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GROTE
V

eel beloven en weinig geven doet gekken en dwazen in vreugde
leven, zegt men. En die volksuitspraak is zeker niet onjuist. Al
te veel is er met een belofte op de toekomst aan de dag van heden
tekort gedaan. Ook op het ogenblik staan duizenden, om niet te
zeggen millioenen mensen, te trappelen van ongeduld, omdat hun
leven dagelijks zwaarder wordt en er alleen. verbetering in de toe»
komst kan worden verwacht.
Natuurlijk, kan men zeggen: „Mensen, houdt je kalm; hebt'toch een
open oog voor de werkelijkheid en eist niet het onmogelijke". Goed,
het merendeel schikt zich daarnaar en.... moppert in stilte. Enkelen
zijn er, die protestbrieven schrijven en anderen verzinken in een
soort wanhoopsstemming. Zo is het vroeger geweest, met name in
de crisisjaren, en zo is het nu weer met dit verschil, dat in de crisis*
tijd het loon, of beter gezegd het inkomen sneller daalde dan de
kosten van levensonderhoud en op het ogenblik het inkomen lang*
zamer stijgt dan deze kosten omhoog gaan.
Het ligt ons niet de arbeiders met een kluitje in het riet te sturen.
Het verbloemen van een toestand wreekt zich altijd; het is beter
de moeilijkheden openlijk onder het oog te zien en rustig te be*
spreken wat er te bespreken valt. Als wij in deze artikelen nagaan,
•wat er gedaan kan en wat er moet worden, dan moet men niet
zeggen: „Daar heb je weer zo een wissel op de toekomst", maar zal
men onderscheid leren -maken tussen hetgeen noodzakelijk moet
gebeuren en hetgeen alsnog dient te verdwijnen. Tegelijk echte*
moeten wij bij een dergelijke theoretische uiteenzetting in aanmer*
king nemen, dat het dagelijks leven een buitengewoon ingewikkeld
verschijnsel is, omdat
wij mensen voortdurend met ons*zelf in
tegenspraak zijn.
Bijvoorbeeld dit: ieder van ons moppert over de zwarte handel.
En in het bijzonder over de hoge prijzen van die zwarte handel.
Laten wij echter eerlijk zijn: wanneer wij die prijzen konden be*
talen, dan zou 99 pet. van de bevolking geen ogenblik aarzelen en
kopen wat het kopen kon. Aan de ene kant klaagt men dus over het
feit, dat er bepaalde goederen buiten de distributie om te krijgen
zijn, maar aan de andere kant houdt men zelf zoveel mogelijk deze
vraag en dus de hoge prijzen in stand. Vergeet niet, dat wanneer
er geen schaarste was, er geen distributie zou zijn. Waar geen
distributie is, is geen zwarte handel en de hoge prijzen vloeien dus
rechtstreeks voort uit het gebrek aan bepaalde levensbehoeften.
Daarom zijn zwarte handel en hoge prijzen één begrip, want waar
het aanbod klein en de vraag groot is en bovendien de zwarte
handelaar zijn risico gedekt wil hebben, eist en krijgt hij de hoogste
prijs die te maken is.. Nooit werkte de wet van vraag en aanbod
zo venijnig als juist bij de zwarte handel en het merkwaardige is,
dat die oude liberale wet zich daardoor juist van haar kwaad*
aardigste kant laat kijken bij het verst doorgevoerde systeem van
overheidsbemoeiing met, prijzen en voorraden, wanneer deze be*
moeiing niet ontsproten is uit ordeningsstreven, doch opgelegd
wordt door de algemene schaarste.
Men zegt, dat het algemeen belang de richtsnoer -moet zijn van het
optreden der overheid. Zonder twijfel is dat juist. Maar welke over*
heid is in staat deze. richtsnoer te handhaven, wanneer de onder*
danen zelf er voortdurend en zoveel mogelijk van afwijken? Men
zal moeten toegeven, dat dit onbegonnen werk is. Anderzijds is het
al even moeilijk om het iemand persoonlijk als doodzonde aan te
rekenen, wanneer hij de prijsvoorschriften overtreedt. In de meeste
gevallen immers kan het worden gemotiveerd met de woorden:
„Ik. heb in de eerste plaats te zorgen voor het welzijn van mijn
gezin".
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n hiermede zijn wij genaderd tot de kern vvan de moeilijkheden.
Terwijl ieder individueel tracht zo goed mogelijk in de gezins'
behoeften te voorzien, zet hij daarmee de voet dwars aan de
pogingen van de overheid om zo goed mogelijk te voorzien in de
algemene behoeften. De burger handhaaft het ieder voor zich, maar
verlangt tegelijkertijd, dat de overheid desalniettemin voor ons allen .
afdoende zal zorgen. Het indiviJueele en het egoïstische, hoe ver*
klaarbaar het ook is, verhindert daardoor de bevredigende werking
van de overheidsleiding, m.a.w. de burger verhindert door zijn eigen
mentaliteit, dat de overheid des burgers eisen kan inwilligen!
Het is echter noodzakelijk, dat de overheidsvoorzieningen de over*
hand blijven behouden boven het persoonlijke grabbelen naar alle
mogelijke voorraadjes door de burgers. Zo spoedig dit namelijk niet
meer het geval zou zijn, zou er een economische paniek ontstaan,
waardoor men op zijn bonnen niets meer zou kunnen krijgen, doch
daarentegen diezelfde goederen in de zwarte handel wél, zij het
tegen veel hogere prijzen.
Iets van die aard hebben we trouwens verschillende malen beleefd,
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bijvoorbeeld met de groenten. Als een dergelijk verschijnsel op*
treedt, bewijst het, dat, hetzij de overheidsorganisatie of het over*
heidsingrijpen onvoldoende zijn geweest, óf - - en dat moet, men
ook in aanmerking nemen — dat het betrokken gebied zo moeilijk
te beheersen is, dat een centraal geleide bevoorrading van de win*
keliers vrijwel tot de onmogelijkheden behoort. Wij hebben in het
bijzonder inzake de groenten deze verschillende kanten van de zaak
onderzocht, en zijn tot de overtuiging gekomen, dat inderdaad op
dit gebied een afdoende overheidsregeling bijna niet te bereiken is.
Groenten zijn voor het merendeel een snel bederfelijk product,
komen van duizenden kleine producenten en kunnen betrekkelijk
gemakkelijk in kleine partijtjes worden vervoerd. Wie echter de
overheid verwijt opzettelijk voor de hand liggende maatregelen
na te laten, die begaat een onbillijkheid. Wel geloven wij, dat er
nog steeds een oude, min of meer liberale vrees bestaaj: om tot
krachtige ordening van de groentehandel over te gaan. Men laat
nog te veel zelfstandigheid aan de particuliere handel, maar daar
staat tegenover, dat een korps ambtenaren evenmin een foutloze
uitvoering vanjie voorschriften waarborgt.

W

e dienen dus de totale toestand te bekijken met juist dat
mengsel van nuchterheid en idealisme, dat het ons enerzijds
mogelijk maakt de feiten van de dag te begrijpen en anderzijds des*
ondanks te streven naar voortdurende verbetering. Alles wat ver*
betering betekent, zullen wij daarbij met waardering ontvangen, het
woord gedenkend: „Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede".
Zo schreven wij veertien dagen geleden over een moeder, die haar
dochter naar een meisjesvakschool wilde sturen, doch van dit plan
moest afzien met het oog op de autobuskosten.
Naar aanleiding van dat artikel ontvingen wij de volgende brief
van de Nederlandse Volksdienst:
„In Uw artikel „De grote lijn" trof mijn bijzondere aandacht
Uw tweede geval uit de. provincie Zuid^Holland, waarvoor
blijkbaar door U geen oplossing mogelijk wordt geacht. Ik moge
U er echter op attent maken, dat de Nederlandse Volksdienst,
Provinciaal Bureau, Javasfraat 27, Den Haag, dit geval gaarne
wil onderzoeken en het zal eveneens mogelijk zijn, dit gezin uit
de bestaande moeilijkheden te helpen.
Het is immers zo, dat de Nederlandse Volksdienst zich beweegt
op het terrein van moeder en kind en waar het hier betreft het
al of niet kunnen schoolgaan van een jong kind, acht ik het
zeer gewenst, dat hierin voorzien wordt.
Ik geef U daarom in overweging zich tot het voornoemde
bureau te wenden en wens U veel succes."
Gaarne en met waardering geven wij hiervan kennis, omdat op
deze wijze anders onoverkomelijke moeilijkheden kunnen worden
overwonnen. Wij hopen, dat onze briefschrijfster zich met de
Volksdienst in verbinding zal stellen en dat het resultaat zal zijn,
dat haar dochtertje naar school kan gaan. Aangezien er wel meer
mensen met soortgelijke moeilijkheden te kampen hebben, kan men
deze raad tegelijk als een algemeen advies beschouwen.
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n nu het belangrijke in dit alles. Wij kennen de moeilijkheden
van de arbeiders. We weten, dat het huishouden steeds meer geld
opslokt en er dus voortdurend minder beschikbaar is voor andere
uitgaven. Dergelijke moeilijkheden als de autobuskosten voor
schoolbezoek zullen daardoor meer en meer voorkomen. Men ziet
geen uitkomst, doch" nu treedt een gemeenschapsinstelling op, die
althans deze zorgen overneemt. Dit is zonder twijfel een gezond
principe. Wanneer er een gemeenschapsbelang gediend moet worden
— en als zodanig mogen wij het onderwijs toch zeker beschouwen
- dan dient er een gemeenschapsinstelling te zijn, die de. brug'vormt
tussen de wensen en de noden van de burgers.
In een dergelijk geval behoeven wij dus niet te zeggen: „Ja — maar
in de toekomst wordt het beter". Neen, hier kan onmiddellijke
verbetering worden verkregen. Dergelijke voorzieningen, die zonder
enig verwijl effect hebben, dienen er meer en meer te komen. Naar*
mate de goederenvoorraad kleiner wordt en dus de verzorging van
een gezin moeilijker, wordt de noodzaak klemmender om gemeen*
schappelijk te regelen, wat ieder van ons individueel niet kan. Eerst
wanneer dat gebeurt, mogen wij zeggen, dat het algemeen belang in
volle werkelijkheid boven het persoonlijke wordt gesteld. Heel
merkwaardig krijgen wij dan deze toestand, dat men persoonlijk
b_evredigd wordt door iets niet van de individuele zijde, maar van
de gemeenschapskant te benaderen.
In deze wisselwerking tussen individu en samenleving ligt o.i. de
enige mogelijkheid om uit de nood der tijden met zo min mogelijke
kleerscheuren te voorschijn te komen.

„Wij wonen in een huisje, dat al twee jaar geleden onbewoon*
baar is-verklaard. Vier kinderen slapen in één ledikant op een
vliering; onder een tochtig pannendak, de twee jongsten slapen
in een donkere kast en mijn man en ik hebben een bedstede,
waarin wij alleen met opgetrokken knieën kunnen liggen. In
die twee jaren dat wij het bord „Onbewoonbaar verklaarde
woning'1 aan'de muur hebben, zijn er al vijftien gemeente;
woningen leeg gekomen, maar wij konden nimmer voor een
beter huis in aanmerking komen
it briefje bereikte de redactie van
„Arbeid" uit Genemuiden, het
stille stadje aan het Zwarte water, dat
alom bekendheid heeft vanwege zijn
mattenindustrie
en zijn onhoudbaar slechte woningtoestanden.
De Genemuider mattenindustrie maakte op- \ en neergang mee. Na een
periode van bloei volgden er vele jaren
van verval en thans is er weer overgrote vraag naar Genemuider matten.
Daar wordt thans goed verdiend in de
stad Genemuiden!
De mattenindustrie maakte op- en
neergang mee. maar de ellendige woningtoestanden zijn alle jaren door
dezelfde gebleven. Daar schreef ..Het
Volk" al jaren geleden grote stukken
over, daar werden tal van raadsdebatten aan besteed, daar "werd veel
over geschreven en veel over" gepraat,
maar veel verandering is er nimmer
in gekomen.
Naar aanleiding van de thans ontvangen klacht is uw verslaggever vergezeld van een fotograaf opnieuw een
kijkje gaan nemen in'het biezenstadje.
Wij hebben onze brief schrijf ster opgezocht in de stulp, die een gezin met
zes kinderen tot huisvesting dient. Dat
was in de Westerbrugstraat, maar
langs de haven lopende zijn wij een
paar maal het nauwe slop voorbij gelopen zonder te beseffen, dat deze
spleet tussen het grote hotel en het
burgermanshuis inderdaad het naambordje Westerbrug„straat" droeg.
De „woning" bleek feitelijk in het geheel geen woning te zijn, doch een bij
het huis aan de haven behorend keukenvertrek met annex een rommeihokje.
Twaalf jaar geleden betrok een jong
echtpaar deze ruimte, omdat er in
Genemuiden geen geschikte woning
was te vinden.
. „En kijk.'zo zijn die wantoestanden
gegroeid!", zei ons de burgemeester
van Genemuiden, toen wij hem over
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dit geval spraken.
Dat echtpaar kreeg namelijk kinderen
en wanneer wij den burgemeester goed
Toen wij onlangs over een geval
begrepen hebben, was dit de^ grote
van sociale verwaarlozing en
fout. Het echtpaar zou het min of
woning- ellen d& in Zeelmond
meer aan zichzelf te wijten hebben,
schreven, ontvingen wij een
dat het nu met zijn half dozijn kindebrief van een anderen plattelandsbewoner, die ons de raaa
ren £ö slecht behuisd is. Voor man en
gaf, op deze weg niet verder te
vrouw was de keukenkamer, het aangaan. „Want", zo schreef hij.
grenzende hokje en het vlierinkje net
„dan zal uw blad te klein blijken.
van pas, maar nu er kinderen zijn ge- v
Komt u maar eens een dag bij
komen, werd het twee jaar geleden
mij (in Friesland) én ik zal M
hoog tijd om het beruchte bordje,.Onde krotten laten zien en de ge
bewoonbaar verklaarde woning" aan
zinnen, die samenhokken in een
de muur te nagelen.
te kleine ruimte.
Daar zijn in Nederland gemeentebeOp gevaar af te veel copy te
ontvangen, gaan wij door met
sturen, die een andere opvatting zijn ~
jnze reportage. Ditmaal hebtoegedaan. Die houden terdege rekeoen wij een geval onderzocht in
ning met de gezinsvorming door van
Genemuiden,
waarover
ons
tijd tot tijd de woningvoorraad aan
eveneens
naar
aanleiding
van
te vullen met woningen, dié geschikt
het geval in Zoelmond werd gezijn vóór grote gezinnen.
schreven. Wij hebben onlangs
In Genemuiden volgt men sinds vele
over Genemuiden geschreven als
jaren een andere politiek. •
centrum van een bloeiende huisIn dit stedeke redeneren de vroede
industrie. Thans laten we het
licht op een andere en minder
vaderen blijkbaar: zóveel woningen
fraaie kant van het Genemuider
zijn er en de gezinsuitbreiding moet
leven vallen..
daar maar rekening mee houden.
Jaren en jaren heeft het geduurd voor
de socialistische raadsfractie het succes behaalde, dat er in Genemuiden graaf een plaatje met behulp van een
blitslamp. Nimmer tevoor was er zóeen uitbreidingsplan werd aangenomen. Dat plan ligt sedert voor uitvoe- veel licht in het donkere hokje gering gereed en zelfs heeft de gemeen- weest !
Door een nauwe sleuf, opzij van de
te de benodigde grond in eigendom.
Maar, ja — zegt de burgemeester — bedstee, zijn wij langs een stijle ladnu zitten wij weer met de schaarste der naar de vliering geklauterd, waar
het ledikant, dat vier kinderen tot
aan bouwmateriaal. v ...
Inderdaad, die materiaalschaarste is slaapplaats dient, maar net kan
een argument, dat moeilijk te weer- staan. Boven'het ledikant is een mat
leggen is. maar waarom moest de uit- gespannen, die de kleintjes moet bevoering der zo hoog en hoog nodige échermen tegen de regen, die door de
uitbreiding-splanfien worden uitge- losse dakpannen waait.
steld tot deze oorlogstijd, daar waar „Van de winter sliepen zij met sneeuw
de behoefte aan woningen zich reeds op hun koppetjes", vertelde ons de
moeder.
vele jaren vóór dien deed gevoelen?
In het hokje achter de keukenkamer In de keukenkamer, die tot woonvermet de slaapsteden voor vader, moe- trek dient, staat een fornuis, waarop
ook 's zomers het middagmaal moet
der en twee kinderen, maakte de foto- worden bereid. In dat vertrek wordt
niet alleen gekookt, maar ook gewassen. Wanneer het al te benauwd wordt,
kan de straatde<ur worden opengezet..
Er zijn in dit gezin zeven kinderen
geweest.
,,'k Bin deur al iene 'kwiet 'eweest".
klaagt de moeder.
Dat jongske had asthmatische aandoeningen. Elf weken werd het in een
ziekenhuis verpleegd, daarna lag het
een week in de bedompte kameratmosfeer en toen kwam het einde.
„Het was hier óók veuls te benauwd!"
Of de burgemeester voor dit geval een
oplossing weet?
O. zeker! Hij kent het geval. Het is
een keurige huismoeder en de man
verdient eeri behoorlijk-- weekgeld.
Voot de. prompte betaling der' huurpenningen behoeft de gemeente zich
zeker niet ongerust te maken.
Maar 3a, er zijn zoveel soortgelijke
gevallen en telkens wanneer er een
woning vrij komt, wordt er geschift,
gewikt .en gewogen.

Het gezin uit de Westerbrugstraat
heeft ditmaal met twee andere gezinnen, die óók een betere woning nodighadden, op de nominatie gestaan
voor een vrijkomende gemeentewoning. Er is toen maar geloot. Een ander gezin, dat deze winter met een
paar duim water op de vloer heeft
gezeten, heeft geluk gehad. Het gezin
uit de Westerbrugstraat met de zes
kinderen, moet nu maaiAweer een volgende gelegenheid afwachten ......
Het lot heeft beslist en daarmede is
.het sedert jaren herhaalde verzoek
om een betere huisvesting -voorlopig
weer op de lange baan geschoven.
Inderdaad, dat zijn fraaie toestanden
in Genemuiden!
Daar is • — zodra er weer bouwmaterialen beschikbaar zijn — veel werk
te verrichten in dit stadje aan het
Zwarte Water. Maar tegen die tijd
moet er dan ook een grondige wijzi- ,
ging gekomen zijn in de houding van
het gemeentebestuur. Met bescheiden
middelen had daar. reeds ten aanzien
van de volkshuisvesting -véél verbeterd kunnen worden. In de Achterstraat bezochten wi^ een gemeentewoning.. Daar slapen twee meisjes van
achttien en twintig jaar met twee
broers van 24 en 30 jaar oud in drie
ledikanten, die. naast elkaar op de zolder staan. Al zes jaar geleden vroeg
de bewoner, die bovendien nog op deze
zolder zijn mattenvlechterij heeft, of
de gemeente niet een pa'ar kamertjes
kon afschutten op deze zolder, die
toch ruim genoeg was. De huurder
wilde desnoods de helft van de kosten
betalen. Het verzoek werd afgewezen
•en herhaald reclameren bleef zonder
resultaat......
Beschamende toestanden, die dringend verandering behoeven.

BIJ DE -FOTO' S:

Man, vrouw en zes Kinderen wonen
in een bijkeuken met aangrenzend,
berghok. Al twee jaar geleden, werd
deze „woning" onbewoonbaar verklaard, maar een betere üetiuizing
kunnen de bewoners niet vinden.
De bijkeuken dient tot, woonkamer
voor dit grote gezin. Daar wordt ge-,
•woond, gekookt en gewassen ......
Maar als de deur openstaat is het
veel minder benauwd!
(Foto's -Griek)

Wij ontvingen
.

„Beginselen van nationaal-socialisme",
door dr. J. H. Carp, uitgave Nenasu,

Utrecht; ƒ0.50.

Deze brochure geeft een beschrijving van
de. geestelijke basis van het nationaalsocialisme. ' Zij behandelt o.a. het vraagstuk der politieke partijen, de leidersgedachte, het gezagsvraagstuk, de levensruimte, en de verhouding van leiding tot
volk. Het geheel is gegrondvest op een
Germaanse opvatting van volk en'staat.
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R

eeds eerder vonden wij gelegen- zich met de vrachtauto's van hun
heid in onze Sociale Kroniek de werk naar huis begeven. En ofschoon
aandacht te vestigen op uitspraken deze wijze van vervoer gevaren mee
van de Centrale Raad van Beroep.
kan brengen, die anders b.v bij perOok thans willen wij voor een twee- sonenauto's niet aanwezig zijn, is dat
tal de aandacht vragen." Het eerste niet absoluut noodzakelijk.
geval betreft een verkeersongeval, De algemene gevolgtrekking, dat wie
waarvan .tevens door de Centrale in de laadbak van een auto plaats
Raad in hoogste instantie viel uit te neemt daarmee reeds een bijzonder
maken of het tevens een bedrijfs- gevaar schept, lukt ons dus onjuist,
ongeval was, en dus recht gaf op uit- Het komt ons dan ook alleszins gekering.
wenst voordat de Centrale Raad op
Zoals bekend heeft het verkeers-, te- dit punt zrjn menmg herziet.
vens bedrijfsongeval een veel omstreden element in de ongevallenverze- Het tweede geval kan m zekere zin
kering gebracht.
als tegenstelling' var, het eerfejelHad deze verzekering aanvankelijk
den. Hier toch nam de Centrale Raad
alleen betrekking op bedrijfsongeval- een ruim standpunt m Had .de Cenlen in engere zin, ongevallen dus die trale Werkgevers Risico Bank de toein en door het werk zelf ontstonden, kenning van uitkering door m beroep
zoals de wet thans luidt is dat be- te gaan trachten' tegen te houden grip verruimd, en wordt uitkering
het geval betrof een arbeider, die
verleend voor de ongevallen, welke van zijn fiets stappende „door zijn
den werkman „in verband met zijn knie was gezakt" — daarbij betogende
dienstbetrekking" zijn overkomen.
dat dit het gevolg was uitsluitend
Dientengevolge zijn dan-ook de ver- van de omstandigheid, dat de getrofkeersongevallen, voorzover op weg fene reeds lang een minderwaardige
van het werk naar huis en omge- knie had, de Centrale Raad bestreed
keerd aan den arbeider overkomen, deze gedachtengang.
als bedrijfsongevallen te beschou- In het midden latende of die knie én
wen. Dit vormt dan op zich zelf de de bestaande minderwaardigheid daaruiterste begrenzing van het begrip be- van tot het ongeval had bijgedragen,
drijfsongeval! wat op zich zelf ook kende de Centrale Raad uitkering toe
logisch is, alhoewel in sommige gei
•
vallen gezegd moet worden, dat voor
de verkeersongevallen, voozover bui. u-l/-^! IplFM FM TFI FM
ten grove schuld of opzeü van den
'~wULJ|IIN CIN l LLCIN —,
getroffene —• eenmaal als bedrijfsongeval aanvaard, de grens wel eens
V^M_ KONIJNEN
wat erg nauw getrokken wordt.
Het onderhavige geval de uitspraak
r
van de Centrale Raad. die wij hier
op het oog hebben, lijkt er ons een Het groenvoer i, het meest geëigende
voeder voor onze konijnen. Desniettetypisch voorbeeld van.
Het betrof hier een arbeider, die met min is voorzichtigheid in tweeërlei opeen aantal mede-arbeiders in de zicht aeboden Het eerste waar men
laadbak van een vrachtauto had .T^nin^wet^^dZ
plaats genomen om zich op deze wijze niet een plotselinge overgang plaats
sneller (en wellicht ook gemakkelij- vindt van wintervoer naar volop
ker naar het station te kunnen be- groenvoer. De dieren zijn het groengeven) om zijn reis per trein te ver- voer ontwend of nog niet gewend en
volgen Deze auto nu werd aangere- als hun dan plotseling volop groenden door een stoomtram. Een der voer wordt gegeven, is het gevaar
war ingewandsstoringen zeer groot,
arbeiders werd gewond.
De Rijksverzekeringsoank weigerde Daarom is het zaak voorzichtig te zijn
hem echter uitkering en de Centrale en de dieren geleidelijk aan het groentoiKTen
rl>r /„ ,m>«r,ö«
Raad bevestigde deze weigering. En r,
L'UKI
LC wcriiitz/t.
wel op de volgende grond, dat de ar- Het tweede punt waarop gelet moet
beider door gebruik., te maken van worden is, dat men het juiste groenhet niet voor personenvervoer inge- voer geeft en geen giftige soorten aan
richte deel van de auto. n 1. de laad- de'dieren reikt.
bak, die daardoor dan ook niet .van Als zodanig komen in aanmerking de
van alle groenten behalve
zitplaatsen was voorzien, zich aldus afval
latende vervoeren aansprakelijk was kropsla die nadrukkelijk moet worte achten voor .de gevaren.. die hij den uitgezonderd. In het bijzon• der noemen we: koolbladeren, knolhierdoor onnodig had geschapen.
raapbladeren en schillen, boerenDit althans was de samenvatting van
de gedachtengang van de Centrale koolbladeren en mengkool. Dit betreft
alle gewassen die in de tuin groeien,
Raad, die tot "de afwijzing leidde.
Alhoewel het doel van deze rubriek Verder komen in aanmerking alle
in de eerste plaats is belichting van grassen die langs de bermen der
1
de sociale voorzieningen, zoals die in wegen groeien; voorts het beste groenwetten en verordeningen zijn vastge- voer van alle, de paardebloem, die als
legd, menen we in dit gevaj iets ver- het meest ideqle groenvoer moet woröer; beschouwd; dan klaver en serruder te moeten gaan.
Het komt ons voor, dat de genomen deltu. Uitnemend is ook de breed- en
beslissing én voor dit speciale geval smalbladerige weegbree: verder muur,
dovenetel, melde en allerlei ander
én in het algemeen niet juist is. Er
' kan toch niet gezegd worden, dat het onkruid behalve nachtschade, die verspeciale gevaar, dat de arbeider zich giftig is. Tiet loof van de bloemenzou hebben geschapen door in de
bedden kan ook veelal als koenenlaadbak plaats te nemen in de aan- voer worden gebruikt, - evenals, het
rijding door de stoomtram tot uiting blad en de twijgen van een groot aan- '
komt. Dit had zeker ook kunnen ge- ia' bomen.
beuren ten aanzien van een normale
Wie over een stukje grond beschikt,
personenauto, in welk geval zeker kan langs de randen zeer geschikt
geen uitkering zou zijn geweigerd. zonnebloemen poten. De pitten moeten
Niettemin zou de kans op aanrijdin- begin Mei gezaaid worden. Zowel hel
gen ïnet een ander vehinkél zeker
blad als de zaden zijn uitnemend
niet minder geworden zijn, en daar- konijnenvoer. Het eerste kan in
tegenover het risico ongevallen te Augustus en September worden gekriigen niet aanmerkelijk zijn ver- voerd, terwijl men tie zaden het best
groot door het plaats nemen in een in October en November kan gebruilaadbak.
ken als de dieren in de verharing zijn.
Op dit punt houdt de Centrale Raad
Het. is een'bijzonder goed krachtvoedan ook naar onze overtuiging te
rt.ct De bladeren geve men vooral aan
weinig rekening met de practijk.
j* jonge aieren die in Augustus en
B.ij de tegenwoordige stand-van zaken
September minder goed bestand zijn
is het toch namelijk zo, dat velen,
tegen een overvloed van gras.'
(
vooral grond- en bouwvakarbeiders, Wit een groententuin heeft^kan in de
die ver van huis werkzaam zijn, door gr^nd waaruit hij de vroeae aardgebrek aan andere vervoermiddelen
appelen, doperwten en peulen haalt,
\

r

„vermits de werkman naar de Ongevallenwet 1921 is verzekerd, zoals hij
persoonlijk nu eenmaal is."
Deze uitspraak opent nieuwe perspectieven. Want hierdoor zal het zoeken
naar allerlei interne oorzaken voor
een bedrijfsongeval, en de afwijzing
van uitkering stellig aanmerkelijk
kunnen verminderen. „De arbeider is
verzekerd. z,o a Is h ij n u e e n m a al
is." Dit dunkt ons een royaal standpunt en bovendien het enige juiste,
omdat de arbeider zich ook bij de arbeid nu eenmaal i n z e t zoals hij is,
dus vaak met toevallige afwijkingen
aan zijn organen, als minder sterk,
gebeente, e.d.
Herinneren wij ons van vroegere uitspraken, waarbij dergelijke afwijkingen reden tot weigering inhielden, met
bovenbedoelde uitspraak voor ogen,
komt het óns voor dat de Centrale
Raad op dit punt althans de juiste
weg gevonden heeft.
Naschrift!
Wij willen er in hetfbelang van*pnze
lezers nogmaals op wijzen dat de uitkering bij bev'alling, groot f 55, n i e t
verleend wordt door het ziekenfonds,
doch door de Raad van Arbeid of de
Bedrijfsvereniging, in alle geval de
Risicodrager voor de Z i e k t e we t dus.
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r>e Soc Ec afd van het N V V afd.
Werkverruiming deelt ons medeNaar aanleiding van de besprekingen
van de sociaal-economische afdeling
van het N.V.V. met het departement
van sociale Zaken is het ons mogen
gelukken, verschillende gemeenten
geherclasseerd te krijgen, waardoor
de woom,laa£stoelage voor 'de arbeider, dier gemeenten, die in de werkverrulmin g zij n geplaatst: wordt verhoosd
klasse klasse
Bolsward
van 6 naar 5
Dokküm
„ 6 ,. 5
Heerenveen .
(plaats
.'
Heerenveen)
6 „ 5
Heerenve?n overig deel „ 7 „ 6
Waarderadeel (Grouw,

genummerd™" 100 en
hoger)
6
5
Leeuwarden ........"".V.. " 4 ", 3
Opsterland
(Westelijk
d
eel> ••*
*•
„ ' 7 „ 6
Stnalh'rrgejiand (de
:
plaats .Drachten)
, 7 „ 5
Smallingerland (overig
Zeer aescnl c
' t boerenkool en knolraaf)
^eeD
, 7 „ 6
verbouwen; hij heeft dan voedingsweststëïlingwërf'"..'. '. '', 7 " 6
middelen voor mens en dier. De ijlst
,
„ 6 • ., 5
.grond waarin slabonen e.d. hebben Brummen
7 ., 6
gegroeid, blijft verder in het jaar. Epe
7 „ 6
meestal onbenut. Hij kan uitstekend
Heerden
7 „ 6
^rden gebruikt voor herfstknollen.
gSS*'
Men zaaie m September wat van Ijsselstein kom
" 5
6
deze knollen en neme-dan boterknol- Ijsseistein overig deel) ., 7 ., 5
len; deze zl}n een smakelv ke
- sroente Arkei
, 7 „ 6
™or *en mens en uitnemen* konijBerkenwoude
7 ..
. »f»*>f • f* tot half Februari, be- Stolwijk
, 7 „ 6
W Maart gevoerd kan worden Het ^hs .
l
°°* ^n direct worden gevoerd, doch B^ufe^
„ «
<^t moet met mate geschieden.
SSgk?
", \9 l
E
™ a*>art<; ^aats onder de onkruiden, g^ESter "
6
5
dle
f* Konijnenvoer geschikt zijn, pynacker
" 6 „ 5
neemt de brandnetel m. In tegenstel- Zoetermee^
„ 6 ., 5
lmg met de
^venetel die door konijzoeterwoude
6 ,. 5
^en vers genuttigd wordt, zetten de
VGravenzande
„ 5 „
aan de verse brandnetel geen Hillegom
5 ., 4
_
T-* Tjier
'5
4
Lisse
4
Toch is
diTbrandnetel een d°.r nuttig- Monster'
'"
5
4
ytti
onkruiden voor de konijnenhou.,
Naaldwi j k .
4
&eri
i- waarbij het prettige is. dat hij No0 rdwijk
„ 5 „ 4
overal wordt gevonden. Langs de Noordwijkerhout
5 ,. 4
wenen, onder heggen p-n aan de bos- Oegstgeest
„ 5 „ 4
janden, vinden we vaak hele bossen Sassenheim.5 „ 4
van
brandnetels. Maar om door de Voor
^eren ffebruikt te worden, moet zij
^tSinïen'"
eer
staoe
tot hooi worden gedroogd. Daar- £otter<lam Hoek""'van'
°™
t iedere koniinenhoud"r ver- Holland "
, 4 , 3
.stannig er van de zomer wat te, ver- Schiedam
2 „ l
zamelen en te drogen: hij heelt dan Schiedam (Kethel, Spaee
zeer
ed
"
Q° wintervopr in reserve, land,
Vlaardingeramaat znwl als hooi, als in ri* stnmvpot
bacht)....,
„ 2 „ l
var, aardappelschillen kan worden geTiniikt
zum en Lekkum)
„ 5 ,_ 4
Vooral in deze tijd, nu krncr/tvoeders
.
—
vc-or onze konijnen niet beschikbaar . ...-..„
/
i
sim. is dat van belang.
W LI ' VQ.fl 0.626 WGGK '
T>* brandnetel is een der voedzaamste
gr oengewassen, zoals onderstaande
„Wij" bracht een bezoek aan de
trnalvse aantoont.
school voor edelsmeden en horlogeg, bevat «J •* droge stoi waarvan
%%•£^f^^te^a^e
<?W* eiwit. 3.1 ^ vet. 18.5 '»• asbefotoreportage. Ook de voorplaat is
stnnddelen, 21,.! % ruwe eelstof en
aan ait onaerwerp gewijd.
2f> 4 r'r zetmeelachtige s t o f f e n . Neemt
Er sl.jn in ons iand nog talnike
m°n bloeiende brandnetels, dan is het
tollen, welke het verkeer bflemmepfrcvntaae droge stof veel hoger, n.l.
.ren, de weggebruikers steedf dwin
25.9 rt. waarvan 24.2r/f eiwit. 3.9%
gen tot betalen en veelal geen enkel
re 4
vet en 34.S % zetmeelachtige stoffen.
«
hebben „Wij" pleit voor
Hei hooi verliest wel een deel va* de
voedingswaarde, doch is flltiid nog
voorbij is
zeei voedzaam, zoals bij een onderzoek
De „wij"-correspondent m Helsinki
van een monster brandnetelhooi door
schrijft over het „talkoo"-werk zn
N^hring bleek. Hij vond, dat het hooi
Finland, de ' vrijwillige kulpverW 3 ^ ehpitachtige stoffen bevatte, die
lening volgens' een oud gebruik.
voor 77.7% verteerbaar waren, 1.3 f"'r
waaraan iedereen in het lanü der
ve.t dat voor 44.8 % verteerbaar icas.
voor 40.4« ver^enf°%^^t^%k%.
30^, ruwe eelstof
c
leerbaar en 35 /f zetmee'achtiae stof^n schrijver^Klaas Smelik Voorts
ren die voor 69.4 % verteerbaar waren.
bevat ..Wij" de gebruikelijke rubner/
Van d* 864 r organisch" b<>xtandjcen als humor, korte verhalen, verd^cr1 ^as 60.5% voor konijnen vervolgrofnan, enz.
tcerbaar.

KRONIEK VAN DE ARBEID
p Zaterdag 18 April is er in het
hoofdbedrijf van de N.V. „De
O
Arbeiderspers" een bedrijfsbijeenkomst gehouden, waar Commissaris
Woudenberg van het N.V.V. sprak.
Hoewel „De Arbeiderspers" niet is te
beschouwen als een onderneming, die
op winst is gericht, en die dus een
geheel ander karakter draagt dan
andere dagbladbedrijven, meende de
commissaris toch, dat ook hier de band
tussen bedrijfsleiding en personeel
versterkt kon worden door het aankweken van de gedachte, dat ieder,
die in dienst van de A.P. is, deel uitmaakt van de bedrij f sgemeenschap
en dat allen gezamenlijk het bedrijf
dragen. Trouwens in de moeilijke jaren, die de N.V. „De Arbeiderspers"
heeft moeten doorworstelen, heeft
het personeel er wel blijk van gegeven, dat het bereid was tot het brengen van offers in het belang van de
instandhouding van het bedrijf. Wij
mogen er hier wel aan herinneren,
dat het grote bedrijf van „De Arbeiderspers" juist ging draaien in 1931,
.toen de economische crisis in volle
scherpte begon te woeden. Terwijl de
plannen voor het bedrijf waren opgezet voor een onderneming ten
dienste van een arbeiderspubliek, dat
een redelijke mate van welstand genoot, moest het bedrijf zijn eerste
jaren vechten tegen een snelle aftakeling van die welvaart. Het spreekt
vanzelf, dat dit ontzaglijke moeilijkheden met zich heeft meegebracht.
Blijkens mededelingen, die de directie thans heeft gedaan, is sinds de
oprichting in 1931 alleen in het jaar
1937 geen verlies geleden. Alle andere
jaren brachten de grootste zorgen
met zich mede, waardoor tenslotte
ook achterstand in verschillende sociale maatregelen moest ontstaan.
Commissaris Woudenberg kon thans
namens de directie mededelen, dat in
1941 voor het eerst een belangrijke
verbetering in de toestand is ingetreden, zodat thans na een ruime afschrijving, hypotheekaflossingen, aflossing van obligatieleningen en betaling van alle verschuldigde renten
aan de vakbonden nog ' een winst
overbleef van ruim ƒ10.500—.
De vooruitzichten voor 1942 zijn
verder zo gunstig, dat Commissaris
Woudenberg ^nkele andere zeer belangrijke financiële maatregelen kon
aankondigen en dat. terwijl in 1941
de inkomsten van het personeel reeds
aanmerkelijk waren verbeterd. Zo werden de salarissen hersteld tot op of
zelfs gebracht boven het peil van 10

het gebouw aan het Hekelyeld. de helemaal niet betaald werd, zodat we
enige r,uimte. die gróót genoeg is om tenslotte met vijfhonderdduizend
het uitgebreide personeel van de A.P. werklozen zaten.
te bevatten. Behalve personeel waren Het gaat er nu om, den werkenden
aanwezig verschillende genodigden, merïs. zijn plaats en erkenning in de
te geven. Hij
die door den directeur van de Arbei- volksgemeenschap
allereerst recht op de opbrengst
derspers, den heer H. J. Kerkmeester, heeft
van zijn arbeid, maar .belangrijker is
brj de opening in het bijzondei wer- nog, dat zijn arbeid de noodzakelijke
den begroet.
erkenning vindt. Zonder dit laatste
Uit de openingsrede van den heer kunnen wij aan het eerste niet beKerkmeester halen wij aan, dat rui gmnen. Ik heb in mijn jonge jaren
de Mei-optochten mee gelopen, en
verklaarde, dat definitief uit de in
wanneer wij dan met onze dundoezienswijze van het'bedrijf werd ge- ken door de straten trokken, dan was
bannen de gedachte, dat de arbeider er in ons tenslotte alleen maar de
een calculatiefactor in de exploitatie- kreet om de erkenning van de waarde
van onze arbeid
rekening is.
Vervolgens kwam commissaris Wou- Thans omvat het N.V.V wat er van
de vroegere moderne vakbeweging is
1. Volledig herstel van het "pen-" denberg aan het -woord. Hij sprak als gebleven,
terwijl ook de confessionele
sioenfoffds, waarvan in Juni 1940 volgt:
vakbonden daarin zijn opgelost. Dit
N.V.V. is geen eindvorm. Wij willen
nog slechts 60 procent gedekt bleek
zal u misschien vreemd voorko- verder. We willen komen tot één grote
te zijn. Door een storting van rond Het
die zal
men op dit uur uit uw arbeid geroe- gemeenschapsorganisatie^
ƒ 87.000 rente van belegging enz kon pen te worden om te horen over de medewerken tot ontplooiing van onze
een dekking van 100 procent bereikt dingen, die zich in het bedrijf heb- volkskracht. Die gemeenschap .begint
ben afgespeeld. Vroeger werden be- in het bedrijf. Daar staan alle werworden.
langrijke zaken alleeh in de hooeste kers verbonden door hetzelfde lot;
regionen besproken. Hoogstens kan 'en allen kennen slechts één belang:
»
2. Het is mogelijk over te gaan tot er nog iets van naborrelen in de het^welzijn van dat bedrijf en hun
Kamer, maar nu komen wij •sociale positia daarin
een onverplichte aflossing van f 25 600 Tweed£
in de eerste plaats tot de mensen, Dit alles moet beleefd worden in de
op ' de obligatielening,, waarvan de die het aangaat. In dit geval tot hen. bedrij f sgemeenschap Maar deze begelden indertijd door vele werkers die de dragers van het bedrijf zijn. drij f sgemeenschap kan niet van boZij werden vroeger In deze dingen ven af opgelegd worden zij moet
met beperkte inkomens voor de op- niet
gemoeid. Dagelijks gaan wij van groeien door de gemeenschappeliike
bouw van het bedrijf zijn gestort.
bedrijf tot bedrijf om te vertellen, wil van alle werkers. De staat kan in
dat een nieuwe economische orde- een huwelijkswetgeving de plichten
3. Op l Mei a.s. ontvangen alle ning opgebouwd moet worden, die en rechten van den man nauwkeurig
maar hij kan geen gelukwerkers in het bedrijf, oo-k de bezor- niet mogelijk zal zijn zonder dat wij vastleggen,
kig huwelijk voorschrijven.
ook
tot
een
nieuwe
sociale
ordenfhg
gers en correspondenten, een week komen. Ik sta hier in een bedrijf van In de bedrij f sgemeenschap moet
extra-loon.
het N.V.V. en de krant, die hier ge- ieder» zich een deel van het geheel
drukt wordt, is het orgaan van het voelen: hij móet socialist zijn. Vroe4. Aan ^ „Winterhulp-Nederland" N.V.V. Allen, die hier in de laatste ger hebben wij dat anders gezien, wij
jaren hun werk gedaan hebben, heb- meenden, dat wij onze haat moesten
kan een gift van ƒ 10.000 beschikbaar ben daarmee een sociale taak ver- uitdragen in staat en maatschappij.
gesteld worden, welk bedrag nog ver- vuld. Hun komt dank toe voor de *Maar nu weten we, dat -socialisme
wijze waaroo zii medegewerkt heb- is meer aan de gemeenschap geven
hoogd, wordt met ƒ 500, bijeenge- ben
om het bedriif door de branding dan van haar eisen. Wij staan nu
bracht door het personeel uit een heen te helpen .Het Is duidelijk, dat voor de zware taak om ervoor te
vrijwillige bijdrage van een kwart hun ook de vruchten van dle'arbeid zorgen, dat ook de leiders der beten goede komen.
drijven met hart en ziel socialist
procent van het loon.
De Nederlandse mens staat voor ge- ~21jn. Dan kan een harmonische beweldige proteïnen. Onze koloniën in drij f sgemeenschap groeien, waarin
Uit dit alles blijkt wel. dat „De Ar- de West zii n door Amerika bezet, sociale vrede zal heersen.. In dit bebeiderspers" economisch thans stevig Oost-Indië is door Japan bezet en drijf willen wij een echt socialistiop haar benen staat Waar het aan- tenslotte is ook dit kleine stukje sche gemeenschap opbouwen Daartal lezers van de dagbladen van de grond waar wij wonen, bezet. Wij om moeten wij ook komen tot een
voor een probleem dat nog vertrouwensraad. Den directeur zijn
,A.P. regelmatig stijgt, is het wel dui- staan
niet is opgelost; het probleem der wij dank verschuldigd voor zijn zakedelijk, dat de arbeiders in deze kran- massa.
De Franse revolutie bracht lijke leiding, die het mogelij k maakte
ten meer Nvoldoening vinden dan iri de opkomst van de derde stand, belangrijke sociale maatregelen te
de andere dagbladen. Dat deze stij- maar daarna kwam er een vierde nemen.
gende populariteit eveneens van stand, die het proletariaat genoemd Bij de overneming van het bedrijf
invloed is op de algemene gang van werd. en waarvoor geen plaats was stond als doel voor ogen: behoud
zaken in het bedrijf zal voor een in de gemeenschap omdat de Franse van de grote sociale ^waarde, welke
revolutie met deze vierde stand geen in „De Arbeiderspers" belichaamd
ieder duidelijk zijn.
rekening had gehouden. De mensen was. Uit het oogpunt van bedrij f sDe vergadering, waar deze medede- van
deze vierde stand hadden niets
bracht dit twee dingen mede:
lingen werden gedaan, kwam bijeen anders dan hun arbeidskracht, die politiek
rigoureuze, maar verstandige sanein de ruime expeditie-afdeling van soms slecht, soms iets beter en soms ring
van het bedrijf en verzorging
. der werkers in het bedrijf,. v%or zover
dit rnet de noodzaak het bedrijf
economisch in stand te houden,
slechts mogelijk was
Thans, na bijna twee jaar. is een
belangrijke mijlpaal bereikt: het bedrijf is wederom gezond en heeft
voor het eerst sedert lange tijd een
kleine winst opgeleverd.

Mei 1940. Het loon van de typografen werd gebracht op 2 cent per uur
boven de toonherhalingen van de
C.A.O. De vacanties van het administratief personeel werden verlengd
to't 15 dagen, voor de typografen en
anderen tot 12 dagen. Bovendien kon
' op l Mei 1941 aan alle bezorgers een
week extra loon worden betaald, terwijl het voltallig personeel een week
loon aan vacantietoeslag en eveneens een week loon als Kerstgeschenk
ontving.
De verdere verbetering van de bedrij f spositie uit zich voor 1942 voornamelijk in de volgende maatregelen:

De commissaris deed daarop de
mededelingen namens, de directie,
waarvan wij reeds melding maakten
en besloot zijn rede- mei, een korte
toekomstbeschouwing

Commissaris Woudenberg tijdens zijn rede. Op de eerste rij van links naar rechts: drs. W. Goedhuys, hoofdredacteur van „De Arbeiderspers", mr. M. M. Rost van Ton ningen, president van de Ned. Bank, dr. W. Kaute, j/evolmachtigde van den Rijkscommissaris bij het N.V.V., B. A. Alofs: leider afd. geldzaken van het N.V.V., J. M.
Fernig, hoofd der drukkerijen van de Af. en H. J. Kerkmeester, directeur van de A.P.
(Foto AJP. Breyer.)

Het slotwoord werd gesproken door
den heer Fernig. hoofd der drukkerijen, die in het bijzonder hulde
bracht aan den directeur voor het
zaakkundige beheer dat, zulke belangrijke economische en sociale verbeteringen mogelijk heeft gemaakt.
Als nieuwste plan ko^ hij vermelden,
het voornemen tot oprichting van
een ondersteuningsfonds, dat in geval van persoonlijke moeilijkheden
leden van het Arbeidersperspersoneel
hulp zal verlenen. Wanneer ieder
personeelslid een dubbeltje bijdraagt,
levert dat ƒ 4.000.— per jaar op. De
directie heeft zich bereid verklaard
daar nog f 1.000.— bij te voegen.
Zonder twijfel zal dit laatste plan de
gedachte van saamhorigheid bij ..De
Arbeiderspers" nogmaals versterken.

grondplankjés; ook hier lijmen en
schroeven. Onder, de voet bevestigen
we met schroeven vier houten kralen (zie de persp.-tekening). Ervaren
knutselaars of zij. die alle gereedschap goed kunnen hanteren.- kunnen daarvoor vier klosjes maken (zie
fig II en' fig. III) uit -een stukje
:
eikenhout; deze klosjes sluiten om de
beide grondplankjés
Ontegenzeggelijk zullen deze klosjes
het werkstuk verfraaien, doch... het
vervaardigen ervan vereist al héél wat
vakmanschap en daarom zullen de
meeste huisvlijtbeoefenaars wel de
houten kralen gebruiken.
Vervolgens moeten worden gemaakt
de vier kapdragers (zie fig. I). Deze
zijn 27J cm lang. Zij kunnen worden
gezaagd uit een duii plankje eiken
of iepenhout — 4 a 5 mm — doch zij
Reeds verscheidene keren werd ons het snoer voor de lamp komen.
kunnen ook zeer goed worden gegevraagd om een werktekening voor Mogelijk zal dit we) enige moeilijk- zaagd uit triplex.
een 'Staand schemerlamp j e. dat op de heid opleveren, doch de echte knut- De ..versieringsplankjes" komen niet
schoorsteenmantel of op het dressoir selaars zullen daarvoor wel een op>- geheel gelijk met de bovenkant van
een plaats zou kunnen krijgen. De lossing weten te vinden. In het het staande balkje — zij zijn immers
lamp. waarvan de tekeningen In dit kleinste achthoekige plankje wordt, 2J cm korter — en op deze plankjes
nummer staan afgedrukt, geeft werk juist in het midden, een vierkant' rusten nu de vier kapdragers. Zij
aan hen, die graag in hout werken, gezaagd-/van 26x26 mm, zodat het komen kruislings over elkaar, zoals
maar ook de tekenaar moet er aan > balkje daarin past; in het onderste, fig. II aangeeft en moeten op de
te pas komen. Het vierzijdige kapje het grootste grondplankje wordt ook kruispunten half worden ingelaten,
is n.l. Versierd met heraldische figu- een gaatje geboord, 'juist in het ver- waardoor zij in elkaar passen en juist
ren; deze worden tegenwoordig veel lengde van de doorboring in het om het balkje sluiten
toegepast en zij vormen, mits goed balkje.
Als al het houtwerk klaar is, kan het
uitgevoerd, ook inderdaad een bui- Rondom het balkje staan — als ver- worden gebeitst 'b.v. mahoniekleur of
tengewoon fraaie versiering voor een . siering — vier plankjes, die 18J cm notenkleur; de kralen of klosjes worlang zijn (zie fig I en de persp.- den zwart. Ook het „kopse hout"
lampekap
We beginnen met de vervaardiging tekening fig. IV) In het staande kan zwart gebeitst worden, doch dan
zal men uiterst voorzichtig te werk
moeten gaan; notenkleur met zwart
staat zeer mooi Gebruikt men wasbeits. dan wordt gewoon uitgepoetst,
gebruikt men waterbeits. dan wordt
later gevernist met blanke vernis of
celluloselak of meubelvernis.
Op het balkje wordt een fitting geU
monteerd.
Nu de kap. Hiervoor gebruiken we
vier stukken dik, grijs etalage of opzetkarton, die gesneden worden in de
vorm van een trapezium: evenwijdige
zijden 24 en 10 cm hoogte 20 cm,
schuine zijde 30 cm. (Zie fig. V).
Hieruit wordt weer een tweede trapezium weggesneden, waarvan de
evenwijdige zijden 20 en 7 .cm zijn.
(Fig. V). We houden dus maar vier
kartonnen randen over. Langs de
opening maken we met plakkaatverf
en trekpen een gouden randje
of biesje. Aan de zijkanten knippen
we met de gaatjestang op regelmatige afstanden gaatjes, waarbij we er
voor moeten zorgeh. dat we aan alle
zijden precies evenveei »gaatjes heb^
ben en dat ze bïj aaneensluitende
stukken juist tegenover elkaar liggen.
En nu moet de tekenaar aan het
werk!
Misschien is deze wel een ander lid
van het gezin als degene,
die de
lampvoet vervaardigo 3 dat doet niet gesneaen en met /Velpon of caseïne
terzake: beider arbeid is voor het beachter de openingen van het kapje
reiken van een goed eindresultaat
geplakt. Zijn de vier stukken alle
even belangrijk.
gereed gemaakt, dan worden zij met
Het tekenen van goede wapens is koord, gekleurd touw of imitatieeen moeilijk, maar
een dankbaar leerband aan elkaar geregen. Een
werk! Het mooiste werkstuk krijgt paar kralen aan de hoeken dienen
men zeker als op de vier zijden van voor „afmaak". Het kapje wordt los
de kap vier verschillende wapens wor- op de kaphouders geplaatst. Als het
den getekend. U. kunt daarvoor b.v. werkstuk met zorg is vervaardigd,
nemen het wapen van uw woon- kan het ongetwijfeld voor vele huisr
plaats van de provincie, het wapen kamers een sieraad zii n. De wapens
van uw geboorteplaats en van de i kurtnen ook met olieverf of transprovincie waarin ge zijt geboren.
parante glasverf worden- geschilderd
Een volledige wapen tekening - bestaat op geolied lampekappenpapier. Na
uit: een wapen, een helm met helm- droging kan dan worden overgestreteken en een helmfcleeci. zoals fig. 5 ken met craquelê-vernis. waardoor
van de lampvoet en van de steuntjes, balkje schaven we daarvoor aan vier aangeeft. Is de - hoofdkleur van het het geheel een meer artistiek aanzien
waarop de kap moet rusten. We zijden een ondiepe gleuf, die zo breed wapen rood., dan is het helmkleed krijgt.
hebben daarvoor nodig: een,vierkant is, dat de „versieringsplankjes" daar- meestal rood met goud. is de hoofdplankje van 15 cm lengte en een in juist passen. W-j kunhen deze kleur blauw, dan i;- het helmkleed
plankjes ook tegen het balkje lijmen, blauw met zilver of goud Goede afvierkant van 14 cm lengte.
Correspondentie, de algemene
Indien'mogelijk gebruiken we daar- doch daarbij moet dan rekening wor- beeldingen - van wapens kan men in
redactionele
leiding van iet
voor stukjes eiken- ol iepenhout ter den gehouden, dat het balkje door vele boeken wel vinden.
weekblad „Arbeid"' betreffende,
dikte van 8 en van 6 mm. We kun- het bovenste grondplanKje gaat en Het wapen wordt getekend eerst met
richte men aan eten Hoofdnen er ook dik triplex voor gebrui- de plankjes dus niet gelijk komen potlood en daarna met Oostindische
redacteur van het wee^b,ad
ken, doch daar veel „kops" hout in met de onderkant van het balkje. inkt op gewoon tekenpapier. Voor
„Arbeid". Postbus 100. Amsterhet gezicht komt. zal men — indien De lampvoet kan nu, wanneer alles ons doel kunnen ^we het beste kleudam. Geen persoonsnaam ver- •
men het althans kan bekomen! -*• past en goed glad geschuurd is. in ren met transparante waterverf. Inmelden.
plaats van goud en zilver gebruiken
beter met de eerstgenoemde hout- elkaar gezet worden Bij brieven, bestema voor de
soorten kunnen werken. Van de beide Van de onderzijde worden de aéht- we dan gee\oker en grijs Na het
verzorgers der onderscheidt ne
plankjes worden hoekjes var 3 cm hoekige plantjes met een paar hout- kleuren smeren wt Ijet tekenpapier
rubrieken, 'Vermeldt: men de
afgezaagd, zodat er achthoekea ont- schroeven aan elkaar gemaakt, na- in met de een of andere olie, waarnaam van de rubriek duidelijk
staan. (Zie fig. II).
dat we er eerst nog wat "lijm tussen door het doorzichtig wordt: u kunt
op de omslag. Voorts adressei ,;n
Dan hebben we nodig een vierkant gedaan hebben. Vervolgens lijmen daarbij gerust over de transparante
aan Redactie Weekblad ..Arbeid"
balkje, ter dikte van 26 mm 'en lang we de versieringsplankjes aan het verf heensmeren zii zal niet afgePostbus 100. Amsterdam.
ven
of
uitvloeien.
21 cm-. Dit balkje moet geheel door- balkje (al of niet in een groef') en
boord worden, want hierdoor moet dan komt dit staande gedeelte op de Na droging wordt het papier op maat
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Wij maken zelf onze schemerlamp
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en staat soms versteld, hoe weinig
er in het wezen der dingen des
M
dagelijksen levens verandert.

Wanneer gij — natuurlijk in een normale tijd — een vacantiereisje maakte,
b.v. naar de Belgische Ardennen of
naar een streek in West-Duitsland,'
dan wist gij, dat gij behoefte zoudt
hebben aan „vreemd geld" en gij
stapte binnen bij een wisselkantoor
en ruilde uw goede Nederlandse guldens om voor even goede Belgische
francs of Duitse marken.
Dat deedt gij bij den „wisselaar" evenals voor 500 jaar de koopman dat ook
al deed.
Wanneer gij wat geld hebt overgespaard en gij wilt het liever niet in
een oude kous stoppen en thuis bewaren, dan bracht gij dat geld naar
een veiliger plaats; gij stapte het
kantoor van de spaarbank binnen,
reikte uw geld over aan den bediende
achter het loket en ontving een papiertje als bewijs van storting. Precies
eender ging het 500 jaar geleden.
De koopman, die geld ontvangen had,
hield het maar liever niet bij zich,
doch bracht het bij iemand, die sterke
koffers had met zware sloten: eenkassier. Hij ontving als bewijs van
storting eer» stukje papier, waarop
vermeld was, hoeveel hij gestort had
en als hij het weer uit de koffers van
den kassffir wilde hebben, dan moest
hij daarvoor ook weer een stukje papier, voorzien van zijn handtekening,
afgeven.
Dat zijn dus twee heel eenvoudige
functies, waar steeds echter heel wat
om te doen is geweest en waarbij
steeds heel wat geknoei is geweest.
Doch daarnaast waren er altijd nog
lieden, die geld nodig hadden: kooplieden pm waren te kopen, vorsten om.
oorlog te voeren, aspirant-bisschoppen
om actie te voeren voor een benoeming, enz. enz.
Die moesten derhalve crediet hebben.
Ook dat komt vandaag aan den dag
nog voor.
Een arme drommel brengt zijn horloge naar de lomrnerd.
En in de Middeleeuwen brachten degenen, die geld nodig hadden hun
kostbaarheden als onderpand naar de
Lombarden, lieden afkomstig uit Lombardije in Noord-Italië.
Veelal woonden deze geldschieters bijeen in'hetzelfde straatje en van daar
dat men hier en daar ook in onze Nederlandse steden nog de naam Lombardstraat tegenkomt.
Dit geldschieten vond eveneens plaats
door Joden, vooral ook, omdat het
lenen tegen vergoeding van rente door
de kerk verboden werd en een goed
Christenmens dat dus niet deed. Aangezien de Joden deze opvatting niet
huldigden en ook niet onder de kerkelijke verboden, wat dit betreft, vielen, legden zij zich vaak op het geldlenen toe en. als men nu weet, dat
in de • Middeleeuwen buitengewoon
hoge renten werden betaald, dan begrijpt men dat het begrip woeker al
spoedig naar voren kwam en men
zowel Lombarden als geldlenende
Joden voor woekeraars uitschold.
Het ligt evenwel voor de hand, dat
juist het verzet der kerk tegen het
uitlenen van geld, de woeker in de
hand werkte.
Het was vaak moeilijk om geld te
lenen en het gevolg was derhalve, dat
men. zware rente moest betalen. Zo
ziet men ook hier, dat het een van
het ander afhangt.
De kerk, die de woeker dacht te bestrijden, riep juist de woeker en nog
veel zwaarder in het leven.
Hoe dit alles ook zij, de man, die

crediet verleende, was de bankier. En
hiermede hebben wij kennis gemaakt
met het drietal: wisselaar,'kassier en
bankier, dat wrj nu nader onder de
loupe zullen nemen.
Het minst is nog veranderd in het'
wisselkantoor.

niet al te best aangeschreven; men
voelde voor het systeem aanvankelijk
niet veel en eerst in 1814 bij de op- ,
richting van de Nederlandse Bank
werd het systeem officieel te onzent
ingevoerd en ook toen nog was er bij
het zakenleven voor deze bank bitter
weinig belangstelling.
Er was dus — laat ons teruggaan tot
omstreeks 1600 — alleen maar hard
geld.
Men moet zich dat eens duidelijk
voorstellen. Stel u voor een bedrag
van tien duizend gulden; nu wordt dat
betaald met b.v. tien bankbiljetten
van duizend gulden, welke men met
gemak in zijn vestzak kan opbergen.
Maar tien duizend harde zilveren guldens is een hele vracht. Er gaan ongeveer tien gulden in een ons en dus
wegen 10.000 gulden rond 100 kg., hetgeen een behoorlijke vracht is.
Dat was niet alleen het .bezwaar.
Er waren zo omstreeks 1600 in Europa
wel- honderden soorten munten in
omloop, men noemde dat „specieën
van gelde" en ons woord specie voor
hard geld herinnert daar nog aan..
Die munten hadden verschillend gewicht, doch wat belangrijker was een
verschillend gehalte aan edel metaal
d.w.z. aan goud of aan zilver.
Men kan namelijk van zuiver goud
of zuiver zilver geen goede munten
maken: er moet steeds nog wat ander

De Amsterdamse
Munt — geboorteplaats van de
Rijksdaalder

(Foto: A.P.-archief).
Het zijn ook nu nog betrekkelijk
kleine kantoren, waar men vreemd
geld om kan ruilen tegen eigen geld
en ook vreemd geld onderling. De
grote bankgebouwen bevatten vrijwel
steeds ook een afdeling wisselkantoor
en hebben daarmede het begin van
het, thans de wereld omvattende,
bankwezen nog in ere gehouden.
Alleen nu kan men ruilen zowel hard
geld als papieren geld.
Het papieren geld is een uitvinding
van betrekkelijk jonge datum. Wij
spreken van bankpapier en dat is ook
juist, want het zijn banken geweest,
die het eerst dit papieren geld in omloop hebben gebracht; eigenlijk waren
het de Engelse goudsmeden, maar dat
zijn de voorlopers van de Engelse
bankiers geweest.
De eerste bank, die zich daar speciaal
op toelegde, is een in 1658 opgerichte
Zweedse bank geweest, m^ar op groter schaal is het uitgeven van papieren geld in practijk gebracht door de
bekende in 1694 opgerichte „Bank of
England" en men kan dus wel zeggen,
dat van die tijd af het papieren geld
officieel in omloop kwam.
In ons land stond het „papieren geld"

metaal door worden gemengd, maar
op het gehalte aan edel metaal kwam
het aan.
Of een gulden b.v. op rond 10 gram
laat ons zeggen 9 gram zilver of zes
gram zilver bevat, maakt veel uit,
want juist dat zilver was de eigenlijke
muntwaarde.
.
Zilver en goud slijten haast niet, roesten niet en daarom noemt men deze
metalen „edel" en zij vormden dus
een waardevast_middel in het ruilverkeer.
Tegenwoordig weten wij precies hoeveel goud in een gouden tientje zit;
de Staat der Nederlanden, die deze
gouden munten sloeg, knoeide daar
niet mee, maar hetzelfde kan niet gezogd worden van al de vorsten en
staatjes, die vroeger ook munten
sloegen.
Vooral in de Middeleeuwen werd daar
aardig mee geknoeid.
Het was nu het speciale vak van de
wisselaars om verstand te hebben van
de werkelijke waarde der munten,
m.a.w. zij moesten kunnen vaststellen,
hoe groot het gehalte aan edel metaal
was der bij hen aangeboden munten.
Zij hadden daartoe allerlei werktuigen.

\
\

Het voornaamste was het „bicquet".
Omstreeks 1600, dus in de tijd, dat ons
land de naam had van de Republiek
der Zeven Verenigde Provinciën, was
een gangbare zilveren munt de rijksdaalder, die twee gulden en 8 stuiver
waard was. In de Zuidelijke Nederlanden werden kruisdaalders uitgegeven, die eenzelfde waarde hadden en
ook 48 stuivers deden.
In 1612 ging de vorst der Zuidelijke
Nederlanden, de aartshertog Albertus,
ertoe over, kruisdaalders te slaan met
een geringer zilvergehalte en toen
gingen de poppen aan het dansen.
De nieuwe kruisdaalder was nu minder waard dan de Hollandse rijksdaalder. Al deden beide in de wandel
48 stuivers.
De handige kooplieden zorgden, dat
zij de nieuwe kruisdaalders in handen
kregen én ruilden die dan voor de
goede Hollandse rijksdaalders; zij
brachten die "naar de Zuidelijke Nederlanden en lieten deze omsmelten
tot de nieuwe kruisdaalders en staken
zo een zoet winst j e in de zak.
Dat was ten slotte het goed recht
dezer „kooplieden".
Maar •— en dat kwam niet te pas —»
zo iets deden ook de kassiers.
Zij ontvingen allerlei goede ouderwetse
munten van het oude gehalte en zij
ontvingen ook de nieuwe/.
Wat deden ze nu? Met net „bicquet"
wogen zij de lichte munten uit de
zware en gaven alleen de lichte munten terug (licht dus in de zin van
minder zilver bevattende), spaarden
de zwaardere munten op en lieten
deze weer omsmelten.
Dat waren kwade praktijken.
Want men bracht zijn goede geld en
kreeg iets minder goed geld terug.
Vooral het stadsbestuur van Amsterdam was hier zeer verbolgen over.
Reeds op 26 Januari 1613, dus kort
nadat de kruisdaalders van minder
allooi in omloop waren gekomen, nam
de ^oud-raad" van Amsterdam een
resolutie aan, waarin het heet:
„getracht wordt seecKÊren silveren
penningh bij forme van een rijkcxdaler, hebbende aan d'ene zijde
't wapen van de Ertshertoghen
ende aen d'ander zijde een Bourgonsch cruys"
voor een rijksdaalder uit te geven,
hoewel, naar is vastgesteld, dat geldstuk niet meer dan 45 stuivers
waard is.
Er wordt vervolgens eenvoudig verboden ,deze munt in omloop te.
brengen.
Ook toen zijn er in Amsterdam reeds
heel wat goklustige mensen geweest,
die de minderwaardige munten toch
in omloop brachten, om ze te ruilen
voor meerwaardige en dan een zoet
winstj e te maken.
Dat de kassiers en wisselaars daar
lustig aan mee deden kan gevoeglijk
worden aangenomen en daarom moest
de overheid ook maatregelen treffen
van heel wat wijder strekking, wilde
het muntbederf kunnen worden tegengegaan.
De Staten-Generaal, dus de töenr
malige landsoverheid, deed dat door
in 1619 de waarde van de Rijksdaalder te brengen op 50 stui-ver, wat hij
sindsdien is gebleven en voor de
kruisdaalders uit het Zuiden maar 48
stuiver te rekenen.
De stad Amsterdam greep nog steviger in; zij verbood het wisselaars- en
kassiersbedrij f en richtte in datzelfde
jaar 1619 de Amsterdamse Wisselbank
op, welke tot taak kreeg voor de
handhaving van waardevast geld te
zorgen.

IDERS - ONDER EN

BOVEN DE GROND
VAN BOND TOT BOND

Naar de mening van de mijnwerkers,
die ook de onze is, Js deze betaling op
het ogenblik te krap. Het leven in
Limburg is helemaal niet goedkoop en
zelfs duurder dan in de grote steden
van Holland. Bovendien zijn de algemene kosten van levensonderhoud belangrijk gestegen, zodat naar verhouding van vroeger de lonen met een
tien procent zouden moeten stijgen
om bevredigend te kunnen worden genoemd.
Zijn die lonen netto- of bruto-lonen;
gaan. daar nog kortingen af voor
sociale wetten enz? Hoe is die situatie
eigenlijk?

belangrijk het Nederlandse
H oemijnbedrijf
is voor ons volk,
hebben we in de afgelopen winter
duidelijker leren beseffen dan ooit
te voren. Eerst toen het transport
vast lag en de schaarste aan brandstof daardoor ging nijpen, ontstond
er een belangstelling voor de Limburgse mijnen, die deze grote ondernemingen in vroegere jaren
nooit in die mate hebben kunnan
wekken. Toch zou die belangstelling van vroeger alleszins verdiend
zijn, want ons mijnbedrijf is een
nationale prestatie van een betekenis, die het beste kan worden vergeleken met de afsluiting van de
Zuiderzee en de inpoldering van
het daardoor ontstane IJsselmeer.
Toch hebben we altijd veel reclame
gemaakt met onze Zuiderzeewerken en de mijnen te weinig naar
voren laten komen. Komt dat, doordat Limburg zo ver uit het centrum
ligt, of is de oorzaak alleen, dat
aan een mijn nu eenmaal minder
te zien is dan aan tientallen kilometers lange dijken? Het publiek
kan natuurlijk niet met excursies
tot bezichtiging van mijnschachten worden toegelaten en grote
troepen mensen zouden zelfs op de
uitgestrekte bovengrondse werken
van een kolenmijn storing in de
arbeid veroorzaken.
Het Nederlandse mijnbedrijf is betrekkelijk jong. De mijnen begonnen eerst
een bedrijf van enige duizenden
arbeiders te vormen omstreeks de
eeuwwisseling van 1900, maar in de
• twintigste eeuw v is pas de geweldige
opbloei gekomen, die het kolendelven
tot een zeer gewichtige industrie
heeft gemaakt. Het is de instelling
van het Staatsmijnbedrijf geweest in
1902, dat een begin markeert van de
nieuwe periode. Langzaam komen dau
de eerste staatsmijnen tot ontplooiing,
om na 1918 in veel sneller tempo te
gaan groeien. Bij het begin van de
\orige wereldoorlog was de productie
niet onaardig, maar toch nog niet van
overwegende betekenis. Steeds sneller
echter werd het tempo der exploitatie
en steeds verder sloegen de 'staats-
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mijnen hun vleugels uit. In de veertig
jaar, die het Staatsmijnbedrijf thans
bestaat, is het aantal arbeiders gegroeid op een bijna Amerikaanse
wijze. Bij de stichting van het bedrijf
in 1902 werden negen beambten aangesteld. InU903 begon men het eigenlijke werk in de mijn met 92 man. En
thans, in 1942, werken er 23.000 /,ot
24.000 arbeiders, waarvan een derde
boven de grond en de rest onder oe
g.rond. Ook de andere mijnen, die door
particuliere maatschappijen geëxploiteerd worden, hebben deze ontplooiing meegemaakt, zij het in niet zo
sterke mate. In totaal zijn er in de
Etaatsmijne» en particuliere mijnen
gezamenlijk thans 44.000 mijnwerkers
Zijn dat nu in het bijzonder Limburgers, zo vroegen wij den voorzitter van
de Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond, Chr. v. d. Bilt, met loien wij
een onderhoud hadden over de toestand in het mijnbedrijf.
Neen, onze Nederlandse mijnwerker.s
komen behalve uit Limburg uit vrijwel
alle provincies van ons land. De Limburgers vormen wel de meerderheid,
maar wij treffen ook Friezen, Hollanders en Zeeuwen aan. En bovendien
een aantal buitenlanders, .voor net
merendeel Duitsers.
Is de mijnarbeid nog altijd zo hard en
zwaar als men uit de traditionele verhalen weet?
Licht werk is het in ieder geval nog
altijd niet. Natuurlijk heeft de
moderne techniek verschillende werk
Eaamheden gemakkelijker gemaast,
maar de kern van het bedrijf, het
loshakken dus van de steenkool uit
de lagen, waarin deze grondstof
wordt aangetroffen, is nog steeds zeer
zware arbeid. Deze mensen worden
dan ook het beste betaald en zij krijgen extra rantsoenen levensmiddelen.

Andere categorieën arbeiders, die het
gemakkelijker hebben, en dat zijn
vooral de bovengronders, ontvangen
een loon, dat geleidelijk aan lager
wordt.
Hoeveel bedragen die lonen?
Dat is nog al een ingewikkelde berekening. Als grondslag nemen we aan
de betaling van een houwer per dienst.
Hij ontvangt daarvoor ƒ 5.60 en de
andere lonen worden van dat bedrag
afgeleid. De laagst betaalde volwassen
arbeider krijgt 70 % van het loon van
een houwer.
Is dat een netto-loon of komen daar
nog andere bedragen bij?
Neen, die ƒ 5.60 is alleen maar het
grondloon, zoals dat is vastgelegd bij
het collectief contract, dat sinds 1921
de arbeidsvoorwaarden in alle mijnondernemingen gelijk heeft gemaakt
Op dat grondloon komt in de eerste
plaats 5% duurtetoeslag en verder
een uitkering voor kinderen beneden
de 15 jaar, die per kind en per maand
ƒ 9.50 bedraagt.

Dat is een heel merkwaardige toestand bij de mijnwerkers. In ons bedrijf bestond er reeds een Algemeen
Mijnwerkersfonds, voordat de Invaliditeits-'en Ouderdomswet en de Ziektewet tot stand kwamen. Nu staat er in
die wetten, dat de Minister dispensatie kon verlenen voor bedrijven,
waarin reeds sociale fondsen van gelijke strekking bestonden. En deze
dispensatie is dan ook voor het mijnbedrijf verleend.
Dat Mijnwerkersfonds heeft drie
kassen: een pensioenkas, die de invaliditeits- en ouderdomsverzorging
op zich heeft genomen, een ziektekas,
die bij ziekte 70 % van het loon betaalt — wat .tussen twee haakjes naar
onze mening 80 % zou moeten zijn —•
en verder een ziekenfonds voor geneeskundige behandeling en verpleging. De voorzieningen van die fondsen zijn goed en de mijnwerker
betaalt vóór dit alles een zeker percentage van zijn loon, terwijl de werkgever daar een gelijk bedrag bijbetaalt. Afzonderlijke aftrek voor de
ziekenfondsregeling, zoals die thans
krachtens de jongste bepalingen door
andere bedrijven wordt toegepast, kent
de mijnwerker dus niet. Bijzondere
maatregelen zijn nu getroffen om de
uitkering van ƒ 55.— bij bevalling ook
voor de mijnwerkers te bereiken.
Hoe hoog is die korting voor de socials
zorg?
Dat is alles bij elkaar nog een heel
bedrag. Wij rekenen, dat voor een
houwer per maand ongeveer ƒ 23.— in
het fonds wordt gestort, waarvan dan
de helft door de directie.

Dat is een heel bedrag.
Zeker en vooral bij de in Limburg
traditionele grote gezinnen. Dat kindergeld vormt inderdaad een vrij belangrijk deel van het loon. Deze uitkering is voor alle groepen van arbeiders gelijk. Bovendien is er een tweede
duurtetoeslag van ƒ2.— per man en
•per vrouw per maand. Een gehuwd*?
arbeider ontvangt dus nog ƒ 4.— extra,
een ongehuwde ƒ2.—. Alles bij elkaar
komt de houwer op die wijze gemiddeld aan omstreeks ƒ 1.— per dag.
Het loon is dus vrij hoog, maar is het
ook voldoende, de aard van het wer'f
en de grote gevarenkans in aanmerking nemende?

De heer CH. v. d. BILT, voorzitter van
de Algemene Nederlandse Mijn- werkersbond.

Mijmoerkers verslijten snel, als ik het
wel heb, en zij worden dan ook zeker
vroeg gepensionneerd?
Als je zestig jaar vroeg wilt noemen
ja. Zestig jaar is de gebruikelijke leeftijd, waarop de mijnwerkers met pensioen gaan, in bijzondere gevallen
kan het pensioen worden verkregen
bij 55 jaar.
. <«•*•
En de vacanties?
Vacanties twaalf dagen per jaar bij
14-jarige diensttijd.
Hoe zijn verder de levensomstandigheden van de mijnwerkers; zijn de
Woningen goed?
Inderdaad, de woningbouw is één van
de voornaamste punten van sociale
zorg van de staatsmijnen geweest. De
complexen arbeiderswoningen zijn
aantrekkelijk, zodat onze mijnwerkersplaatsen niet dat sombere en verwaarloosde karakter hebben van de
oude mijnsteden in andere delen van
Europa, waar het mijnbedrij f een vaA
de engste uitbuitings-gelegenheden is
geweest van de gehele negentiende.
.eeuw.

bruikt voor het stikstofbindingsbedrijf, waar zo'n belangrijke grondstof als kunstmest voor de landbouw
wordt vervaardigd. Een heel belangrijk nevenbedrijf van de staatsmijnen
is ook de electrische stroom, die wordt
opgewekt met overschotten aan gas
en minder goed verkoopbare koolpro
ducten.

m

En dan zeker nog heel wat chemische
stoffen?
Natuurlijk, er bestaan vele zogenaamde „derivaten", dat zijn afgeleide
chemische stoffen, die ieder op zichzelf een grote betekenis hebben. Benzol en alcohol, om slechts enkele te
noemen, worden door onze mijnindustrie geleverd.
Wordt er nu een belangrijke winst op
gemaakt?
Geen onbehoorlijke winst, maar toch
een aanzienlijke winst. Op het ogenblik' dat er in de staatsmijnen een"
kapitaal van ƒ78.000.000 gestort was,

En leveren onze mijnen toch nog
winst op?
Zonder twijfel, de mijnen staan in
technisch opzicht buitengewoon hoog.
Het bedrijf is beter ingericht en
systematischer gerationaliseerd dan
vrijwel elk ander groot mijncomplex
Daardoor is vooral bij de staatsmijnen de betekenis van de aanverwante bedrijven-zeer groot geworden.
Wij produceren bijvoorbeeld een
bijzonder goede soort cokes, die ook in
het buitenland vóór de oorlog zeer gezocht was. Die cokesproductie levert,
zoals vanzelf spreekt, een enorme
hoeveelheid gas en dit gas wordt weer
voor allerlei doeleinden gebruikt. In
de eerste plaats als lichtgas tot in een
v-ij de kring van steden, diep in het
Nederlandse grondgebied. Wie weet of
op de duur zelfs niet het Limburgse
gas Holland zou kunnen bereiken'3
Bovendien echter wordt dat gas ge-

is in het laatst van de twintiger jaren
dat kapitaal gesplitst in aandelen en
obligaties. Destijds zijn ƒ 35.000.000 aan
obligaties uitgegeven, waarvan een
vaste rente wordt betaald van 5%.
Aangezien de gemiddelde winst echter
minder was dan 5 %, schiet er dan
voor de aandelen een geringer rendement over en het wil ons wel eens
voorkomen, dat dit geringe dividend
maar al te gemakkelijk is gebruikt als
argument om aandrang van arbeiderszijde voor betere betaling af t*
kunnen wimpelen. Die obligaties zijn
inmiddels weer geheel afgelost.
Waar gaat de winst verder naar toe?
Kijk eens, het bedrijf wordt zwaar
afgeschreven en zo kan men de uitbreiding van het mijnbedrij f en wat
er mee samenhangt, geheel uit eigen
middelen financieren. De winst zit dus
hoofdzakelijk In de ontplooiing van
het arbeidsterrein van de staatsmijnen.
En hoe-ziet M nu de toekomst?
Wie zal dat zeggen? Als bond behartigen wij de economische en sociale be-

langen van de mijnwerkers, of beter
gezegd van het gehele personeel van
het mijnbedrijf zo goed mogelijk. Wij
streven dus naar betere lonen en
dragen er van onze kant toe bij, dat
het Algemeen Mijnwerkersfonds goed
blijft functionneren. In het bestuur
van dat fonds heeft de Mijnwerkersbond een vrij grote invloed. De arbeidersbestuurders worden n.l. bij getrapte verkiezing aangewezen. De
N.V.V.-bond had vroeger veel minder
leden dan de destijds bestaande
katholieke bond, maar toch kozen dé
arbeiders evenveel candidaten van
onze bond als van de katholieke bond
ITJ het bestuur. Dat bewijst, dat het
vertrouwen dat onze mensen genieten,
veel groter is dan het ledental van -Ie
bond aangaf. Overigens is het terrein
van vakbondsactie in,dit bedrijf beperkt, doordat het collectief contract
dft arbeidsvoorwaarden geheel en al
heeft geregeld. Wij streven er thans
naar, dat de Invaliditeitswet en wat
daarmee verband houdt ook op de
mijnwerkers geheel van kracht wordt,
waarbij het Algemeen Mijnwerkersfonds voor aanvullende regelingen zou
kunnen zorgen. Doordat de laatste tijd
nieuwe arbeiders, die reeds in het bezit zijn van een rentekaart wanneer
zij bij de mijnen worden aangesteld,
onder Ge sociale wetten blijven vallen,
gaat de ontwikkeling inderdaad vrij
snel die kant uit.
Dat intussen fle bond na een aanvankelijke inzinking sinds vele maanden weer groeiende is, stemt ons
daarbij tot verheugenis, omdat wij
daar een bewijs in zien, dat onze opvatting van vakbondswerk in zijn
tegenwoordige vorm de juiste is.
Laten wij hopen, dat we de organisatie
zonder aantasting van de fundamenten van de vakbond door de moeilijke
oorlogstijd heen kunnen loodsen.

'BIJ DE FOTO'S:
Versieringsmotief
van

de

,,Maurits",

houwen,

scheppen,

werkploeg,
gasproef;

bij de ingang

Staatsmijn

alle
k

sprekende foto's
*

uit het mijnwerkersbedrijf.

ok wortelen behoren tot de geO
liefde groenten, die kan men ook
heel goed in eigen tuin kweken. Wortelen' moeten bij voorkeur niet op
stalmest gekweekt worden en zeker
niet op verse stalmest. Ze worden dan
allemaal wormstekig, daarom moet
men ze ook ieder jaar op een ander
plekje kweken, daar de pop van de
wortelvlieg in de grond overwintert.
Wel moeten we natuurlijk de kunstmest niet vergeten, want zonder mest
groeien ze niet best. Ter bestrijding
van de wortelvlieg, kan men na het
uitzaaien het bed met een laagje, fijn
gebluste kalk bestrooien. Wortelen kan
men zowel op een bed als op rijen
zaaien, ook voor wortelen verdient het
aanbeveling dit maar op een bed te
doen. De zaden moeten eerst goed gewreven worden, daar ze door de
harige, tandvormige aanhangsels heel
gemakkelijk aan elkaar blijven zitten.
In zo'n geval komen ze veel te dicht
op elkaar te staan. Het wortelenzaad
ontkiemt niet zo heel vlug, daarom is
het beter, dat met vochtig wit zand te
vermengen, om het daarna eerst een
dag of vier in een verwarmd vertrek
te plaatsen,' het zand mag natuurlijk
in die tijd niet droog worden. Daarna
kan het met het zand gelijk uitgestrooid worden, we zien dan gelijk
waar de zaden neerkomen en zaaien
daardoor niet zo spoedig te dicht op
elkaar. We moeten er vooral wel om
denken, dat we het voorgekiemde
zaad niet in een droge grond uitstrooien, want dan zou de kiem weer*
verdrogen.

len moeten niet te dicht op elkaar ge- gelijk voor windkering dienst doen.
zaaid worden, indien we voor tien Zet men ze op rijen, die een meter uit
vierkante meter, ongeveer vijftien elkaar komen te liggen, dan behoeft
gram zaad gebruiken, is dat al ruim die ruimte niet open te blijven liggen,
voldoende. Over het rooien van de daar tussen kunnen verschillende
•Winterwortelen zullen we het later groenten gezaaid worden, zoals spinanog wel eens hebben en dan speciaal zie, raapstelen, radijs, sla, enz. We
over het bewaren in de winter, dat, hebben heel wat soorten tuinbonen,
dus vooral voor den amateurkweker de driemaal wit of de Magazan zijn
van belang is.
beide heel goed. Tegenwoordig heeft
Tuinbonen kunnen nu ook uitgezaaid men ook laaggroeiende rassen, die niet
worden. De zaden komen zo ongeveer hoger worden dan een vijf en dertig
acht centimeter diep in de grond, ter- centimeter, die kunnen dan natuur-/
wijl ze op de rij op een onderlinge af- lijk weer veel dichter tbij elkaar gezet
stand van vijftien centimeter komen worden. Tuinbonen moeten niet meer
te staan. De rijen zelf komen wel een gelegd worden, als het eenmaal zomer
meter uit elkaar. We kunnen ook een is, dan zit het gewas zo onder de
dubbele rij zetten, vooral indien men zwarte luizen, daar kan een tuinboon
ze langs de akker zet, ze kunnen dan in het geheel niet tegen.

Dam-rubriek
Uitslagen Februari-weds+rijd

In de Februari-wedstrijd werden de
uitslagen beïnvloed door een bij-op-,
lossing in beide klassen. No. 5 van
klasse A bevatte, zoals gemeld, een
tweede" oplossing. Nu deed zich het
feit voor. dat de oplossers alleen de
auteursoplossing vonden of alleen de
bij-oplossing, maar niet één slaagde
er in beide te vinden en zo^het maxi-'
mum aantal punten te behalen. Allen
hebben het dus in eigen hand gehad
— zonder dat geloot had moeten
worden -^ een prijs te winnen. Dat
niemand volkomen^ slaagde, bewijst,
dat de taak zwaar was. Tussen de oplossers met acht punten is dus geloot.
In klasse A zijn de prijzen gewonnen
door:
J. de Ruyter, Kazernestraat 44, TerNa het zaaien moeten we de zaden neuzen;
inharken en plakken we met de ach- J. v. d Doe, Dónkerslootstraat l b,
terkant van de schop de grond een Rotterdam-Zuid ;
beetje aan. Op droge gronden zal men F. A. Berkemeier, Duinoordstraat 24,
voor het opkomen misschien nog wel Haarlem;
eens een paar maal moeten gieten. Al D. S. Habing, Nieuwstraat A 151, Kanvermengen we het zaad met wit zand, tens (Gron.).
toch kan het nog heel gemakkelijk ge- In klasse B hebben twee inzenders,
beuren, dat de plantjes nog veel te n.l. de heren P. M. Pot en D. v. Schaik,
dicht op elkaar staan. Laat men ze nu^ behalve de oplossingen ook een bij" zo staan, dan krijgt men geen mooie' oplossing gevonden in no. 7. De zetworteltjes. Ze blijven dan erg klein, ten van wit zijn hier 41—36, 38—32,
daarom zodra de ingesneden blaadjes
te zien zijn, moeten ze uitgedund wor- 33—29, 39x19. Deze inzenders kwamen
den, zodat ze op een onderlinge af- dus dadelijk voor een prijs in aanmerstand van zo ongeveer vier centimeter king; de beide anderen kwamen er
komen te staan. Na het uitdunnen het na loting tussen oplossers met een gelijk aantal punten.
bed even aangieten.
Heel veel liefhebbers maken een grote De prijswinnaars zijn hier:
fout. Ze kunnen niet afwachten dat P. M. Pot, Stadionweg 1851, Amsterhet de juiste tijd is, om de worteltjes dam;
te oogsten. Zodra ze maar flink wat D. v. Schaik, Kalkstraat A 148, Dodeloof zien, trekken ze er hier en daar waard;
eens een worteltje uit, om te zien, hoe i. Wijnbergen,Ooievaarstraat 15, Dehet er nu eigenlijk mee staat, dat moet venter ;ge niet doen. Het kan geen kwaad eens J. Mast, no. 19, Beets.fFrJ.
- te kijken hoe het er mee staat, doch De prijswinnaars zullen een lijstje
dan moet men een worteltje aan de ontvangen, waaruit zij een boekwerk
kant uittrekken. Doen we het in het kunnen kiezen. De namen van de inmidden, dan heeft men kans op worm- zenders, die alle vraagstukken oplosten, doch het extra punt misten, worstekigheid.
Wil men de gehele zomer over verse den in de rubriek van de volgende
worteltjes beschikken, dan dient er ook week opgenomen.
meermalen gezaaid te worden. Daar
De problemen van deze week
het zaad nogal lang ligt, zonder voorkiemen zeker drie weken, zaait men De problemen van deze week vormen
telkens zodra het gewas boven de het slot van de April-wedstrijd.
grond komt, dan blijven we er steeds Oplossingen van de 10 vraagstukken
in. Er zijn verschillende soorten, voor (in klasse naar keuze van den inzende liefhebberstuin kan men het best der) kunnen tegelijk worden ingede Amsterdamse bak nemen, dat is zonden.
een heel goed soort, zowel voor vroeg
als voor laat. We kunnen nog heel
Klasse A
laat, bijvoorbeeld in het laatst van
No. 9.
Augustus zaaien, deze wortelen zijn
D. Couturier, Parijs.
dan voor de winter nog oogstbaar. Al
hebben we.in October al vorst, dan
Zwart
is dat nog niet erg We kunnen ze
dan gewoon in de grond laten zitten en ze met een laagje blad afdekken, we kunnen ei dar nog voor een,
groot gedeelte van de winter van genieten.
Winterwortelen • zaait men
eind
April oij voorkeur op rijen, men heeft
ongeveer dezelfde hoeveelheid zaad
nodig.-De- rijen komen op een onderlinge afstand van dertig centimeter;
op de ril komen ze op acht a tien centimeter. Er zijn van deze Winterwortelen ook verschillende soorten, dé
'Berlicumer Winter is al een heel goede
soort. Zowel zomer- als wip*v>rw->rteWit
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Zwart: 13 sch. op 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 15, 18, 22 en 23.
Wit: 13 sch. op 21, 24, 26, 29, 31, 32,
33, 34, 37, 38, 41, 42 en 44.
No. 10.
R. Ancion, Grivegnée.

Zwart
o
r-l
K»
-H

,

O
CM

Wit
Zwart 11 sch. op 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18,
22, 31, 36 en 37.
Wit: 12 sch. op 16, 24, 25, 28, 33, 34,
39, 44, 47, 48'en 50.
Klasse B

No. 9.
C. Nierop, Amsterdam.
Zwart

Wit
Zwart: 7 sch. op 7, 10, 18, 19, 22, 29
en 34.
Wit: 7 schr op,25, 27, 32, 35, 44, 45
en 47.
No. 10.
C. Nierop, Amsterdam.
Zwart

Wit
Zwart: 7 sch. op 8, 11, 16, 19, 29, 31
en 33.
Wit: 7 sch. op 21, 38, 41, 42, 47, 49
en 50. .
Voor alle vraagstukken geldt: „Wit
begint en wint"
Oplossingen voor deze wedstrijd worden ingewacht tot uiterlijk 9 Mei.
Adresseren: Redactie Weekblad „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam.
Op adres duidelijk- Damruoriek vermelden.

Met kunst en vliegwerk
iets gedaan krijgen
Tot de zegswijzen in onze taal, waarvan degenen, die er zich van bedienen, moeilijk de juiste betekenis en
zeker niet de herkomst zouden kunnen noemen, behoort ongetwijfeld
ook de uitdrukking „met kunst en
vliegwerk". Als ge iemand hoort verzekeren, dat 't hem „met kunst en
vliegwerk" gelukt is, op tijd gereed te
komen, dan wil dit zeggen, dat het
hem de grootste moeite heeft gekost,
de gestelde taak op het bepaalde tijdstip af te maken. In het algemeen
wordt in gevallen,' waarin het twijfelachtig-was, of iemand wel zou slagen, maar waarin toch een gunstig
resultaat bereikt werd, vaak de uit-l
drukking „met kunst en vliegwerk"
gebruikt.
Men wil er dan -mede te kennen
geven, dat het juist op het nippertje
gelukt is, het een of ander tot stand
te brengen. In zekeren zin zou duS
„met kunst en vliegwerk" synoniem
genoemd kunnen worden met „door
het oog van een naald". De toevoeging
„vliegwerk" wekt bij de meesten, die
de uitdrukking horen gebruiken. ' de
gedachte aan haastig werken, waarbij onwillekeurig het begrip „vliegen"
in het geding komt. Toch had,aanvankelijk de uitdrukking een geheel
andere betekenis. Zij is — en ooK
hiervan zullen velen vreemd opzien
— al eeuwen oud en dateert van een
tijdperk, toen van de vliegkunst nog
niet werd gedroomd; een tijd, waarin
ieder van „omgang met boze geesten'1
beticht zou zijn, indien hij had durven voorspellen, dat het den menS
eenmaal mogelijk zou worden gemaakt, zich, evenals de vogels, doof
het luchtruim "oort te bewegen.
' Om de herkomst van de uitdrukking
„met kunst en vliegwerk" na te speuren, moeten • we ons n.l. verplaatsen
naar de 17e eeuw en wel naar de
schouwburgkringen. Daaraan zij dan
onmiddellijk toegevoegd, dat in dit
verband nooit gesproken werd van
kunst- en vliegwerk in >het enkelvoud, doch steeds in de meervoudsvorm. In de betekenis, welke veel
later aan de uitdrukking gehecht
werd, hebben onze voorouders uit de
gouden eeuw haar nimmer gebezigd,
want... zij doelde slechts op de: machines of toestellen, welke achter de
toneelschermen gebruikt werden, om
de illusie bij de voorstellingen levendiger te doen zijn.
In zijn belangwekkend „Letterkundig
Woordenboek" (1941 verschenen bü
G. B. van Goor Sonen's Uitgeversmaatschappij N.V.) zegt de Groningse taaivorser K. ter Laan, dat in de
nieuwe schouwburg te Amsterdam in
1664 voor het eerst de vliegwerken
werden benut, „waarmede men mensen en wagens .n beweging kon brengen, heen en weer, op en neer; men
kon nu paleizen en steden, hoven en
bossen, bergen en duinen, hemel en
hel, enz. laten zien." Tevoren waren
in de schouwburg reeds de kunstwerken gebruikt. Maar de nieuwe kunsten vliegwerken waren nodig voo*
toneelstukken als „De Toveres Circe"
van Adrien Leeuw (1665), „De Liefde
van Diana" van David LingelbacB
(1669), „Cléopatra" van Dieverina
van Kouwenhoven, te Utrecht (1669)
„Hyppolytus" den Kroondrager", van
Jacob Vinck (1671); „Ghulde Vlies",
van dr. Lodewijk Meijer, naar Corneille, (1667); „Dido's Dood" van ratAndries Pels, eveneens naar Corneille (1668), e.a. Vóór 1664 werden ook reeds toestel'
len ten behoeve van de toneelkunst
gebruikt; „engelen daalden neer of
een wolk; de toneelvloer kon zicfl
openen, om duivels en geesten ^
laten opkomen." Dat waren de kunst'
werken. Maar de kunst- en vliegwef'
ken werden eerst aangeschaft voO*
de vertoning van de bovengenoemd6
toneelstukken.
Uit deze toelichting blijkt dus weidat de betekenis van de uitdrukkin»
„met kunst en vliegwerk" in de
der tijden een belangrijke
heeft ondergaan.

MEDISCHE VRAGEN
Vragen vooi deze rubriek ncnr.e men
tot den medischen medewerker van
liet weekblad ..Arbeid" Postbus 100.

woonlijk verdienen. Hier wordt dus een
heel andere maatstaf aangelegd dan bij
een keuring voor de werkverschaffing.
G. J. F. te A. „Rheuma" omvat: Ie. acuut
G. H. te J. Wanneer net lichaamsgewicht gewrichtsrheumatisme. Dit is een echte
van uw vrouw binnen korte tijd tot De- infectieziekte, die niet erfelijk is en die
neden 53 kg; is gedaald, kan zij voor vaak begint met een niet-etterige ontsteextra toewijzing "in aanmerking' komen. king van de amandelen. Het zijn vooral
Mej. H. L. te U. Na aftrek van 2 kg. voor jonge mensen, die hiervoor vatbaar zijn;
kleding en schoenen bedraagt uw ge- na het veertigste jaar treedt de ziekte
wichtsvermindering net 20%. 'U kur/t slechts zelden op. In de meeste gevallen
dus nog met voor extra toewijzing in genezen de gewrichten volkomen; 2e.
aanmerking Komen.
rheumatoïde (Gerhardt) is een acute ontP S. te Z. De jeuk behoeft in het geheel
van vooral de kleine gewrichten,
niét in verband te staan met de toestand steking
in de regel chronisch pleegt te worden
van uw schoondochter. Tot mijn spijt kan die
door een andere ziekte wordt veroorik over de oorzaak ervan zonder onder- en
zaakt (b.v. • roodvonk, roos. dysenterie.
zoek niet oordelen.
e.d.).-Deze ziekten vindt men in
Mep. A. A. J. H te U. Uw gewichtsver- pyaemie
regel bij mensen boven de 30 jaar;
mindering bedraagt 15 %. U kunt dus de
gewrichtsaandoeningen, die door een
niet voor extra toewijzing in aanmerking 3e.
stoornis in de interne secretie ontstaan;
komen.
H. R. v. W. te A. Uw ouders en u kunnen 4e. gewrichtsaandoeningen, die als shjtagemet gewichtsvermind'er-ingen van: resp. ziekten zijn te beschouwen; 5e. spierrheumatiek en zenuwrheumatiek, die wat de
11.8 en 7 % niet voor extra toewijzing oorzaak
betreft, bij rheumatoïde behoren.
in aanmerking komen.
J L. te N. Uw gewichtsvermindering be- Misschien kunt u, opdat ik uw vragen
draagt 10%; u kunt dus niet voor extia verder kan beantwoorden, uw aandoening
toewijzing in aanmerking komen. Kunt nader omschrijven.
u mij nog de lengte van uw moeder op- E. v. d. K. te 's-Gr. Wanneer uw lichaamsgewicht binnen korte tijd tot beneden
• geven?
Mej. W. te S. Uw lichaamsgewicht . i» 60 kg. is gedaald, kunt u voor extra toethans met ruim 22 % ten opzichte van wijzing in aanmerking komen.
het normaje verminderd. Uw huisdokter Mevr. J. J H. te D. Zolang uw bloedkan dus extra toewijzing voor u aan- armoede niet verbetert, blijft u vanzelfsprekend slap. Vraagt u hiervoor uw huisvragen.
P. J. B. te D. De gewichtsvermindering dokter eens om een verwijsbriefje voor
een specialist.
van uw vrouw bedraagt thans 15.7 %.
E. B. te W. Uw dochtertje zou in Juli F. J. J. S. te A. Uw sqhoondochter kan
ongeveer 17 kg. moeten wegen. Misschien voor extra toewijzing in aanmerking
neemt haar eetlust toe. wanneer u haar komeh. Haar gewichtsvermindering beregelmatig bij het middageten behalve draagt bijna 25 %.
gekookte groente, ook wat rauwe groente H, M. te H: te A. 80 kg. is het gewicht,
laat. gebruiken. Verzuimt u vooral niet dat bij uw leeftijd en lengte behoort.
om. als in uw woonplaats sinaasappelen • H. H. te 's-Gr. De gewichtsvermindering
worden gedistribueerd, haar hiervan te van uw vrouw bedraagt even 20',',.. die
laten profiteren.
van uzelf omstreeks 15 %. U kunt dus nog
D. F. L. v. L. te A. In uw geval zou ik geen van beiden voor extra toewijzing in
mijn ontbijtboterham thans voorzien aanmerking komen.
met rijkelijk ramenas (waarin vooral W K. de R. te H. Het wratje, dat <Je kleur
kalk en vitamine C) en straks met ra- heeft van een moedervlek, kunt u beter
dijs. Tussen de maaltijden in nam ik. in- met rust laten.
dien enigezins mogelijk, ' nog een glas R. te S De mogelijkheid bestaat, dat
karnemelk .of een glas yoghurt (dus 2 *
het haar van uw nichtje weer zal ,verdaags). Denkt' u er verder om, bij het •beteren, wanneer u haar.^ dagelijks 2 bemiddageten steeds een gedeelte van de kers karnemelk kunt laten geöruiken en
groente rauw te gebruiken en de aard- een behoorlijke portie groente * van liet
appelen in de regel, teneinde het erin seizoen, waarvan een gedeelte in rauwe
aanwezige vitamine C te behouden, niet vorm.
als stamppot of als puree, maar héél te K. V. te V. Voor extra-voeding komt uw
gebruiken. Verder is het van veel belang vrouw niet in aanmerking, want haar
het rantsoen nu en dan aan te vullen gewicht is 15 % minder dan bij - haar
met vis.
leeftijd en lengte behoort.
Bij het ontzouten van de vatgroente gaan Tot mijn spijt kan ik zonder onderzoek
inderdaad de nieeste vitamines ervan ver- over haar stoornis in de stofwisseling
loren. In verse toestand is de vitamine- niet oordelen.
waarde van groente het grootst. Ook het D. v. L\ te 's-Gr. Het gewicht van uw
gebruik van één sigaar per dag, moet in vrouw is 9 % lager dan bij haar leeftijd
uw geval sterk worden afgeraden. Wan- en lengte behoort en dat van uzelf
neer u verder nog steeds met open ramen •slechts 2i 7,. U beiden komt dus niet voor
slaapt, doet u wat u kunt om uw voor- extra-toewijzing in aanmerking.
sprong op de ziekte, die thans blijkbaar P. W. te 's-Gr. Uw gewichtsvermindering
geheel door u overwonnen is, te behou- ten opzichte van het normale bedraagt
den.
thans 13 %..
Uw dochtertje is wat langer dan nor- A. v. G. te U. Om uw eerste vraag te
maal, maar zij heeft het gewicht, dat bij kunnen beantwoorden, moet u mij nog
haar leeftijd en lengte behoort.
de leeftijd van uw kennis opgeven.
In „Davitamon D" vindt u slechts één Onder de voedingswaarde van een voevitamine uit de levertraan. Beter is al dingsmiddel, in uw geval van soepvlees,
het „Davitamon AD", dateer twee bevat. moet worden verstaan het totaal van alle
Verbetert u het rantsoen voor uw doch- erin aanwezige stoffen, die in het lichaam
tertje op dezelfde wijze, als ik dit hier- kunnen worden opgenomen om er t-en
boven voor u aangegeven heb.
functie te verrichten. In het vlees komt
G A. G. te A. Met een gewichtsverminde- een aantal stoffen voor. die tijdens het
ring van 24 % kan uw vrouw voor extra koken worden opgelost. Deze vindt men
toewijzing in aanmerking komen. Uw ge- dus na de toebereiding niet meer in het
wicht zou hiervoor tot beneden 60 kg.
soepvlees, maar wel in de soep. Wanmoeten zijn gedaald Bij vele mensen is neer men dus \èn het soepvlees én cle
de maag nu eenmaal een gevoelig orgaan,
soep gebruikt, blijft het nut, dat het
waarvan men dan bij zenuwachtigheid
lichaam van het vlees kan hebben, gehinder pleegt te ondervinden
lijk. Stoffen, die ten gevolge van het
J H. te 's-Gr. Uw schoonvader kan met
koken zodanig veranderen, dat zij ^een
een gewichtsvermindering van ruim 22 %
functie meer in het lichaam kunnen vervoor extra 'toewijzing in aanmerking
vullen, komen in het vlees weinig voor.
kofnen. Uzelf met een gewichtsvermindeVerder worden de verteerbaarheid en de
ring van 18 % niet. Het zweertje aan dé opneembaarheid van de voedingsstoffen,
neus duidt niet op vitaminegebrek.
die in het, vlees aanwezig zijn, door het
B. J A A. Tot mijn spijt kan ik zonder soepkoken vermoedelijk weinig beïnvloed.
onderzoek over uw toestand niet oordelen. De door u gevraagde beschouwing zou
Ik kan mij begrijpen, dat het u moeilijk daarom, lijkt mij. __van weinig practisch
valt. zich bij de beslissing van de Rijks- nut kunnen zijn.
verzekeringbank neer te leggen. Het is a
P. L. te H. De kans is slechts gering, dat
natuurlijk bekend, dat iemand volgens' hoogtezon in uw geval verbetering zal
d-e Wet eerst invalide is. wanneer hij ten. kunnen brengen.
Het lijkt mij echter
gevolge van ziekte of gebreken buiten
noodzakelijk, dat u zich onder behandestaat is om met arbeid, die voor zijn
ling van uw huisarts en/of een speciakrachten en bekwaamheid is berekend en
list stelt.
die met he£ oog op eijn opleiding en vroeW L. E. te S. Een dergelijk groot aanger beroep hem in billijkheid kan worden
tal wratten ^bij een jong meisje kan
opgedragen ter plaatse waar h.ij arbeid
in vele gevallen door het innemen van
verricht of het laatst verricht heeft of
druppels of pillen tot verdwijnen worop een naburig soortgelijke plaats e e-n den gebracht? Wendt u zich dus tot uw
huisdokter.
d e r d e ' t e . v e r d i e n e n v a n hetgeen
lichamelijk of geestelijk gezonde personen, G. L te H. Uw gewicht is thans ruim
van dezelfde soort en van soortgelijke op- 21 pet. minder dan bij uw leeftijd en
lengte behoort.
leiding, op zodanige plaats me.t arbeid ge-

R. N. te G. Dergelijke tussenpozen zijn
niet verontrustend: er behoeft dan ook
niets aan te worden gedaan.
Ch H. te A. De gewichtsvermindering ten
opzichte van het normale bedraagt bij
uw vrouw thans ruim 26 pet.-Zij kan dus
voor extra voeding in aanmerking komen.
P. v. T. te H. De extra-rantsoenen • oor
zwangeren en jonge moeders werden eerst
eind Februari in de medische vakbladen
bekend gemaakt. Van de 20 weken vóór
de "vermoedelijke datum van bevalling
waren in uw geval dus reeds 11 weken
verstreken. U hebt dus terecht voor 15
weken bonnen gekregen = 60 rantsoenen.Mevr. A. v. d. L.—S. te A. Gewicht en
lengte van uw oudsten jongen' zijn normaal;' de jongste is iets boven het gemiddelde gewicht. De voeding van uw Innderen hebt u buitengewoon goed geregeld.
De pap met „velletjes" behooVt tot de
allerbeste gerechten, die u voor de kinderen kunt koken; alle voedingsstoffen erin
worden goed opgenomen, de onverteerbaarheid van de velletjes speelt geen rol.
De verschijnselen, die u bij uzelf hebt
waargenomen, doen denken aan- een versterkte werking van de schildklier. Kunt
u hiernaar niet eens bij uw huisdokter informeren? Uw lichaamsgewicht is thans
18 pet. minder dan bij uw leeftijd en
lengte behoort.
C. H. V. te R. De gewichtsyermindering
var. uw moeder bedraagt 17 pet. Uw broer
is klein voor zijn leeftijd: mede daardoor
is zijn gewicht ruim 22 pet minder dan •
normaal. In uw geval zou ik met mijn
huisarts omtrent een aanvraag voor -extra
voeding overleggen.
C. D te R. De gewiëhtsvermindering van
uw dochter bedraagt 23 pet. ten opzichte,
van het normale. Zij kan dus voor extra
toewijzing in aanmerking komen.
M. v. Z. te C. Tot mijn spijt is over de
toestand van uw vrouw zonder een uit'voerig onderzoek geen oordeel 'mogelijk.
De moeite, die u met de ontlasting hebt
en ook de stramheid in de voeten kunnen
misschien een oorzaak vinden in het feit,
dat het rantsoen van een lijder aan s-uikerziéKte in de regel te weinig vitamine
B, bevat. Indien dat ook bij u zo is, zou
misschien verbetering kunnen worden bereikt door het dagelijks gebruik van l tot
3 pharmaneurine-tabletten. die elk 3 ing
van dit vitamine bevatten.
Wanneer binnen 3 maanden tijds uw gewicht van, 75,5 kg tot beneden 60 Kg is
gedaald, kunt u voor extra toewijzing in
aanmerking komen.
T. de V. te 's-Gr. Uw gewicht is thans
20,6 pet. minder .dan het gewicht, dat bij
uw 'leeftijd en lengte behoorfc De gewichtsvermindermg van uw huisgenoten
van 47 en 17 jaar bedraagt voor ieder
14 pet. De jongen van 13 ï jaai is flink
voor zijn leeftijd en heeft het gewicnt,
dat daar ongeveer bij hoort. In uw geval
meldde ik mij nog eens ter controle bij
het Consultatiebureau aan.
D. J. v. d. B te ^Dergelijke klachten
als u beschrijft, willen nog wel eens veroorzaakt worden door een ;op zichzelf "onschuldige aandoening van het hart. Vanzelfsprekend komt men dan met zenuwstillende middelen niet uit. Vraagt u uw
huisarts eens een verwijsbriefje voor een
specialist in hart- en vaatziekten.
_.W v. R. te W. Het gewicht van uw
vrouw is ruim- 26 pet. minder dan bij
haar leeftijd en lengte behoort; zij Kan
dus voor extra toewijzing in aanmerking
komen.
,
•
D. W te V. Met uw huisarts ben ik liet
geheel eens Met geneesmiddelen valt
tegen dit slaan met het hoofdje zover ik
weet niets te bereiken. Gevolgen voor de
geestelijke ontwikkeling van het kind zijn
er gelukkig niet yan bekend en op de
duur gaat het bijna steeds van/elf over.
Mevr. Ch. de J.—M te R Van hinderlijk
dromen kunnen spijsverteringsstoornissen
en ook wel een minder goede werking
van de nieren oorzaak zijn. Indien rtcze
niet bestaan, kan men trachten verbetering te bereiken door te zorgen voor voldoende nachtrust in een frisse slaapkamer
(open ramen) en door een dagelijkse
wandeling in de buitenlucht.
Hét „dood worden" van uw rechterhand
behoeft niet dezelfde oorzaak te hebben
als de stoornis, die u tijdens de zwangerschap vier jaar geleden heeft geplaagd.
Zonder onderzoek is hieromtrent tot mijn
spijt geen oordeel mogelijk.
J. E. te 's-Gr *De gewichtsvermindering
van uzelf bedraagt ruim 22 pet. ten opzichte van het normale en van uw '^oon
ruim 17 pet. Uw zoon zou dus niet en u
zou dus wel voor extra toewijzing in aanmerking Kunnen komen.
G: v. W te A. Voor zover mij bekend,
wordt het vermageren niet bevorderd door
het'drinken van de door u genoemde'theesoorten.
Mevr A. D.—v. N. te A. Het gewicht van
het meisje van 16 jaar is 14 pet. lager
dan bij haar lengte behoort. Het meisje
van 12 is buitengewoon groot en flink en
heeft een gewicht, dat ongeveer in overeenstemming is met haar lengte.

L. J. te A. Toewijzing zou in uw i;eval
alleen mogelijk zijn na overleg van uw
huisarts met de Medische Adviescommissie. Uw gewicht is thans . ruim 10 pet.
minder dan bij uw leeftijd en lengte behoort.
J B M. te 's-Gr. Uw gewichtsvermindering bedraagt ruim 25 pet.: uw huisarts
kan dus extra toewijzing voor u aanvragen. Wanneer het gewicht van uw zoon
gedurende de laatste 3 maanden van 64
kg tot beneden 51 kg zou zijn gedaald,
komt ook hij voor extra toewijzing in
aanmerking.
/ v. d. 'H te H. Vermoeidheid in de
benen en een bleke gelaatskleur zijn wel
redenen om zich eens door den huisdokter
te laten onderzoeken.
Mej. v H. te R. Uw gewichtsvermindering bedraagt bijna 24 pet.; uw huisarts
kan dus extra toewijzing voor u aanvragen.
A. H. te A. Uw gewichtsvermindering
ten opzichte van het normale bedraagt
runm 26 pet., zodat u voot extra toewijzing in aanmerking kunt komen/
Uw dochtertje is flink voor haar leeftijd. Wanno>;r ze noe 6 pet. zwaarder
woog>was het helemaal prachtig.
D M. te H. Uw gewichtsvermindering bedraagt 26 pet ten opzichte van het nor-'
male. U kunt dus voor extra- toewijzing
in aanmerking komen.
Fr. K. te A. Het gewicnt, dat bij uw
leeftijd en lengte behoort,- is 75,5 kg. U
zoudt dus minder dan 60 kg moeten wegen, om voor extra toewijzing in aanmerking te komen. Uw gewichtsvermindering bedraagt thans 15 pet.
Mevr. B.—R te G. Tot mijn spijt kan ik
zonder onderzoek over uw aandoening
niet oordelen.
A. O. te A. Uw beider gewicht is thans
lï pet minder dan bij de leeftijd en
lengte behoort
Mevr A. E.—S te A. Uw gewichtsv^rmindering bedraagt thans 17 pet.; op
grond hiervan zal uw huisdokter dus
geen extra toewijzing voor u kunnen»
aanvragen.
Mevr O. te A. Ook geen enkele van de
„paardenmiddelen" is in staat om maden volkomen te verdrijven en sommige
ervan zijn - niet onschadelijk (Oleum
Chenepodiii. andere pakken bij tóepas- •
sing het gestel in belangrijke mate aan
(oxylax) Nu moet u toedenken, dat over
het algemeen het rfü en dan voorkomen
van enkele maden in de ontlasting een
volkomen onschuldig verschijnsel is,
waartegen niets behoeft te worden gedaan. Alleen wanneer ze in zeer groot
aantal voorkomen, is een kuur ertegen
noodzakelijk en dan kent ieder arts een
aantal Qnschuldige middelen, waarmede
de ongewenste gasten worden gedecimeerd. Het geheel wegblijven kan dan
verder alleen worden bereikt, wanneer
met zorg voor nieuwe besmetting wordt
gewaakt. Maden leggen n.l. hun eieren
buiten het lichaam qp cte huid, ter plaats
se waar het jeukt. Bij het krabben komen de met het blote oog niet zichtbare eitjes aan de vingers en vooral
onder de nagels. De weg naar de mond
wordt dan gemakkelijk gevonden. Voorzorgsmaatregelen zijn dus regelmatig
wassen van de omgeving van de • anus,
nagels kort houden, ook de boterham met
een vork eten en voor elke maaltijd de
handen wassen.
M A. W. te A. Uw vrouw weegt, thans
13 pet minder dan bij haar leeftijd en
lengte behoort,,
Mej. A. J M. te R. Uw zuster weegt thans
bijna 24 pet minder dan bij haar leeftijd en
lengte behoort. Zij moet onverwijld
werk x maken van extra toewijzing, in verband met wat u omtrent haar hebt geschreven. Dij voorkeui in ovurleg met het
Consultatie Bureau. Behalve extra voeding kan haar dan ook levertraan worden toegewezen.
Mej. J. C. te B. Het feit 1 dat het driejarige kind Engelse ziekt» heeft gekregen, is ee;i bewijs, dat het aan' 'toezicht
op en zorg voor den kleine heeft ontbroken. Engelse ziekte .immers kan met behulp van de vitamine D-tabletten, die door
de Regering ter beschikkir.y worden gesteld, tezamen met hét gebruik van een
voeding, waarin een voldoende hoeveelheid kalk en phosphorus (dus voldoende
melk. karnemelk en. groente) aanwezig
is. 'met zekerheid worden voorkomen.
In uw geval wendde ik mi.i in de eerste
plaats tot den huisarts 0 van het gezin.
Deze kan ook nel best beoordelen, of
- voor het volledig herstel van 'net kind
inderdaad opname noodzakelijk is.
Ik zal voor u nag&an of ook langs andere
weg nog hulp kan worden geboden.
J v. d. H. te 's-Gr. De rugpijn van uw
schoonmoeder moet een andere oorzaak
vinden Haar gewichtsvermmdering ten
opzichte van "het normale bedraagt
slechts 13 pet.
M O te R. Uw gewientsvermmdering
bedraagt 14 pet. ter opzicnte van bet gewicht, dat bij uw leeftija pn lengte be- hooit; u Kunt dus niot "on '>m-a teewijzing in aanmerking Komen.
11

lichtbruine kleur voldoende hebben
aangenomen, kunnen we zelfs die jus
nog met wat meer water verdunnen
om er het vlees nog even in te laten
nastoven.
Onthoud goed de twee hoofdzaken:
Ie. deksel steeds op de pan
en
2e. telkens een scheutje water toevoegen.
Ik kan u verzekeren,-dat dan — ook
zonder ei of paneermeel — onze lapjes
het Zondagsmaal eer zullen aandoen!

VOOR DE VROUW

bruin gebraden boter, maar we sluiten dadelijk de pan.
Wat gebeurt er dan?
is er enige reden • jor De vochtige lapjes koelen het hete vet
om
zoals het Voorlichtings- wat af; we zien het vlees niet bruin
bureau van de Voedingsraad dit on- worden, maar lange tijd grijs blijven,
langs deed -- eens een artikeltje te hetgeen met andere woorden wil zegwijden aan de bereiding van kalfs- gen, dat het stooft in plaats van bakt.
vlees. De vleesdistributie ' namelijk is Na verloop -van enige tijd, als het
op het ogenblik zo, dat in verschil- vocht in de pan wat verdampt is, zullende delen van ons land de bonnen len de lapjes aan de onderkant lichtin hoofdzaak worden ingeruild tegen bruin worden; we keren ze dan om
het vlees van jonge kalveren.
en laten ze ook aan de andere kant •
De huisvrouw "staat uit de aard der dezelfde kleur aannemen, zodat ze
zaak tegenover deze vleessoort anders rondom smakelijk lichtbruin zijn zondan tegenover het door haar veel der een bepaald korstje te hebben gemeer gebruikte rundvlees; kalfsvlees kregen. Zo'n korstje willen we juist
kwam, door zijn prijs, in gewone tij- vermijden, want het zou de lapjes
den eigenlijk niet in aanmerking voor hard en droog maken :n plaats van ze
de voeding van het arbeidersgezin, juist mals en sappig te houden.
tenzij het een enkele keer als ex- Merken we dus gedurende de bereitraatje" werd gebruikt in de vorm ding — die ongeveer een uur zal
duren — dat het vet of de boter
b. v. van kalfslapjes.
E» nu wil ons het berichtje van het onder in de pan te bruin gaan worVoorlichtingsbureau vertellen, dat den, dan gieten we er telkens een
juist kalfslapjes niet meer kunnen scheut j e water bij, een maatregel, die
worden klaargemaakt ...... omdat we ons meteen zal helpen aan een mooie
geen paneermeel en geen eiwit heb- jus. Op het laatst, als de lapjes hun
ben voor de bereiding!
U en ik weten wel. dat die hulpmiddelen heus niet nodig zijn voor het
bereiden van smakelijke kalfslappen;
waarschijnlijk gebruikte u ze nooit,
ook al waren ze verkrijgbaar?
We voelen dus ook niet ' voor het
Verstoppen van ons „Zondagse" por- De klant weer koning
tietje vlees in een stoof pot, zoals ons
in het genoemde berichtje wordt aanindelijk is het er toch van gegeraden: die éne dag in de' week
komen: rookgerei én snoepjes
zien we graag ons vlees als een ge- komen op de bon.
recht op zichzelf, waarbij we afzon- Wel nimmer zal een overheids- •
derlijk gekookte groente en aardappe- maatregel door zovele geruchten rijn
voorafgegaan als hdPbesluit, de rooklen geven.
artikelen onder de distributiebepalinEn dat kan uitstekend!
gen te doen vallen en we kunnen wél
Op verschillende manieren zelfs, en zeggen, dat in alle gezinnen deze
zó, dat het enigszins flauwe van jong maatregelen druk zijn besproken. Met
kalfsvlees geheel wordt verholpen.
gemengde gevoelens is het instellen
Laten we eerst de lapjes eens bespre- van rokers- en snoepjeskaarten door
ken. Ze zijn wat flauwer dan rund- de bevolking ontvangen. De huisvlees en dus zullen we beginnen met vrouw kan er blij om zijn, dat er nu
er na het wassen, behalve het ge- «snoepkaarten worden ingesteld. Zij
bruikelijke zout, ook. wat peper en behoeft in de nabije toekomst niet
meer voor een onsje snoep of voor
misschien wat nootmuskaat in te een
zuurstok in de rij te staan en zij
wrij ven .
zal óók niet meer van de goedgunstigVerder is het oeüend, dat jong Kalfs- heid van den winkelier afhankelijk
vlees wat meer vocht bevat dan vlees hoeven te zijn.
van andere dieren. Stellen we de Wij hebben er reeds eerder op gelapjes dus bloot aan een zeer grote wezen, dat hóe goed-bedoeld een zg.
hitte, zoals die voor braden en voor winkeliersdistributie ook is, zij bijna
•bakken wordt toegepast, dan zal het altijd aanleiding gaf tot onbillijkvlees veel vocht verliezen en de lapjes heden, waarvan de huismoeders met
gezinnen steeds de dupe
zullen er verschrompeld gaan uitzien. grote
werden._
Dat mag niet!
In de practijk was het zó, dat de
Daarom leggen we ze wél in de pan winkelier,*die de hoeveelheid, welke
met het dampend hete vet of de licht- hij had aangekregen zo eerlijk moge-

Smadelijke

kalfslapjes

De jeugd aan het woord
Voor jongens van 16—18 jaar bracht
de nieuwe regeling een teleurstelling.
Wij weten wel, dat ook.de jongeren
graag hun sigaretje hebben — liever,
0
veel liever dan een snoepje*en in
En nu nog een tweede bereidingswijze menig gezin zal de jeugd dan ook
voor jong kalfsvlees, die u wel zal wel een vurig beroep op de niet
bevallen.
rokende moeder hebben gedaan, om
In plaats van de lapjes in hun geheel , toch maar liever een rokers- dan een
te laten, snijden we ze in niet te snoepkaart te nemen. „Als moeder
kleine blokjes (zo ongeveer als pou- dan de sigaretten onder hen verlet). We bestrooien die met wat peper, deelde, dan mocht zij hun snoep*
kaarten wel houden."
nootmuskaat en zout en we doen ze Dit
zijn huismpederlijke problemen,
bij het hete vet of de bruine boter waarin we
liever geen raad
in de pan. Op een flink vuur roeren geven. De huisvrouwen hebben in
we het vlees een minuut of vijf rond, deze dagen wel moeilijker vraagstuktot het lichtbruin wordt, gieten er ken tot een goede oplossing gebracht.
dan wat water bij (op 300 g vlees Voor de rokende — en van tijd tot
ongeveer 3 niet te grote- theekopjes) tijd ook wel graag een snoepje lusen laten in de goed gesloten pan op tende mannen, heeft deze distributieeen zacht vuur het vlees langzaam maatregel nog een ander kantje. In
gaar worden (ongeveer l uur). Het het gewone arbeidersgezin gold als
dat vader rookte én van tijd
vocht — de bouillon — die dan nog regel,
tot tijd kon meesnoepen. Nu wordt
op het vlees is overgebleven, binden dat — misschien! — anders. Zal
we met ongeveer l af gestreken eet- moeder de vrouw nu zeggen: „jij hebt
lepel maïzena, zodat ten slotte de gare je rokerskaart
de snoepjes zijn
stukjes vlees in een smakelijk sausje voor mij én de kinderen?"
kunnen worden opgedaan. Verbete- Een opmerkelijk verschijnsel, waar
ring in smaak (en ook in voedings- we tenslotte nog even de vinger op
waarde) bereiken we door het gerecht willen leggen, was wel, dat onmiddelop het laatst te vermengen met wat lijk na het bekend worden van de
plannen tot het instellen van rokersfijngesneden peterselie.
en snoepkaarten, de klant in verWe geven er aardanpelenpurée bij en scheidene winkels weer
koning
.de een of andere groente.
werd.
„Levert hier uw T-bon in", aldus werd
den cliënt gevraagd
Menige winkelier, die dezen cliënt uit
de hoogte had behandeld en die zich
op een voetstuk had geplaatst,.
menende, dat de klant hém nodig
had, werd nu weer... de onderdanige
dienaar. Gelukkig hij, die niet belijk ondar zijn klanten wilde ver- hoefde om te slaan als het blad aan
delen, toch nimmer behoorlijk reke- een boom — die zijn clientèle immer
ning kon houden met de grootte van zo goed had bediend, dat men geen
het gezin. Zo gebeurde het, dat de ogenblik aarzelde,, hém z'n textielvrouw, die géén kinderen had, een bonnetje toe te vertrouwen.
ons van het een of andere snoepgoed Want zowel voor de chocolateriekreeg, maar dat de moeder van zes winkels als voor de sigarenmagazijnen
of zeven kinderen — en die zijn er in staat vast, dat de klant nu slechts
ons land óók — haar wachten in de één winkelier — en dat was uiteraard
rij óók met één ons snoep zag „be- degeen die hem het best had bediend
loond". Was het wonder, dat die — met zijn bonnetje gelukkig kon
vrouwen er niet aan dachten zich bij maken.
de rij wachtenden aan te sluiten?
„Wat heb ik aan één ons?" aldus
redeneerden zij terecht. „Als ik ze
thuis elk één snoepje geef, ben ik er
doorheen."
Bovendien ontbreekt
het juist d i e vrouwen aan de tijd, die
het wachten in een
rij nu eenmaal
vraagt.
Toegegeven zij. dat
de winkelier moeilijk
een andere regeling
kon maken. Hij kon
de een niet een half
pond • - de ander
een half onsje toewijzen, doch dank
zij het ingrijpen van
de overheid mogen
wij thans verwach-1
ten, dat de verdeling
van wat er is aan
snoepgoed, nu billijker dan voorheen zal
geschieden. Aan willekeur van winkeliers, die sommigen
wél wat extra's toestopten, verkoop van onder <Ie toonbank
of uit de achterkamer, is, .naar wij hopen, nu ook een einde gemaakt.
De beschikbare rookartikelen
kunnen
thans billijker dan
vroeger worden ver, (Tekening: AJ>.-studto)
deeld. De man krijgt
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)) SALON-, HUIS- EN SLAAPKAMERS
Uit voorraad direct leverbaai - Reiskosten worden vergoed

z'n kaart — hij hoeft niet meer
met de hoed in de hand den onderdanigen dienaar van den winkelier te spelen — hij weet, waar hij
recht op heeft en,
kan nog een
beperkte keus maken tussen grote of
kleine sigaren — tussen sigaretten en
tabak.

OUD^CLASGORDIJNEN
e vriendelijke zon en het mildere
weer moedigen de huisvrouw geD
ducht aan haar huis d e grote opknapbeurt van het jaar te geven. In
enkele kamers moeten de gordijnen
vernieuwd, maar dat gaat nog maar
zo niet.
Bezie ze echter eens goed en probeer
of ze niet nog één keer mee kunnen.
Wie weet of er dan al niet een betere
tijd is aangebroken.
Neem de gordijnen een voor een af
en voorzie ze van een wasecht merk,
zodat elk gordijntje weer op dezelfde
plaats komt te hangen. Gelijke ramen in één vertrek kunnen tóch nog
wel een enkele centimeter in maat
verschillen. Vouw elk gordijntje in
vieren en klop het zo luchtig uit.
Naai scheuren en scheurtjes met een
draad borduurkatoen dicht. Laat
gaatjes rusten tot de gordijnen
schoon zijn.
Vouw de gordijnen zó op, dat de
. pakjes ongeveer 30 bij 30 cm. groot
zijn. Leg deze pakjes in een teil en
overgiet ze met koud of lauw water
tot ze onder staan. Laat de gordijnen
zo l uur weken. Maak terwijl in de
ketel een sop klaar van 30 gr. harde
hüishoudzeep per emmer, of van
Lavol of Echfalon (de gebruiksaanwijzing geeft de hoeveelheid aan).
Beschikt u over een ketelzak? Dat
is een zak van stevig- dril met ronde
• bodem, iets hoger dan de ketel en
met twee flinke lussen, die om de
handvaten geslagen worden. Zodoende kan een wat oude ketel geen
roestvlekken in het wasgoed veroorzaken. Bij gebrek aan zulk een zak
kunt u zich met een oud sloop behelpen. Hierin legt u de pakjes geweekte
gordijnen, waarvan het eerste weekwater afgegoten en nog eens ververst
is.
Het sop in de ketel wordt met de
gordijnen koud opgezet en tegen de
kook aangebracht (vooral niet laten
koken!)
Dan laat men de gordijnen 10 minuten trekken.
Sop afgieten en zo nodig vervangen
door schoon sop, weer tegen de kook
aan brengen en 10 minuten laten
trekken.
Sop afgieten, zak met gordijnen voorzichtig uit de ketel nemen. De ketel
flink omspoelen, de gordijnen uit de
zak nemen en de zak terdege uitspoelen. De omgespoelde gordijnen in
de zak doen, deze in de 'ketel plaatsen en zoveel lauw of warm water
toevoegen tot de was „onder" staat.
Dit aan de kook brengen en „even"
door laten koken. Dit water afgieten
en schoon warm water opgieten. Zorg
daarbij, dat het wasgoed niet
„schrikt", d.wjz. van goed heet op
eens steenkoud wordt en omgekeerd,
hetgeen de helderheid, van het goed
zou schaden.
Als het water helder blijft, worden
ide gordijnen uit zak en ketel genomen om gesteven te worden. We rekenen 10 gr per glasgordijntje = een
afgestreken eetlepel in een hoeveelheid water, waarin 2 pakjes gelegd
kunnen worden. Hebt -u veel gordijnen, houd dan wat onverdunde stijfsel achter en giet na het stijven van
elke 2 gordijnen wat bij. Knijp de
pakjes over de bodem van de teil
door de stijfselpap en neem ze er

met twee handen uit. Bleek deze oude
witte glasgordijnen niet meer. Zijn
ze niet helder genoeg, geef ze dan
een kleurtje door het water, waarmee de stijfsel gekookt wordt te kleuren met koudwaterverf (als zakje
blauwsel te behandelen) Reckitt's
gordijnenkleurstof of door een paar
stukjes crème-stijfsel aan de gewone
stijfsel toe te voegen.
Druk elk gordijntje nog even in een
doek uit en hang ze „nat" op. Wacht
in een keuken, waar nog gekookt
moet worden, tot de avond. Spangordijntjes worden zó opgehangen, dat
-de ruimte gelijkmatig over de roedjes verdeeld is.~
Voor gordijnen, die van onderen „los"
hangen, moeten we roeden, latjes of
rpttans gebruiken, die enige centimeters breder zijn dan de gordijnstof. Deze worden bij de opgehangen
gordijnen door de onderzoom geschoven, waarbij men de gordijnen
zo breed laat ..vallen als men dat
wenst.
De volgende dag nemen we de droge
gordijnen een voor een af. Ruimte,
zomen en zelfkanten worden door het

ijzer luchtig neer te zetten bilgestreken. Gebruik een niet te warm ijzer.
De gordijnen behoeven niet ingevocht.
Meteen verstellen we deze gordijnen
op de volgende wijze: Knip uit..een
oude lap tule of vitrage rechthoekige
lapjes, die zó groot zijn, dat ze het
kapotte deel „ruim" bedekken.
Vermeng een eetlepel stijfsel en een
theelepeltje borax met een theekopje
ai of niet gekleurd water. Voeg een
scheutje paraffine toe: geschrapt
kaarsvet kan eveneens dienen. Knijp
het lapje door deze oplossing, sla het
uit en leg het op het kapotte gedeelte- -Neem een even warm ijzer en
strijk het lapje op het gordijn vast.
Het verdient aanbeveling dit plakken
even op een ander stukje vitrage te
proberen om de warmte van het ijzer
te kunnen taxeren.
Deze manier van verstellen valt weinig op. Bij wassen laten de opgeplakte stukken natuurlijk los, maar
voor het ogenblik zijn we gered.
Zou het niet verstandig zijn in deze
tijd, nu zeep en wasmiddelen schaars
zijn en nieuwe, gordijnen moeilijk
verkrijgbaar zijn, onze raambedekkingen van een warmer kleurtje te
voorzien, in navolging van Indië en
sommige zuidelijk gelegen landen?
Daar wordt rood, oranje, terra', bruin
veel toegepast.
Crème-ivoor en écru-gordijnen worden hier al dikwijls genomen. Weet
u dat rose en licht terra-cotta zulk
alleraardigst licht in een vertrek
verspreiden. Als de raamlijsten aan
de buitenkant van het huis niet
spierwit, maaT gekleurd zijn, doen
gordijnen in harmoniërende kleuren met die verf liet heel mooi.
Nadruk verboden. J. COLLENTEUR.

CORRESPONDENTIE
Mevr H J. H.—F. te R Uw vragen vindt
u beantwoord in het schoonmaak-artikel
in „Ai beid" van 26 Maart oo 13. Heeft u
dit nummer nog?
Mevr. A. F V.—K. te D Toevallig zagen
wïj dezer dagen bij één Kennia. hoe men
vloei bedekking voor watei en modder
van natte rijwielen Kan behoeden Deze
kennis vervaardigde twee houtei, gootjes,
waar de wielen van de fiets royaal in
kunnen staan. Het gootje van het voorwiel is ongeveer een meter — dat van
het achterwiel plm 120 c.m lang. Ei is
dus ook rekening gehouden met het van
de §patborden en kettingkast druipende
water. Door twee kleine, inplaats van ^én
grote lekbak te gebruiken is het mogelijk
het voorwiel een van het achterwiel afwijkende stand te geven. Natuurlijk moeten de naden van de gootjes waterdicht
worden gemaakt.
Mevr. A. J.' W—S. te R. Wann-eer uw
buren er werk van maken, kunt u inder- •
daad worden verplicht uw stofzuiger storingsvrij te laten maken. Het beste doet
u eens naar een electricien te gaan Er
zijn — tenzij het artikel nu niet meer
verkrijgbaar ïs — speciale condensators
voor in de handel.
Mevr Th. W. F.—D. te A Zondei te timmeren is het o.ï. heel _goed mogelijk van
uw legkast een, hangkast te maken. Da
bovenste plank moet dan blijven zitten.
Door in het midden van deze plank links
en rechts een schroefoogje te draaien,
kunt u ei dan gemakkelijk een roe aan
bevestigen. Op deze. wijat kunt u veel
meer goed In de kast opbergen dan dat u
met haken aan de wanden der kast zou
kunnen doen.
Mevr. M. G. te B. Gezien de grote behoefte aan eenvoudige kledingstukken bepalen wij ons liever tdt da, soori patronen. Slechts weinigen zullen, zoals u. nog
over lappen stof beschikK«n om «r een
wintermantel of mantelcostuurn van te
vervaardigen!

W// maken: Een blouse en een rp/c of een japon
r\ at blouse en rok nog steeds
* ' een gewilde dracht zijn, bewijst het aantal aanvragen van
lezeressen om nog eens een -patroon
voor een blouse en een rok te
plaatsen.
Wij geven hier een patroon, -dat
niet alleen als blouse en rok een
aardig geheel vormt, maar dat
tevens voor een japon kan worden
gebruikt.
De pas van de blouse heeft aan
het voorpand een ronding. Het
rugpand heeft een rechte pas.
Wordt de blouse of japon van
effen stof of zijde gemaakt, dan
kan er langs ~de pas aan het voorpand een smalle kraleng ar nering

of een geborduurd randje worden
aangebracht.
De knoopjes waarmede de blouse
wordt gesloten, kunnen van een
afstekende kleur worden genomen.
Heel. fijn staat het, wanneer de
knoopjes met een lapje van dezelfde stof als de japon worden
overtrokken.
De Korte mouw heeft aan de onderkant een platte, ingestikte plooi.
De rok heeft aan .de voor- en
achterkant een ingezet stuk.
Het uitgewerkte patroon is berekend op maat 44.
De verschillende delen stellen het
volgende voor:
Fig. 1: stuk v. h. voorpand blouse;

fig. 2: voorpand blouse; fig. 3:
rugstuk blouse; fig. 4: rugpand
blouse: fig. 5: mouw; fig. 6: middenstuk voorpand rok; fig 7: zijstuk voorpand rok; fig. 8: middenachterstuk roTc; fig. 9: zijstuk
achterpand rok.
Patronen kunnen worden aangevraagd bij de redactie van Arbeid,
Postbus 100, Amsterdam (C.). De
blouse tegen f 0.40 en dé rok
tegen f 0.35 aan postzegels Beide
patronen samen slechts f 0.60.
De postzegels kunnen op de adreszijde van een briefkaart worden
geplakt. Tevens vermelden: patroon 58.
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Babbeltje
van Oom Niek
M'n best'e neven en nichten.
Er wordt tie laatste weken zoveel over
roken en over niet-roken gepraat, dat
ik er ook wel eens een keertje over
babbelen wil. Als mijn neven — en
ook sommige van mijn nichten verstandig zijn. dan
beginnen ze
nooit met roken Oom Niek weet nog
best, dat hij voor de eerste keer rookte. Hij vond dat helemaal niet lekker,
maar het vreemde van die rokerij is,
dat je het later wel lekker gaat vinden — dat je, als je eenmaal aan die
eigenlijk toch heel dwaze gewoonte
gewend bent, je verbeeldt, er niet
meer buiten te kunnen. Dat weten
jullie zo niet, maar je kan gerust van
je oom Niek aannemen, dat ook grote
mensen zich wel eens wat verbeelden!
Jullie vaders en grote broers zijn natuurlijk anders, maar ik ken wel
. piensen — grote, sterke mannen, die
zitten te klagen en te kliemen, omdat
ze niks en niemendal te roken hebben
die „snakken" naar een sigaartje, naar een cigaret. naar een
pijp of naar een prüimpje tabak en
die zó uit hun humeur zijn, omdat ze
niets te roken of te kauwen hebben,
dat het maar-beter is, die mensen uit
de weg te blijven.
Nu zou het kunnen gebeuren, dat je
zulke ontevreden rokers tegen kwam
en dan moet je* hun eens uit naam
van Oom Niek vertellen, dat het allemaal maar aanstellerij is — dat ze
best buiten roken of buiten pruimen
iuinnen. als ze maar een kloek besluit
nemen en de gewoonte in één keer
afzweren. En als ze je niet willen geloven, dan moet je ze maar eens de
volgende geschiedenis laten lezen, die
„ — daar is het trouwens een geschiedenis voor — waar is gebeurd.
Het is een geschiedenis, die mij zélf
is overkomen en die ik dus niet van
„horen-zeggen" heb. Hè, hè, als jullie
het nu niet -geloven, dan
geloof
je oom Niek nooit meer.' En dat zou
het ergste zijn, wat me kon overko'r
. men.
Laat ik nu eerst vertellen, dat Oom
Niek in de tijd, dat deze geschiedenis
speelt, een hartstochtelijk roker, een
•kettingroker was. Zo noemen we
iemand, die de ene cigaret aan de
andere aansteekt. Ik verbeeldde mij
— net als heel veel mannen tegenwoordig ook nog doen — dat ik niet
buiten een cigaret kon — dat ik niet
kon denken — dat ik niet kon schrijven, als ik geen cigaret in mijn hoofd
had. Ik was in die dagen verbonden
aan een krant, die op geregelde tijden een zogenaamde redactieraad
hield. In zo'n vergadering werden dan
de belangen van de krant besproken
én menigmaal werd er een zware
boom opgezet. Maar die middag had
ik m'n cigaretten vergeten — er was
geen gelegeriheid meer om nieuwe
voorraad te halen en met een lusteloos gezicht luisterde ik naar de besprekingen. Nu had ik" wel kunnen.
zeggen: heeft een van de heren wat te
roken voor me, maar dat wou ik niet.
Toen merkte de hoofdredacteur, dat
ik de besprekingen niet zo actief
volgde als anders en dadelijk zag hij
ook, dat ik niet _zat te roken. Hij
stak zelf een sigaartje op en bood mij
z'n welgevulde koker aan. Een brede
grijns kwam er op m'n gezicht en tevreden, ftchterovergeleund in m'n
stoel keek ik de mooie rookwolkjes
na, die langzaam naar boven kringelden. Zó: ik was weer een ander
mens...j... ik kon weer denken — ik
-had weer wat te roken.
„Een dwaze gewoonte, dat roken",
zei de uitgever, die er zich zelf nimmer aan bezondigde. Hij zag, niet
welk een verrukt gezicht-ik het sigaartje rookte en vervolgde* ,.er zijn
mensen; die er niet buiten kunnen.
Ik heb eens iemand in dienst gehad,
die te veel rookte. De man mocht het
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eigenlijk helemaal niet doen. omdat
het hoogst schadelijk was voor zij,n'
gezondheid, maar ofschoon de dokter
het hem uitdrukkelijk verbood, ging
hij er tóch mee door. Toen besloot ik,
dien man te helpen. Hoor eens even,
zei ik. Ik weet, dat roken jouw gezondheid schade doet. Het roken moet
je laten en als je het laat, dan
geef ik je een rijksdaalder in de week.
. Dadelijk nam de man de weddenschap aan. Maar na een paar dagen
kwam hij bij me om te vertellen, dat
hij die rijksdaalder niet wilde hebben.
,,ïk Jcan het niet uithouden, meneer
- ik ga weer roken", zei hij. Zie, zo
zijn de mannen...'... verslaafd aan
pijp, sigaar of cigaret", 'aldus besloot
de uitgever.
„Niet allemaal", beweerde ik. ,,U
moest mij zo'n aanbieding van een
rijksdaalder eens doen", liet ik er .
overmoedig op volgen. Het antwoord,
dat ik hierop kreeg, had ik niet verwacht: „Goed meneer — ik bied u
dat óók aan", zei m'n uitgever. „Voor.
elke week, dat u niet rookt, geef ik u
een .rijksdaalder méér
Neemt u
de weddenschap aan, maar gaat u
binnen een half jaar toch weer roken,
dan geeft u me alle rijksdaalders, die
ik u heb gegeven, weer terug.''
Ik moet eerlijk zeggen, dat ik even
schrok. Daar zat ik met de gebakken
peren! M'n aarzeling duurde evenwel
maar een heel kort ogenblik. D» anderen merkten het niet eens. Want
dadelijk legde ik m'n pas aangestoken lekkere sigaartje f>p de asbak en
antwoordde: „Top, die weddenschap
is aangenomen"
Ik kan er — met trots — op laten
volgen, dat ik de weddenschap heb
gewonnen óók. Een half jaar lang
heb ik geen sigaar of cigaret aangeraakt, hoewel er in die dagen volop
sigaren en cigaretten te krijgen waren. Ja, te krijgen OOK want toen ik
niet meer rookte, merkte ik, hoe vele
malen het voorkwam, dat mij een
sigaar of cigaret werd aangeboden,
ofschoon het ook wel kan zijn, dat
niij het rookgerei werd gepresenteerd
omdat de vriendelijke vrienden mij
in de verleiding wilden brengen, óf
omdat ze dachten,: hij bedankt tóch!
Veel moeite heb ik anders met dat
half^jaar-niet-roken" niet gehad. Alleen de eerste dagen leek het vreselijk
en tante Cor beweerde, dat ik „niet te
genieten" was vanwege het slechte
humeur. Daar heb ik toen ook nog
eens extra-op gelet.
Zó weet ik, dat het heus niet zo erg
is, als we niet meer kunnen roken,
ofschoon ik er wel aan moet toevoegen, dat ik na het halve jaar
mijn -schade lelijk heb ingehaald,
tot grote schrik van de vele vrienden,
die toen hoogstverwonderd en soms
een beetje verschrikt vroegen: nee
maar
rook je weer?!
Na dit rokersverhaal wordt het tijd,
dat ik met de oplossing van de raadsels een begin maak. Ik kreeg ditmaal wei een groot aantal oplossingen van de eerste twee opgaven,
maar
de goede waren te tellen
doordat jullie er geen aandacht aan
hadden geschonken, dat er nog ie.ts
bijzonders uit moest komen. Wat
hebben jullie met die eerste twee
raadsels zitten te schutteren! Degenen, die hadden ingezonden stuurden me haast allemaal een foute oplossing en het stapeltje, waaruit Ronnie en Reg de prijzen of de troostprijzen konden halen, was voor die
eerste twee raadsels bedroevend klein.
We moeten maar zo denken, dat degenen, die wél goed hadden gelezen,
een dot van een kans op
één c/er
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Schuin naar beneden staat nu te lezen:
Ronnle.

Raadsel //

r. e c
k o f

b. t s
i e
b a n d e n.
h «a n 'n. e B, of roani'e
b e 1 9 _[ e
C 0 r r i e of jantje

De gevraagde geroepen waren:
KETELMAKER,VTIMMERMAN' LOODGIETER. INGENIEUR, KUNSTSCHILDER en POSTBODE.
Voor ik nu nieuwe raadsels opgeef, wil ik
eerst een waarschuwing plaatsen.
Het is mij gebleken, dat sommige neyen
en nichten menen, dat ze mij wel een
raadsel kunnen sturen, dat ze uit het een
of andere boekje overkalkten. Ik had er
verleden keer een, die mij doodbedaard
schreef, dat hij een hele avond had zitten
te prakkizeren om voor jullie een raadsel
te maken. Toen ik dat raadsel nakeek,
merkte ik, dat die knaap het
had overgeschreven. Geloof maar, dat ik "toen
kwaad was. Jongens of meisjes, "die op
papier zó lelijk liegen, mogen geen aanspraak maken op de eer neef of nicht van
Oom Niek te zijn. Zulke neven of nichten.
wil ik niet hebben. Onthoud dat voor
altijd!
Hier komt het nieuwe raadsel. Het is:

Een (j-puzz/e
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Schuin naar beneden staat dus te lezen:
Tante Cor.
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DE AVONTUREN VAN KAREITJE KRAAN
Wég-gewipt

fen grappige film

•

Beeld van. Jan Lut2

Regie en tekst N. J. P. Snuth

Ga je mee op de wip, Kareltje?

Hou je goed vast.

Weg jij!

Ha-ha

twee vliegen in één klap.

TT

hoofdprijzen

maakten,.
Hier komen de gelukkigen:
1. Wim Jacob, j., 14 j., Schoonveldsingel 19,
Vught.
2. Gerard Mulder, j., 8 j., Bosch en Lom-nierweg 303 III, Amsterdam W.
3. Cornelia Angenita van den Berg, m.,
12 j.. Stationsplein 19, Den Bosch.
En hier volgen de oplossingen Let na
eens op, wat er precies uitkwam. Heel wat
inzendertjes zullen moeten zeggen: daar
had ik heel andere woorden voor.

G
G
G
G

O, wat gemeen! De loip op m'n teen.

Dansende af!

Lees nu eens wat een slim neefje van Oom Niek uit Groningen schreef:
JVu zal ik u het kunstje leren, hoe ik mijn brieven naar Amsterdam
krijg zonder postzegel. Het is heel eenvoudig, maar je moet het
weten! Ziet u, „Arbeid" is gevestigd te Amsterdam aan het Hekelveld 15 en „De Arbeiderspers" ook. Als je nu een raadsel naar ,f>e
Arbeiderspers" wilt hebben, kun je de brief bij de filialen in de bus
doen. Nu, dat doe ik altijd met mijn brief voor Oom Niek, ook en
dan komt hij vanzelf terecht. Misscnien mag dat wel bij alle filialen
van „De Arbeiderspers" en als dat bekend wordt gemaakt, zullen, er
zeker nog veel meer oplossingen komen, want iedere week een postzegel van 7i cent is nog al duur."
Tot zover de brief van ons Groningse neefje. Hij heeft gelijk, — overal
waar een filiaal van „De Arbeiderspers" is gevestigd, kunnen brieven
voor „Arbeid" zonder frankering in de bus geworpen worden. Het zal
ons een genoegen zijn, als juist de kinderen voor wie een wekelijkse
postzegel te duur is, daardoor hun plaatsje kunnen innemen in de grote
familie, die Oom Niek reeds om zich heen heeft verzameld. Het Groningse
neefje, dat zijn kameraadjes uit het hele land met zijn handig advies
een dienst bewijst, — hij heet Ubo van der Spoel — mag daarvoor een
boek uitzoeken uit onze prijzenkast.

Huub Brouwer, Marksingel 72 te Breda,
die zich ook al als dichter leerde kennen,
maakte deze G-puzzle voor ons.
De figuur moet zó worden ingevuld, dat
op de eerste regel komt een woord vóór:
bron van herkomst; 2. verloren gaan;
3. tweede Zondag in Mei; 4. verlies; 5. heg
van bepaalde bomen; 6. voetenplaag;
7. hangt bij kachel of haard.
Van 1—7: iemand met duizenden eerlijke
neven en nichten.
Ken je

aardrijkskunde?

Ons tweede raadsel houdt verband met
„Het Woordje terug". Gevraagd wordt, de
plaatsnamen uit de Correspondentierubriek over te schrijven en daarachter
de provincie zetten, waarin deze plaatsen zijn gelegen.
Voorbeeld: Als Kobus de Wit te Amsterdam antwoord heeft gekregen, geef je op:
Amsterdam, Noord-Holland. Sla geen
plaats over en houd de juiste volgorde.
Inzendingen zo spoedig mogelijk, in elk
geval vóór 7 Mei 1942 aan Oom Niek,
Postbus 100, Amsterdam-C.
Door m'n brommerige bui, die ik zoeven
had, zou ik warempel de troost- en ereprijzen vergeten. Jullie mogen daar evenwel
niet onder lijden en daarom volgen hier
de gelukkigen, die grotendeels door Reg
uit de stapel zijn gehaald: Greet Vellinga,
m., 12 j.. Nieuwe Plein 22. Arnhem; Martha Bosma, m., 12 j., Oudehaske B 232;
Hugo Koopmans. j., 12 j., Torenstraat 21,
Leeuwarden; Jannie van der Graaf, m.,
13 j., Carnisselaan 108e, Rotterdam-Z.;
Wiebe de Vries, j., 15 j.. Binnenweg 51,
Nijeholtpade, bij Wolvega (Fr.); Marietje
Bezemer, m,, 14 j., Doorwerthstraat 44,
Den Haag.
Mijn woordje terug
begin ik ditmaal met twee Rieken.
Daar is dan eerst Truusje Kroonen, Zuiderziekenhuis, zaal 10, Rotterdam-Z.
Truusje is nu al 2h jaar ziek en ze schrijft
me, dat dit heus geen pretje is. Ik wil
het graag geloven! Oom Niek heeft na
twee en een halve dag zijn bekomst al
van het ziek-zijn, al wordt hij ook nog zo
verwend. Dat* wordt Truusje ook en ik
vond het prettig te lezen, dat Truusje de
moed niet opgeeft. M'n tweede patiënt
van deze week is Klaas Feitsma Julianakinderziekenhuis. Dr. Van Welylaan 2,
Den Haag. Van beide zieken geef ik het '
volledige adres, opdat
jullie aan één
van hen óf aan beiden eens een prentbriefkaart kunt sturen. Een zieke neef .of
nicht vindt het fijn, als anderen aan hen
denken. Doen we allemaal mee?
Minke Bijsterveld, Winsum: De postzegels
heb ik al naar een heef gezonden, die
daar om vroeg. Ik kon er dus tóch wel
wat mee doen.. Alleen: het is me te lastig,
bonnen, postzegels e.d. geregeld naar
anderen te zenden. Daar heb ik heus geen
tijd voor. Het beste met je zus.
Wipie Epema, Leeuwarden: Ik dacht wel,
dat het in orde zou komen. Ans ken ik
best. Coen wordt vermeld.
Bram Bosch te Delft denkt, net als vele
andere neven en nichten: van vragen
word je wijs. Gelijk heb je: u vraagt en
wij
antwoorden. Hier komen ze: een
woord terug krijg je. als er wat terug te
zeggen is. Als er ruimte is duurt het nóg
twee weken voor( het antwoord in de krant
komt. Het duurt óók wel eens langer. Ik
lees zélf alle brieven en briefjes. Tevreden,
Bram?
Hanny van Haarlem. Nijmegen: Ja, je
weet nu de datum en toch
ik ben er

haast zeker van, dat je het vergeet, al
ben je zelf ook een dag eerder jarig.
Nellie Karels, Waterlandskerkje: bedankt
voor de mooie foto. Je had een pracht van
een rapport! Als ik zeg: ^llemaal achten
en zelfs één 9 + , dan worden al m'n neven
en nichten, jaloers.
Paulina Kerkhove te Rotterdam is met
haar vraag over de hazelaartjes, die haar
vader rookt, bij mij aan het verkeerde
adres. Lieve kind, je weet nog niet half
wat de mannen tegenwoordig roken. Als
Oom Niek tegenwoordig een cigaret opsteekt, gedraaid van z ij n surrogaat-tabak,
dan denken ze op het balcon van de tram,
dat er een dennebosbrand midden in de
stad is uitgebroken. Da's óók een rare
lucht! Bladeren, die gedroogd moeten
worden, kunnen het best in de nazomer
worden geplukt.
Sibbeltje Reidinga te Terhorne heeft twee
zusters. Sibbeltje schrijft me, dat ze graag
een broertje zou willen hebben, maar dat
ze dat toch nooit krijgt. Niet zo somber,
Sibbeltje. Toen de oudste dochter van
Oom Niek al 16 was, kreeg ze óók nog een
broertje.
P. de Haan, Schiedam. Wij deden vroeger
eerst een bruine boon in een sponsendoos
en als-ie dan wat uitgelopen was, ging-ie
de grond in. Dat lege visglas zou ik weer_
gevuld willen hebben. Maar dan beter oppassen, dat de vissen niet doodgaan. Ik
ken een jongen, die al acht jaar dezelfde
goudvis heeft. Als ik er bij vertel, dat die
goudvis tranen met tuiten huilt, als z'ri
baasje niet in de kamer is en dat die
zelfde goudvis vrolijk kwispelstaart als de
jongen thuiskomt, geloof je me dan?
Ida Blom te ? Het gedichtje „Naar tante
Leen" heb je vast en zeker n i e t zelf
gemaakt. Een meisje van 10 jaar kan zó
nog niet dichten." Schrijf me maar eens.
uit welk boekje je het overschreef.
Freddie van Buren, Amsterdam. Je schrijft
me toch zeker, als jullie in de finale
komen? Een zoon van Oom Niek voetbalde
' ook mee in het Paastoernooi. Die speelt
in de afdeling A. Doe Mary de groeten.
Fenna Ausma, Utrecht. Ik kreeg tranen
in mijn ogen. toen ik „De oude Matroos",
dat mooie gedicht, las. Maar ik geloof,
dat het goudvis-tranen waren.
Henny Khan. Den Haag: Heb je het
stukje „Brieven zonder postzegelkosten"
gelezen? Dan weet je nu, hoe het moet:
breng je'brief naar Prinsegracht 51.
Kees van Kervirtck, Wemeldinge: Heb je
de postzegels ontvangen?
Met de beste wensen voor allemaal eindige
jullie
Oom Niek.

Corresponderen en ruilen
Corresponderen witten: Hanny van Haarlem, m., 13 j., Frans
Halsstraat 81, Nijmegen; Bertha
van der Zanden, m., 14 j.. Vlimmenhoe)'straat 37 . D, Tilburg;
Jeanne Veldman, m.. 14 i.. Zeesserweg 6, Ommen; H arm Gonen
Wubs, j., 14 i., Kerkstraat B 63,
Zuidbroek; Coenraad de Jong, j.,
13 j., Bleeklaan 5, Leeuwarden;
L. M. Kievit, j., 14 )., Gen. Snijdersstraat A 368' Nieuwe Tonge,
Flakkée, (wil óók postzegels ruilen; Lenny Roskam, m. 15 j., Postjesweg 45 II, Amsterdam W.;
Joost Heystek, Middenweg 39, moet
zijn verzoek herhalen, omdat hij
geen volledig adres opgaf. Er zijn
behalve te Amsterdam, ook in
andere plaatsen Middenwegen.

dat is de raad die Uw jongen vergezelt als hij naar school gaat, omdat U weet dat de toekomst hooge
eischen zal stellen aan vlijt en
plichtsbetrachting. • Bespreek eens
met onzen agent op welke manieren
een verzekering bij „De Centrale"
• de maatschappij voor werkend
Nederland, U helpen kan de geldelijke zorgen te vereenvoudigen die
komen, als Uw jongen graag door
zou willen leeren. Stel het niet
langer uit. - Vandaag inplaats van
morgen, spaart U geld en zorgen.
OP TIJD VOORKOMT SPIJT
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BOEKHANDEL G. J. GRAAÜW, Keizersgracht 168, AMSTERDAM-C.
Telefoon 44505 — Postgiroreljening 48605 — Geni. G\TO G 2021

A. M. DE JONC'S

NIEUWSTE CREATIE
THANS COMPLEET

ONZE MEESTERVERTELLER OP ZIJN ALLERBEST
Deze prachtige trilogie bestaat uit c/e volgende delen:

I. DE VREEMDE BROEDERS
II. POESKE. . . . . . : . . . . . .
III. DE HEKS VAN DE RIETHOEK

f 3.95
f 4.70
/ 4.90

Met deze nieuwe trilogie bereikt A. M. de Jong een nieuw hoogtepunt
in zijn schrijversloopbaan. A. M. de Jong is geen schrijver van zoete
romannetjes, maar van naar het leven geschreven werken. Met „De
Heks van de Riethoek" is het laatste deel van een tragisch, felbewogen boek afgesloten: een sterk besluit van een sterk begonnen
trilogie.
Elk deel is afzonderlijk verkrijgbaar. Losse delen betaalbaar met
f 1.— p. maand. De complete trilogie betaalbaar met ƒ 1.50 p. niaand
• BESTELBILJET.
Ondergetekende wenst franco te ontvangen van
Boekhandel G. J. GRAAUW, Keizersgracht 168. Amsterdam-C.
Telefoon 44505 — Pcstgiro 48605 — Gem. Giro G 2021:
l ex.: DE VREEMDE BKOEDKKS
l ex.: POKSKK
l ex.: I>F, UliKS VAN Ufc K I E T I I Ü E K ...

keurig gebonden

f ».»5
ƒ4.70
ƒ4.90

en wenst het bedrag te betalen in maandelijk^ termijnen van ƒ ....
(S.v.p doorhalen wat niet wordt gewenst).
Volledig a
Naam:

15

•
Jiu-Jitsu-cu.rsu.ssen
Op 17 April j.l. is te Den Haag een
nieuwe cuusus begonnen. Nadere inlichtingen omtrent de bestaande en/of op
te richten jiu-jitsu-cursussen in Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Den
Haag, Groningen en Utrecht worden
gaaijie door de plaatselijke districtskantoren verstrekt.

'ë

m

AMSTERDAM

Ochtendbijeenkomst
met massazang
Wegens de enorme belangstelling voor
de ochtendvoors-telling van 12 April j.l..
wordt op Zondag 'Ui April a.s. in het
('it.v Theater te AMSTKKHA.M een tweede en tevens laatste

Ochtendbijeenkomst
gehouden, waar vertoond zal worden
de- City-PUlm met Herbert Ernest Groh
et! Paul Kemp
Toegang alle leeftijden, terwijl Oor
s t rj 11 op het City-orgel de massa-zang
ideii.
Aanvang 10.15 uur v.m. Kaarten a 35
cent per persoon, alsmede een beperkt
aantal werklozenkaarten van 10 cent
7i.in verkrijgbaar bij Prins Hendrikkade
49. V. & A. Leidseplein. de aangesloten
vakgroepen en voor zover voorradig
's morgens aan de zaal
Het nut van de beoefening van massazang wordt ook door de Nederlandse
Omroep ingezien, hetgeen blijkt, doordat deze massazang van 10.45—11 uur
v.m. rechtstreeks door hem zal worden
uitgezonden.

•"D

Opera „Faust"te Amsterdam
Op Dinsdag 12 Mei a.>. vindt in de
Stadsschouwburg te AMSTERDAM om
18.15 uur een uitvoering plaats van
Gounod's Faust. met medewerking van
het Utrechts Stedelijk Orkest
Kaarten a 80 cent voor georganiseerden:
ƒ 1.25 voor ongeorganiseerden en ƒ 0.25
voor werklozen, zijn vanaf'4 Mei a.s.
verkrijgbaar bij Prins Hendrikkade 49.
V. & A. Leidseplein. de aangesftten vakgroepen en de overige bekende adressen.
Verplichte plaatsbespreking (gratis)
vanaf 1O Mei a.s. van. 1O—3 uur bij de
kassa van de Stadsschouwburg.

.'•d

Kinder-OperetteVoorstelling
Op Zaterdag Z~) April n.s. vindt inRellevue (ingang Leidsekade) te Amsterdam
van 2—4 uur een. voorstelling voor de
kinderen van NVV-leclen plaats met het
kindertoneelspel met zang

Lezing te Amsterdam.
Op Woensdag 29 April a.s. spreekt in
Eellevue (ingang Marnixstraat) om 7.30
uur nm. mr. J. W H. Behrens over het
onderwerp „Organisatie van het Bedrijfsleven"
De toegangsprijs voor
leden van het N V V . bedraagt 20 cent
per persoon. Voorverkoop: Prins Hendrikkade 49, V. & A. Leidseplein.

'"D

Lich. ontwikkeling
Zwemmen
De leden van het N.V.V. kunnen op bepaalde tijden in de navolgende plaatsen gebruikmaken van de overdekte
zwembaden tegen een sterk gereduceerd
tarief; niet-leden kunnen in beperkte
mate door de georganiseerden hiertoe
worden uitgenodigd, waartoe speciale
kaarten verkrijgbaar zijn Deze goedkope zwemavonden worden georganir
seerd ' in. Amsterdam, Rotterdam. Den
Haag. Haarlem. Leiden, Utrecht, Gronirlgen, Leeuwarden, Apeldoorn. Arnhem,
Amersfoort, Alkmaar, Gouda,
Delft, Schiedam, Eindhoven, Venlo.
Dordrecht en Zaandam.
In alle bladen is een zweminstructeur
aanwezig voor het geven * van gratis
Kwemonderricht. Van tijd tot tijd worden afzwemfeesten georganiseerd, waar
het bekende Vreugde en Ar,beid-zwemkunstdiploma wordt uitgereikt aan diegenen, die met goed gevolg de verschillende proeven afleggen. Nadere bijzonderheden worde» .gaarne door de plaatselijke V. en A.-vertegenwoördigers verstrekt.

c

Met nadruk wordt erop gewezen, dat
deelname aan de jiu-jitsu. boks-, gymnastiek- en paardrijcursussen uitsluitend mogelijk is na voorafgaande aanmelciïiig.
Bokscursus
Met ingang van 18 April a.s. wordt hier
een bokscursus begonnen welke onder
leiding staat van een bekwamen leraar.
De lessen zullen in een nader op te
geven zaal in het centrum van de stad
worden gegeven en een ieder kan hieraan deelnemen. Men wordt ingedeeld
naar leeftijd.
De deelnemersprijs voor de gehele cursus van 3 mannden bedraagt / 4.— voor
georg. en ƒ 5.25 voor ongeorg.. met inbegrip van. gebruik van handschoenen
en douches.
Aanmeldingen en inlichtingen bij de
bekende adressen.

Rhythmische gymnastiek
Na de uiteenzetting omtrent de bedoeling van deze soort gymnastiek die vol- .
gens het systeem Medau gegeven wordt;
kwamen nog vele aanmeldingen binnen,
waardoor de cursus van Dinsdagavond
geheel - volgeboekt is. Een nieuwe cursus zal :n Amsterdam-Zuid begonnen,
worden en deze lessen zullen Woens-.
dagsavoiids in een nader op te geven
zaal worden gegeven. Aanmeldingen en
nadere inlichtingen bij Prins Hendrikkade 49 en V. & A., Leidseplein.
Paardrijden
Voor de op te richten cursus Paardrijden bestaat zeer veel belangstelling. Zoals bekend zullen de lessen op een
der te bepalen avond in de Parkmanege aan de Amstelveenseweg van
7—8 uur worden gegeven.
Alle nadere inlichtingen bij Pr. Hendrikkade 49—51 en V en A., Leidseplein.

Vraagt de afdeling Reizen en Vacantie
tijdig om advies bij het samenstellen
van uw vacantieplannen!
NEEMT DEEL AAN HET SPAARSYSTEEM!
Alle nadere inlichtingen bij het Centraal Bureau van
„Vreugde en Arbeid" Amstel 224-226 te Amsterdam.

De ontvoerde Prins
van H. P. van Gellecom door het Amsterdams Jeugdtoneel.
De toegangsprijs bedraagt voor kinderen van 8 t/m 13 jaar 10 cent en voor
personen boven 13 jaar 25 cent.
Voorverkoop: Prins Heiidrikkade 49: " V.
& A.. Leidseplein en de aangesloten
vakgroepen.

Volkszang-beoefening
Personen, die leiding kunnen en willen
geven bij de volkszang op bonte avonden. bedrijfsbijeenkomsten, vergaderingen enz. en zij. die zich onder deze
leiding willen scharen voor de beoefening van volkszang, verwijzen wij naar
het artikel „Het gaat om ons Nederlandse lied" in Het weekblad „Arbeid"
van 17 April- j.l. • • •
.
Nadere inlichtingen bij de afdeling
Volksontwikkeling van de .Werkgemeenschap „Vreugde en Arbeid", Amstel
224— '~<V

Op Zondag '•'< Mei a.s. is vanuit Amsterdam een utstapje georganiseerd naar en
een. wandeltocht in de omgeving van
Haarlem.
Op het programma staat o. a. een bezoek
aan Kraantje Lek enz.
Kosten i alles inbegrepen) bedragen
ƒ 1.10 per persoon.
Aanmeldingen en nadere inlichtingen
bij Prins Hendrikkade 49 en V. &- A.
Leidseplein
Vertrek 10 uur v.m. terug ongeveer
5 uur n. m.

Natiïurvriendenhuizen
Nu he.t voorjaar weer is aangebroken.
komen bij het Centraal Bureau van de
Natuurvriendenhuizen dagelijks brieven
binnen, waarin inlichtinge^ worden, gevraagd omtrent deze huizen. Daarom
worden de verschillende bijzonderheden
hierbij nog eens vermeld.
De volgende huizen zl.in voorlopig ict-.is
ook met de Pinksterdagen) geopend:
„De Hondsrug" te N. Laren (Gr.), W.
Vrieze. Heerestraat 33a, Groningen;
„Hunehuis" te Havelte (Dr.), A. Koiistapel, .Bankastraat 16. Meppel: ..De
Brummel", Natuurvriendenhuis ..De
Bmmmel' te Beiinekom (Gld.): ..Ons
Honk" te Lage Vuurse. G. de Jong,
Daliastraat 19. Hilversvun.
De tarieven bedragen:
Personen boven 14 jaar " Tot
Dagverblijf ............ ƒ0.10
Nachtverbl v leden
NVV en/of echtgenote
.......................
O.40
(kinderen tot 16 j)
Nachtverbl. niet-leden ..0.60

14 jaar
/O.O5
.,0.25
„0.40

Het gebruik van slaapzakken is verplicht, doch deze kunnen voor ten
hoogste één week in de huizen worden
gehuurd voor 15 cent. Hieruit volgt
dus, dat het gebruik van een eigen
slaapzak is toegestaaa.
Dekens zijn m de huizen aanwezig.
doch voor hand-, bad- en theedoek
moet zelf worden gezoegd. evenals voor
het bereiden van levensmiddelen In
tegenstelling met vorig jaar wordt dxis
dit jaar geen pension meer verstrekt op
,,Ons Honk" en ..De Brummel" en moet
men in alle Natuurvriendenhuizen dus
voortaan zijn eigen inkopen doen en
zelf voor het éten zorgen, waarvoor
kookmateriaal eu eetgérei aanwezig is.
Het spreekt vanzelf, dat alle distributiebescheiden dienen, te .worden1 meegenomen.
Opgemerkt wordt verder, dat er aparte
mannen- en vrouwenslaapzaleii zijn.
In de drukke tijd zijn deze huizen geheel bezet. Wie dus van een rustige eu
stille vacantie wil genieten, neme vroeg
of laat vacantie, wanneer er nog veel
ruimte is.
Op weg naar de Natuurvriendenhuizen.
Jam men ook gebruik maken van een
boot, b.v. van Amsterdam naar De Lemmer, naar Meppel, naar Kampen of naar
Zwolle, welke boottochten u kunt benutten voor uw reis naar het Natuurvriendenhuis ,.De Hondsrug" te NoordLaren, „Het Hunehuis" te Havelte of
„Krikkenhaar" te
Bomebroek
bij
Almelo.
Voor het reserveren van plaatsen wende
men zch rechtstreeks tot de correspondentie-adressen van de Natuurvriendenhuizen en sluite postzegel voor antwoord 'daarbij in.
Tenslotte zij nog vermeld, dat „Krikkenhaar" vermoedelijk eerst in Juni
opengesteld zal worden.

Troelstra-Oorden

„V. en A. -Vriendenkring" te Amsterdam
Belangstellenden worden er hierbij op
attent gemaakt, dat aanmeldingen voor
de V. & A.-Vriendenkring te Amsterdam
gaarne worden ingewacht.
Tegen betaling van het verschuldigde
bedrag van /O.50 per jaar wordt het
maandelijkse' orgaan gratis toegezonden. Nadere inlichtingen bij de afdeling
Pers en Propaganda van het N.V.V.
Districtskantoor Amsterdam, Prins Hendrikkade 49.

Dapitstapjes

Wat is er prettiger, dan Pinksteren in de Troelstra-oorden door te
brengen?
/
(Foto: A.P.-Breijer)

De Troelstra-Oorden te Beekbergen en
Egmond aan Zee. die alle mogelijke
comfort bieden en met de grootste
hotels in ons land kunnen wedijveren,
worden binnenkort wederom geopend en.
wel te Egmond aan Zee vanaf 2 Mei en
te Beekbergen ' vanf 23 Mei a.s.
Hieruit vloeit dus voort, dat ook de
Pinksterdagen hier kunnen worden
doorgebracht.
Log'ies kan zowel door leden van het
N.VV. als door niet-leden worden» aangevraagd. .
De prijzen bedragen voor volledig pension: ƒ2.50 p.p. p.d. boven 12 jaar,
/ 1.75 p.p. p.d. van 7 t/m 12 jaar; / 1.25
p.p. van 2 t/m 6 jaar en /O.50 p.p. p.d.
voor kinderen beneden 2 jaar
Distributiebescheiden dienen steeds te
worden meegebracht en aangeraden
wordt zo vroeg mogelijk logies te bespreken, hetgeen rechtstreeks bij de
huizen kan geschieden. Postzegel voor
antwoord gelieve men in te sluiten.
Alle verder gewenste inlchtingen worden gaarne verstrekt door het Centraal
Bureau, Amstel 224—326 te Amsterdam.
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