V R I J D A G 15 MEI

1942

TWEEDE JAARGANG

EINDELIJK' VOORJAAR!

N U M M E R 20

CfOto's

A.P-arcltlcfl

l of meer punaises
om een vel papier
te bevestigen ?

REIZEN EN VACANT1E
Natuurvriendenhntzen in Mei
en Juni niet beschikbaar
Wagens onvoorziene omstandigheden
kunnen de toezeggingen voor de bekende Natuurvriendenhuizen In Mei en
Juni niet gestand^ worden gedaan.
Na l Juli 1942 zullen de huizen wpderom voor het publiek zijn opengesteld.

15 cent voor de overigen eveneens toegang.
Jiu-iitsu-cursussen
Nadere inlichtingen omtrent de bestaande en/of op te richten jiu-jitsu-cursussen in Amsterdam. Rotterdam. Haarlem.
Den Haag. Groningen en Utrecht., worden eaarne door de plaatselijke N.A.F.kantoren verst rek p.
.

Rhythmische gymnastiek te
Amiterdam

Kwartier van den Arbeid
Het kwartier van den Arbeid van Zaterdag 23 Mei a.s., hetwelk uitgezonden
wordt van 18.15— 18.30 uur over den
zender Hilversum l (415.5 m. l. heeft als
onderwerp „Met Vreugde en Arbeid op
stap in de bedrijven III".

In verband met de groote belanestellins
voor den tweeden cursus rliythmische
gymnastiek, wordt een derde cursus opgericht. welke lessen Dinsdagsavonds van
19.15—20.15 uur zullen worden gegeven
in een nader op te geven zaal.

Eén is niet voldoende, het moeten er
méér zijn.
Wilt ge Uw. toekomst in een technisch
beroep stevig bevestigen, zorg dan
voor diploma's die houvast geven,
.waar waarde aan toegekend wordt.

Voor alle examens in Bouwkunde,
Waterbouw- en Werktuigbouwkunde,
Electrotechniek e.n Cltemische technü'k
knnt 'V niet het degelijke schriftelijke PBXA-ouderwijs studeren.
Het kosteloze prospectus H 3/42 geeft
daar alle inlichtingen over, vraag het
eens aan

Studeer
techniek
thuis!

200 LEERVAKKEN 160 BEVOEGDE LERAREN
AW

Bokscursus te Amsterdam

/

\ONTWIKKEUNG

AMSTERDAM.
letteren Dinsdagavond:

Sport fondsenbad-Oost: van 18—19 uur
eerste groep kinderen t.m. 13 jaar en
begeleiders; van 19—20 uur idem tweede
groep en van 20—21 uur personen
boven 13 jaar.
Sportloiidsenbad-West: van 19—20 uur
kinderen t.m. 13 jaar en begeleiders;
van 2O—21 uur eerste groep personen
boven 13 jaar; van 21—22 uur tweede
groep idem.
lederen Donderdagavond:
Zuirterbad: van 19—2O uur kinderen
t.m. 13 jaar en begeleiders: van 20—21
uur eerste groep personen boven 13
jaar: en van 21—22 uur idem tweede
groep.
Nadere inlichtingen bij V. &^A. Leidscheplein, en Prins Hendrikkade 49—51.
GOUDA.

De zwemregeling in het Spaardersbad
luidt als volgt:
lederen Donderdagavond van 6—7 uur
kinderen t.m. 13 jaar en begeleiders
en van 7—8 uur personen boven 13
jaar.
De toegangsprijs bedraagt 10 cent voor
kinderen t.m. 13 jaar en werkloozen en
15 cent voor de overigen.
Zwemkaarten en nadere inlichtingen bij
Westhaven 46.
ROTTERDAM.

Oostelijk Zwembad lederen Maandagavond in 3 groepen nJ.: van 8—9 Nnir;
van 8.30—9.30 mir en van 9—1O uur;
Sportfondsenbad:
lederen Maandagavond in' 2 groepen n.l. van 8—9 uur
en van 8.30'—9.30 uur.
SCHIEDAM.

Sportfondsenbad: lederen Maandagavond
van 6.55—7.55 uur.
Ieder, die aan bovengenoemde zwemavonden wil deelnemen, moet in het bezit zijn van een speciale ^wemks^art,
welke gratis verkrijgbaar is op vertocn
van bondsboekje bij de Districtskantoren.
In alle batten is een zwem Instructeur
aanwezig voor het geven van gratis
ewemonderricht.
»
Afzwemfeest te Rotterdam
Op Maandag 18 Mei a.s. wordt in het
Oostelijk Zwembad van 8—10 uur een
afzwemieest georganiseerd, waar ongeveer 60 deelnemers zullen trachten liet
bekende Vreugde en Arbeid-zwemkunstdiploma te behalen.
Medewerking verleent de reddingsbrigade, terwijl tevens een demonstratie
schoonspringen. zwemslagen enz. op het
programma staat.
Belangstellenden hebben tegen het gebruikelijke zwemtariel' van 10 cent) voor
kinderen t.m. 13 jaar en werklooam en

Nadere inlichtingen en aanmeldingen
bij Prins Hendrikkade 49 en V. & A..
Leidscheplein.
Zoo? Is bekend worden de lessen in een
boksz'aal in het centrum van de stad
gegeven en kan een ieder hieraan deelnemen.
De deelnemersprijs voor den geheelen
cursus van 3 maanden taedraa'gt ƒ 4 voor
georg. en ƒ 5.25 voor ongeorg.. met inbegrip van gebruik van handschoenen
en douches.

^Roelof Citroen
AMSTERDAM
Kalverstraat i Telefoon 37658
DEN HAAG
Hoog-strsat 23 Telefoon 111757

JUWELIER

Opgericht 1850

Eigen Atelier
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V. en A.-Vriendenkrinfi: te
Amsterdam en Rotterdam
Belangstellenden worden er hierbij op
attent gemaakt, dat aanmeldingen ''oor
den V. & A-vriendenkring te Amsterdnm
en Rotterdam gaarne bij de N.A.F kantoren worden ingewacht
Tegen betaling van 50 cent per janr
wordt het. Vreugde en Arbeid-oreaan
frratis toegezonden.
Nadere inlichtingen bij HeemraaU^ingel 163 te Rotterdam en Prins Hendrikkade 49— 51 te Amsterdam.

Amsterdam.

Reeds thans wordt medegedeeld, dat de
Werkstukken moeten worden ingeleverd
op 17 en 18 Juli a.s. in het schooJgebouw van de 4e H.B.S. met 5-iariaPn
cursus. Josef Israëlskade 45.
Op beide dagen bestaat hiertoe gelegenheid van 12—16 en van 19—21 uur
De teiltoonstelling wordt in dit gebouw
van l .Jt.m. 9 Augustus gehouden.
Iedere inzender van werkstukken ontvangt een gratis toegangsbewijs voor
de tentoonstelling.
.
Nadere inlichtingen bij V. & A.. Leidscheplein en Prins Hendrikkade 49
Den Haag.

Met het oog op de collectieve inzendingen van scholen en vereenigingen.
waardoor de te houden tentoons'el'.ng
zonder twijfel aan waarde zal winnen,
is de sluitingsdatum op 10 Jun, a.*
bepaald.
De werkstukken moeten op 15 en 16
Juni d.a.v. op "en nader te bepalen tijd
en plaats worden ingeleverd.
Van 2O t.m. 28 Juni zal dan de tentoonstelling worden gehouden. Deelneniereformulteren zijn t.m 10 Juni aan te
vragen en In te leverep bij het V &
A.-Inlichtinerenbureau a. d. Hofweg en
Dr. Kxiiperstraat 10.
Eindhoven.
De^ tentoonstelling wordt hier van 20
tot 25 Mei gehouden in-het Van Vohemuseum.
De toegangsprijs bedraagt 10 cent per
persoon, terwijl kinderen t.m. 13 laar
slechts 2 cent betalen.
Nadere inlichtingen bij Stratumscïiedijk
35 en in de plaatselijke pers.
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ONVERANTWOORDELIJK OPTREDEN
Ergerlijke benadeeling
van arbeidersbelangen
* Enkele weken geleden hadden wij een bespreking met eenige arbeiders van een middelgroote fabriek in een provincieplaats. Deze arbeiders, waarvan er eenigen wél, anderen géén .
N.V.V.-lid waren, .bleken zeer verontwaardigd.
«Denk eens aan", werd gezegd, „daar werd vorige week de fabriekscommissie bij de directie
geroepen. Zooals altijd zaten de beide directeuren achter de tafel; de drie leden der fabriekscommissie ervóór. Er was echter nog een zesde
Persoon bij de bespreking. Dat was een oude
bekende, namelijk een vroegere hoofdbestuurder van onzen vakbond. Deze zat nu echter niet
meer, zooals vroeger, bij de arbeiders vóór de
tafel, maar bij de directie erachter! Hij deelde
mede, dat hij thans sociaal adviseur was geworden van den fabrikantenbond. Hij had in
deze kwaliteit reeds elders fabrieksorganisaties
opgericht en kwam erover praten om dat ook
ier te doen. Er zouden door de arbeiders afgevaardigden worden gekozen in een soort van
bedrij f sraad, met wien dan over de arbeidsvoorwaarden en zoo zou worden gesproken."
Waarom deze arbeiders nu wel zoo verontwaardigd waren?
„Deze man", zei men, „heeft jarenlang onze belangen tegenover die rasechte kapitalisten van
Patroons verdedigd. Plotseling echter staat hij
nu aan den patroonskant! Waarom is hij niet
Op zijn plaats gebleven in het N.V.V.? En waarOm probeert hij. nu op deze manier in samenWerking met de patroons het N.V.V. kapot te
Blaken?!"
ij deelen deze verontwaardiging. Om deze
W
reden, maar ook om nog een andere.
°e betrokken vakbondsbestuurder namelijk had
2

elf als zoodanig zijn ontslag genomen. Hij kon,
verklaarde hij, zich niet langer met de gedragslijn van. het N.V.V. vereenigen. Om het precies
te zeggen: hij had bezwaar tegen de opneming
yan de katholieke en christelijke vakcentralen
in het N.V.V. Weliswaar kwam hierdoor de ook
door hem gedurende vele jaren voorgestane
eenheid tot stand, maar thans was hij daar
Plotseling tegen. Om deze reden verliet hij op
een der moeilijkste oogenblikken in de geschiedenis der arbeidersbeweging zijn post.
Zijn openhartigheid werd hem niet ten kwade
geduid. De N.V.V.-leiding, hoewel zij geen begrip
had voor dit bijzondere gewetensconflict, bleef
grootmoedig. Zij stelde een wachtgeld voor hem
Vast, dat regelmatig uit de N.V.V.-kas werd betaald. Niettemin achtte hij het oorbaar, met
e
en groep reactionnaire werkgevers tegen datzelfde N.V.V. samen te spannen!

e arbeiders, die ons dit vertelden, achtten
D
zijn handelwijze, terecht, verraad jegens
hen. Er was op dat moment nog niets bij hen

teits- en ouderdomsvoorziening te treffen, tuberculose-ondersteuningen te geven, uitkeering
te doen bij huwelijk van vrouwelijk personeel
en soortgelijke dingen meer, die het Nederlandsche Arbeidsfront zijn leden waarborgt. Het
kan dit do»n, omdat het eenerzij ds zijn eenig
doel is, de belangen der werkers op ieder gebied
te behartigen en het anderzijds over de daarvoor /
noodige fondsen beschikt. Of directies als van
de fabriek, waarvan hier sprake is, hiertoe ook
den wil hebben is de vraag! Of elke afzonderlijke onderneming voor zijn eigen arbeiders ooit
zulke voorzieningen treffen kan en ze steeds
waarborgen, is eveneens de vraag. Dat de belangen der arbeiders door een optreden, als hier
gewraakt w.ordt, dan ook ten zeerste worden
geschaad, is dan ook heelemaal geen vraag!

bekend van de plannen tot oprichting van het
Nederlandsche Arbetósfront, dat inmiddels tot
stand gekomen is. Anders zou hun nog duidelijker gebleken zijn, hoe zeer deze ex-vakbondsbestuurder .er niet tegen opziet, de arbeidersbelangen met voeten te treden.
et 'is noodzakelijk, hier kort en goed te verIn de eerste plaats heeft de door hem tegenover het N.A.F, te stellen bedrij f skern geen geklaren, dat het Nederlandsche Arbeidsfront
- zulks in tegenstelling tot de oude vakvereenizag tegenover den werkgever. De practijk heeft
in het verleden toch wel allerduidelijkst geleerd, gingen — een publiekrechtelijke functie vervult.
dat van den werkgever afhankelijke arbeiders, De taak, die het op zich heeft genomen, is het
niet zoodanig kunnen optreden als veelal nood- door den Staat toevertrouwd en vervult het in
zakelijk was en zooals het in de naaste toekomst, het belang der volksgemeenschap. Zijn arbeid
gezien den nog altijd sterk liberalen, kapitalisti- kan en mag door niemand anders worden overschen geest, die bij. de meeste Nederlandsche genomen of doorkruist. Wie probeert zich hierwerkgevers heerscht, nog wel noodzakelijk zal tegenover te stellen, zal daarvan noodzakelijkerblijven. Het feit, dat deze vakbondsbestuurder wijs de gevolgen moeten ondervinden. De toezich in blijkbare zelfoverschatting hierbij heeft stand van oorlog en revolutie, waarin wij nu
ingeschakeld, brengt daar geen verandering in. eenmaal verkeeren, kan deze gevolgen des te
Als beambte van de werkgeversorganisatie is noodlottiger maken. Wie als eenling het rad der
hij immers evenzeer afhankelijk als de arbei- ontwikkeling probeert tegen te houden, in de
kinderlijke hoop, het misschien te kunnen-terugders zelf?
Welk een verschil met den door het Arbeids- draaien, moet zich niet verbazen, als hij erdoor
front in ieder bedrijf aan te stellen gevolmach- wordt verpletterd.
tigde van het N.A.F.!
Het Nederlandsche Arbeidsfront staat de samenDeze is als arbeider natuurlijk eveneens in werking voor van werkgevers en .werknemers, op
dienst van het bedrijf, waarin hij werkt. Hij is den grondslag van het algemeen belang en ten
echter niet meer uitsluitend van zijn werkgever bate
van alle werkende menschen. Dit zal een
afhankelijk, daar zijn positie door den Staat samenwerking
zijn van arbeidskameraden,
wordt beschermd. De patroon kan een bedrij f s- waarin het sociale
onderscheid tusschen beide
gevolmachtigde van het Arbeidsfront namelijk groepen zal zijn weggevallen,
waarin allen het
nooit ontslaan, dan met goedvinden van 'het bewustzijn hebben, te werken aan
een gemeenN.A.F, zélf! Zijn positie is dus heel wat steviger schappelijke taak van hooger orde
hun
dan die van de vele onbezoldigde vakbondsbe- eigenbelang. Deze ideale toestand is er dan
nog
niet'.
stuurders van vroeger. Het gevolg is, dat hij Het moet nog groeien.
zijn kennis van de interne aangelegenheden De samenwerking echter, die deze ex-vakbondsvan de onderneming — die bij de vroegere vak- bestuurder met de fabrikanten (die hij voorheen
vereenigingsonderhandelaren veelal ontbrak — als zijn vijanden beschouwde!) thans is aangeten volle kan aanwenden, om bij de directie de gaan, is iets geheel anders. Zij is niets dan een
belangen zijner bedrij f sgenooten te bepleiten en door laag bij de grondsche politieke partijhaat
waar noodig te verdedigen.
ingegeven manoeuvre, met het doel, de komst
Achter den gevolmachtigde van het N.A.F, in der nieuwe maatschappij tegen te houden en die
het bedrijf .staat dan voorts nog de geheele tenslotte de strekking heeft, het vroegere overmacht van het N.A.F, en, achter dit, de Staats- wicht der liberale, kapitalistische werkgevers op
macht, die zich eveneens, de volle bescherming hun arbeiders in stand te houden.
van den arbeid ten doel stelt.
Dat iemand, wiens taak het eens was, de arbei^
Wat doet zoo'n enkeling dan in de kou!
ders van deze overheersching te bevrijden, zich
thans tot hun werktuig laat maken, is diepbeschamend!
oorts is het voor de tegen het N.V.V. bedoelde De verwarring in dezen tijd is echter reeds te
en thans tegen het N.A.F, gerichte bedrij f s- groot om te kunnen toestaan, dat zij op deze
vakorganisatie onmogelijk, een werkloosheids- wijze nog grooter zou worden. Wie met soortverzekering tot stand te brengen. Eveneens is gelijke plannen en denkbeelden rondloopt, zal
het aan sterken twijfel onderhevig of de be- zich dan ook dienen te realiseeren, dat hij met
trokken patroons wel van plan zijn een invalidi- vuur speelt.

H
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SOCIALE KRONIEK
Bij vele van onze lezers blijken nog steeds vragen kelijk zijn, heeft op grond van de 2 pet. premie die
te rijzen over het op l November 1941 in werking hij betaalt-zij n ouders mee verzekerd.
getreden Ziekenfondsenbesluit. Om deze reden lijkt Zo zijn ook de man en de kinderen indirect verhet ons niet ondienstig nog eens in het kort het doel zekerd, wanneer de vrouw rechtstreeks verzekerde
en de werking van dit Besluit samen te vatten, ter- is, en door haar loon in den regel geheel of in bewijl we van tijd tot tijd ook onze aandacht hopen te langrijke mate voorziet in het noodzakelijk levensgeven aan meer speciale vraagstukken die zich in
onderhoud van het gezin.
de practijk voordoen.
Daarentegen is een kind onder de 16 jaar dat zelf
De eerste en belangrijkste vraag, die beantwoord in een verzekeringsplichtig bedrijf werkzaam is, niet
moet worden, is wel deze: wie valt onder het Zieken- indirect, doch rechtstreeks verzekerde. Hieruit volgt,
fondsenbesluit?
dat in dat geval óók 2 pet premie van het loon verOnder het Ziekenfondsenbesluit vallen — wanneer schuldigd is.
we de huisgenooten buiten beschouwing laten, allen Een volgenden keer geven wij nog eens in 't kort
die verzekerd zijn ingevolge de Ziektewet. Dat wil een overzicht van de uit het Ziekenfondsbesluit
dus zeggen allen die bij ziekte recht hebben op een voortvloeiende rechten.
wettelijke ziekengelduitkeering.
In 't algemeen kan dus gezegd worden, dat dit betreft degenen die in een onderneming werkzaam
zijn tegen een vast loon van ten hoogste drie duizend
gulden per jaar.
UIT DE VAKPERS
Bovenbedoelde groep van verzekerden wordt in het
Ziekenfondsenbesluit aangeduid als de rechtstreeksIn „De Bouwer" van eenige weken geleden werd melding
verzekfifden.
Als uitvloeisel van deze verzekering zijn nog een gemaakt van het feit, dat te Gouda het schilderwerk aan
aantal personen, die .in hetzelfde gezinsverband • openbare gemeentegebouwen bij wijze van werkverschaffing pleegt te worden uitgevoerd. In het laatste nummer
leven, eveneens, zonder dat extra premie verschul- staat
een adres afgedrukt, dat door den bedrijfsraad voor
digd is boven de 2 pet. van het loon die de recht- het schildersbedrijf aan het gemeente-bestuur van deze
streeks verzekerde heeft te betalen, mede verzekerd. gemeente is gezonden.
Deze verzekerden worden in het Ziekenfondsenbe- In dit adres wordt erop gewezen, dat schilderwerk aan
sluit de indirect verzekerden genoemd.
een ziekenhuis, of aan welk ander openbaar gebouw ook,
als normaal werk dient te worden beschouwd en dat dit
Wie zijn nu indirect verzekerden?
In de eerste plaat? de kinderen, met inbegrip van soort werk niet valt onder het begrip „werkverschaffing".
stief- en pleegkinderen voorzoover zé den leeftijd In het schildersbedrijf bestaat reeds sinds vele jaren een
Arbeidsovereenkomst en het is den bedrijfsvan zestien jaar nog niet hebben bereikt. Verder de Collectieve
beoefenaren in het laatste drietal jaren gelukt, om deze
tot het gezin van den. rechtstreeks verzekerden be- C.A.O.
wettelijk algemeen verbindend verklaard te krijhoorende personen, jegens wie hij volgens de bepa- gen. Het is dus zaak voor eiken werkgever en dus ook
lingen van het Burgerlijk wetboek onderhoudsplich- voor een gemeentebestuur, dat normaal werk voor het
tig is. Dit zijn dus ouders, grootouders en schoon- schildersbedrijf in uitvoering geeft, dat deze C.A.O. stipt
en getrouw wordt gehandhaafd.
ouders.
Niet b.v. dus broers of zusters, zwagers en schoon- Mr. R. Houwink schrijft in „De Zakenwereld":
zusters. Ook dan niet, wanneer zij een functie in het Wil het zakenleven in de naaste toekomst berekend zijn
gezin hebben, waardoor ze de echtgenoote vervan- én blijven voor zijn in maatschappelijk opzicht zoo uiterst
gen. Uiteraard is de echtgenoot van den recht- belangrijke taak, dan kan dit alleen geschieden op den
grondslag van socialen dienst, d.w.z.: dan moeten allen,
streeks verzekerde zelf wel indirect verzekerde.
Ten aanzien van de indirect verzekerde grootouders, die in de een of andere functie onmiddellijk betrokken
het zakenleven, zich doordrongen weten van het
ouders en schoonouders valt nog op te merken, dat zijn bijcfat
zij arbeiden aan één groote gemeenschappe.zij niet in alle gevallen als indirect verzekerden in besef,
lijke taak; dat zij vóór alles het belang hebben te dienen
aanmerking komen. Er moet n.l. een zekere „behoef- der nationale gemeenschap en eerst in de tweede plaats
tigheid" bestaan, waaruit blijkt dat de rechtstreeks de belangen van groep en individu.
verzekerde in feite ook werkelijk hun kostwinner is. Tot dit besef moeten wij worden opgevoed. En deze opDeze „behoeftigheid" nu wordt niet aangenomen voeding dient te beginnen binnen het kader der bestaande
wanneer de betrokkene eigen inkomsten heeft, welke bedrijven, die als organisch opgebouwde werkgemeentenminste gelijk zijn aan de ter plaatse geldende schappen zich er het best toe leenen om het beginsel
van socialen dienst in practijk te brengen.
steunnorm.
Hoe moet deze opvoeding tot stand komen? Het eenige
Ten overvloede volgt hier de tabel, waaruit deze juiste
antwoord op deze vraag moet luiden: van boven af.
steunnorm blijkt:
Eerst wanneer de instanties, welke in een bedrijf de
Gemeentesteunnorm van man
steunnorm hoogste verantwoordelijkheid dragen, tot het inzicht zijn
klasse
en vrouw of kostwinner kostgangers gekomen, dat de taak, die zij te vervullen hebben, geen
geïsoleerd karakter draagt, maar als sociale dienst in de
I
ƒ 12.—
ƒ 9.—
eerste plaats gericht behoort te zijn op het welzijn der
U
„ 11.50
„ 8—
geheele gemeenschap, eerst dan kan dit inzicht worden
m
•„ 11.„ s.overgedragen op de lagere instanties en kunnen op
IV
„ 10.50
„ 7.50
grond van- dit inzicht de noodige maatregelen worden
V
„10.—
„7.—
genomen om het bedrijf organisatorisch te hervormen op
Vï
„ 9.50
„6.50
den grondslag van socialen dienst.
VH
„ 9.—
„6.—
Wie eenigszins op de hoogte is met de onderlinge personeelsverhoudingen in groote bedrijven, weet, hoezeer daar
VIII
„ 8.„6—
het „individualisme" overheerscht. Het besef, dat men
IX
„ 7.50
„6.—
aan een gemeenschappelijke taak arbeidt, die ieder op
Verder valt nog op te merken dat het niet nodig is, de plaats, waarop hij staat, in het belang der arbeidsdat de rechtstreeks verzekerde hoofd van het ge- gemeenschap zoo goed mogelijk te vervullen heeft, ontzin is. Een inwonende ongehuwde zoon b.v. die bij breekt/bijna geheel.
zijn ouders inwoont, die echter van zijn loon afhan- Beslissend voor de innerlijke kracht van een gemeen-

De Ongevallenwet ook van toepassing voor
„vrij beroep"
Het werk op 't gebied van de Sociale
Verzekering staat niet stil, maar vindt
ondanks tegenslagen in het ene geval
sneller en het andere minder snel
voortgang.
Duidelijk blijkt dit uit het feit, dat
binnenkort, om precies te zijn, op l
Juli aanstaande een sinds jaar en
dag bestaand onrecht historie zal
zijn geworden.
Op die datum namelijk zal opnieuw
het kunstmatig onderscheid • tussen
arbeiders en arbeiders kleiner geworden zijn. Een vraag die steeds weer
werd gesteld door vele werkers zal
dan in het vervolg een beantwoording
hebben gevonden, die het rechtsgevoel
bevredigt en voor velen een zorg minder betekent.
Op l Juli a.s. zal n.l. de Ongevallenwet
1921 ook van toepassing zijn op hen,
die werkzaam zijn ten behoeve van
hen die een zogenaamd „vrij beroep"

uitoefenen. Dus op degenen, die in
dienst zijn van advocaten, procureurs,
zaakwaarnemers, geneesheren, notarissen, architecten en accountants.
Allen die ten behoeve van de uitoefening van dat beroep in loondienst
zijn, zullen dus in 't vervolg de voordelen kunnen genieten, die de Ongevallenwet nu reeds sinds jaar en dag
aan duizenden andere werkers heeft
geboden.
Voordelen, die tenslotte, afgezien Van
de vraag of ze voor lederen individuelen verzekerde wel ten volle tot hun
recht zijn gekomen, van zeer groot belang moeten worden genoemd.
Het gaat hier n.l. zoals onze lezers
zullen weten om geneeskundige behandeling en geldelijke vergoeding
niet alleen voor den getroffen arbeider, doch ook wanneer hij tengevolge
van een ongeval hem in verband met
zijn werk overkomen, mocht komen te

Zooals reeds in een deel van een vorige
editie van Arbeid is meegedeeld, kunnen
Arbeidscontractanten in dienst van het
Departement van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart en van het Departement van
Landbouw en Visscherij in afwachting van
een nadere regeling bij geboorte van een
kind in hun gezin, aanspraak maken op
een uitkeering van ƒ 55. Aan deze regeling
is terugwerkende kracht verleend en wel
van l November 1941 af, den datum dus,
dat een overeenkomstige bepaling in de
Ziektewet werd opgenomen.

schap is niet — in elk geval niet alleen — de materjeele
rijkdom, waarover zij beschikt, maar de mate van sociaal
verantwoordelijkheidsbesef, dat onder haar leden leeft.
En Europa zal zijn gansche innerlijke kracht hebben in
te zetten om niet voor de tweede maal als volkerengemeenschap aan. „een vrede" ten gronde te gaan.
l
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Ulf DE tyERELD VAN-DEN ARBEID
Door een fusie tusschen de Federatie van Heiersvereenigingen en den Alg. Ned Bouwarbèidersbond zi.ln alle georganiseerde helers in ons land lid van dien bond geworden, zoodat nu een aanvang kan worden gemaakt
met het herzien van de arbeidsvoorwaarden van deze
vakgroep.
Op 8 April 1942 ontviel „Mercurius"- één van haar beste
en trouwste werkers, de heer H. van der Zeeuw, in den
leeftijd -van 69 jaar.
De bezoldiging van onze verpleegsters laat nogal eens
iets te wenschen over. Zoo vroeg de gemeentelijke geneeskundige dienst te Leiden een gediplomeerde verpleegster
en wel op medisch-opvoedkundig gebied met liefst een
diploma voor kinderverpleging. Het salaris voor deze
betrekking bedroeg ƒ 25.26 per week. Het is zondet meer
duidelijk, dat dit bedrag veel te laag is gesteld. De eisenen,
die hier gesteld worden, staan in geenerlei verband met
de waardeering en een vergelijking met andere geschoolde arbeiders, zooals timmerlieden en bankw erkers behoeft daarvoor niet eens te worden gegeven.
Op 2 April j.l. is het ontwerp-regeling van arbeidsvoorwaarden voor technische, leidinggevende eri' toezichthoudende beambten, werkzaam in de metaalnijverheid,
samengesteld door N.B.T. en B.W.T.O., bij het College
van Rijksbemiddelaars ingediend.
,
Er is een grondstoffencommissie ingesteld welke de opdracht heeft om een zoo rationeel mogelijk en zoo zuinig mogelijk gebruik van materialen te bevorderen.
Daartoe worden in de groote bedrijven van ons land gemachtigden aangesteld, die belast zijn met het toezicht
op de toepassing der voorschriften, zooals die thans uitgegeven zullen worden.
Met het houden van vergaderingen en het uitgeven van
voorlichtende brochures en plagen wordt het werk van.
de commissie gesteund, terwijl het tevens in de bedoeling ligt, om zoo spoedig mogelijk een tentoonstelling te
organiseeren, waarop men kennis zal kunnen nemen van
de middelen, die ons ten opzichte van de materiaalbesparing thans ten dienste staan.

overlijden voor de nabestaanden, die
in hem hun kostwinner hadden.
Van deze voorrechten, of liever gezegd
rechten, zijn zij, die tot de binnenkort
in te schakelen groep behoren, tot nog
toe uitgesloten geweest.
Hoezeer dit onbevredigend mag heten,
kan het beste uit een enkel voorbeeld
blijken.
Wanneer b.v. in een gezin twee
broers op kantoor werkzaam zijn, en
beiden worden op weg naar het werk
door een verkeersongeval getroffen,
of aan beiden overkomt een ongeval
bij de uitoefening van hun werk, zal
de één aanspraak kunnen maken op
uitkering, de ander niet.
Voor den een betekent een dergelijk
ongeval wanneer dit invaliditeit tengevolge heeft, afhankelijkheid van
wat 'hem aan Invaliditeitsrente kan
worden toegemeten, voor den ander
betekent het een uitkering, die tenminste in redelijke verhouding staat
tot het genoten loon.
Wanneer de één overlijdt, een uitkering voor weduwe en wezen uit het
Invaliditeitsfonds, in het andere ge-

val bovendien een belangrijke steun
in de uitkering die door het ongevallenfonds wordt gewaarborgd
En dat alles omdat de één werkt op
het kantoor van een werkgever, die
een „vrij beroep" uitoefent, de ander
daarentegen in een „onderneming" of
wat daarmee door de wet was gelijk
gesteld. Evenals met vele andere gevallen moge voor een dergelijk verschil een „historische verklaring" te
vinden zijn, een dergelijke verklaring
werkt alles behalve bevredigend.
Op l Juli a.s. zal dit echter dus tot
het verleden behoren. En dat dank zij
het streven van het N.V.V., dat wederom voor de belangen'van een groep
arbeiders op de bres wist te staan, en
op verzoek van de Alg. Bond van Handels- en Kantoorbedienden en. vert.
„Mercurius" het Departement van de
noodzakelijkheid van aanvulling op
dit gebied wist te overtuigen, zodat
dank zij dit initiatief de door ons
hierboven besproken maatregel in de
Staatscourant verscheen
Wederom een stap in de goede richting.

Jioe Doortje Schrama
zich. er door sloeg
r zijn van die verrassingen in het leven,
Ewaarwaar
de een sprakeloos en radeloos staat en
de ander zich vermant en zich er dóór
slaat. Zoo'n moment was het bij de repetitie van
öe „Faust" van Gounod, toen die eerïige tijd gelederf' door de Amsterdamsche opera gebracht
werd. Een doktersverbod voor één van de
solisten deed op het laatste moment een maand
; Werken voor niets zijn en de intendant zat met
de handen in het haar! Waar haalde hij zoo
gauw een andere Siebel vandaanj Het was
Zondag en Dinsdagavond zou de eerste voorstelling moeten zijn!
Er was niemand, die de rol kende. Toen belde hij
Dora Schrama op en een goed artistenhart zei
»Ja!", maar
waar krijg ik de partij? Enfin,
er was een goede geest en er werd een gelukkige
greep gedaan in een kast en er kwam een partij
en goed achtenveertig uur voor de voorstelling
kon een artiste beginnen met de repetitie van
haar rol. Haar man, Felix de Nobel, stond haar
daarbij deskundig terzijde. Maar toen Maandag
öe generale repetitie was, waagde Dora Schrama
zich toch nog niet op het tooneel: de zangeres,
die een maand lang gerepeteerd had, stond op
öe planken en acteerde. Maar zwijgend, want
het doktersverbod was gebiedend! En Dora
Schrama keek wat ze Dinsdag moest' doen,
ras na afloop ging zij naar den regisseur en
kwamen beiden tot overeenstemming, dat ze
toch een enkele scène zouden doornemen. Maar
toch kan de actrice naar eer en geweten getuigen, dat ze zoo goed als zonder repetitie Dinsöag als Siebel op de planken stond, nog maar
half wetende wat ze eigenlijk moest doen, vaak
tot haar verrassing merkende wat haar medespelers deden en zich daar, zoo goed
ei
* zoo kwaad als dat ging, naar
Voegende en regelende. En toch
werd de creatie van Siebel een succes! Hoe dat kan? Omdat Dora
Schrama, deze jeugdige ster van het
jeugdige ensemble van de Gemeentelijke Amsterdamsche Opera over
een behoorlijke dosis routine beschikt, opgedaan in een al heel jong
begonnen tienjarige carrière.
Dora Schrama begon als zangeres
en ze heeft veel concerten gegeven.
„Heel serieus begon ik", zegt ze.
„Maar als ik zoo „serieus" zong, dan
was het soms net of de menschen
.er niet in geloofden — (had ikvsoms
niet het goede type?) — en... maar
enfin, op een goeden dag waren er
*nkele menschen, die vlak bij mijn
woonplaats Haarlem, een operette
in elkaar zetten en die op mij een
beroep deden voor de hoofdrol en
Dertiende
toen — toen ik daar als Rose Marie Gounod.
°P het operette-tooneel stond
wel, toen geloofden ze plotseling allemaal wè.1 in
^e — en ik zelf ook! — en zoo^werd ik dus
operettezangeres. Viermaal gaven we die Rose
^lar ie -voorstelling iiï IJmuiden — het was een
Voorstelling voor een goed doel, voor de uitgave
Van muziek, en daarna speelde ik in Den Helder
e
n in Alkmaar en ... ik kwam bij de V. A.R-. A.!
Wie herinnert zich niet die tallooze uren aan
oen luidspreker, als de V.A.R.A. operette-concerten gaf en als de heldere, vroolijke stem van
°ora Schrama één van de grootste attracties
y
an het programma was? Hoeveel duizenden
voelden zich niet verkwikt als dit jonge en
Zuivere geluid klonk en als de vroolijkheid van
öe operette door den aether bruiste?
yijfentwintig April 1935, bijna al weer zeven
3aar geleden, was haar radio-debuut, maar Dora
Schrama weet het nog alsof het gisteren was en
<lenkt met dankbaarheid terug aan Tiggers, die

haar voor den microfoon bracht en aan de
Flierefluiters van Jan van der Horst, met wie zij
de operettefragmenten ten gehoore bracht.
„Een heerlijke tijd!" vertelt Dora Schrama en
dan maakt zij een grooten sprong, slaat jaren
over en vertelt van het eerste overweldigende
succes op de planken, dat i» 1940 plaats vond,
net voor den oorlog.
Dat was de „Tamboermajoor"! Welk een geestdrift brak zich baan in Carré, toen „de baas",
directeur Wunnink daar plotseling met zulk een
uitstekend gemonteerde operette voor den dag
kwam! Welk een geestdrift ook voor de zangers
Dora Schrama en Chris Reumer, die deze voorstelling droegen! Enthousiast was men over het
élan, waarmee plotseling Nederland zijn operette,
wel verzorgd, levenskrachtig en vroolijk, ten
geschenke kreeg! Want na Amsterdam veroverd
te hebben zou men heel het land doortrekken...
Toen kwam de onderbreking. Maar de combinatie herleefde. „Rose Marie" werd ten tooneele
gebracht en
,De Vogelkoopman". Dora
Schrama en Chris Reumer
het succes bleef,
de combinatie voor een goede operette scheen
gevonden.
Maar de wegen van het lot voerden Dora
Schrama naar Den Haag en bij de Haagsche
Operette oogstte zij nieuwe successen. Alles
werd daar in doublure ingestudeerd «n beurt
om beurt met Elisabeth Glastra van Loon zong
zij daar de Adèle. Daarna kwamen nog enkele
losse verbintenissen en daarna
de Amsterdamsche Opera!
Al in de zomer-opera-voorstelling van de
„Figaro" had Dora Schrama de rol van Barberina gezongen en toen in December de „Brui-

van Imks: Doortje Schrama als^Siebel in de
(Foto.

loft" nog eens ging, zong zij opnieuw die rol," nu
vast verbonden aan het groote gemeentelijk gezelschap.
Energiek heeft ze zich op haar nieuwe emplooi
geworpen, energiek, "zooals zij ook vroeger haar
werk deed — "een ding kun je maar goed doen
tegelijk!" — en andere dingen afgewezen. Daardoor heeft men haar minder voor de radio gehoord dan vroeger — ook al gebeurt dat den
laatsten tijd weer wat vaker. Resoluut en bijdehand zooals zij op het tooneel is, zoo is Dora
Schrama ook in het dagelij ksch leven'en als zij
haar weg eenmaal gekozen heeft, dan blijft ze
daar ook bij en laat andere zaken schieten om
wat ze doet, g o e d te doen. En dat is nu: spelen
en zingen voor de opera!
Of de opera voldoende emplooi zal hebben voor
een zangeres, die al zoozeer geslaagd is in het
speciale genre van de operette? Niet ten on-

(Familie- foto)
rechte zeggen de deskundigen, dat Dora
Schrama méér is dan een gewone soubrette, dat
zij meer zangeres is, dan in die qualificatie gewoonlijk ligt opgesloten en dat zij een echte
„Gesangssoutarette" is, zooals dat in de internationale kunsttaal heet. Wie haar gehoord heeft
in haar rollen bij de Gemeentelijke Opera, wie
heeft gezien hoe kordaat zij zich door de overgroote moeilijkheden bij de première van
„Faust" heen sloeg, hij zal haar gaarne ook in
de opera menig groot succes voorspellen.
Maar hij zal tegelijk met groote
vreugde vernomen hebben, dat de
Gemeentelijke Opera de operette
niet verwaarloost en dat Dora
Schrama in „Boccaccio" een nieuw
groot operette-succes heeft mogen
behalen. Een vluchtig, al te vluchtig
bezoek aan het huis der kunstenares
op den dag na de première — wel
was de groote bos bloemen van de
directie verdiend, voor zulk een kordate prestatie! — overtuigt den bezoeker van het tempo waarin gewerkt moet worden door het artistieke echtpaar Dora Schrama—Felix
de Nobel. Opstaan, eten, repeteeren,
Hilversum, uitzending, lunchen, terwijl de fiets beneden wacht, een
hand, een groet, een scheut water
voor de bloemen, de één weg op de
fiets naar zijn lessen, de ander op
Faust van
de fiets ook weg — weer repeteeren,
A. P.-Breijer)
de een daarna opnieuw naar Hilversum, de ander 's avonds spelen. Of wachten op den laten reiziger uit Hilversum»met een
kop warme k o f f i e . . . Dat is het drukke bestaan
van twee jonge menschen, in huwelijk en kunst
vereenigd.
Een handvol foto's, Barbarina, de dochter van
den tamboermajoor, Rose Marie, -Fiammetta ...
Dora Schrama! Daar fietst ze al de hoek om,
kittig, kordaat, Nederlands populairste en meest
belovende operette-zangeres... op weg naar de
opera, op weg naar den roem!

Vragenbus
? te Leerdam. Om te worden opgeleid tot chauffeur voor
Duitschland dient u zich te wenden tot het Bureau voor
Arbeidsbemiddeling, waar 'men u volledig kan inlichten.
Indien u nog in het geheel niet autorijden kunt, zult u
wel niet in aanmerking komen.

koopje. Want waar vind je anders
een goede kracht voor ƒ 22.50 per
week?
Schaafsma voelde zich
rijk. Zoo rijk, dat het f-it, dat hij
werkte voor een te laag loon, hem
niet hinderde. En spoedig knapte
12 September 1931 kreeg hij aardig op.
Hij knapte zoo aardig op, dat de
Jan Schaaf sma gedaan. De enGemeente vond, dat er maar eens
kele woorden, waarmee z'n baas
eefi stokje voor gestoken moest
hem dit vertelde, wogen hem zwaar.
worden. Want zoo'n werklooze in
Zóó zwaar, dat hij het, acht dagen
arbeidstherapie moest zich vooral
nadat hij voor het laatst de de.ur
niet gaan verbeelden, dat hij een
van de werkplaats achter zich had
arbeider als andere arbeiders was.
dichtgetrokken en het leven van
Zijn rentekaart werd ingetrokken.
„stempelaar" begonnen was, niet
Alleen valide arbeiders hebben
langer dragen kon. Schaafsma, de
rentekaarten. Voor halfbalanse
gezonde arbeider, die nooit op het
krukken zijn die niet noodig
werk ontbrak, wien nooit een karwei
Tegelijk werd zijn loon met een
te zwaar viel, werd ziek. De dokter
gulden verlaagd. Men ziet het:
kwam eraan te pas. Schaafsma verRaad van Arbeid en Gemeentetelde, hpe zwaar het hem, die werdirecteur waren het roerend eens
ken kon en wilde, viel, aan het
en er werd weer ƒ 1.60 per week
einde van de week „steun" inplaats
uitgespaard.
*
van loon te beuren. Recht op steun?
Jawel, wat had hij daaraan? Recht
Schaafsma geeft zich niet gewonop arbeid wilde hij hebben ! Bovennen. Invalide? Goed, dan zal hij
dien, wist dokter wel wat het beeens laten zien wat een invalide
teekende, iedere week minder te
arbeider kan! Tot een nieuwe plaontvangen dan noodig was?
gerij volgt: In 1936 wordt hij ontslagen. Om drie weken later weer
Dokter begreep het wel. Maar het
te worden aangenomen. Op nieuwe
medicijn, dat hij zijn patiënt kon
voorwaarden. Zoo, dat voortaan een
voorschrijven, was niet in de apodeel van zijn loon door Maattheek. Wer£ kon hij hem niet
schappelijk Hulpbetoon wordt begeven. Daarom raadde hij , een
taald. Hetgeen niet wegneemt, dat
rustkuur. Schaafsma moest er eens
de bezuinigingsstorm ook vat krijgt
een tijdje uit. Maar de Raad van
op dit loon. Het wordt nog eens
Arbeid, die de kosten zou moeten
met ƒ3.50 verminderd. En de wetdragen, gaf nul op het request.
houder, bij wien Jan zijn nood
Zooals ook de Ziektewet elke uitklaagt, weet hem nog te vertellen,
keering weigerde. „We zullen hem
dat hij blij mag zijn zoo'n baantje
rustkuren". dacht men daar. „'t Is
te hebben
waarachtig al mooi genoeg, "dat die
werkloozen zooveel steun krijgen.
Dan heeft hij er genoeg van. Hij
Hij dacht zeker, dat het niet op
bedankt ervoor, timmerman te spekon ...... Hij was toch werkloos?
den tegen het loon van een krulDan had hij den tijd om uit te ruslen jongen. Ze kunnen veel met hem
ten! Neen, daar konden ze niet aan
uithalen. Maar zich in z'n eer te
beginnen - - het waren me nogal
na laten komen, dat nooit! De
mooie tijden! ...... "
„heeren", toch een beetje geschrokken door die plotselinge uitbarsJan werd met den dag zieker. Zoo
ting, binden in. Beloven hem eerst
erg, dat het „Witte Kruis" er zich
ƒ 25.—, maar weten het zoo te
voor spande en hem opnam in het
plooien, dat hij voor ƒ 21.— aan het
sanatorium „Bosch en Heide" te
werk blijft. Wat alweer twee kwarBlaricum. Maar moeten we Jan nu
tjes gewonnen is.
ondankbaar vinden, omdat hij onZoo hebben ze hem getreiterd en
danks deze goede zorgen toch niet
gep
Tenslotte kan het hem niks
beter werd? Wanneer we weten, dat
meer schelen. Hij loopt zijn bond
zijn vrouw achterbleef met een uituit. Die kan voor hem „invalide"
keering van ƒ 10. — per week van
Maatschappelijk Hulpbetoon, weten
arbeider, tóch niets doen. En het
verhaal van Jan Schaafsma, die
we genoeg. Hij werd niet beter,
werken wilde, werken kon, niet
omdat de oorzaak van zijn kwaal
werken mocht, maar tegen een heel
niet was weggenomen. Omdat er
laag loontje toch weer wel, zou een
integendeel nog meer reden tot pietreurig einde hebben genomen,
keren bijkwam.
wanneer daar in de wereld niet iets
Ongenezen ontslagen komt hij bij
een zenuwspecialist. Weer drie
gebeurd was.
maanden verpleging, thans op een
De Nieuwe Tijd brak zich baan!
Onweerstaanbaar en tot in het
zenuwafdeeling — weer zonder reprovincieplaatsje waar Jan woonde.
sultaat. Dan wordt — eindelijk! —
een andere weg ingeslagen. Op
Nog éénmaal zal hij een poging
doen, Wendt hij zich tot het Bureau
medisch advies wordt hij door de
Gemeente in „arbeidstherapie" gevoor Rechtsbescherming van het
plaatst. Een prachtoplossing: de
A.F. Het resultaat? Laat ons kort
Gemeente heeft voor haar plantzijn. Hij wordt weer lid van zijn
soenen een timmerman op een
organisatie; vraagt meteen keuring
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Oprichting van, ket N.A.F.

Decreet van den Rijkscommissaris
DEN HAAG. l Mei. — Decreet • van den
op de b''dragen e'n ondersteuningen .van
Rijkscommissaris voor het bezette Nederhet Necli ^andsche Arbeidsfront in mindelandsche gebied over de oprichting van het
ring ge Dracht.
Nederlandsche Arbeidsfront (N.A.P.).
2. De uitwerking en verdere ontwikkeling
Par. 1. Ik richt met ingang van l Mei
van deze resten en candidaturen vormt een.
1942 het Nederlandsche Artaeidsfront op.
essentieel gedeelte van de verzorgingstaak,
die het Nederlandsche Arbeidsfront hééft te
Par. 2. 1. Het Nederlandsche Artaeidsfront
vervullen jegens zijn leden.
heeft tot taak, de in het bedrijfsleven
staande Nederlandsche menschen samen te
Par. 7. De leider van het Nederlandsche
bundelen, hun belangen te behartigen,' hen
Arbeidsfront wordt door mij aangesteld en.
op te voeden tot wederzijdsche begrip voor
ontslagen en is aan mij verantwoording
hun economische belangen en voor hun
schuldig voor de 'behoorlijke uitvoering van.
sociale en cultureele behoeften en mede te
de taak van het Nederlandsche Arbeidswerken aan de bevrediging van deze befront.
hoeften.
*
Par. 8. 1. De leider van het Nederlandsefte
2. Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft
Arbeidsfront vaardigt zijn statuten uit. Zij
vooral tot taak:
moeten door mij bekrachtigd worden.
1. Mede te werken bij het tot stand
2. De statuten worden gepubliceerd in
brengen van rechtvaardige toestanden op
het publicatie-orgaan van het Nederlandhet gebied van de sociale politiek in het
sche Arbeidsfront.'
algemeen en van de loon- en arbeidsvoor3. Op eventueele wijzigingen der statuten
waarden in het bijzonder, bij den opbouw
van het werk der sociale verzekeringen en '• zijn de bepalingen der paragrafen l en 2
van toepassing.
de bepalingen op de bescherming van den
Par. 9. 1. Het Nederlandsche Arbeidsfront
arbeid.
wordt in rechte en "buiten rechte vertegen2. Den arbeidsvrede te verzekeren door de
woordigd door zijn leider en.te zijner verleden op te voeden in den zin van de betegenwoordiging door andere organen in.
drij f sgemeenschap.
een omvang, zooals die door de statuten of
3. Uitbreiding van de beroepsbekwaamdoor bijzondere volmachten is ' vastgelegd.
heid der leden met het doel het leveren
2. Voor zoover het Nederlandsche Arbeidsvan betere prestaties te bevorderen.
front door de uitvoering; van zijn taak bin4. Instellingen voor eigen hulp voor de
nen
afzonderlijke bedrijven uit het persoleden op te richten en in stand te houden.
neel lasthebbers (sociale bedrij f sfunctiona5. Den leden advies te geven In alle aanrissen) aanstelt, moet de aanwijzing daargelegenheden van arbeidsrecht en sociale
van schriftelijk worden medegedeeld aan
verzekeringen en conflicten en hen te verde leiding van het bedrijf. De sociale betegenwoordigen voor het gerecht en de budrijfsfunctionaris van het Nederlandsche
reau's der sociale verzekering.
Arbeidsfront kan, tenzij er een andere wet6. Door de gemeenschap „Vreugde en
telijke regeling bestaat, door de leiding van
Arbeid" instellingen in het leven te roepen
het bedrijf alleen met toestemming van de
en in stand te houden, die dienen ter bebevoegde organen van het Nederlandsche
vrediging van de cultureele behoeften der
Arbeidsfront worden ontslagen, tenzij dit
leden en tot behoud en bevordering van
ontslag noodzakelijk wordt op grond 'van
hun arbeidskracht.
stillegglng van het bedrijf of geschiedt door
7. De uitbetaling der werk^loozenondereen reden die rechtvaardigt tot het opzegsteuning, naar de mate van de geldige
gen van de dienstbetrekking zonder nakorechtsvoorschriften uit te voeren.
ming van een opzeggingstermijn volgens
artikel
1639 p van het Nederlandsch burger8. Aan het Nederlandsche Arbeidsfront
lijk wetboek.
kunnen in overeenstemming met zijn leider
door den secretaris-generaal van het telkenPar. 10. 1. De controle op het financieel
male zakelijk in aanmerking komende deen begrotingsbeheer van het Nederlandsche
partement nog andere taken opgelegd worArbeidsfront wordt opgedragen aan een
den
financieele commissie.
Par. 3. 1. Het Nederlandsche Arbeidsfront
2. De voorzitter van de financieele comheeft rechtspersoonlijkheid.
missie wordt door mij aangesteld en ontslagen.
Par. 4. Het Nederlandsche Arbeidsfront is
3. Vier andere leden worden op voorstel
vrijgesteld van alle belastingen en publieke
van den voorzitter op gelijke wijze aangelasten.
steld.
Par. 5. 1. Lid van het Nederlandsche
4. De leider van het Nederlandsche ArArbeidsfront kan worden ieder in het- bebeidsfront legt de financieele commissie
drijfsleven werkenden Nederlander, tenzij
jaarlijks
een rapport voor over het finanhij volgens de bepalingen van par. 4 van
cieel en taegrotingsbeheer van het Nederverordening no. 189/194O betreffende de
landsche
Arbeidsfront. Hij is verplicht de
aanmelding van ondernemingen jood is of
financieele commissie op wensch van haar
als jood geldt.
voorzitter inlichtingen te verstrekken en
2. Lid van het Nederlandsche Arbeidsdocumenten voor te leggen voor zoover dit
front kan voorts worden ieder corporatief
noodzakelijk is voor de uitvoering van de
lichaam van het openbare recht. De rechtaak der financieele commissie.
ten en plichten der leden van die corpora5. Den leider van het Nederlandsche Artieve lichamen ten aanzien van het Nederbeidsfront wordt door den voorzitter van de
landsche Arbeidsfront worden telkens affinancieele
commissie op grond van desbezonderlijk vastgelegd in overleg tusschen
treffende besluiten van de financieele comden leider van het Arbeidsfront en het ber
missie
décharge
verleend.
trokken lichaam.
Par. 11.. De bepalingen van dit decreet
Par. 6. l Voor zoover leden van een vak-,
hebben kracht van wet in de zin par. l
organisatie, een vakvereeniging, een werkalinea 2 der verordening nr. 3/1941 op de
geversverbond of een soortgelijke organiuitoefening van de regeeringsbevoegdheden
satie door opneming hunner organisatie in
in Nederland.
'het Nederlandsche Arbeidsfront indirect lid
van het Arbeidsfront worden of voor zoover
Par. 12. Voor zoover ter uitvoering van de
zij uit zoo'n organisatie direct overgaan tot
bepalingen van dit decreet rechtsvoorschrifhet Nederlandsche Arbeidsfront, worden —
ten vereist zijn, worden deze uitgevaardigd
mits de betaling der bijdragen ononderdoor den secretaris-generaal van het zakebroken is geschied — de door deze leden
lijk in aanmerking komende departement,
in hun oude organisaties betaalde bijdrana den leider van het Nederlandsche Argen binnen het bestek van de bepalingen
beidsfront gehoord te hebben.

aan. Op 24 December 1941 wordt
Schaafsma goedgekeurd en herkrijgt hij zijn rechten als valide
arbeider, ook bij den Raad van
Arbeid. Dan gaat het Bureau met
den betrokken wethouder praten.
Net'zoolang, totdat deze — en daar
blijkt wel uit wat het N.A.F, thans
vermag — toegeeft en het loon van
Jan Schaafsma verhoogt van ƒ21.—
tot f 28.80. plus een rentezegel en
plus
pet. met terugwerkende
Kracht!

DE MIDDACBLOEM, een aardige Kamerplant

D

e Mesembrianthemums zijn op een enkele uitzondering na uit Zuid-Afrika afkomstig, waar ze zich geheel
aan de omgeving hebben aangepast. Daar deze omgeving
nogal wisselend is, spreekt het vanzelf dat de vormen
ook zeer uiteenloopen. Zoo heeft men een groot aantal
struikvormige soorten, doch men treft ook vele zoogenaamde hoog-succulemen aan, waarvan de levende
steentjes wel de meest bekende zijn.
De naam Mesembrianthemum wil zeggen Middagbloem,
omdat haar bloemen zich eerst tegen den middag zouden
openen. Toch is deze naam niet geheel juist daar er ook
soorten zijn, die eerst tegen den avond of m den nacht
hun bloemen openen. De meest bekende soorten bloeien
echter allemaal tegen den middag. De zon moet echter
wel schijnen, anders komen de bloemen heelemaal niet
open, daarom is tiet van groot belang den planten vooral

een volzonnige standplaats te geven.
Mesembrianthemum blandum roseum is. wel eert van
de meest bekende soorten, die jaren geleden reeds in de
liefhebberscollecties voorkwamen. Het «5 een ideale
kamerplant, omdat zij heel goea tegen de droge kameratmosfeer bestand is, iets wat we nu juist niet van aoo
heel veel kamerplanten kunnen zeggen: geen wonder dat
men haar dan ook zoo gaarne kweekt Men kan haar heel
gemakkelijk vermeerderen door middel van stekken, die
men bij voorkeur tegen den herfst moet steken. De stekken
wortelen zeer gemakkelijk, indien men ze in een potje
met zandige aarde steekt. Voorlopig moet men ze een
weinig uit de zon houden, doch zoodra men beworteling
bemerkt moeten ze weer in de volle zon komen. Tijdens
den winter kan men ze wel in dat kleine potje laten staan,
doch tegen het Voorjaar moeten we haar in een groote-

Rest nu nog de kwestie, dat er acht
jaren lang niet voor hem geplakt
werd. Maar ook daar zal zeker een
oplpssing voor gevonden wórden.
In elk geval, en daar komt het tenslotte toch op aan: Jan Schaafsma
heeft zijn plaats als volwaardig
arbeider in de gemeenschap terug.
Hij kan weer het brood voor zich
en zijn vrouw verdienen. Zonder
den „steun", of hoe het ook heeten
mag, naar de oogen te moeten
zien!

ren pot overslaan. Als grondmengsel nemen we een
krachtigen grond, meng dus maar wat klei door de bladaarde, dat zal haar heusch geen kwaad doen. He'éft mener in den winter een goede, zonnige* standplaat* voor,
dan kan ze ook in dat jaargetijde heel goed bloeien,
doch de meeste bloemen moet men toch in den zomer
verwachten.
We behoeven haar in den winter niet zoo warm te houden, doch een temperatuur van zoo ongeveer vijftig graden is toch wel gewenscht. Veel water heeft ze ook in
den winter niet noodig laten we er vooral rekening mee
houden, dat het een vetplant is. In den zomer kan men.
haar zoowel binnen als Duiten aetten, • als we maar voor
een zonnige plaats zorgen. De mooiste resultaten bereikt men door haar in den zomer in den rotstuin uit
te planten, ze zal ons daar met een schar van bloemen
beloonen. Men kan haar ook heel goed ïn den vollen
grond uitplanten, tegen het najaar kunnen er dan voldoende stekken van gestoken worden, die zooals gezegd
heel gemakkelijk groeien.

VAN N.V.V.f TOT NEDERLANDSCH ARBEIDSFRONT
. Een persoonlijk woord tot de leden van het N.V.V.
óór den eersten Mei heb ik mij in bedrij f sV
vergaderingen vele malen gericht tot de
betrokken bedrij f sgenooten in het algemeen, en

dwongen zij t geweest, een strijdbare macht te
vormen.
Laat ik u zeggen, dat ik uw wantrouwen volneb ik hun gesproken van de gedachte der be- komen begrijp!
drij f sgemeenschap als belichaming der onder- Het is echter niet gerechtvaardigd, omdat thans
linge samenwerking en der kameraadschap van in tegenstelling tot vroeger, een hoogere instantie
de Nederlandsche werkers.
ervoor waakt, dat de belangen der werkers nooit
Terzelfder tijd heb ik in iedere provincie de of te nimmer meer ondergeschikt zullen worden
Werkgevers bijeengeroepen en ook hun dezelfde gemaakt aan de belangen van kapitaalbezitters
gedachte voorgelegd.
of ondernemers. Die hoogere instantie is de
,
Op den avond van den nieuwe, socialistische Staat, die geheel en al op
eersten Mei, nadat de de arbeid is gegrond en die alleen hem als bron
Rijkscommissaris mij van volkswelvaart erkent.
jjÉpi
zijn besluit tot oprich- Tot nu toe waren de'arbeiders aan de kapitalisting van het Neder- tische ondernemers, welke den kapitalistischen
landsch Arbeidsfront Staat tot een instrument in hun handen hadden
had medegedeeld, heb gemaakt, ondergeschikt. Deze kapitalistische
ik mij in een groote ondernemers waren de werkelijke heerschers'in
rede in het Amster- staat en maatschappij. Thans echter zijn de
damsche
Concertge- kapitalistische ondernemers en geldbezitters OD
bouw, dife per radio hun beurt ondergeschikt gemaakt aan den nieuwerd uitgezonden, tot wen staat. Zij zijn geen alleenheerschers meer.
het Nederlandsche volk Zij hebben de aanwijzingen, die de Staat hun in
gewend, om .het de het alo^meen belang der volksgemeensrhap
groote beteekenis van geeft, punctueel op te volsren, willen zij onderdit besluit voor de nem°r kunnen blijven. Hun' bezit en hun arbeid
Nederlandsche volks- ziin di°nst aan de gemeenschap geworden.
(Foto A.P.-arc/iieJi
gemeenschap duidelijk Sociaal zijn zij niet laneer de meerdere van den
te maken.
arbeider, maar de gelijke.
Thans wil ik mij op deze plaats tot de N.V.V.- Daarvan is het, dat het lidmaatschap van werkleden in het bijzonder wenden. Als man tegen- gevers en werknemers van het Ned*5r,landsch
over man, wil ik u in de oogen zien en open- Arbeidsfront de feitelijke uitdrukking vormt!
hartig tot u spreken.
En op grond hiervan is het ook, dat ik vraag, in
Ik begrijp namelijk drommels goed, dat velen dezen nieuwen vorm vertrouwen te stellen. De
van u nog altijd niet precies weten, waar zij nu toekomst zal leeren, dat uw vertrouwen geweteigenlijk aan toe zijn, en dat in de veelheid van tigd was.
nieeningen en onder den invloed van tegenstan- Ik wil hier enkele zinnen aanhalen, uit het weekders van allerlei richting hun het hoofd dreigt blad „Storm", die zoo bijzonder-juist den toe°ni te loopen. Ik kan eveneens verstaan, dat tal- stand schetsen:
loozen uwer, gehecht als zij waren aan de oude, S
„Vanzelfsprekend is het Arbeidsfront geen
vertrouwde organisatievormen met al wat er om
einde van den strijd om sociale gerechtigen aan was, met droefheid in het hart- dat alles
heid. Ook in het Arbeidsfront moeten verzien verdwijnen en zich afvragen, of dat nu wel
beteringen door de arbeiders doorgezet worbeslist noodig was.
den met heel hun inzet. Vanzelfsprekend
Ik
begrijp
dit
alles
daarom
zoo
goed.
omdat
ik
in
Vr
zullen de idealen en de eisenen van practisch
oeger jaren ook tot deze organisaties, met hun
socialisme nu en in de toekomst vooral door'
oude, vertrouwde namen, heb behoord. Omdat ik
de arbeiders uitgewerkt en doorgezet moéten
eveneens, al was het op een bescheiden plaats,
worden en even logisch zal men voorloopig
aan hun opbouw heb medegewerkt. Omdat ook
bij de werkgevers de moreele en geestelijke
ik heb meegestreden en meebetoogd voor onze
erfenis van het kapitalistisch systeem aangemeenschappelijke zaak, de zaak der arbeiders.
treffen."
En als ik dan thans de leiding van de nieuwe,
s omvattende organisatie der Nederlandsche Ik behoef aan deze uitspraak niets toe te voegen.
Werl r
v ?; Van het Nederlandsen Arbeidsfront, op Zij is waarlijk duidelijk genoeg!
ïenomen, besef ik mijn verantwoordekunt het Nederlandsch Arbeidsfront ih dit
eid dubbel zwaar, omdat ik uit eigen er- Gij
opzicht
dus uw volledig vertrouwen schenken.
varing weet, welk een schat aan ervaring, Naarmate
gij er actief in medewerkt, maakt g-ij
solidariteit en opofferingsgezindheid, op- het zelf-tot een werktuig in uw handen bij uw
getast door den noesten arbeid gedurende vele streven naar de sociale gerechtigheid, die binnen
jaren van talloozen, ik, mét het N.V.V., in het ons volk zal moeten heerschen als het tot
nieuwe Arbeidsfront overbreng. Als ik mij op dit nieuwen bloei wil komen.
oogenblik dan ook met dit persoonlijk woord tot
u wend, moogt u mij niet beschouwen als een Het laatste punt, dat ik hier on'der uw aandacht
buitenstaander; die zich is gaan bemoeien met wil brengen, is de absolute onmogelijkheid, om
tingen, welke hem niet aangaan, maar dient u met de vakbonden in hun ouden vorm onder de
ttij als een der uwen te erkennen. Een der uwen, nieuwe omstandigheden voort te werken. In het
die slechts wat eerder dan anderen heeft inge- bestek van een kort artikel kan ik dat niet in
zi
en, dat aller doel langs de oude, platgetreden den breede uiteenzetten. Laat ik er slechts op*.
Paden niét kon worden bereikt, maar dat daar- wijzen, dat de afzonderlijke vakbonden ieder
voor
een andere weg en een andere methode voor zich waren gericht op het door strijd voor
n
hun leden verkrijgen van een zoo groot mogelijk
oodig waren.
^it is het eerste, wat ik onder uw aandacht aandeel van het maatschappelijk product. Eenige
onderlinge samenhang was daarbij onnoodig.
wilde brengen.
Evenmin was het noodig, dat de vakbonden zich
tweede, wat ik u wil vragen, is vertrouwen. iets van de grootte van het maatschappelijk
^ij zij t jaren en jarenlang door een harteloos product of van de wijze, waarop het tot stand
kapitalisme geknecht en uitgebuit. Als vertegen- kwam, aantrokken. Thans, in de geheel verwoordigers' van dit kapitalisme hebt gij de werk- anderde omstandigheden der nieuwe maatgevers leeren beschouwen. De kleinste verbete- schappij, dienen alle werkers zich in onderlinge
ring in uw levensomstandigheden hebt gij moe- samenwerking juist in de^eerste plaats te richten afdwingen. Velen uwer hebben om recht te ten op het totstandbrengen van een zoo groot
kunnen verkrijgen, gestaakt; waarop de werk- mogelijk maatschappelijk product, om het daargevers vaak een uitsluiting afkondigden zon- na, onder de controle van den Staat en in overöe
r acht te geven op het leed van -tallooze eenstemming met het beginsel van sociale geonschuldige vrouwen en kinderen, dat hier- rechtigheid, zoo billijk mogelijk onderling te vervan het gevolg was. Thans, nu uw strijd- deelen. Daartoe echter is een eenheidsorganisaorganisaties worden opgeheven en in het nieuwe tie als het Nederlandsch Arbeidsfront onontArbeidsfront ook de werkgevers als lid zullen beerlijk.
worden opgenomen, zij t ge bezield door wantrou- Daarom dus diende het N.V V. te worden omgewen. Gij vraagt u af, of gij niet bedrogen wordt. zet in een, allen omvattende, gemeenschaps^ gij thans niet weerloos wordt overgeleverd aan organisatie, die de werkgemeenschap zijn zal
dezelfde werkgevers, tegen wie gij voorheen ge- van het Nederlandsche volk.

Wat iedereen van het N.A.F, weten moet
1. Nu de liberaal-kapitalistische, individualistische
slaat is vervangen door de op onderlinge samenwerking gegrondveste volksgemeei>schap, kunnen
de (.MI onderlinge tegenstelling berustende af/ondft-li.jke organisaties van werknemers en werkgevers niet langer gehandhaafd worden. Het is noodzakelijk, hen te doen opgaan in de ééne arbeiclsgemeenschap tles volks.
2. Hiervan vormt het op l Mei 1942 gestichte
NEDKRLANDSCHE ARBEIDSFRONT de door den
nieuwen staat erkende . belichaming. Het N.A.»V
omvat alle Nederlandsche werkers, met hoofd of
hand. Werknemers of werkgevers, kleine zelfstandigen en handwerkers, beoefenaren van vrije beroepen, mannen en vrouwen — ieder, die tot het
welzijn van de Nederlandsche volksgemeenschap
arbeid verricht kan er deel van uitmaken en
gelijkelijk deelen In de rechten, die hun Krachtens hun lidmaatschap toekomen.
3. In het Nederlandsche Arbeidsfront worden alle
bestaande organisaties van werknemers en werkgevers, met het N.V.V. als kernpunt, geconcentreerd. Zij blijven vnorloopig echter nog voortbestaan, om geleidelijk in het N.A.F, te worden
opgenomen.
4. De leden dier verschillende organisaties gaan met
al hun verkregen rechten over in het Nederlandsch'e Arbeidsfront. dat hen tegelijkertijd, volgens
de bekend gemaakte voornaarden, deelen Iaat in
de door het Nederlandsche Arbeidsfront nieuw
geschapen rechten.
5. Het complex van maatregelen, door het Nederlandsche Arbeidsfront genomen, heeft ten doel,
den XeilerlaiiilM'tieii werkers levens/ekerheid te ve^schaffen en arbeidsvreugde te doen smaken, zoó• dat /ij zich van de wiwe tot het graf in de volksgenicenschap . geborgen weten. Hierdoor zal
tegelijkertijd de arbeidsproductiviteit stijgen,
waardoor het belang der volksgemeenschap in liet
algemeen eveneens gediend wordt.
6. Om hun verkregen rechten niet te verspelen,
moeten de leden op de gewone wïjxe hun contributie blijven voldoen, en tevens een nieuw vragenformulier inviijlen en bij het N.A.F, inleveren.
7. Er is een GENERAAL PARDON uitgevaardigd, op
grond waarvan vroegere leden, die op of na
1940 hebben bedankt, zonder bijbetaling -van de
over dien termijn verschuldigde contributie weer
in al hun rechten kunnen worden hersteld. «In*
neer /.ij zich vóór l Juli 1942 weer als lid aanmelden. Deze maatregel is genomen, om hen. die
het onschuldige slachtoffer werden van boosaardige inblazingen: niet blijvend te schaden. HET
18 ECHTER ONHERROEPELIJK DE LAATSTE
KEER, DA l' ZULKS MOGELIJK WORDT GEMAAKT.
8. Men levert zijn vragenformulier of kidmaatsc.luipsaanvrage In bij het plaatselijk bestuur van het
N.A.E., of zendt het aan het hoofdkantoor. J'. C.
llooftstraat 180, Amsterdam «.

Indien ge deze dingen — waaromtrent overigens nog
heel wat meer te zeggen zou zijn — ernstig overweegt
en daarbij naleest wat er verder nog over ïs gepubliceerd,' zult ge het niet betreuren, dat ge thans als
leden van het N.V.V. automatisch

naar het Neder-

landsch Arbeidsfront zijt overgegaan. Hierdoor zijn al
uw rechten, welke gij

door

jarenlange contributie-

betaling verworven hebt, eveneens automatisch

ge-

waarborgd. Gij blijft door uw lidmaatschap van het
Nederlandsche

Arbeidsfront deel hebben aan het 'in

den loop der jaren door de onderscheiden organisaties
bijeengebrachte

vermogen, dat thans, in één hand

vereenigd, beter dan ooit in»het belang der Nederlandsche werkers zal kunnen worden aangewend.
Laat ons dan in het Nejerlandsch Arbeidsfront voortaan minstens zoo goed met elkaar voortwerken, als wij
voorheen in het N.V.V. hebben gedaan!
Schenkt het Nederlandsch Arbeidsfront uw vertrouwen!
Zet u in, met al uw kracht, voor den strijd om sociale
gerechtigheid!
Zet uw eischen van practisch socialisme door ïn de
bedrijfsgemeenschap, waarvan gij deel uitmaakt!
Met het Nederlandsch Arbeidsfront als actieve kracht
en den nieuwen Nederlandschen Staat als waarborg
van uw rechten achter u, zult gij machtiger zijn dan
ooit tevoren en zult gij in staat zijn, het doel, waarvoor gij jaren achtereen geofferd en gestreden hebt,
thans eindelijk te verwezenlijken!

MET HET NEDERLANDSCH ARBEIDSFRONT NAAR
DE SOCIALISTISCHE SAMENLEVING!

X

op hen volgden Amerikanen en Canadeezen, die
op groote schaal niet alleen met graansoorten,
maar ook met fruit experimenteerden en tot verrassende resultaten kwamen.. Men teelde cacteeën zonder .stekels, pruimen zonder pit, bramen zoo groot als walnoten, noten zoo groot«als
sinaasappelen en bloemen van geweldige afmetingen. Men kruiste bramen met frambozen,
pruimen met amandelen en bereikte vele nuttige
resultaten. Een groot succes 'behaalde men met
de rogge, waaruit sterke wintersoorten werden
ontwikkeld, terwijl ook de maïs, lupine, klaver en
haver werden ontwikkeld tot sterke levenskrachtige plantensoorten, tot voordeel der menschheid.
Strikt genomen
heeft
Europa
zich nooit met
eigen graan
kunnen voeden.
In de Middel.
eeuwen was het
*zielental wel veel

Eeuw na eeuw neemt het aantal be;
woriers orrzer aarde toe; sedert het
eind der achttiende eeuw is de £>e*
volhing onzer planeet verdrievoii'
di'gd! Kan "dit doorgaan? Kan de
aarde al deze menschen blijven
voeden of is er een grens gesteld,
boven welke een deel der menschheid geen brood meer vindt? Het
navolgende artikel wil hier een antwoord op geven.
De strijd tegen, den honger
hans wonen in Europa 500 millioen menT
schen en op de geheele aarde 2160 millioen.
In het begin der negentiende eeuw verkondigde

woonbaar, dat is dus voor
ieder mensch 6 hectare grond,
waarbij geen rekening gehouden is met de vele gebieden,
die door irrigatie of drooglegging nog bewoonbaar te maken zijn. De aarde was nimmer overbevolkt en zal dat
ook vooreerst niet zijn, alleen
de menschheid is zeer onregelmatig over haar
oppervlak verdeeld; daardoor ontstonden hongersnooden en epidemieën, oorlogen en volksverhuizinge,n. Honderden, jaren lang pleegde men
roofbouw en putte men het land uit in plaats
dit systematisch te bebouwen en door de winning
van nieuw land te vergrooten.
>•
Het is de jonge scheikundige Justus Liebig geweest, die, terwijl de aanhangers van het Malthusianisme de eters wilden verminderen, de
productie wilde verhoogen. Hij trachtte vast te
stellen waaróm de oogsten minder werden, en
kon tenslotte bewijzen, dat het land bepaalde
voedingsstoffen noodig had. Nu men wist, wat
de planten aan den bodem onttrokken, kon men
dezen verbeteren door die stoffen er weer aan
toe te voegen.
Met de stichting van de kunstmestindustrie be-'
gon een nieuw tijdperk in de geschiedenis der
menschheid. Tegelijkertijd nam de bevolking
sterk toe.
Welke successen heeft de landbouwchemie al
behaald! In 1850 oogstte men in Duitschland
1300 kg. tarwe per ha., thans 2600 kg.; in
Nederland steeg de opbrengst in die periode vari
1700 tot 3100 kg. per ha. De" rogge-oogst haalde
in Duitschland, Nederland en België het dubbele
van vroeger.
•
Zoo is in den loop der eeuw die sedert het overlijden van Maithus verliep, juist het tégenovergestelde gebeurd van wat hij had voorspeld. In
deze honderd jaren is het aantal inwoners van
Europa verdrievoudigd, ons brood verviervoudigd! Dit moet evenwel niet uitsluitend aan
de betere bemesting worden toegeschreven, doch
tevens aan de uitbreiding van het bebouwde
oppervlak.

de Engelsche dominee Malthus, dat de aarde de
steeds groeiende bevolking binnenkort niet meer
zou kunnen voeden. Op dat oogenblik woonden
er nog 'geen zeshonderd millioen menschen op
aarde, en in de geschiedenis van alle volkeren
leefden nog de' verhalen van groote hongersnooden en epidemieën, die geheele landstreken
hadden ontvolkt. Honger was het spook op den
achtergrond. Tot 1750 telde men 239 groote
hongersnoden in alle Europeesche landen. Geen
wonder, dat den menschen bij Malthus' sombere
voorspellingen de schrik om het hart sloeg'.
En in dien tijd had Malthus inderdaad gelijk!
Hij stelde eenvoudig vast, dat de menschheid
sneller in aantal toenam, dan de hoeveelheid
levensmiddelen, die door haar werd geteeld, en
dus moest men wel tekort komen
De wetenschap heef t-echter niet -lang met de
weerlegging van Malthus' theorie gewacht. De
scheikunde, die in handen van mannen als
Albert Thaer en Justus Liebig het instrument
werd, waarmede men de voedingsleer der planten
doorgrondde, heef-t Malthus' rekensommetje in
de war geschopt. Men ontdekte, dat voor
het leven der planten stikstof, kalk, kali en fosOm ons dageüjksch brood
faten noodïg zijn. Vroeger bemestte men het land Even belangrijk als Liebig's ontdekkingen is de
ieder jaar weer volgens hetzelfde oude recept en erfelijkheidsleer van den kloosterabt Gregor
zag de opbrengsten steeds slinken. Na de ontdek- Mendel, die in zijn kloostertuin de wetten ontking der plantenvoedingsleer zag men in, hoe dekte volgens welke de overerving van bepaalde
men thans akkers kon verbeteren door ze een eigenschappen verloopt. Fokken en telen werd
jaar braak te laten liggen, door er niet alle jaren thans een' exacte wetenschap en wanneer
hetzelfde op te verbouwen of door van tijd tot iemand twee soorten kruiste, wist hij van tevotijd bepaalde meststoffen hieraan toe te voegen ren welke spelingen hij ongeveer kon verof bepaalde gewassen erop te telen, volgens een wachten.
vastgesteld plan.
Boeren en tuinders hebben aan Mendel veel te
Ruimte is er op aarde genoeg; 132 millioen vier- danken. De Zweden^waren de eersten die proekante kilometer van het aardoppervlak zijn be- ven namen met vorstvrije en snelrijpende tarwe;

kleiner,
maar
ook het bebouwde
oppervlak
was geringer in
omvang. Polen
en de Baltische
landen waren de
graanschuren
voor Westeuropa. Europa oogst thans.een derde
van de geheele wereldopbrengst, echter verbruikt
het de helft daarvan. Noord- en Zuidamerika
brengen 30 pet. van alle tarwe voort, verbruiken
echter slechts tweederde en exporteeren het
overschot. Azië en Afrika verbruiken hun eigen
tarwe en voeren zelfs nog iets in. Australië, dat
slechts 5 pet. van de wereldopbrengst levert, kan
evenwel toch nog groote hoeveelheden uitvoeren.
Zoo wordt de wereld uit verschillende korenschuren van brood voorzien, dié alle over de geheele wereld verspreid liggen. In iedere maand
van het jaar rijpt het graan op een andere plek
op aarde: in Januari in Australië, NieuwZeeland en Argentinië;
in Februari in Argentinië en Uruguay;
in Maart in Indië;
in April in Egypte, Mexico en Perzië;
in Mei in Noord-Amerika, Florida en Texas;
in Juni" in Zuid- en Midden-Europa, China,
Japan en de.V.S.;
in Juli' in Zuid- en Midden-Rusland en in
Canada;
in Augustus in Midden- en Noord-Europa, Rusland, Canada en Japan;
in September in Schotland, Scandinavië en
Noord-Rusland;
in October in Noord-Rusland;
in November in Zuid-Amerika en Peru en
in December in Abessinië en Oostafrika.
Frankrijk is het rijkste tarweland van Westeuropa en vooral Noord-Frankrijk heeft het
technisch zeer ver gebracht. Ook Italië is een
rijk tarweland; gebruikt echter alles voor eigen
consumptie. De korenschuur van Europa is echter het gebied van Hongarije tot de Zwarte Zee
(Oekraïne). De eindelooze vlakten van Hongarije,
Bulgarije, Roemenië en Zuid-Rusland zijn één
golvende graanvlakte; ook aan de andere zijde
van den Oeral zijn groote graanvelden, terwijl
Indië een der rijkste graangebieden der wereld
zou kunnen zijn, indien de vakkennis van den
Indischen landbouwer beter was. Daar verbouwt

kuststreken
steeds
meer / en meer het
binnenland in.
Is de ma/is het
brood van den zwarten man, het brood
van den gelen man
is de rijst. Geen
plant echter heeft
meer water noodig
dan rijst en de
moessons drijven gemen echter in de eerste plaats rijst en de tarwe weldige massa's vocht naar de Westkusten van
komt pas in de tweede plaats. Noord-Amerika den Stillen' Oceaan. Rijstbouw vergt den
en Canada zijn twee belangrijke tarwelanden; meesten arbeid. In dunbevolkte gebieden is
hier wordt in het groot verbouwd en geoogst, de rijstbouw een onmogelijkheid en om zijn
echter heeft men in de V.S. ernstig met droogte velden te kunnen bewerken moet de rijstbouen stofstormen te kampen, die vroeger belang- wer een groot gezin hebben. De dichtst berijk geweest zijnde graangebieden onbewoon- volkte streken^ van onzen aardbol zijn de gebieden met rijstcultuur: Voor- en Achter-Indië,
baar maakten.
Het is vooral in Canada geweest, dat men de China en Insulinde. In sommige rijstlanden leeft
snelrij pende soorten tot hooge ontwikkeling clt bevolking dichter op elkaar dan in menige
heeft gebracht, waardoor het graan ook to't op Europeesche stad. De bevolkingsdichtheid van
hooge breedten in de korte zomers tot volle ont- d,eze gebieden bedraagt; tot 900 menschen per
vierkanten kilometer, terwij[l dit getal voor het
wikkeling kan komen.
In Zuid-Amerika zijn het Argentinië en Uruguay, dichtbevolkte Belgische industriegebied niet
die tarwe verbouwen, echter past men daar pri- meer dan 260, bedraagt. Ook in Europa is de rijst
mitieve methoden toe, zoodat de opbrengst on- inheemsch, met name in Spanje, Italië en Honevenredig" laag is. Australië is het land, waar. in garije, terwijl ook Californië meer en meer rijst
taaien strijd tegen de droogte vele millioenen verbouwt De rijst vormt voor den gelen man
hectaren akker grond voor den tarwebouw op de zijn dagelijksch brood, zdoals voor ons rogge en
tarwe.
woestijn zijn veroverd.
Rogge is het graan van de oude wereld en vooral Gelijktijdig met den strijd tegen de verminderde
van het noorden. Winterrogge doorstaat de bodemopbrengsten begon de strijd om de kunstkoude. Tarwe groeit meststoffen. Kali is een bij uitstek Duitsch prowel is waar op de- duct en de wereldlandbouw is voor zijn .voorzelfde hooge breed^
ten als rogge, maar ziening met deze belangrijke grondstof van dit
dat zijn alleen de land afhankelijk. Kalk is in alle gebieden der
snelrij pende soor- wereld makkelijk te bereiden, terwijl fosforzouten. Tarwe wint. ten een bijproduct zijn van de Thomasstaalhet door snelheid, industrie.
rogge door uithou- Het grootste zorgenkind echter is de stikstof, en
hier heeft het m e n s c h e l i j k vernuft ~~zijn
dingsvermogen.
grootsten triomf kunnen behalen. Liebig's
werk zou nutteloos zijn geweest, als men
geen stikstofbron van voldoenden omvang gevonden
had. De lucht
bevat echter 78
pet. stikstof en
dit is de groote
' Duitschland,
bron, die aanRusland en .Pogeboord
kon
len zijn roggeworden.
In
landen bij uitZ w e d e n en
nemendheid,
terwijl ook Canada veel rogge verbouwt.
Gerst is, evenals rogge, een
product van Europa; tweederde van de wereld- Duitschland zijn de
productie komt voor rekening van ons wereld- grootste fabrieken ter
deel. Gerst is het snelstrijpende graan ter we- wereld op dit gebied
reld; in het noorden komt het tot wasdom in en momenteel wordt
streken waar zelfs de snelle tarwe het tegen het van de 2,8 millioen
barre klimaat aflegt. Gerst is echter internatio- ton stikstof, die op de
naal en niet gebonden aan klimaat of bodem. wereld gebruikt wordt,
Zij dient steeds minder tot menschelijk voedsel. 2,4 millioen ton uit de
Voornamelijk wordt zij gebruikt voor de bier- lucht gewonnen.
Naast de middelen om
brouwerij en als veevoeder.
Haver kan evenmin als gerst voor het bakken de opbrengst der akVan brood dienen en is vooral paardevoer. Alleen kers te verhoogen,
in den vorm van havermout eet de mensch het heeft de menschheid
nog. Ook haver is een specifiek Europeeseh een taaien strijd gegraan, dat meer en meer aan beteekenis verliest. voerd om de akkers
uit te breiden. Deze
Het brood van den zwarten en den gelen man strijd is ons, Neder-*
Maïs is het brood van den arme in Zuidoost- landers, bekend geeuropa en Noord-Amerika, terwijl ook in Zuid- noeg. Ons volk heeft
eeuwenlangen
Amerika vele menschen van maïs leven. Maïs een
was het'voedsel der pioniers van het Verre Wes- strijd tegen het water
ten; George Washington at zijn leven lang gevoerd. De verovelederen dag maïspap en alleen als er Europee- ring van ons grondsche gasten aan tafel waren, at hij' wittebrood. gebied op de zee, is in
Amerika gebruikt zijn maïs schoon, op; de neger- de geheele wereld begprdel in de Vereenigde Staten komt overeen roemd, „God schiep
ftiet den maïsgordel in dat land. In Europa komt de wereld, de Hollanöe maïs meer en meer in het gedrang, in Neder- ders schiepen hun
land, is juist den laatsten tijd voor deze graan- eigen land," is een
soort echter weer meer belangstelling ontstaan. zegswijze, die in het
In één werelddeel is de maïs echter in den aan- buitenland algemeen
tal: de inheemsche bevolking - van Afrika leert bekend is. Ook andere
verbouwen en deze plant dringt vanuit de landen streden met

B!J\DE FOTO'S: I. De belooning voor een jaar
werk: De oogst van het rijpe graan; 2. Nieuw
iand, waar vroeger water was: De Wteringermeerpolder; 3. Nederand's strijd tegen het
water: Watermolens in de „Driemanspoldsr" te
Stompwijk; 4. Noeste arbeid in zomersene hitte;
5. De boer ploegt voor nieuwe oogsten.

succes tegen de zee,: Denemarken en Duitschland
schiepen aan hun Nobrdzeekusteii nieuwe groote
akkergetaieden. Italië breidde zijn gebied'.uit
door de drooglegging der Pontijnsche moerassen.
Minder bekend is de strijd, die-tegen de droogte
gevoerd wordt. Noord-Afrika en Arabië zijn het
tooneel van dezen strijd Ibn Saoed, de heerscher
van het nieuwe Arabië, heeft zijn volk geleerd
hoe men tegen de woestijn strijdt.
Franschen en Italianen voeren op hun beurt in
Noord-Afrika strijd tegen de woestijn. In Libye
heeft men men den permanenten heeten woestijnwind, de Dschibli. in dienst gesteld vpn de
ontginning.
-.
Maar dat alles is nog maar kinderspel, - vergeleken bij het plan van den Münchener architect
_Herman Sörgel, die een .nieuw werelddeel wil
scheppen tusschen de drie continenten van de
oude wereld. Hij gaat van het standpunt uit. dat
de Middellandsche Zee allang droog zou zijn, als
niet iedere seconde 88.000 kubieke meter water
vanuit den Atlantischen Oceaan en 4200 kubieke meter water uit de Zwarte Zee zich erin
zouden uitstorten, nog afgezien van de talrijke
rivieren, Nijl, Ebro/Po, Tiger, Rhone, Maritza en
Vardar.
Hij wil nu de Middellandsche Zee doen afsluiten
bij Gibraltar en bij de Dardanellen, zoodat het
water riiet meer zal blijven stijgen, maar zal verdwijnen. De toevoer van water van Atlantischen
Oceaan en Zwarte Zee zal gebruikt worden om
electrischén stroom op te wekken, welker kracht
hij berekent op minstens 150 millioen pk., terwijl Jaet water dan verder moet dienen voor de
bevloeiïng van onvruchtbare gebieden, in de
e'érste plaats van de Sahara.
Op deze wijze zal een gebied ontstaan van twee
en een half millioen vierkanten kilometer, met
een zeer gunstig klimaat.
Sörgel' heelt voorts drie kunstmatige binnenzeeën in Afrika ontworpen, waarvoor hij de rivieren Congo, Nijl en Zamtaesi wil gebruiken, waar
dan • natuurlijk groote waterkrachtinstallaties
moeten verrijzen.
Dit" plafT alleen al is een dankbaar argument
tegen al de pessimisten, die honger en overbevolking voorspellen!
Hongersnood en ellende op aarde zijn uit te bannen door arbeid en energie. Momenteel 'wonen er
twee milliard menschen op aarde, het zouden .er
evengoed twee maal zooveel kunnen zijn. Honger is niet te vreezen,^zoolang het menschdom
niet inslaapt.

(Foto's:

A.P.-archieJ)

MEDISCHE VRAGEN
Mevr. v. d. B. de J. te 's-Gr. H e r t er
heeft in 1904 een kinderziekte ..intestinaal
infantilisme" genoemd, die reeds in' 1880
door G e e was beschreven. Deze ziekte
wordt tegenwoordig veelal coeliakie genoemd. De kinderen, die eraan lijden zijn
gekenmerkt door een grooten uitpuilenden
buik bij een overigens mager en dor
lichaam. De ontlasting komt in buitengewoon groote hoeveelheden voor den dag,
riekt kwalijk en flanst wittig door het
gehalte aan onverteerd vet. jchuimt veelal
door de slechte vertering va~n de zetmeelstoffen. Het wezen van de ziekte is een
stoornis in de opname in- het lichaam
van vetten, zetmeelstoffen en daardoor
ook van zouten en van vitarninen vanuit
den dunnen darm. Hierdoor lijdt de geheele lichaamshuishouding. Het vocht kan
_het lichaam moeilijk vast houden, waardoor niet zelden schommelingen in het
lichaamsgewicht tot 1/10 ervan binnen
24 uur optreden Bloedarmoede door o.a.
onvoldoende opname van ijzer en een gebrekkige verkalking van de beenderen
worden er ook bij waargenomen. Deze
ziekte was vroeger buitengewoon ernstig,
maar gelukkig lukt het tegenwoordig in
oen regel om met een eenvoudige dieetbehandeling ongelukken te voorkomen.
Men begint met het gebrek aan volwaardig eiwit van het ziek? kind te verhelpen
bijv. door middel van een bloedtransfusie.
Dan geeft men l a 2 dagen uitsluitend..
vruchten, zoo mogelijk en bij voorkeur
bananen, bij oudere kinderen kan men
ook uitsluitend appelen en aardbeien
geven, in totaal 400 a 600 g per dag Het
gevolg hiervan is, dat-de kinderen direct
eetlust krijgen en de ontlasting minder
kwalijk riekt, ook niet meer wittig glanst.
Na. 2 a 3 dagen wordt het vrüchtendieet
uitgebreid met karnemelk (600 g.) en
spoedig wordt de karnemelk gedeeltelijk
door hangop. gedeeltelijk door eiwitmelk
vervangen, waarmee dus dan weer, tnelkvet wordt verstrekt. Hierna wordt ook lever, bij voorkeur rauw, gegeven en tenslotte gaat men gewoonlijk tot een gemengde voeding over. waarbij echter suiker en meelspijzen- slechts in beperkte
mate mogen worden gebruikt en bij voortduring moeten worden vervangen door
?ersehe gedeeltelijk rauwe groenten en
fruit. In plaats van melk Wijven karnemelk (hangop) ook wel yoghurt van
volle melk. kwark en eiwitmelk lang in
gebruik.
T). V. te W. Een „afdoend middel tegen
bedwateren" is nog niet bekend. Wanneer

de huisdokter er geen bijzondere oorzaak,
zooals bijv. een lichte blaasontsteking,
nierziekte. suikerziekte of darmparasieten,
voor gevonden heeft, is een kameraadschappelijk samenwerken van de ouders
met het kind tegen de narigheid van het
grootste belang. Bij het bed wordt bijv.
een kleine kalender opgehangen, waarop
u uw jongen eiken drogen nacht zelf laat
aanteekenen. Verder kunt u hem duidelijk maken, dat het bedwateren alléén gebeurt, als hij op zijn rug ligt. Hij moet
dus altijd op zijn zij gaan 'slapen en om
te voorkomen, dat hij zich in zijn slaap
zou omdraaien, geeft moeder hem een
handdoek om. die op den rug wordt
samengekiioopt.
F. d. M. Jr. te G. De door u beschreven
grootere vetpuisten in den nek kunnen
berusten op: a. den leeftijd, b. een ingewandsstoornis (vooral ontsteking en verstopping), c. overgevoeligheid voor bepaalde spijzen, d. een te sterke werking van
de schildklier, e. een echte huidiiifectie.
Dan kunnen deze puisten nog de aanwezigheid van een ontsteking elders (in de
amandelen, den blinden darm of aan een
of meer tandwortels) verraden. Wat bij u
de oorzaak is kan ik vanzelfsprekend zonder ofederzoek niet uitmaken.
A. M. te M. Op den duur verdwijnen
deze plekken vanzelf. Er is mij geen middel bekend, dat dit kan bespoedigen.
•De sterke haargroei op de beenen Kunt
u door het telkens opnieuw afwrijven van
de huid met puimsteen geleidelijk aan
dunner en zwakker zien worden. De huid
moet na de bewerking met wat boorzalf
worden ingevet.
Mej. A. D.—O. te M. Roos op het hoofd
is niet zoo eenvoudig afdoende te bestrijden. De meeste gevallen ervan berusten
op een aandoening van de huid, die verwant is met eczeem en waarbij, tevens de
talgklieren van de huid te sterk werken.
Meeëters en acne-puistjes zijn in die gevallen verschijnselen, die op dezelfde aandoening berusten. Er bestaat nogal eens
een lichte bloedarmoede. Het gebruik van
ijzer kan dan Zoowel de bloedarmoede als
de rbosvorming verbeteren. De hoofdhuid
zal met een haarwater en soms ook metzalf moeten worden verzorgd. Uw huisarts zal moeten 'uitmaken, welk middel
voor u het meest geschikt is.
Mej. Chr. S, te A. De oorzaak van
hinderlijk blozen berust op. een overgevoeligheid van het centrum in het ze-

nuwstelsel, dat de verdeeling vsöi het
bloed over het lichaam beheerscht. Vol- doende nachtrust, lichaamsbeweging in de
buitenlucht en vooral een evenwichtige
gemoedsgesteldheid kunnen veel verbetering ' brengen. Ook met hoogtezonbestraling (bril opzetten, afstand ruim l meter;
bestralingsduur klimmend vanaf l minuut
tot hoogstens 2 maal 15 minuten per dag;
uitscheiden na 20 of 30 bestralingen) kan
vei betering worden bereikt.
Verder is het voor u van veel belang om
te bedenken, dat uw neiging tot blozen
in wezen geen ziekte is. maar het bewijs,
dat u een zeer gevoeligen aard hebt. Dit
nu ts de eerste voorwaarde om een medemensch te kunnen begrijpen en om iets
voor een ander te kunnen zijn. Het blozen
laat zich in den regel dan ook niet door
wilskracht overwinnen, maar behoort
plotseling tot het verleden, wanneer u in
gezelschap anderen kunt aanvoelen en
begrijpen.
Mevr. M. C. B. de J. te A. Het verstopt
raken van den neus bij zwemmen, dat
eenige dagen blijft bestaan, moet misschien als een allergische reactie worden
'opgevat. In dat geval is er een kleine
kans, dat verbetering kan worden "bereikt
door.gedurende een dag of vijf 3 x daags
een P.P.-tablet (nicotinezuur. bereid door
de Amsterdamsche Kininefabriek) na den
maaltijd te gebruiken. Daarna moet men
nog geruimen tijd dagelijks wat gistextract (Roamvita of poviet, + l theelepel per dag) b.v. bij de boterham of in
soep gebruiken.
J. N. te H. Gr. Vele menschen hebben
een huid, die slecht tegen de zon kan. Er
ontstaat al spoedig zwelling en roodheid, •
die geneest onder vérvelling en met het
vervellen gaat telkens weer het intusschen ook wel degelijk gevormde beschermende laagje kleurstof verloren. Intusschen- is het seizoen verder gegaan en de
zon nog weer sterker geworden, zoodat het
voor deze menschen in het geheel niet
mogelijk is, b.v;, 's zomers met ontbloot
lichaam te werken. Eenige verbetering
van dezen hindeiiijken toestand kan wel
worden bereikt door de huid tijdens en
na elke zonbestraling wat te looien b.v.
met een watertje, dat l a 10 pet. looizuur
en wat alcohol bevat.
V, te H. Hoofdoorzaak van hinderlijk
droomen is een Jichte vergiftigingstoestand van het zenuwstelsel: vandaar dat
droomen bij voorkeur optreden bij stoornissen in de spijsvertering-, na.het gebruik
van alcohol en nadat men verdrietig -of
opgewonden
is geweest. Voldoende
lichaamsbeweging in de buitenlucht en
een frissche slaapplaats (open ramen)
zijn voor u van belang. Verder moet u
bedenken, dat ook al heeft u gedroomd/
toch een belangrijk gedeelte van den geest

Het normale lichaamsgewicht
Onderstaande tabel geeft het lichaamsgewicht Dit laatste geschiedt uitsluitend op voorschrift
in kilogrammen, zooals het behoort te zijn. in van den geneesheer en niet dan nadat het norverhouding tot lengte en leeftijd. Onze lezers male gewicht met meer dan 20 pet. is gedaald.
kunnen thans dus zelf nagaan, of zij hun nor- Als gevolg van den grooten toevloed zullen
male gewicht hebben behouden en zoo niet, of vragen hieromtrent in het algemeen niet meer
zij kans hebben op toekenning van bij voeding. worden beantwoord.
N

Lichaamsgewicht (in kg.) in verhouding tot lengte (iri cm.) en leeftijd
Lengte
mem
150
152 ..„
154
156
158
160
162 ,
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190 .

10

15t/m

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
,
,

24 jaar
53.4
54.3 *
„
55.0
55.7
56.5
57.6
59.1
60.2
61.4
62.9
64.3
65.7
67.2
68.6 70.1
71.8
?39
75.8
77.6
799
81.7

25 t/m
29 jaar
56.3
56.1
57.0
57.2
58.3
59.4
60.9
62.0
63.3
64.8
66.4
67.9
69.4
70.9
72.3
74.1
76.2
,78.5
81.0
83.5
85.7

30 t/m - 35 t/m
34 jaar
39 jaar
57.1
59.4

58.0
58.4
58.9
59.7
60.8
62.2
63.4
64.6
66.1
67.8
69.3
71.0
72.8
74.6
76.4
78.5
80.6
82.8
85.3
87.9

59.4
59.4
59.9
60.7
8l'.7
63.1
64.3
65.5
67.0
68.8
70.5
72.3
\74.1
76'0
78.1
80.2
82.4
84.6
87.1
89.7

40 t/m
44 jaar
60.0
60.3
60.6
'61.2
62.0
63.0
64.5
65.6
66.9
68.4
70.2
71.9
73.7
75.5
77.3
79.1
80.8
82.8
85.1
88.1
—

45 t/m
49 jaar
60.0
60.7
61.4
62.1
62.9
64.0
65.0
66.1
67.3
68.7
70.6
• 72.4
74.2
75.9
77.7
79.9
82.0
84,2
86.5
89.'0
—

50 t/m
54 jaar
60.0
60.7
61.4
62.1
62.9
64.0
65.4
-66.8
68.2
69.8
71.5
73.3
74.9
76.4
78.2
80.0
81.7
83.7
85.9
88.0
_

55 t/m
59 jaar
60.0
60.7
61.4
62.1
62.9
64.0
65.4
66.8
68.2
69.8
71.5
73.3
75.1
76.9
78.6
80.4
82.2
84.2
86.3
88.0
, __

65 t/m
69 jaar
—

60 t/m
64 jaar

58.1
59.2
60.2
61.4
62.5
63.5
64.9
66.3
68.0
69.8
71.5
73.3
75.1
77.0
79.3
81.2
83.1
84.7
86.0
87.1
_

—
—
—
—

,

63.5
64.5
65.8
67.3
68.7
70.6
72.9
75.1
77.0
79.2
81.2
83,1
84.7
86.0
87.2
_-

^buiten werking is geweest. Hierdoor im'mers is de herinnering aan den droom
gebrekkig. Went u zich dus aan om bij
het ontwaken, meteen te gaan denken
aan duigen van het dagelijksch leven en
blijft u vooral niet bij uw droomen stilstaan.
A. H. te A. Indien, de slijmafscheiding uit
de keel, waarover u klaagt, samengaat
met het verlies van het reukvermogen,
terwijl het slijmvlies van den neus dun
is en er veel korsten in worden gevormd,
is de kans groot, dat deze aandoening zal
genezen wanneer u in de gelegenheid
bent om veel vitamine A te gebruiken.
Rijk aan vitamine A zijn vooral: paling,
ook- gerookte paling, en lever. Verder bevatten groene groenten en ook wortelen
een stof, waaruit het lichaam vitamine
A kan bereiden.
Wat uw vraag over pleuritis betreft, deze
aandoening is in het geval van uw zoon
geen "ziekte op zichzelf, maar het gevolg
van een oppervlakkig gelegen lichte longaandoening. Om deze afwijking tot genezing te brengen, is in den regel een meer
langdurige verpleging noodzakelijk.
W: v. d. H. te E. 11 Maart j.l. werd door
mij op uw brief van 6 Maart het volgende, antwoord doorgegeven, dat vermoedelijk .per brief aan u werd toegezonden.
„Ja, er bestaat waarschijnlijk wel verband tusschen .uw leveraandoening en de
darmklachten. In derielijke'omstandishe-.
den wordt tegenwoordig een eiwitrijk,
koolhydraatarm dieet aangeraden met,
weinig' vet. Het gebruik van lever. Dij
voorkeur rauw. en van biergist werkt
gunstig. Het verkrijgen .van toewijzingen,
die het volgen van een dergelijk dieet
mogelijk maken, is r.iet eenvoudig. Dit
lukt alleen, wanneer langzamerhand bij
u een bepaalde bloedarmoede zou zijn
ontstaan."
A. G. te G. De vorming van het tandglazimr begint reeds voor de geboorte en is
kort na de geboorte beëindigd. De bij u
gevormde groeven berusten dus op een
stoornis in de ontwikkeling ervan, die
ongeveer 18 jaar geleden heeft plaats ee. had en niet meer is te verhelpen.
H. v. d. W. te L U\v zuster moet zich onverwijld onder behandeling van l
huisdokter stellen. Zij is lijdende aan pen
buitengewoon ernstige ondervoeding. Haar
gewicht bedraagt thans 42 pet. minder dan
bij haar leeftijd en lengte behoort!
J. B te B. Stelt u zich onder behandeling van uw huisarts. Dergelijke opstijgingen berusten in den regel op een minder goede werking van de eierstokken. Er
gaat noga'l eens prikkelbaarheid, zenuwachtigheid, vermoeidheid en geheusenzwakte mee samen. Deze verschijnselen
kunnen reeds jaren voor het ophouden
van de ongesteldheid, dat er eveneens het
gevolg van is, optreden. Met een goede
hormoonbehandeling kan dan veel verdriet worden voorkomen.
J. 'J. de B. te T. N. Nie't volledig ond<?rteekende vragen kunnen niet in behandeling worden genomen.
M. F. te V. Wendt u zich tot een specialist en overlegt u dit van te voren m<*t
uw huisdokter. Zonder onderzoek kan ik
u hieromtrent geen aanwijzingen geven.
G. W. te H. Uw vrouw kan niet voor
extra toewijzing in aanmerking komen,
haar gewicht- is ruim 16% onder het
normale. •
Aambeien kunnen ook door middel van.
inspuitingen tot genezing worden gebracht.
Aanl uw dochtertje van 16 maanden moet
u óf het wekelijksche vitamine-tabletje óf
de dagelijksche vitamine-druppels geven.
G. Bo. te E. Niet volledig onderteekende
brieven kunnen niet in behandeling worden genomen.
E. K. 10. De oorzaak van de ziekte van
Duhring (dermatitis herpetiformis) is nog
onbekend; het verloop ervan is iri den
regel goedaardig; ook bij een ziekteduur
van 20 jaar en langer gaat de algemeena
toestand van den patiënt nïet achteruit,
al veroorzaken bij een dergelijken langen
duur de hinderlijke verschijnselen in de
meeste gevallen wel zenuwachtigheid.
Kenmerkend voor deze ziekte zijn het in
den regel symmetrisch optreden aan armen, beenen en ook aan den romp van
bulten en blaasjes, die buitengewoon sterk
jeuken. Behalve germanin, dat bij .u reeds
werd toegepast, wordt ook wel thiosulfas
calcicus intraveneus gegeven. Persoonlijk
heb ik eens een fraaie verbetering waargenomen na intraveneuze injectie niet
10 % glucose-oplossing.
B. A. S. te A. Met betrekkelijk kleine
hoeveelheden van een hormoon-praeparaat kan de specialist in een aantal gevallen te sterk bloedverlies afdoende bestrijden. Of een dergelijke Behandeling
gewenscht voor u zou zijn, moet u met
uw huisdokter overleggen.

BEIIGE HANDEN
LED l GE URE.
Voor allen wat!
D

itmaal zullen we een drietal
werkstukjes bespreken, die bedoeld zijn als modellen voor Huisvlijtbeoefenaars van
verschillende
leeftijd.
We beginnen met het eenvoudigste
model, een alleraardigste puzzle, die
zelfs door de jongsten van onze werkerskring kan worden vervaardigd,
een puzzle, die eenvoudig te maken
is, maar die heusch niet zoo gemakkelijk is op te lossen, ja, waarvan de
oplossing zelfs aan volwassenen heel
wat hoofdbrekens zal kosten. In een
vierkant doosje, dat juist plaats

biedt aan 16 blokjes, liggen er
genummerd zijn van l tot 15. Zé liggen willekeurig door elkaar. Omdat
er één blokje ontbreekt, kunnen de
overige worden verschoven.
De oplossing van de puzzle bestaat
nu hierin, dat de blokjes zoodanig en
Zoolang worden verschoven, dat ze
in de juiste volgorde komen te liggen, dus op de bovenste rij de nummers l, 2, 3, 4, op de tweede lijn 5, 6,
t, 8 enz. Natuurlijk mag er geen
blokje worden uitgenomen en op een
andere plaats worden gelegd!
We maken dit werkje als volgt:
We vervaardigen of kopen een vierkant latje van beukenhout, dat pl.m.
cm. breed en dik is. Hiervan zagen
iet de kapzaag 15 blokjes van
s i cm. lengte. Er ontstaan dan
15 kubussen van 2 x 2 x 2 cm. lengte.
U kunt ook dikke schijfjes maken
van multiplex of vurenhout, als u er
maar voor zorgt, dat de bovenzijde
een vierkant is en dat ze alle precies
even groot zijn. Als vier blokjes of
schijfjes, naast elkaar gelegd, een
lengte van 8 cm. hebben, dan moet
ge een doosje maken, dat binnenwerks 82 of 83 mm. lang en breed is.
De blokjes kunnen dan gemakkelijk
worden verschoven.
j
Het doosje wordt ± 26 "mm. hoog, nJ.
2 cm. voor de blokjes en 5 mm. voor
de
houtdikte van den bodem. U zaagt
v
ier plankjes van 88 mm. (83 m.m. +
5 mm.ï. Deze vier plankjes worden
aaji elkaar getimmerd op de wijze
als is aangegeven op de teekening.
Vervolgens wordt de bodem er in of
er o n d e r gemaakt. Het doosje wordt
glad geschuurd en in de was' gezet.
De 15 blokjes moeten, na het gladschuren, van cijfers worden voorzien.
We kunnen deze op de blokjes schilderen, maar jonge knutselaars kunnen hiervoor beter de cijfers knippen
van, een maandkalender of uit een
courant en deze op de blokjes plakken..
Het doosje kan natuurlijk ook ge!ïiaakt worden van stroo-karton, leerbord of houtvezelplaat. Het wordt

dan netjes beplakt met sierpapier of
een stukje behangselpapier en zal
dan zeker evengoed voldoen als een
houten doosje.
Jongens, m a a k dit eenvoudige
werkstukje nu eens! Je zult er stellig
heel veel plezier van beleven!
Voor de oudere jongens geven we een
nieuw „zaagmodel", waarnaar nog altijd zeer groote vraag bestaat. De
met een koffer gewapende heer gaat
blijkbaar op reis en moet dus precies
weten hoe laat z'n trein vertrekt. We
hebben dit motief aangewend om een
horlogehanger te maken. Zij vindt
een plaatsje naast het bed in de
slaapkamer en 's avonds wordt daaraan het horloge gehangen.
Het werkstukje is op ruitjes geteekend en kan dus heel eenvoudig, worden nagemaakt. Maak de ruitjes l
cm. of 12 mm. lang, dan krijgt het
geheel een behoorlijke grootte. We
zagen het uit 5 mm. triplex en kleu-'
ren het met plakkaatverf. Jas geel,
broek blauw, kousen grijs, koffer en
schoenen bruin. Onderplankje grijs
met zeegroen. Na het kleuren vernissen met celluloseiak of plakkaatvertiis. In de cirkel, waartegen het
horloge hangt, plakken we een stukje
fluweel, suède of vilt. Een haakje
voor het horloge en aan de achterzijde een hangertje voltooien het
voorwerp.
Voor de ouderen plaatsen we de teekeningen voor een artistiek brei- of
naaimandje.
Dit werkstukje zal vervaardigd
moeten worden me.t de hulp van
moeder of zuster, want het aanbrengen van de stof voor het eigenlijke
mandje is wel geen „mannenwerk".
We zasen allereerst van 4 of 5 mm.

triplex twee cirkels met een straal
van 10 cm.
Deze cirkels komen later op elkaar:
ze moeten dus zuiver passen en daar-,
om is het gewenscht twee plankjes
met een paar nageltjes aan elkaar te
bevestigen en ze tegelijk uit te zagen.
Dit gaat wel niet zoo gemakkelijk en
niet zoo gauw, maar het resultaat
van ons werk is voor een goed deel
afhankelijk van het zuiver uitzagen
van deze cirkels.
Op het bovenste plankje teekenen we
vervolgens een cirkel met een straal
van 77 mm., doch op een bepaald
punt trekken we een koorde, een
rechte lijn, zooals is aangegeven op
teekening V bij' de scharnieren.
Langs deze rechte lijn en vervolgens
langs den getrokken cirkel zagen we
het gedeelte uit, dat later het deksel
voor het mandje zal worden.'Op de
plaats waar de scharnieren zullen
komen maken we met den drilboor,
juist op de zaaglijn, een gaatje, waar
we dus kunnen beginnen met de
figuurzaag.
Op het tweede plankje teekenen we
een cirkel met een straal* van 74 mm.
Deze cirkel wordt uitgezaagd en we
houden dus een ring over van 26 mm.
breedte. Als de beide ringen nu weer
op elkaar gelijmd worden, zal de
onderste ring aan de binnenzijde 3
mm. uitsteken. Hierop komt later het
deksel te rusten.
Als de tweede cirkel zuiver is uitge-

zaagd kan deze tevens worden gebruikt als bodem (zie fig. 4).
Dan zagen we de vier pootjes uit 6
mm. triplex, of uit een stukje iepenof notenhout; de vorm der pootjes is
duidelijk te zien op fig. 4. Zij zijn
124 cm. hoog. In deze pootjes worden
gleuven gezaagd (fig. 4) waarin d»
dubbele bovenring en de enkele bodem juist passen. Het deksel wordt
met 2 kleine scharniertjes aan den
bovensten ring bevestigd (fig. 5) en
daarmee is het houten geraamte van
het werkstukje gereed.
We beitsen het houtwerk in één.
kleur, doch we kunnen hiervoor ook
twee tinten kleurenbeits gebruiken,
b.v. pootjes rood, de rest licht eiken
of pootjes zwart en het overige rood.
Veel zal afhangen van de stof, die
we voor het mandje zullen gebruiken,
Uit een stukje iepenhout maken we
nog een handvat, dat later op het
deksel moet worden geschroefd (fig.
4 en 5). Het handvat moet in ieder
geval in een contrasteerenden kleur
worden gebeitst.
Van een oude kartonnen doos snijden we het model voor het binnenbakje. Het wordt zoo hoog, dat het
gelijk komt met den rand. waarop het
deksel rust; zooals uit de teekening
blijkt, loopt het naar onder eenigszins schuin toe. Als bodem maken w»
een cirkelvormig stuk karton. Met
stevig garen wordt het doosje in
elkaar genaaid en dan moet het worden bekleed, zoowel aan de binnenzijde als aan den buitenkant met een
restje stevige, doch soepele stof, liefst
in een fleurig patroon. Over de wijze,
waarop dat zou moeten gebeuren,
zullen we maar zwijgen, want dan
zouden we misschien nog door onze
vrouwelijke huisvlijtbeoetenaars op
de vingers worden getikt! Het bekleede doosje knelt nu vast tusschen
den houten rand; de kartonnen bodem wordt aan het srondplankje
vastgelijmd.
Van de gebruikte stof Knippen we
een cirkelvorm voor het deksel. Deze
stof kan op het deksel worden bevestigd door op li cm. van den rand.
en op 6 a 7 mm. onderlingen afstand,
kleine gaatjes in het deksel te boren.
Hierdoor kan ook de bekleeding van
de onderzijde worden vastgezet.
We kunnen langs den omtrek nog een
gerimpeld strookje maken van een
paar centimeter breed, waardoor de
afsluitrand en de scharnieren worden bedekt. Vóór we de binnenzijde
van het deksel bekleeden, moet het
handvat van de onderzijde'af daarop worden vastgeschroefd.
Tegen de binnenzijde wordt een zakje
genaaid, bestaande uit twee cirkels,
waartusschen watten worden gedaan;
spelden en naalden kunnen hierop
worden vastgestoken. De aangegeven
maten kunnen natuurlijk worden gewijzigd Het is dan wel van belang,
dat vooraf een behoorlijke werkteekening (zie fig. 4) wordt gemaakt.
.1
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TWEE

EDERDAGEN

oe werd er dit jaar aan Moederdag „geH
daan"? We hadden ons deze vraag gesteld
en hebben, naar aanleiding da-arvan een steekproef genomen, door twee willekeurige bezoeken
af te le^en.
Onze eerste visite gold een goed gesitueerde
vriendin,' iemand die een behoorlijke hulp in de
huishouding en bovendien er voor haar twee
kinderen nog een kinderjuffrouw op na kan
houden.
Het was half tien in den ochtend.
Mevrouw was nog boven... of wij maar even
wilden wachten.
Natuurlijk... Even later waren wij met haar
twee jongens verdiept in het bedijken van een
vliegtuigboek. Tot onze vriendin met een verveelden trelc op haar gezicht naar beneden
kwam.
Heel voorzichtig brachten wij het gesprek op de
Moederdag-viering.
„Heb je een prettigen dag gehad?" polsten we?
„Prettig? Net als andere dagen, m'n man was
de stad uit — hij moest tennissen — en ik was
gaan bridgen. Wij kwamen beiden 's avonds pas
tegen twaalf uur thuis. Och, die heele Moederdag is eigenlijk onzin", liet zij er op volgen.
„Het is toch wel eens leuk te worden verwend",
merkten wij op.
De vriendin maakte een onverschillig gebaar.
„Och, waarom? ik regel m'n leven zooals ik dat
zelf wil —ik sta op als ik er zin in heb — ik ga
uit wanneer ik wil en ik koop wat ik hebben

dat een reuze verrassing vond en dat ik nog
nooit zoo lekker had gegeten en gedronken.
De twee straalden gewoon. Ik heb ze eens extra
fijn geknuffeld.
Ze kwamen me daarna ook vertellen, dat ik opstaan mocht. Ze k/>riden echter niet nalaten er
bij te zeggen, dat ik heel vlug moest voortmaken. Geen wonder: de tafel stond keurig gedekt

Geen kalk-tekort door gemalen krijt
ot onze „gezondste" zomergroenten rekenen we
van oudsher de spinazie, de postelein en de snijT
biet; ze brengen ons een overvloed van stoffen,

waaraan ons lichaam dagelijks behoefte heeft: ijzer,
kalk en vitaminen.
Of die nuttige stoffen ook werkelijk aan ons lichaam
ten goede komen, is een andere vraag; de mogelijkheid is groot, dat een deel ervan niet"tot zijn recht
komt en dat we dus van onze gezonde groente slechts
matig — of in-'t geheel niet! — profiteeren.
U weet natuurlijk al, wat ik nu wil gaan zeggen; ik
zie u met een blik van verstandhouding knikken en
ik maak daaruit op, dat u behoort tot de talrijke
huisvrouwen, die de ouderwetsche manier van koken
al lang hebben vaarwel gezegd. U zet zulke groenten
niet meer met water opr u knijpt ze zelfs zoo droog
mogelijk uit vóór u ze in de pan doet. U brengt ze zoo
vlug mogelijk aan de kook en u laat ze niet te gaar
worden, dat wil zeggen niet langer dan 15 a 20 minuten. Wat er dan nog aan vocht op mocht zijn, giet
u niet door den gootsteen: als het slechts weinig is,
dan bindt u het met wat aangemengde maïzena (of
aardappelmeel) en gebruikt het dus met de portie
groente mee; is het een te groote hoeveelheid, dan
gie„ u het af en gebruikt het of om zóó te drinken
(bij wijze van bouillon) of om het den volgenden
dag in een soep of een saus op te maken.
Wat ik daarover zou willen zeggen, is dus voor de
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rbeiders, reeds aangesloten,
aadt4Jw kameraden aan,
ij U ijlings zich te voegen,
n U kloek terzij te staan.
n den strijd van onze dagen
aagt gij vrij dan ieder uit,
lechts door eendracht kunt gij slagen,
luks neem' elk di| wijs besluit!
ondom niets dan moeilijkheden,
p, gordt U ten strijde aan!
ü bij 't Front dan toegetreden,
oont, dat ook gij pal wilt staan!

W.

CORRESPONDENTIE

wil".

Toen we even later buiten liepen, voelden we
dat er bij deze vriendin, die alles kon krijgen
wat zij wilde hebben, toch iets aan haar geluk
haperde
Bij onze tweede moeder kwamen we na de koffie. Ze zou juist met de afwas beginnen toen
we arriveerden en daar we uit ervaring weten,
dat je met een huisvrouw die het druk heeft,
veel gezelliger babbelt onder het werk door, dan
als ze speciaal voor de visite moet zitten, boden
wij haar dadelijk aan haar te helpen met afdrogen.
„Wat heb je het gezellig met al die bloemen.
Een jarige gehad?"
„Nee, die bloemen kreeg ik van m'n man op
Moederdag."
„Wat leuk, heb je een prettige dag gehad?"
„Nou meid, reusachtig, 's Morgens moest ik met
alle geweld in bed blijven liggen tot alles klaar
was. Ik protesteerde eerst wel, maar eigenlijk
vond ik het wat lekker eens heerlijk lui in bed
te kunnen blijven.
De twee kleintjes mochten me thee op bed brengen, met een beschuit, die extra dik met jam
was besmeerd. Je had die glundere- snuiten
moeten zien. Ik vertelde ze natuurlijk, dat ik
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en de bloemen die er op stonden, gaven het geheel echt iets f eestelij ks. We hebben verder een
echt fijnen dag gehad. Ik mocht me heelemaal
niet met het werk bemoeien. Alleen het eten,
daar moest ik natuurlijk wel op letten.
Ik hoef je niet te zeggen hoe opgewekt je na
zoo'n dag weer aan den slag gaat: het is of alle
moeilijkheden niet meer tellen. Voor niets ter
wereld zou ik zoo'n dag willen missen, het laat je
weer zoo duidelijk zien, hoe hecht de gezinsband is."
Al babbelend was de afwas klaar. Wij waren tot
de overtuiging gekomen, dat deze vriendin verre
is te benijden boven die beter gesitueerde. Het
geluk zit niet i» het geld en in een gemakkelijk
leven, doch meer in het saaien leven en werken
van man en vrouw, waardoor vanzelf de arbeidsvreugde groeit.
meesten van u oud nieuws.
Maar nu is er nog een ander belangrijk punt, waarover we tot nu toe in onze wekelijksche praatjes niet
hebben gesproken — om de eenvoudige reden, dat de
onderzoekingen op dit gebied nog niet voldoende
zekerheid gaven. Daarover wil ik u thans wat vertellen, in de overtuiging, dat we dan voortaan nóg
beter de genoemde drie groentesoorten ten bate van
onze gezondheid zullen gebruiken.
„Héél gemakkelijk is de kwestie niet; u moet dus even
goed luisteren!
Ons lichaam heeft dagelijks een zekere hoeveelheid
kalk- noodig. In onze jeugd is deze stof onmisbaar
voor den groei, voor het opbouwen van een behoorlijk
beenderstelsel en een stevig gebit; zij werkt mee om
de z.g. Engelsche ziekte te voorkomen, de kromme
beentjes dus, de vergroeide ruggegraat en de slecht
ontwikkelde borstkas. Bij de volwassenen zorgt de
kalk er o.a. voor, dat die beenderen en dat gebit
stevig blijven.
Om aan ons lichaam die belangrijke diensten te bewijzen, moet de kalk uit ons voedsel via het spijsverteringskanaal .in ons bloed worden opgenomen;
door het bloed wordt ze dan gebracht naar alle
lichaamsweefsels die aan kalk behoefte hebben. Van
de opneming in het bloed hangt het dus af of de
kalk haar werk in ons lichaam werkelijk kan uitvoeren.
Nu is echter gebleken, dat verschillende groenten
(spinazie, postelein, snijbiet) wél kalk bezitten, maar
bovendien een zeker gehalte aan zuringzuur meebrengen. Door proeven is aan het licht gekomen, dat
van de kalk uit die groentesoorten weinig of niets
in het bloed wordt opgenomen: de groente bevat wel
kalk, maar ons lichaam kan ze er niet uithalen en
de waarde ervan gaat dus voor ons verloren.
In een tijd, dat we in onze voeding te kust en te
keur kalk kunnen krijgen, zou dat niet erg zijn; nu

Mevr. S.—v. d. K. te L. vraagt, of er geen cacaosurrogaten in den handel zijn. Zij schrijft o.a.: „Mijn
kleine jongen lust absoluut geen melk; alleen chocolademelk krijg ik bij hem naar binnen. Nu de toegewezen
cacao echter op is, drinkt hij geen melk. Ik heb van
alles geprobeerd — ik trachtte hem melk met suiker,
anijsmelk te geven. Zelfs ging ik er ten einde raad toe
over. het met koffie te probeeren om hem zoodoende
toch een hoeveelheid melk te kunnen geven, alles echter
zonder resultaat. Kunt u mij misschien helpen?"
Gelukkig kunnen wij deze lezeres helpen. Er worden nl.
cacaodoppen in den handel gebracht, die gewone chocolade vrij behoorlijk kunnen vervangen. De bereidingswijze staat op de pakjes aangegeven.
Mevr. v. L. te Z. — Vuil geworden wildlederen handschoenen kunt u heel gemakkelijk schoonmaken. Trek
de handschoenen aan en wasch de handen flink met
zeep en lauw water. Dit zoolang wjlhouden tot de handschoenen schoon zijn. Zonder er de zeep uit te spoelen —t
dit zou de handschoenen hard maken — worden ze in'
de buitenlucht te drogen gehangen.
Mevr. R. te A. Donkere wollen japonnen en jumpers kunnen heel goed in water en zout- worden gewasschen. Los
een hand zout in een emmer water op en laat het goed
eenige uren weeken. Dan naspoelen tot er geheel schoon
water overblijft. Denk er vooral om de kleedingstukken
niet te wringen maar uit te knijpen. Daarna moet het
gewasschen kleedingstuk in een doek worden gerold,
liefst in een badhanddoek, omdat deze het vocht gemakkelijk opneemt. Vuilere stukken kunnen in gal worden
gewasschen. Gal heeft het voordeel, dat de behandelde
kleedingstukken een diepere tint krijgen.
Een galblaas kunt u bij den slager krijgen. De onaangename geur, die bij het wasschen aan het goed Komt,
gaat er in de buitenlucht weer af.

Inkt op het overhemd
Een lezeres uit Sch., die om een middel verzocht ten
einde een inktvlek uit een wit overhemd te verwijderen,
geven wij den volgenden raad:
Het gedeelte van het hemd, waar de vlek in zit, strak
over een beker of schaaltje spannen. Dan een paar stukjes citroenzuur op de vlek leggen en hier langzaam heet
water over gieten. Als de vlek verdwenen is, moet het
nat gemaakte stukje goed in schoon water worden uitgespoeld.

we echter tegenwoordig maar een karig gebruik
kunnen maken van kalkhoudend voedsel in den vorm
van melk (taptemelk,. karnemelk), van'kaas en van
allerlei groenten die wél kalk maar geen zuringzuur
bevatten, is het zeker zaak, dut we „op de kleintjes
letten" om een kalk-tekorf! in ons lichaam te voorkomen.
Een midcfél daartoe bestaat en het is door de huisvrouw gemakkelijk toe te passen. Toevoeging van
een kleine hoeveelheid zuiver gemalen krijt (bij den
drogist te krijgen) neemt den schadelijker! invloed
van het zuringzuur weg. Strooit u dus bij het bereiden van de genoemde groenten er in de pan wat
zuiver krijt over — l theelepeltje ongeveer op l kg.
groente — dan kunt u er gerust op zijn, dat de kalk
uit de spinazie, de postelein en de snijbiet ten volle
aan ons lichaam ten goede zal komen.
Zegt u nu niet, dat dat maar een kleinigheid is!
De nadeelige gevolgen van een tekort aan kalk komen ons te vaak onder de ogen dan dat we er ons
gezin aan- zouden willen blootstellen; bovendien is
het hier aanbevolen middel gemakkelijk en goedkoop.
't Is voor u nieuw en daardoor 'Staat u er wat
vreemd tegenover. Begint u maar met het zakje
„zuiver gemalen krijt" bij den drogist te halen en
geeft u het b.v. een plaatsje bij het zout of bij de
suiker, die u wél gewend bent bij uw groentebereiding te gebruiken. Voegt u, als de groente aan de
kook is gekomen, het krijt er bij en roert u het even
in .de pan rond — dat is alles! Aan den smaak van
de spinazie en de snijbiet zult u er niets van merken; de postelein zal er minder zuUr. door worden,
maar toch voldoende „frisch" blijven smaken.
Eigenlijk had ik in dit verband ook moeten spreken
over de rabarber. Daarover valt echter nog méér te
vertellen en daarom geef ik die liever den volgenden
keer een afzonderlijke beurt. '

p verzoek van vele lezeressen
plaatsen wij deze week Het
O
•patroon van een kielpakje voor een
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jongen van 3 a 4 jaar.
Veel stof is hier niet voor noodig.
De meesten onzer hebtien nog wel
een.lapje of een oud kleedingstuk,
waaruit dit -pakje kan worden gehaald.
Maakt men het "broekje van donkere stof, dan is dat veel practischer, omdat er dan verschillende
bloesjes op kunnen worden gedragen.
We bereiken een aardig effect als
het bloesje van effen stof wordt
gemaakt en met een steeKje in
verschillende kleuren wordt afgewerkt.
Hebben we geen tijd voor borduren, dan staat een gekleurd bandje
als oarneering ook heel aardig. De
sluiting is in dit model op den
schouder. Zulk een. sluiting is ook
voor de meest onervaren naaister
gemakkelijk te maken.
"Willen we dit "bloesje voor een
meisje maken, dan wordt de sluiting op den linker schouder gemaakt.
De verschillende deelen stellen het
volgende voor: fig. l het voorpand
van de bloese; fig. 2 rugpand van
de bloese; fig. 3 mouw; fig. 4 ceintuur; fig. 5 manchet; fig. 6 voorpand broekje; fig. 7 achterpanS
broekje.

Ffq.VT

Patronen kunnen worden besteld
tegen f 0.35 voor het bloesje en
ƒ 0.30 voor het broekje. Het gehele
pakje echter voor ƒ 0.55. Het verschuldigde bedrag kan in postzegelsworden voldaan. Deze postzegels
kunen op de adrészijde van een
briefkaart worden geplakt. Bestel' lingen te richten aan de redactie
van „Arbeid", postbus 100, Amsterdam (C.).
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DEKENS WASSCHEN
H

et is nu een geschikte tijd om
gestikte dekens te wasschen; de
zon heeft nog niet zooveel kracht om
de dekens te doen verkleuren.
We onderscheiden twee soorten in de
gestikte of gewatteerde dekens:
a. de dekens, die bestaan uit een
katoenen zak (onder- en bovenkant
gewoonlijk verschillend) gevuld met
watten, kapok of wolpluis. Met doorStikken ui figuren wordt een regelmatig dik vlak verkregen.
b. donzen dekens, die, zooals de
naam aanduidt, zijn gevuld met
dons; de zak is gewoonlijk uit zijde,
satinet of satijn vervaardigd.

De onder a. genoemde soort, die met
katoenen overtrek, moet eerst op
wasch-echtheid worden gekeurd. Dit
doet men op de volgende wijze:
Leg een wit linnen of katoenen lapje,
dat in warm water is natgemaakt en
uitgewrongen op de deken en strijk
het met een warm ijzer op de deken
droog. Zijn onder- en bovenkant verschillend gekleurd, dan moeten beide
kanten worden gekeurd. Heeft de
kleurstof niet op het lapje afgegeven,
dan kunnen we een waschbeurt
wagen. In het andere geval is het
beter, de behandeling van de deken
aan de chemische wasscherij toe te
vertrouwen.
Begin met de deken na te zien,
kapotte delen te verstellen, opengesprongen naden te dichten. Behandel
de 'deken grondig met den stofzuiger,
zet ze daarna een nacht in schoon
lauw water te weken. Bewerk de
deken af en toe met de waschklok.
Transpiratievocht lost in schoon
water op.
Maak een aftreksel van klimopbladeren (15 stuks per L.), breng water
en bladeren aan de kook en laat ze
dan een uur trekken. Me^t in kuip,
teil of bad na, hoeveel emmers sop
voor de deken noodig zijn, wanneer
deze onder water staat. Per emmer
zijn dan 10 x 15 bladeren noodig.
Neem het sop even warm.

Bewerk de deken een paar maal met
de waschklok in schoon koud „water,
nadat ze uit het weekwater genomen
is. Breng ze in het waschsop, behandel de deken met de waschklok gedurende 10 minuten, verleg de defcen
eenige malen, zoodat alles goed geraakt wordt. Herhaal deze bewerking
in een 2e sop van klimopbladeren.
Spoel de deken 3 maal in schoon
water, gebruik de waschklok bij het
spoelen. Doe een scheutje azijn door
het laatste spoelwater, wanneer de
deken veel rood bevat.
Doe de gespoelde deken in een schoon
geschrobde ronde waschmand. Slinger met z'n tweeën het meeste vocht
uit de deken. Hang de deken over
een dubbele waschlijn, over 2 droogstokke'n of over een uitstaand rek.
Beklop de deken eenige malen, zoodat de vulling los komt te zitten. Gebruik daartoe een ronde stok of
rotten. Hang de deken eenige malen
om. zoodat ze niet streeperig opdroogt.
Het kan wel twee dagen duren, voor
de deken goed droog is Gebruik de
deken niet zoolang ze niet kurkdroog is. Ga zoo noodig met een
warm ijzer luchtig over de deken,
nadat er een witte doek over gelegd is.
In plaats van klimopbladeren kan
ossengal gebruik^ worden Het reinigend vermogen is van gal nog groter,
de onaangename lucht maakt wat
langer „buiten hangen" noodzakleijk.
Belde waschmiddelen tasten de vezel
' hoegenaamd niet aan.
Vraag uw slager eenige dagen tevoren
om een versche ossengal Snijd deze
galblaas onder water met een scherp
mes open en laat de gal in het water
loopen. Verdeel deze vloeistof in 2
deelen.
Voeg aan de helft van dit mengsel
zooveel heet en koud water toe, tot
een hoeveelheid lauw sop verkregen
is, waarin de deken „onder" staat.
De verdere behandeling is gelijk aan
die met klimopbladeren. ,
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ENSAID helpt U tijd, geld
en punten besparen!
Dames en mets/es „

maakt nu thuis zelf uw kleding
Zendt onderstaande bon en 30 cent postz.
(4 x 74 cent oi 10- x 3 cents postzegels)
aan
Ensaid-mstituut, Tolsteegsingel 54,
-Utrecht, en wil zenden O een mooi ooek met
100 maten en modellen en 'n gratis apparaat
om U te laten zien hoe gemakfceliik D
speciale machtiging THUIS ZELF alle kleding kunt maken en
vermaken.
oeze zegels worden aan ons Doet de zegels m een envelop met deze bon
lb
la
0
d u a5 c e n
ën gèen bon mzen d en d o c h oi plakt ze OP een briefkaart zoals hiernaast
vermeldt .265"

voorbeeld

BOtt 265

Naam:
Straatnaam:
te ..

(str no.)
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Babbeltje
van Oom Niek
Wn beste neven en nichten.
„Zeg, oude jongen... dat is nu wat
voor jou... jij bent de man dien ik
zoek en dien ik nodig heb!"
Als je zó door een vriend wordt begroet, dan is je eerste gedachte: ben
ik de eerste vandaag — vervolgens
wint je nieuwsgierigheid het van je
wantrouwen en, omdat je het'toch
wel een beetje prettig vindt, dat je
een man bent, dien ze nodig hebben,
vraag je heel voorzichtig, wat er aan
de hand is...«wat je moet doen.
• Zo was het oom Niek tenminste verleden week gegaan, toen hij dien
vriend op straat tegenkwam.
„Misschien heb je al eens gehoord,
dat ik secretaris ben van een commissie, die examens afneemt?" vervolgde de vriend.
Zk knikte. „Ja, dat wist ik. We komen
zo langzamerhand weer in de tijd,
dat het ene deel van Nederland het
andere deel examineert, je zal hetdus wel druk hebben" ging oom Niek
verder en"...
„En nu wou ik vragen, of jij een
handje bij mijn examens zou willen
helpen", viel de vriend mij in de
rede. „We hebben voor het schriftelijk -gedeelte- een paar toezichthouders nodig."
„Voor welke vakken?" vroeg ik een
beetje benauwd.
„Wat komt er dat nu op aan?"
„Maar ik kan toch' niet alles exami-,
neren?" vroeg ik.
' De vriend bleef staan en..', lachte dat
hij schaterde. ,,Je hoeft eigenlijk
helemaal niets te weten — je hoeft
alleen maar met een ernstig en wijs
gezicht door de zaal te lopen, waar
het examen wordt afgenomen — je
hoeft alleen maar op te letten, of er
geen onregelmatigheden gebeuren.
Jouw aanwezigheid moet verhinderen, dat de candidaten met elkaar
zitten te praten of dat ze afkijken.
Je kan je toch wel eens een dagje
van die krant vrij maken?"...
Nu moet je weten, dat Oom Niek
altijd voor een ver anderingetje is te
vinden en het trok hem dan ook wel
aan. eens *een dagje voor schoolmeester te spelen. Ik zei m'n vriend
dan ook. dat hij op mijn medewerking kon rekenen, maar ik was m'n
hele toezegging al gladweg vergeten,
toen er een paar dagen na dat gesprek een deftig-ultziende officiële
brief kwam, waarin werd medegedeeld, dat de examencommissie op
mijn medewerking rekende en... of
Ik daar en daar maar wilde komen.
Ik zeg altijd maar: beloofd is beloofd
en zo trok ik naar dat examengebouw
om er als surveillant op te treden.
Dat surveillant is een deftig woord
voor bewaker — ik moest er voor
waken, dat er niet door de caiididaten gesmokkeld werd. Nu, er waren
heel wat candidaten — zeker wel
duizend Ze zaten allemaal in een
grote zaal aan kleine tafeltjes. Doordat de examencommissie ervoor had
gezorgd, dat er een behoorlijke afstand was tussen die tafeltjes, hadden de surveillanten — want er
waren nog veel meer dames en
heren, die moesten opletten — het
heus niet zo moeilijk.
Je begrijpt niet, dat een duizend
mensen bij elkaar zo rustig kunnen
zijn, als ze moeten werken. Je kon jn
die grote zaal wel een speld horen
vallen, nadat de opgaven waren uitgedeeld. En toen... toen merkte ik
dat vroeger de onderwijzer het toch
niet zo plezierig had, als wij over een
of ander proefwerk zaten te zweten.
En daarom vertel ik m'n neven en
nichten nu eigenlijk deze geschiedenis, omdat het bij jullie wel net zo
zal zijn als bij Oom Niek: je denkt
altijd, dat de man, die maar stilletjes
in de klas zit op te letten of je goed
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werkt, het beste af Is. Nu heb ik
ervaren, dat ik me daarin lelijk heb
vergist. Natuurlijk — ik had óók m'n
taak, maar ik had de grootste moeite,
die taak goed te vervullen, omdat het
werk eigenlijk een beetje overbodig
was. Want al m'n discipelen zaten zo
rustig te werken — geen van hen
dacht er ook maar een ogenblik aan,
oneerlijk te zijn en het gevolg daarvan was, dat de man, die daar, op
moest letten, gruwelijk jaloers was op
degenen, die mochten werken en voor
wie de tijd zo heerlijk snel opschoot.
Daar moet je nu eens bij denken, als
je binnenkort examen moet doen of
proefwerk moet maken: je bent veel
beter af, als je mag werken, dan dat
je erop zou moeten toezien, of een
ander werkt. Van dat examen heb ik
nog wat overgehouden. Je moet
weten, dat een van de heren, die ook
toezicht moest houden, bij Oom Niek
kwam met de mededeling, dat het
werk voor Nederlands nu net een
raadseltje was.
Nu, dat weten jullie wel: van raad^
seltjes heeft Oom Niek verstand —
daar hebben jullie zo langzamerhand
met elkaar wel voor gezorgd. En
daarom geef ik nu, als raadsel, een
paar zinnen uit die
Examenopgave

6. Stad in Zuid-Holland,
7. Landschap in Frankrijk.
8. Grote rivier, die door Roemenië stroomt en in de Zwarte Zee
uitmondt.
9. Streek, die vlak bij Lotharingen
ligt.
10. Rivier in Frankrijk, die in de Atlantische Oceaan uitmondt.

11. Een Noord-Hollands eiland.
Omdat deze raadsels lang niet gemakkelijk zijn, loof ik voor
Elk twee hoofdprijzen

uit. Doe je best en zend je oplossingen zo spoedig mogelijk — in elk geval vóór 28 Mei aan Oom Niek, Postbus 100, Amsterdam-C.
De G-puzzle
uit ons nummer van 24 April heeft
grote moeilijkheden gegeven. Dat
bleek me wel uit het aantal inzen1
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De stippeltjes moet je invullen:
Uw cijfer voor het schriftelijk werk
wor
ook beïnvl .'. door de
meerdere of mindere neth
De loopjongen van die zaak oiitvr
laatst een paar wo
dassen
Het bevr
mij, dat gij die zaak met
di
leverancier no
niet in het
r
ne hebt gebracht.
Zo, dat is dan m'n eerste raadsel. Ik
ben er benieuwd naar, of die meneer
op het examen gelijk had en of ik
er veel oplossingen op krijg. Ik voeg
er nog aan toe, dat je niet op. het
aantal % stippeltjes hoeft te letten.
Son< staan er wel drie stippen, als je
maar één letter hoeft in te vullen.
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DE AVONTUREN
Kareltje als hoiidenredder

G
G
G
G
G

dingen. Ook waren er heel wat raadselneven en -nichten, die anders hoog
van de toren blazen en zeggen: ze
waren weer heel gemakkelijk, Oom
Niek, die ditmaal verstek lieten gaan.
Zo noemen we dat, als, bij de rechtbank, de verdachte wegblijft. Hier
volgt de goede oplossing:
HET AARDRIJKSKUNDE-LIJSTJE
moest er zó uitzien:
Rotterdam - Zuid-Holland; Den Haag
- Zuid-Holland; Winsum - Groningen; Leeuwarden - Friesland; Delft Zuid-Holland; Nijmegen - Gelderland;
Waterlandskerkje - Zeeland; Rotterdam - Zuid-Holland; Terhorne - Friesland; Schiedam - Zuid-Holland; Amsterdam - Noord-Holland; Utrecht Utrecht; Den Haag - Zuid-Holland;
Wemeldinge - Zeeland.
De hoofdprijzen
werden gewonnen door: E. v. d.
Molen, m., 12., Brinkstraat 17, Assen
(voor de G-puzzle) en door Paulus
Johannes Goudriaans, j. 12 j.. Jonge
Arnoldusstraat 54, Zaandam (voor de aardrij kskunde-oplossing).
T r o o s t p r i j z e n werden"toegekend
aan: Gerda Wagemans, m., 12 j..
Scheepersstraat 9, Haarlem; Liesje
IJsendoorn,. m., 11 j., Werninkhofstraat 24, ' Hengelt» O., Arend Jan
Boerman, j., 12 j., Holtentorensweg 9,
Rijssen Ov.; Bernard Damen, j., 12 j.,
Zonderwijk 49,-Veldhoven N.B.
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KARELTJE KRAAN

• Een grappige film. • Beeld van Jan Lutz

Regie en tekst N. J. P. Smitk

Het tweede raadsel
is gemaakt door Inez van Wickevoort
Crommelin te 's-Gravenhage. Dat is
meer geschikt voor de neven en nichten, die goed zijn in aardrijkskunde.
Als onderstaande figuur goed wordt
ingevuld, krijgen we van l—11 een
spreekwoord te lezen:
„Helpt Help! M'n Fikje!"

Hier jij!

'k Zal Fik meteen even' drogen, juftrouw.

D&t kan ik zélf, vindt de hond.

Kom hier, arme jongen... toch geen
spatten in je oogjes?.

Een tevreden drietal,

1
2
3
4
5

\

6
7
8
9

ro
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1. Stad in Drente.
2. Rivier in Frankrijk, die in de
Middellandse Zee uitmondt.
3. Stad in Noord-Brabant.
4. Gebergte in Duitsland.
5. Rivier in Voor-Indië,

ONZE MOESTUIN
D

aar waar men groenten kweekt, ontbreken de boo'
nen nimmer.
Men onderscheidt voornamelijk -twee groepen en wel de
snijboonen en de spercieboonen; de laatste treft men
ook aan onder den naam van slaboonen, heereboonen enz.
De cultuur van' de snij- en spercieboonen is vrijwel gelijk, daarom komt het ons gewenscht voor ze niet afzonderlijk te behandelen.
Boonen kan men in twee groepen indeelen, namelijk de
stok- en de stamboonen. Bij de teelt van stam- of struikboonen heeft men geen stokken of* rijshout noodig
Daar staat echter tegenover, dat de opbrengst van de
stokboonen over het algemeen veel grooter is. Bovendien
zijn snijboonen minder geschikt om als struikvorm gekweekt te worden, de meeste boonen groeien doordat ze
op den grond liggen, heel spoedig krom, handelswaarde
hebben ze dan over het algemeen heel weinig. In volkstuinen zijn ze -echter wel geschikt, temeer daar ze wel
iets vroeger zijn dan de stokboonen. Wil men echter snijboonen voor den inmaak kweeken, dan moet men daar
liever de stokboonen voor nemen.
Begint men met de cultuur van de verschillende groentensoorten liefst zoo vroeg mogelijk, met het zaaien van
boonen behoeft men zich niet te haasten Boonen komen
alleen goed tot ontwikkeling indien het voldoende warm
is. Met het leggen van boonen kan nu begonnen worden,
meestal worden de meeste in de tweede helft van Mei
pas gelegd. Men kan er mee doorgaarl tot begin Juni,
zaait men later, dan behoeft men doorgaans geen grooten oogst meer te verwachten. Boonen groeien het best
in een lossen, veenachtigeh grond. Men bereikt het meest
succes met stalmest. Verschen koemest mogen we echter
in geen geval gebruiken,1 grond die het vorig jaar awaar
bemest is, dus over voldoende oude kracht beschikt, -is
voor de teelt van boonen het meest geschikt.
Nogmaals, denk er om, boonen verdragen absoluut geen
vorst. In tegenstelling met de snijboonen kan men met
het leggen van s-tamspercieboonen tot in de tweede helft
van Juli doorgaan. Boonen mogen niet -te diep gelegd
worden, zoo ongeveer vier tot vijf centimeter diep. Op
natte, zware gronden, legt men ze liever nog iets hoo-

A/ogmaa/s; „De prikken levend
houden"
\
Naar aanleiding van hetgeen wij in No. 9 van „Arbeid"
schreven over de herkomst van de -zegswijze: „De prikken levend houden'', ontvingen wij eeri uitvoerig schrij-_
ven van den heer J. Kooijmah te Amsterdam, die zoo
vriendelijk was. aan de door ons verstrekte gegevens, nog
eenige bijzonderheden toe te voegen. Tegelijkertijd merkte
de heer K. op, dat men een plaats als Vlaardingen. met
aijn circa 37.000 inwoners, toch geen dorp kan noemen.
Wij hadden n.l. gerept van „visschersdorpen, als Scheveningen. Katwijk, Vlaardingen e.a.". Ook Scheveningen
mag zeker niet meer als dorp vermeld worden en ook
de Katwijkers zouden allicht tegen die benaming protesteeren, maar de aanduiding „visschersdorp' was ons op
een onbewaakt oogenblik uit de pen gevloeid.
Voorts schreef de heer K., dat „de prik is een visch, die
het meest gelijkt op een aal of een paling". Wij hadden
geschreven, dat de prik een vischachtig dier is, ttat tot de
krombekken behoort. Deze omschrijving klopt met hetgeen hierover te vinden is in het Verklarend Handwoordenboek der Nederlandsche taal van Koenen-Endepols. Inderdaad kan men prikken geen eigenlijke visschen noemen. Wel nemen wij gaarne nota van hetgeen de heer
K. zegt over het uiterlijk van de prikken, n.l. dat zij
het meest gelijken op een aal of een paling, want nadat
de bijzonderheden over de herkomst van de bovenvermelde zegswijze in „Arbeid" waren afgedrukt, zagen wij
een afbeelding van een prik of negenoog, en daaruit
bleek ons, dat er inderdaad veel gelijkenis met een aal
valt waar te nemen.
De heer K. te Amsteröam schrijft over de bakken, waarin
de prikken levend gehouden moeten worden, dat zij „ter
visscherij voorwerpen van de aanhoudendp zorg der bemanning waren. De „binnenruimte van deze bakken was
verdeeld in een aantal kleine hokjes, gevormd door even
zoovele schuifplankjes met gaatjes, waar het water door
kon. Bij jstil weer werden de plankjes weggenomen en
dan werd, met behulp van stokken, „plosrijsjes" genaamd, het water in den bak in beweging gehouden, om
te voorkomen, dat de prik zich, naar zijn natuur, te vast
zoog aan de houten wanden, wat den dood tengevolge had.
Bij ruw weer werden de plankjes in den bak gezet, daar
het water door het slingeren van het schip, uit den bak
zou kunnen slaan. Bovendien zou Ren te sterke schommeling van het water eveneens den dood van deze beestjes tengevolge kunnen hebben. Want de prikken moesten zich heel licht vastzuigen aan den rand; 'raakten zij
los, dan was dit even erg, als dat zij zich te vast zogen.
Er moest dus beweging in het water zijn, niet te veel
en niet te weinig.
De prik werd in stukjes gesneden, nadat hij eerst door
den z.g. „prikkenbi.Her" met de tanden was doodgebeten.
Hierna werden de. stukjes vleesch aan de haken geslagen. Dat doodbijten. moest het kronkelen van de prik
voorkomen. Als de prikken niet dood waren en ze zouden kronkelen bij het in stukken snijden, dan zou de
schipper — dus vertelt de heer K verder — niet lang
in het bezit van zijn' vingertoppen blijven, want in korte
tijd moesten enkele duizenden aasjes gesneden. Naderhand .werden de prikken doodgeslagen, wat wel een
betere oplossing was van het geva;
De prikkenbak moest dus altijd maar in beweging gehouden worden, anders zogen de prikken zich te vast aan
oen wand en ook dan gingen ze dood. „Je moet de prikkm levend houden", zeiden de Vlaardingers tegen den
man, die het water in den prikkenbak in voortdurende
beweging bracht, en ze zeggen het nog, als z» bedoelen:
-Houdt maar vol, geeft den moed niet op!" (De lezer zal
zich herinneren, dat wij geschreven hadden, dat de zegswijze in figuurlijken zin beteekende; dat men het hoofd

ger.' Bij het leggen van boonen gebeurt het meermalen,
dat de bovengrond droog is, dezen drogen bovengrond,
schuift men met de hand weg, om ze daarna in de
vochtige aarde te leggen.
Hei leggen van boonen gebeurt op verschillende manieren. Ik zou zeggen, legt u ze op rijen, op een ouderlingen
afstand van ongeveer veertig- centimeter. Men maakt als
het ware vijf centimeter diepe -putjes en legt daarin
telkens vier boonen, bij snijboonen kunt u er beter drie
leggen. Eind Juli, begin Augustus kan met het oogsten
begonnen worden. Boonen worden spoedig te dik of te
stug, daarom verdient het aanbeveling er om den anderen
dag de góéde even af te plukken.
Bij stoksnij- en stokspercieboonen komen de rijen op een
ouderlingen afstand van een meter, dichter mogen ze in
geen geval bij elkaar komen. Tusschen de rijen kan sla,
spinazie, raapstelen of radijs gezaaid worden, in ieder
geval een groentensoort die weg is zoodra de boonen
een behoorlijke lengte beginnen te krijgen De boonen
legt men in een boogje om den stok heen, zoo ongeveer
tien centimeter van de stokken af en om eiken stok vijf
boonen. Er blijven altijd een paar boonen weg, daarom
legt men er een aantal in een zoogenaamd nestje bij
elkaar, deze kunnen dan dienen om dé wegblijvers te
vervangen. Denkt u er om. dit nestje komt niet bij de
stokken, doch aan het einde van het bed. op een apart
hoekje. Gaat alles normaal, dan moeten de jonge plantjes na een dag of tien te voorschijn komen is dit niet
het geval, dan zijn ze allicht verrot en moet men ze
over leggen. Zoodra de eerste rankjes verschijnen, binden
we die voorzichtig met een los bandje om de stokken
vast Denkt u er echter om: boonen zijn linkswindend,
tracht ze dus niet rechts om de stokken heen te draaien,
ze zullen zi.ch dan steeds weer loswerken.
Voor bruine en andere droge boonen heeft u geen stokken noodig. Die zullen ook dit jaar veel gezaaid worden.
Men kan er een aardige opbrengst van verwachten. De
cultuur is die van de slaboonen. Mocht u echter nog iets
te vragen hebben op het gebied van uw moestuin, of
bloementuin, wij zijn gaarne bereid u te helpen. Een
brief aan de Redactie van Arbeid en wij geven u uitvoerig advies.

Wilt U een

succesrijk
" spreker

worden?

.Evenals ik een vat beoordeel naai 'i.in
geluid öl het gebarsten is of niet 'oo
beoordeel ik de menschen naar n tin
gesprek en oesluit daaruit ot ik mei
een gek ol mer een wi.r/e te doen -'eb 1 '
DEMOSTIJENES

DE BEKWAAMHEID

VRIJMOEDIG EN
OVERTUIGEND
TE SPREKEN
heeft menige schitterende
loopbaan geopend.
Waarom Kan fle eene mensen een gehoor „onderste boven praten", terwijl
een ander weinig ot geen indruk maakt?
Waarom Kan dikwijls Iemand met veel
minder Handigheden de veelbegeerde
positie veroveren, terwijl anderen, die
er meer recht op hebben, bulten blijven
staan? Wat telt. 1=

niet alleen WAT ge
te zeggen hebt, doch

HOE gei het zegt.

Eee sonnet •
De werker zwoegt en zweet bij de 'arbeid,
al zijn dagen,
slechts om het schamel loon voor schaarsche
daagsche kost.
Jaar in, jaar uit, is hij op zijn zoo zware post,
zijn plicht vervullend, zonder .omzien,
zonder klagen.
Want béter kan de zuurste arbeid hij verdragen,
— 't zij dat hij steenen sjouwt of voor zijn
studie vost —
dan het rampzalig niets-doen.... Daarvan
eerst verlost,
doortintelt hem 't gevoel van 't wonderst
welbehagen.
Maar méé toch heeft hij recht op méér dan
werk alléén,
wat kaar'ge kost, wat kleeren en een
simpel dak,
voor al dezijnen en zichzelven, als tot heden.
Naar 't méérd're zag hij uit, vergeefs, door
de'eeuwen heen,
doch men onthield het hem, alsof 't vanzelf
zoo sprak,
dat and'ren, door zijn zweet, langs
welvaartswegen treden.
Herman J. Haijemaije. (Sr.)
maar boven water moest j trachten te houden, hetgeen
dus hetzelfde beteekent, als de heer K thans schrijft).
We hadden ook nog gezegd, dat er in Vlaardingen oen
Prikkengat is, waarvan' de heer K. ons thans schrijft,
dat, .het den naam droeg van Prikkenwater, en niet van
Prikkengat (Vermoedelijk is het den heer K. ontgaan,
dat wij schreven, dat het betrokken haventje, in den
volksmond het Prikkengat werd genoemd.)
Uit het schrijven van den heer K vernamen we nog,
dat bedoeld haventje in 1911 gedempt werd en dat op
de betrokken plaats thans het Hahdelsgebouw staat.
Met betrekking tot het vorenbedoelde Prikkenwater te
Vlaardingen geeft de heer K. ons nog een belangwekkende historische bijzonderheid, welke wij den lezers
niet willen onthouden:
;
Rond 1660 leden de reeders van de Hoek-vaart aanmerkelijke schade door het sterven van de prikken De regeering van deze stad besloot toentertijd om; de reeders een
veilige plaats voor hun prikken te bezorgen. Zij liet het
buitenland der stad bedijken en binnendijks werd het
Prikkemvater gegraven Er werd een sluis aangebracht,
teneinde het water te kunnen ververschen. Tot dekking
van het onderhoud werd een jaarlijksche; belasting ingevoerd. In het begin van deze eeuw had de aanvoer van
kabeljauw meer en meer plaats in Ijmuiden. Men voorzag zich daar ook meer en meer van aas. zoodat het
Prikkenwater voor Vlaardingen niet meer van belang
was. Daarom werd het dan ook in 1911 gedempt."
Tot zoover het schrijven wan den heer J Kooijman te
Amsterdam, wien wij dank zeggen voor de ons verstrekte
bijsonderheden inzake „het levend houden van.de prikken".

Wat zoudt U doen?
Als O wist. dat ge positieverbetering
verdlendet en zeker wildet zijn die te
krijgen? Als O plotseling werdt geroepen om een gezelschap toe te spreken?
Als O een groot idee haat en de omstandigheden tegen O waren? Als U een
bijzonder lastig geval hadt goed te
maken? Als ü een opgewonden cliënt
tot bedaren moest brengen ol anders
zijn klandizie zoudt verliezen? Als V
een mooie betrekking wildet veroveren
en U tegenover scherpe mededinging
zoudt bevinden? Bedenk ND. van tevoren:

Beter spreken doet
meer ZIJN!
Wij-leeren U, hoe o ^e juiste
woorden op net luiste oogenblik op
doeltreffende wijze Kunt spreken. W u
leeren O. noe overtuigingskracht In uw
woorden te leggen: noe verlegenheid te
overwinnen' noe uw denkvermogen en
ultbeeldlngskracht te beheerschen en
zonder voorbereiding met het meeste
effect te benutten

Zend onderstaand en BON, voorzien van
Uw naam en adres. 6ais BRIEF ian de
adm. van DALMEUEK S CURSUSSKN.
Koninginneweg I8ü Amsterdam £ en
de toelichtende orochurea. die O veel
duidelijk zullen maken worden O zonder verplichting r.oege
bangs de n.nen uitknippen
Arb ab-42
Na invulling iletsi met lt> et in postzegels zenden aan net bureau van
DALMEUER'S CURSUSSEN Aid AKB.
55. Koninginneweg 182. Amsterdam-Z.
om Kosteloos
te ontvangen
net programma
van len
er posi
ü
«even pursus
in V R I J SPKKKK.N I.OülSClI OKMvKN
EN PRACTISCHÈ i.KVK\«KI'NST. nismede eenige interessante nrocnures ter
versterking uwer *

°

-~

PERSOONLIJKHEID
Naam en volloli!! inln-s In ilrnklettcrs.
/Aanvragen kunnen ook per briel
geschieden, indien tt dit blad niet
wilt beschadigen,)

No. 6

l Dam-fabriek

P. Kleute Jr.. Den Haag.
Zwart

Uitsiaqen Maart-wedstrijd
In vraagstuk no. \ van klasse A is
nog de volgende bij-oplossing gevonden. Wit 27—22. 39x10. 44—40 en hoev
Swart ook slaat, wit "heeft steeds
winnend voordeel.
De prijswinnaars zijn in klasse A:
D S. Habing. Nieuwstraat A 151,
Kantens (Gron.).
P. L. Terpstra, No. 68. Hijum (Fr.).
H. W Roos, Langstraat 193, Eindhoven.
R. Bergsma, No. 172. Wartena (Fr.).
Tevens goede oplossingen ontvangen
van de volgende inzenders: J. Siegerist te Haarlem; 3. Bijlstra te
Rasquert; H. J. Schmidt te Zutphen;
P. Meijers.te Vlissingen; J. v. d. Doe
te • Rotterdam; Joh. Slippens té
Leeuwarden; A. Corstanje te Goes;
J. Tillema te Musselkanaal; E. Miske
te Middelstum.
In klasse B zijn de prijzen gewonnen
door:
L. Jonkman, Hammerweg l A, Ommen
D. F. Tits, Singel 180 boven-, Vlissingen.
J. v. d. Meer, Laarweg 66. Bennelcom
P, Jansen, No. 11, Hoek (Zld.).
Tevens goede oplossingen ontvangen
van de volgende inzenders: P. W.
Morra. E. A. Posthoorn. C. J. den
Dekker, J. P. la Rivière, A. M. v. d."
Starre, J. C. v. d. Starre te Rotterdam; W. Schuafsma te Workum; I.
Piek te Heemstede; G. Maertzdorf te
Schaesberg; H. Broer te Leiden; L.
J. Dieleman te Hoek; J. Mast te
Beets; L. Sap te Hilversum; G. J. Otter te Wyckel; H. P. Bosch te Kampen; J. de- Smet te Hsendijkè; Chr.
v. d. Wal te Middelstum; 3. Wijnbergen te Deventer; P. M. Pot te Amr
sterdam; 3. L. Stroóband te Den
Haag; G. Dam te Akkrum; I. R.
Braaksma te Morra; 3. de Ruyter, P.
J. v. d. Bulck te Terneuzen; A. W. v.
Relois te Breskens; Dirk van Schalk
te Doodewaard; 3. v. d. Berge te
Apeldoorn; Gerrit Vis te OudeioeteTing; f. Groot te Enkhuizen.

Wit.
Zwart: 14 sch. op 4, 5, 7, 9, 10. 15,

21, 22. 26. 27, 28, 32. 36 en 40.'
Wit: 14 Sdh. op 13, 24, 25 29. 30, 34,
38, 41, 42, 43, 45,. 47. 48 en 49.
Klasse B

No. 5
' H. Boersma, Opende.
Zwart .

''w ^ « w?

''SSSSSj'-

'SSSfSf•

'SSS/SS

'SSSSJS.

'-:

Wit
Zwart: 10 sch. op 2, 7, 8, 9, 14, 17, 18,

20, 24 en 28.
Wit: 10 sch. op 25', 26, 29, 31, 34, 37,
39, 42, 44 en 47.
,

Coulant

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING

No. 6

J. Stodel, Amsterdam

'

'•

'

,

RÜNSTRAAT 28

DEN HAAG

.

Smit

Zwart

Klasse A

No. 5
P. Kleute Jr., Den Haag

W

Zwart

N.V,V./ec/en/
, "'

't

Hebt ge de vragenlijst van het

Wit

Nederlandsche Arbeidsfront
reeds ingeleverd?

Zwart: 6 sch. op 9," 19, 22, 23, 26 en

29:
Wit: 6 sch. op 25, 31, 32, 39, 43 en 47.

Wit
Zwart: 9 sch. op 7, 16, 17, 18, 19, 22,

13, 36 en 39.
Wit: 9 sch. op 25, 26, 32, 35, 37, 42,
46, 47 en 48.

Voor alle vraagstukken geldt: .„Wzt
begint en wint."
Oplossingen voor den nieuwen wedstrijd worden ingewacht tot uiterlijk
15 Juni.
CORRESPONDENTIE.
V, v. d. M. te B. i—Deze eindstand is
zeer zeker gewonnen.

Zoo neen, doet het dan dadelijk! Uw rechten
op werkloosheids- en andere ondersteuningen
gaan teloor, als ge hierin nttfatig blijft!

Denkt om Uw gezinsbelang

Het houden en telen van konijnen
•
H

et is nu de tijd. dat dg meeste konijnen jongen hebben en liet* komt er nu op aan de iongen zoo gezond
eri voorspoedig mogelijk groot te krijgen.
Daarvoor gelden allereerst twee algemeene regelen, waarop wij reeds meer de aandacht vestigden, doch waarop bij
de konijnenteelt' nooit ie veel nadruk kan worden gelee/d.
De eerste is» laat liet aantal jongen dat door het moederdier moet worden grootgebracht, nooit te groot zijn,
en de tweede luidt: neem de jonge dieren niet te vroeg
van de moeder af. Het is niet gewenscht, dat de voedster
meer. dan 6 tot 8 jongen heeft. Onderzoekingen in.Duitschïand hebben uitgewezen, dat nesten met 5 jongen, een
hall jaar oud, meer vleesch opleverden dan nesten met
9 jongen: Wie dan ook meer dan 8 jongen bij zijn
voedster krijgt, make de meerderen dood; nog beter is
6. En loie jonge 'konijnen koopt, doet verstandig uit een
Iclein nest te koopen. en dan moeten de jongen nooAtakelijk tot 7 a S weken bij de moeder blijven.
Wordt aan den eersten regel de hand gehouden, dan blijven de jongen tot 3 weken in het nest, daar het •moederdier dan als regel voldoende melk geeft om de jongen
te voeden. Men kan dat bevorderen door, als het moge-

lijk is, de voedster dagelijks een paar kopjes ohdermelk
te geven. Deze onderinelk vèrwarme men zoo, dat ze
warm aanvoelt. Vooral als men geen groenvdeders heeft,
is deze'gift' van ondermelk noodzakelijk, daar de mélkvorming door gebrek aan vocht wordt gestoord, met het
gevolg, dat er van het nest niets terecht komt.
Komen ^,e jongen vóór dat ze drie weken oud 'zijn- ui/f
het. nest,'" dan blijkt daaruit, dat het moederdier te weinig melk heelt en de honger de jonge diertjes''dringt 'het
tekort door vast voedsel aan te vutten.' Geufénsclit is
dat niet. Men doet dan verstandig, de gift van. ondermelk wat cfroöter 'te maken.
Zijn de jongen- drie weken oud, dan beginnen ze zelf :te
weten. Het is duidelijk, dat dit voor'de diertjes een
groote verandering is; aan de verteringsorganen worden
heel andere eischen gesteld.
Zoolang de jongen zich voedden met moedermelk had
de omzetting door spijsverteringssappen plaats. Worden
vaste voedsels opgenomen, dan geschiedt zulks door de
bacteriën, die een steeds grootere rol gaan spelen, naarmate meer vaste voeders yorden opgenomen. De verte-

ring van het v.oedsel heeft nu een heel ander verloop
en het is duidelijk, dat maag en darmen daaraan moeten wennen, zich daarbij moeten aanpassen. Bij de jonge
dieren is de darmwand zeer gevoelig, terwijl de diertjes
uiteraard nog weinig, wëerstana bezitten.
Wordt in deze periode een verkeerde voeding gegeven,
dan kan dat voor hen de noodlottigste gevolgen hebben.
Daarom -móet de overgang van melk naar vast voedsel
• geleidelijk plaats vinden én mag hij nooit plotseling geschieden. Daarom is het zoo absoluut mis de jongen heel
vroeg van de moeder te nemen. Ze moeten minstens drie
weken tijd hebben om ziah bij het nuttigen van vaste
voeders'aan te passen Geeft men hun zulk een periode
van geleidelijke aanpassing niet, dan blijven ongelukken
meestal niet uit. In zulk een periode kan de bacteriënflora die in het darmkanaal aanwezig is, zich voldoende
•ontwikkelen. Eerst als zulks heeft plaats gevonden, kunnen de jonge dieren van de moeder worden genomen;
de bacteriën zijn dan *in voldoende hoeveelheid aanloezig en bestaan uit de noodige verscheidenheid van
soorten, om het vaste voedsel te kunnen omzetten.
Deze vaste
voeders voor jonge konijnen moeten licht verteerbaar1 zijn, terwijl er voor gezorgd moet worden, dat
ze van goede kwaliteit zijn.
Voederspecialisten bevelen daarvoor aan goed hooi en
versch groen in gelijke -hoeveelheden.
.
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