hun huisgenoten en
50 cent voor 'Ongeorganiseerden, a.r.. inbegrepen, terwijl voor werklozen een
beperkt aantal kaarten van 10 cent verkrijgbaar is.
•
KRIMPEN A. D. IJSSia
V R I J D A G 3 APRIL

Verenigingsgebouw, aanvang 7.30 n.m.
Kaartverkoop: Blom. Lekkerkerk 52 en
's avonds aan de zaal.
VLAARülNGEN

JZATErfbAG 4 APRIL

Harmonie, aanvang- .7 30 uur n.m. .Kaartr.
verkoop: Nlc. Beetsstraat 43 en. des
avonds aan de zaal.
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Natuurvrieno'enhuizen
Nu de Lente 'weer is aangebroken gaan
de gedachten van velen ongetwijfeld
weer naar de bekende . Natuurvrienden*
huizen, waar zij vele prettige dagen hebben beleefd. Daarom wordt er reeds
thans de aandacht op gevestigd, dat in
• de maand April voor een kort of lang
verblijf de onderstaande Natuurvrlendenhuizen weer voor een ieder geopend
zijn:
De Hondsrug te Noordlarèn (corresp. W.
Vrieze, Herenstraat 33a, Groningen).
Het Hiinnehuis te Havelte (corr.adres A.
Konstajpel, Bankastraat -16, Meppen.
'Ons Honk (corresp. adres G. de Jong,
Dahliastraat 19 te Hilversum).
De Brinnniel, Natuurvriendenhuis te
Bennekom (corresp. aan' dit adres).
Voor logies diene men zich rechtstreeks
tot bovengenoemde adressen te wenden,
onder insluiting van postzegel voor antwoord. Bovengenoemde openstelling van
deze huizen geldt uitsluitend vóór de
-maand. April; ..voor Mei en -de volgende
maanden gelieve men derhalve nog geen
logies aan te vragen
Zoals bekend bedraagt het tarief voor
overnachten 40 cent voor georganiseerden (p.p. per nacht l en 60 cent p. p p.
nacht voor ongeorganiseerden, terwijl,
het gebruik van een slaaplak verplicht
Is Slaapzakken worden voor maximum
5 dagen verhuurd a 15 cent per zak.
Voor alle verdere inlichtingen wencte
men zich tot het Centraal Bureau van
de Natuurvriendenhuizen, Amstel 224 —
226 te Amsterdam

„ONS HONK" volgeboekt
Medegedeeld wordt, dat het Natuur«vrienclenhuis ..Ons Honk te Lage Vuurse
voor de Paasdagèn reeds geheel' volgeboekt is.

Spaarsysteem en. mogelijkheden
daarvan
De • afdeling. . Reuen en Vacantie van
Vreugde en Arbeid heeft een spaar• systeem •• Ingevoerd, zowel voor bedrij-
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yen als voor Indlvlduelen. Hiertoe worden spaarzegels uitgegeven ter waarde
van 25 cent. welke geplakt dienen te
worden op speciale spaarkaarten, die
plaats bieden aan 100 zegels. In de
eerste plaats Is dit spaarsysteem bedoeld voor de bedrijven, die willen sparen om In de zomermaanden in bedrijfsverband een- reis te organiseren.
Dit sparen door de bedrijven kan op
verschillende wijze geschieden: Het bedrijf kan b.v. van. V. & A.' een aantal
zegels afnemen en deze tegen gehele'of
gedeeltelijke betaling -aan de personeelsleden afstaan. In het laatste geyal wórdt
dus een deel door het bedrijf gespaard.
Echter kunnen ook individuelen aan dit
spaarsysteem deelnemen. De gespaarde
bedragen kunnen niet tegen contanten.
worden ingewisseld, doch uitsluitend
voor reis- en vacantiedoeleinden, als
treinkoeten naar familieleden, . particulier pension, boottochten enz. enz.
In het bijzonder wordt er de aandacht
op gevestigd, dat de gespaarde bearagen ook kunnen, worden aangewend
voor het betalen van pensionkosten voor
de Troelstra-Oorden te. Beekbergen of
Egmoiid aan Zee. alsmede ook voor de
reiskosten daarheen.
Bedrij y-en of particulieren.. die de gespaarde bedragen hiervoor willen gebruiken, dienen zich zo vroeg mogelijk tot
.de Tïoelstra-Qorde-n te wenden voor net
bespreken van logies teneinda teletu'stelling te vóórkomen. Men geve'daarbij
'datum van aankomst én- van vertrek
nauwkeurig op. evenals het aantal per"scmen. waarvoor -logies -gewenst" wordt.
Het is noodzakelijk hierbij te verrnel_den. uit hoeveel echtparen en overige
dames en heren., alsmede kinderen met
opgave van leeftijd, het gezelschap bestaat.
,r>'-- pensionkosten Bedragen f 2.50 per
dag p. persoon, derhalve ongeveer / 17 50
per persoon per week. .waarbij clan nog
. de reiskosten en extra, uitgaven gevoegd .
dienen, te worden Voor kinderen be-staat een speciaal tarief
_Bij correspondentie dierie men postzegel
-"voor "antwoord m te sluiten
••Alle .verder gewenste inlichtingen oin. trent -de Troelstra-Oordeh, alsmede de
verdere mogelijkheden van het spaarsysteem .worden gaarne verstrekt door
het Centraal Bureau van Vreugde en
Arbeid te Amsterdam. Amstel 224—226.

ROTTERDAM.

Met ingang van l April j.l. wordt in het
Oostelijk Zwembad weer in drie ploegen
gezwommen en wel van 8—9 uur; van
8.30—9.30 uur en van 9—10 uur n.m.

Paardrijden te Amsterdam
Naar aanleiding van de vele aanvragen,
die hiertoe bij Vreugde en Arbeid zijn
binnengekomen, is besloten ook een
cursus paardrijden te beginnen.
De lessen zullen worden gegeven op een
nader te bepalen avond In de Parkmanege a.d. Amstelveenseweg van 7—8
uur.
Alle nadere Inlichtingen bij Prins Hendrikkade 49 en V. & A., Leidseplein. „

A f zwemf eesten
Wederom worden enige afzwemfeesten
georganiseerd, waar een aantal personen,
dat bij Vreugde en Arbeid zwemmen
heeft geleerd, zal trachten het V. en A.zwemkunstdiploma (hetwelk een officieel diploma is) te behalen.
Op Dinsdag 7 April wordt in het Noorderbad te GRONINGEN een dergelijk
afzwemfeest georganiseerd. Aanvang om
7.30 uur n.m. 'en niet, zoals in het
vorige nummer van „Arbeid" vermeld
werd om 6 uur n.m..
Voores wordt op Zondag 19 April a.s.
- om 2 uur n.m in het Overdekt Zwembad
te LEEUWARDEN eveneens een af-zwemfeest gehouden, waarvoor deeJncmers(sters) zich nog kunnen aanmeld™.
Bekende zwemmers verlenen door- het
geven van zwemdemonstraties hun
medewerking aan deze afzwemf eesten,
waartoe belangstellenden tegen gewoon
•zwemtarief eveneens toegang hebben.

Volksontwikkeling
Huisvlijtacties
In Amsterdam,, Haarlem, Den Haag. Hilversum, Utrecht, Arnhem, Eindhoven,
Assen en Leeuwarden worden thans
ïuilsvlijtacties gevoerd. Hoewel deze voor
iedereen openstaan, worden speciaal de
leden van het N.V.V en hun huisgenoten opgewekt hieraan deel te
nemen. Juist in deze tijd kan men sen
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 elfc
gebied worden tentoongesteld. Een avoot
aantal prachtige prijzen is uitgeloofd.
Kosten zijn aan de deelname niet. verbonden en bij de districtsdiensten van
Vreugde en Arbeid is een propagandacirculaire met alle gegevens gratis op
aanvraag verkrijgbaar.

Bedrijfsbibliotheken
De afdeling Volksontwikkeling propageert momenteel de stichting van- een
z.g. bedrijfsbibliotheek en staat daarbij
met raad en daad terzijde. Haar standaard-bibliotheek bevat een keur-collectie van de beste werken op alle gebieden
en door jaarlijkse aankoop van nieuwe
delen ontstaat een bibliotheek, waar het
gehele bedrijf trots op is.
De werknemers zullen de mogelijkheid,
regelmatg de beste lectuur voor zichzelf en het gezin op -'gemakkelijke wijze
te kunnen verkrijgen, ten zeerste waarderen.
Ook de boekenkast wordt er bij geleverd.
Werknemers Interesseert uw collega's
hiervoor en tracht met steun van de directie tot het stichten van een bedrijfsbibliotheek over te gaan
Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de afdeling Volksontwikkeling, Amstel 224— 226 te Amsterdam.

Een hoekje van de bedriTfs-bibliotheek
van „Vreugde en Arbeid".
(Foto • A..P.—Breijer)

