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VRIJE VERKENNINGEN
Wanneer wij over de „schoonheid van de arbeid" horen spreken, dan

is onze eerste reactie meestal een terugkeer naar een ver verleden, -
waarin de handwerksman nog de scheppingsvreugde van het geheel

door hem zelf vervaardigde schone werkstuk kende. Die tijd is voorbij en
wij geloven niet, dat pogingen om hem nieuw leven in te blazen, veel kans
op welslagen hebben. Waarmede natuurlijk niet gezegd wil zijn, dat iedere
bezinning op verouderde arbeidsvormen waardeloos zou zijn. Integendeel,
wij kunnen, door bestudering van het schone gebruiksvoorwerp uit het
verleden, zeker heel wat opsteken, waarmede wij ons voordeel kunnen
doen voor heden en toekomst. Slechts dienen wij ons er voor te hoeden,
dat de genegenheid voor het oude ambacht niet omslaat in een conserva-
tisme, dat niet meer past in onze moderne tijd, terwijl men zich uiteraard
al evenzeer dient te hoeden voor het bedrijven van een cultus, die slechts
aan een kleine groep minnaars van oude schoonheid bevrediging zou ver-
mogen te schenken, terwijl zij aan het volk in zijn brede geledingen onher-
roepelijk voorbij zou gaan, wegens gebrek aan aansluiting bij de maat-
schappelijke gegevens van onze tijd.
Met dit al is het herwinnen van de vaak verloren gegane schoonheid van
de arbeid een zaak van groot volksbelang, waaraan ook in deze tijd, on-
danks de moeilijkheden, waaraan het bedrijfsleven het hoofd heeft te
bieden, grondige aandacht dient te worden geschonken. Vandaar, dat de
werkgemeenschap „Vreugde en Arbeid" voor dit doel een afzonderlijke
afdeling in het leven heeft geroepen. De taak, die deze afdeling wacht, is
een bijzonder veelzijdige. Dit vloeit uit twee natuurlijke gegevens voort r de
veelkantigheid van het maatschappelijk leven en de verscheidenheid cler
problemen, die zich, met betrekking tot ons onderwerp-, in iedere afzonder-
lijke bedrijfsvorm openbaart.
Bepalen wij onze gedachten allereerst een wijle tot fabriekten werkplaats,
dan zien wij, dat zich hier reeds aanstonds een reeks van problemen voor-
doet. Deze concentreren zich alle op één vraag: hoe kunnen wij den
arbeider, die is opgenomen in het vaak daverende en bijkans altoos snelle
rhyrhme van het moderne industriële productieproces, waarvan veelal
slechts een bescheiden onderdeel aan zijn zorgen is toevertrouwd, iets doen
ervaren van "de schoonheid der menselijke scheppingskracht? Hoe kunnen
wij hem de vreugde van de arbeid tot een bewuste werkelijkheid maken en
hem het besef schenken een levend deel te zijn van een door gemeen-
schapszin geadeld voortbrengingsproces? Wanneer wij ons het beeld voor
ogen roepen van zo menige fabriek en werkplaats, dan kan het wel niet
anders of onze eerste indruk moet zijn, dat hier een soort monnikenwerk
van ons wordt verlangd. Want, met volledige erkenning van de waarde van
de bescherming, die de arbeider in ons bedrijfsleven, dank zij een ganse
reeks van sociaal-hygiënische voorzieningen geniet, moet toch ook worden
gezegd, dat tussen de hedendaagse arbeidswerkelijkheid en het ideaal van
schoonheid in de arbeid een wijde klove gaapt.
Dit niet te loochenen feit behoort echter veeleer een prikkel te zijn om de
hand aan de ploeg te slaan dan om mismoedig van het ondernemen van
verbeteringsarbeid af te zien. Slechts moeten wij begrijpen, dat ook op dit
gebied de zegswijze, dat Keulen en Aken niet op één dag zijn gebouwd,
gelding bezit. Met het inplanten van een nieuwe geest in het bedrijfsleven
zal dan ook stelselmatig moeten worden gestreefd naar een verbetering van
de omgeving, waarin wordt gewerkt. Dit kan reeds met betrekkelijk een-
voudige middelen worden aangevat. Wij denken aan het vermijden van
onnodige rommel in fabriek en werkplaats, waardoor het aanzien van de
arbeidsomgeving reeds dadelijk verbetering ondergaat. Dan aan het bevor-
deren- van een goede belichting en luchtverversing, alsook aan het ver-
mijden van stoffigheid. Hier ligt reeds een rijk arbeidsveld, waarbij het
vraagstuk van de materiaalschaarste misschien eens zo nu en dan om de
hoek zal komen kijken, doch waarop niettemin toch zeer veel te doen valt,
zonder dat de beletselen van de oorlogstoestand een spaak in het wiel
behoeven te steken. Veel hangt af van de goede wil en de gerede samen-
werking tussen werkgever en werknemer.
Andere mogelijkheden tot het geven van een beter voorkomen aan de
bedrijven liggen in het toepassen van lichte, opwekkende kleuren, het
aanbrengen van wandschilderingen en kernachtige spreuken, het plaatsen
van foto's en bloemen en planten. Met betrekkelijk eenvoudige middelen
valt hier heel wat te bereiken en kan aan het vertrek, waarin de arbeider
een groot deel van zijn leven doorbrengt, een gans andere atmosfeer wor-
den verleend.
Een volgend punt betreft het scheppen van goede kleed- en wasgelegen-
heden, aangename schaftlokalen en wat dies meer zij. Als de fabriek een
eigen ontspanningsgelegenheid bezit, bij voorkeur aangevuld door het aan-
leggen van een goed ingericht sportterrein, dan groeit hieruit vanzelf bij,
den werker het besef, dat hij in waarheid deel uitmaakt van een arbeuls-
gemeenschap. Hij gaat 's ochtends naar het bedrijf met iets meer in het
hart dan het blote besef, dat hij een bepaalde arbeidsprestatie heeft te
verrichten. De plaats, waar de dagtaak wordt verricht, verandert hiermede

van karakter. Zij gaat voor den arbeider iets eigens krijgen. Zij groeit u'
tot een sociale gemeenschap, waarin zeer zeker arbeid voor loon worö
verricht, doch waar tevens wordt deelgenomen aan een op het algem«e*
welzijn gericht voortbrengingsproces, in een milieu van werkers, die zicB

door een hechte kameraadschap verbonden voelen. Hier kunnen bindingen
worden gelegd, die de oude smaad der loonslavernij uitwissen en een v&'
nieuwde arbeidsgeest geboren doen worden.
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Wij spraken tot dusver uitsluitend over fabriek en werkplaats. Dit *"
natuurlijk niet zeggen, dat degenen, die de verzorging van de afdefSa
„Schoonheid van de Arbeid" voor hun rekening hebben genomen, zich to'
het industriële leven zouden beperken. Ook op het gebied van de landbou*
en de handel, in de scheepvaart en in de bouwondernemingen valt in J'1

verband nog veel baanbrekende arbeid te verrichten. Het gaat er immer*
om het geheel van de volksgemeenschap in dit streven te betrekken e°
het ligt in de rede, dat men dan niet bij enkele groepen wil blijven stilsta*^
Trouwens het probleem heeft nog een ander aspect. Want het is niet v&'
doende, dat de waarde van het schoonheidsbesef tot het werk in de ondef'
neming doordringt, ook in zijn huis moet de arbeider in waarheid Jee'
hebben aan de mogelijkheden, die techniek en cultuur op het gebied van
de volkshuisvesting scheppen. Dit is inderdaad geen nieuwe gedachte. B')
de arbeiderswoningbouw is er bij voortduring naar gestreefd het peil det

huisvesting omhoog te voeren. Daarbij zijn zeker misslagen begaan — "e

zogenaamde „gevelarchitectuur", waarbij een kloeke gevel een ondoe''
matige woonruimte verbergt, is hiervan een voorbeeld — maar, over »e

gehele linie genomen, zijn inderdaad op het gebied van de volkshuisvesting
uitkomsten bereikt, die met ere kunnen worden genoemd. Dit neemt nie'
weg, dat er nog veel te wensen overblijft. Opruiming van de tienduizenden
krotwoningen, die in ons rijke land reeds lang hadden behoren te i$P
vervangen, samen met de ontruiming van talloze woningen in stad en laO«
die niet als „krot" kunnen worden beschouwd, maar niettemin toch tefl
enen male onvoldoende zijn — ziedaar een tweetal punten, waarvan of
verwezenlijking tot de eerste begeerlijkheden behoort, zodra zich wede'
normale bouwmogelijkheden voordoen. In afwachting hiervan kan intussen
heel wat voorbereidend werk worden verricht. De geesten moeten rijp
worden gemaakt voor het besef, dat het hier om urgente vraagstukken
gaat, terwijl ook bezinning nodig is over de wijze, waarop deze vraag'
stukken snel en doelmatig tot oplossing kunnen worden gebracht. Dit 's

geen kleine opgave, want de verwezenlijking van een zo goed en zo doe''
matig mogelijke huisvesting van den arbeider stelt een hele reeks van
vraagstukken aan de orde. Zo zal het, bijvoorbeeld, met de bandeloze eiöe°
bouw van het verleden voor goed uit moeten zijn. Ook hier moet een diep"
gaande en omvattende ordening plaats vinden, opdat wij behoed worden
voor dingen als in Amsterdam zijn voorgekomen, waar wij in de laatst6

tientallen van jaren, naast heel wat goeds, in West en Oost ook straten
hebben zien verrijzen, waarover de tijd reeds nu zijn vonnis heeft gestrekefl'

Ten slotte: de woninginrich'ting. Het is een vloek van het moderne massa'
product, dat het den arbeider verleid heeft tot het aanschaffen van allerle1

goedkope namaak van meubelen en huisversiering, die voorheen allee"
binnen het bereik der meer welgestelden lagen. Niet alleen is hiermeoe

veel overgenomen, dat op zich zelf reeds afschuwelijk lelijk was, m*»af

bovendien heeft men in de arbeiderswoning allerlei voorwerpen geplaatst)
die daarin niet thuis behoren en het verkrijgen van een harmonisch &
stemmingsvol geheel verijdelden. Door inrichting van modelwoning^0'
populaire artikelen en cursussen heeft men getracht deze aanslagen op ®
volkssmaak af te weren. Een loffelijk streven, dat echter, ten overstak
van de hier werkende psychologische factoren en ook in verband met o
macht van de kapitalistische productie, slechts betrekkelijk weinig resulta»
heeft opgeleverd. Anders kan het worden, indien in de toekomst dit belang'
rijke punt van twee zijden wordt aangevat. Enerzijds doordat de zin vaö
den arbeider voor het schone kunst- en gebruiksvoorwerp wordt versterk"
anderzijds doordat ook de fabriekmatige voortbrenging van massa-artike'
len zich leert instellen op het aan de markt brengen van voorwerpen, &e

goedkoop zijn en toch tegelijk aan bepaalde eisen van aesthetica beau1'
woorden.
Hiermede hebben wij in grote lijnen en nog slechts zeer onvolledig »e

veelzijdige arbeidsveld geschetst, waarop de nieuwe afdeling „Schoonhe>
van de Arbeid" van de werkgemeenschap „Vreugde en Arbeid" zich za

kunnen gaan bewegen. Ook zonder veel verdere woorden is het wel o"
delijk, dat hier een geweldig gebied op ontginning wacht.

Hoofdredacteur van het algemeen gedeelte van „Arbeid" is.' G. van Overbef
Amsterdam. Voor de inhoud der inlegbladen zijn verantwoordelijk de dtiaf0"
vermelde redacteuren. ,
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C r was eens. . . . een grote lege zolder
r" boven een grote lelijke school in een
knsehedese straat. Die straat heette
penstraat en de school heette B 3.
Zakelijker, nuchterder en killer kon het
*' niet. Wie door de Molenstraat kwam,
^ag twee lelijke brandtrappen omhoog
°pen. Langs de bovenste was de zolder
* bereiken. „Maar daar komt natuur»

^J* niemand", dacht de voorbijganger.
^le spookt er nu rond op de'lege zol»
r?T van een school?
"Haar B 3 was geen gewone school. Het

as de school van meester Sambeek en
feester Sambeek was geen gewone
'eester Sinds zijn prille' jeugd

^''erf meester Sambeek dagelijks door
pst/Twenthe en van elke tocht kwam

1J thuis met minstens één merkwaardig
oorwerp. soms met een hele zak vol!

Want meester Sambeek voelde een grote
en diepe liefde voor het land, waar hij
woonde -en in de bodem zocht hij naar
sporen van een ver verleden, zoals hij
ook in de levende natuur om zich heen
naar bijzondere dingen speurde.
Twenthe en .de Gelderse Achterhoek
zijn bijzonder rijke en belangwekkende
gebieden, zowel voor den plant» en dier»
kundige als voor den kenner van de
aarde en de stenen, die in haar boven»
ste lagen de heugenis bewaren aan de
prille tijdperken, toen ons land nog
onder een ijskorst zat en gletschers hier
hun weg zochten, met bekraste stenen
hun weg tekenend. Precies zoals Klein
Duimpje eens zijn spoor maakte met
broodkruimels. Minstens even ijverig als
de vogels, die de kruimels zochten,
zoeken de steenkundigen thans naar de

HOE MEESTER SAMBEEK'S MUSEUM GROEIDE
stenen, die ons vertellen, wat hier eens
was: „eeuwig" ijs, dat niet eeuwig bleek,
zeeën, die opgedroogd zijn, aardlagen,
die uit diepten .zijn opgerezen en ge»
plooid werden tot merkwaardige vor»
mingen.
Zo kwam meester Sambeek de ene dag
thuis met een grote kei, die hij diep uit
de aarde had gedolven, maar die eens,
duizenden jaren lang, aan de opper»
vlakte had moeten liggen, want de wind,
alleen maar de schrale wind over de e.en»
zame velden, had er een bepaalde her»
kenbare vorm aan gegeven. En de andere
dag kwam hij thuis met 700 walviswer»
vels, die hij ergens bij Eibergen had ge»
vonden. Alleen het verslepen van die
natgeregende vracht was voor den man.

die met noeste vlijt verzamelde in elk
vrij uur, dat zijn werk hem liet, een
zwaar karwei.
De verzameling groeide zienderogen.
Meester Sambeek kon haar thuis niet
bergen en toen dacht hij aan de lege
zolder van zijn school. In een hoekje
begon hij te stapelen. In laden en kasten,
op tatels en in kisten. En het groeide.
Velen, die van zijn liefhebberij hoorden,
gingen hem helpen. Deed iemand in het
wijde gebied, dat de onderzoeker door»
kruiste, een vondst — meester Sambeek
werd gewaarschuwd. Vonden leerlingen
of vrienden zelf iets bijzonders, het ging
naar meester Sambeek Gedroogde plan*
ten, opgezette vogels, dieren op sterk

(Vervolg op pag. 4.)



(Vervolg van pag. 3.)

water, dozen vol insecten, oude boeken
met handgekleurde platen, stenen en
schelpen.... alles ging naar de zolder
van meester Sambeek en langzamerhand
wist heel ingewijd Enschede, welk een
kostelijke verzameling daar in de Molen»
straat bovenaan de brandtrap van B 3
was bij elkaar gebracht!
Toen ging het sneller. Andere verzame»
laars stonden wat zij bijeengebracht had»
den vaak inééns af aan meester Sambeek.
Zo kreeg hij in een keer de hele ver*
zameling G. H. Scholten uit Almelo, be»
staande uit 3069 zwerfstenen. Een ander
maal ontving hij een briefje uit Haar»
lem: de wereldreiziger Van der Sleen,
die van het groeiende museum in En»
schede had gehoord, wilde zijn rijke
verzameling uit alle werelddelen in
bruikleen afstaan.
Graag aanvaardde meester Sambeek het
aanbod en hij reisde naar Haarlem om
„één en ander" op te halen. Alleen met
het inpakken had hij veertien dagen
werk! Meer dan tweehonderd kisten
stouwde hij in een geweldige verhuis»
wagen en nog kwam hij plaats te kort.
Tientallen dozen met vlinders, met kleu»
rige kolibri's, met insecten — driehon»
derd dozen alleen daarmee had hij nu
samen! — tweehonderd schedels, haaie»
kaken en olifantstanden — van alles
kwam erbij.
En thuis begon pas het eigenlijke werk.
Alles moest volgens de regelen van de
ordenende wetenschap bij elkaar gezocht
worden. Alleen de verzameling»Van der
Sleen zou, tussen het andere werk door,
tien jaar ordeningsarbeid vragen, reken»
de meester Sambeek. En nóg kwamen er
steeds nieuwe particuliere verzamelin»
gen bij!
Zo groeide de verzameling de school*
zolder uit. Ruimte na ruimte, lokaal na
lokaal werd volgetast. Toen stichtten
enkele bewoners van Enschedé de „En=
schedese Museumvereniging". Was het
geen zonde, dat alles daar stond qpge»
slagen in laden en kasten en kisten,
waar meester Sambeek met liefde be»
langstellenden rondleidde, maar waar de
kostbaarheden toch niet konden spreken
tot het grote publiek? Was het ook
geen wetenschappelijk belang, dat de
verzameling beter werd gehuisvest?
Zo'kocht men een villa in de Stadsweide
en daar werd nu een paar jaar geleden
het „Natuurhistorische Museum te En»
schede" ondergebracht. Voorzover het
mogelijk was! Want de verzameling in
school B 3 bleek zo geweldig geworden
te zijn, dat meester Sambeek, die tot
directeur van het museum werd be» -
noemd, er slechts een betrekkelijk heel
klein deel van zijn schatten kon onder»
brengen.
„Met gemak, vertelt hij ons, zou ik vijf
zulke grote villa's naast elkaar met mijn
verzamelingen kunnen vullen. En dan
hield ik nog genoeg over!"
Ondertussen is, gelukkig, in het nieuwe
museum het betere niet de vijand van
het goede geworden. In de beperking
heeft zich de meester getoond en er is
een heel smaakvol en overzichtelijk mu«
seum gegroeid. De benauwende overvol»
heid van B 3 heeft hier plaats gemaakt
voor een tentoonstelling, die gemakkelijk
te overzien is. De verzameling is niet al»
leen leerzaam door wat er is, maar voor»
al ook door hoe het er is uitgestald.
Overzichtelijkheid vóór alles.
In de hall trekt een groot buitenlands
beest allereerst de aandacht: een reus»
achtige steenarend met een haas als
prooi. Maar in de eerste zalen is van»
zelfsprekend de ereplaats aan de in»
heemse dieren gewijd. Onder leiding van
meester Sambeek, die de beschikking had
over kundige helpers, heeft men hier
tientallen inheemse vogels in smaakvolle
diorama's of „doorkijken" opgesteld.
Het levert een sprookjesachtige aanblik
op, wanneer in de geheel duister ge»
maakte zaal het electrisch licht aanfloept
en plotseling één van de grote glazen
kasten ópglanst. De beschouwer ziet
door de wijze van belichting niets van
het glas en waant zich verplaatst, bij»
voorbeeld, in een ongerept duinland»
schap, waar het krioelt van de vogels.
Roestbruine bergeenden duiken uit ko»
nijrienholen te voorschijn, scholeksters,
die terecht aan hun bontheid de naam
Oostslndische kieviten danken, trippe»
len rond, meeuwen scheren laag over
duin en zee! Want ja, Enschede be»
schikte over een schilder, die zo be»
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driegelijk met doorzichten en verschie»
ten wist te toveren, dat men waant ver
over de zee te blikken, terwijl de
uitstalkast toch maar anderhalf of twee
meter diep is.
Eén knip en we staan in het duister.
Nóg een knip en we staan tegenover een
polderlandschap, met een knotwilg, gras
en prikkeldraad en al. En knap wie kan
zien, waar het „echte" prikkeldraad
overgaat in geschilderd prikkeldraad en
waar dus de zachte vervloeiing naar de
horizon begint. Prachtig zijn de vogels
opgesteld. Naast een graspol en een
paaltje, bijna niet te onderscheiden, pre»
cies als in de levende natuur, zit een
roerdomp. En hoeveel vogeltjes zitten er
in die knotwilg? Het is voor de vele
schoolkinderen die hier komen, altijd,
weer een verrassende opgave om ze „al»
lemaal" te vinden. En voor de „groten"
niet minder. Ook de vogels om huis on t»
breken niet. „Zomer" en „Winter" heten
twee kleine diorama's of doorzichten,
die den bezoeker tevens leren hoe men
met een vogelvoederhuisje zijn geveder»
de vrienden de moeilijke tijd door kan
helpen. De trots van het museum is een
heel fraai en „diep" doorzicht in een
bos, waar vossen en reeën zich schuil
houden onder de bomen. Een sprookje.
Nergens zijn de zalen overladen of vers
moeiend, maar toch is elk plekje benut.
Zo is de wand van het trappenhuis ge=
bruikt voor een uitvoerige schildering
van de wording van onze aarde. Trede
voor trede stijgt men daar op met de
verschillende aardkundige vormingen.
Van het oudste „praecambrium", langs
cambrium, siluur, devoon, carboon en
perm, naar trias, Jura, krijt, van tertiair
naar kwartair, met elke stap enkele mil»
lioenen jaren.... De namen zeggen den
leek nog niet veel, de kleurige banden
op de muur met hun duidelijke toelich»
ting al méér. En als men boven is, heeft
men juist genoeg opgestoken om met
vrucht • een rondwandeling te kunnen

maken langs de verschillende uitstalkas»
ten, waar alles is samengebracht in
overzichtelijke orde.
En, zoals bij een goed streekmuseum
past," de aardkundige vorming van de
eigen streek staat natuurlijk in het een»
trum en wordt gegeven in het levend
verband van de delfstofindustrie en de
boringen, die men juist in Twenthe
heeft: de zoutindustrie.
Er is een grote dwarsdoorsnede door de
Twentse aarde, levendig toegelicht door
een boorkern, waaruit met één slag
duidelijk wordt, hoe het zout uit de
grond wordt gehaald en ieder weet
voortaan, wat zich diep in de grond
onder de zwarte boortorens, die ver»
strooid staan over de Twentse heide,
eigenlijk afspeelt.
De uitstalkasten onder deze dwarsdoor»
snede hebben dezelfde kleuren aange»
houden: ieder kan dus gemakkelijk vin»
den, welke gesteenten bij elkaar horen
en hoe de aarde hier honderden meters
diep is opgebouwd.
Even overzichtelijk is „de kringloop van
het water op aarde", gevoed door giet»
schers, voorgesteld: een rivier ontspringt
op het beeldend voorgestelde gebergte,
kronkelt door middel» en laaggebergte,
bereikt de vlakte en zee en ziet haar
water verdampen en als wolken terug»
drijven.
Ook ziet men er een kolenmijn, zwerf»
stenen, levendig en duidelijk toegelichte
voorstellingen van opbouw en afbraak
van gesteenten. Kortom: men heeft hier
een ideaal museum, dat den beschouwer

. „vanzelf" de weg wijst en dat hem, als
hij slechts de moeite doet in de aange»
geven richting rond te wandelen en
rond te kijken, een schat van .kennis bij»
brengt.
Het biedt een aanschouwelijk en popu*
lair overzicht van de levende natuur van
ons land en een even populaire voorstel»
ling van natuurlijke landschappen en
aardkundige vraagstukken.

Dïf ordelijk en leerzaam geheel is ge'
groeid uit de verzameling, die een
schoolmeester ergens op .een lege „rom^
melzolder" begon als liefhebberij, maar
die uitgroeide tot een belangrijk stuk
wetenschappelijk werk. Want is het
museum er geheel op ingericht om den
leek sterke en heldere indrukken te
geven, in school B 3 staat nog een ver*
zameling, die regelmatig wetenschappe»
lijk bewerkt wordt en die verschillende
onderzoekers al van groot nut is ge»
weest, omdat zij in rijke verscheidenheid
stof voor navorsingen biedt. Zo groeide
uit de liefhebberij van een enkeling een
werk, dat geheel het land van nut is
en dat Enschede tot sieraad strekt!

Bij de foto's:
1 Een van de boortorens, die het Twent-

se landschap een eigenaardige teke-
ning geven. Het geheim van deze
eenzame torens op de heide komt men
te weten in het Natuurhistorische
Museum te Enschede.

2 Zo geschiedt de zoutwinning in Boe-
kelo. In het Enschedese museum is de
hele winning op de muur geschilderd
en bovendien heeft men alle grond-
soorten en delfstoffen, die de boor te
voorschijn bracht, in overzichtelijke
kasten opgesteld.

3 Fantastisch is het doorkijkje in het
bos, dat ons onder andere laat zien,
hoe een vos een hoen wegsleept en
dat op de achtergrond een kudde her-
ten toont. Men zou wanen honderd
meter ver in het bos te kijken en
toch .is het hele doorzicht maar en-
kele meters diep!

4 Zo moet de mens 's winters voor de
vogels zorgen! Leringen wekken, voor-
beelden trekken, dacht de heer Van
Sambeek en hij gebruikte zijn vogel-
verzameling niet alleen om de men-
sen alle mezen en vinken in opgezette

• toestand te leren kennen, maar ook
om ze te laten zien hoe de vogelvriend
hen verzorgt als ze nog leven.

5 Een typisch duinlandschap, dat. ons
aan de Noordzeekust verplaatst, hoe-
wel wij in het Enschedese museum
blijven.

PUZZLERUBRIEK
Puzzle no. 22

De Paardesprong
Met de paardesprong, de eigenaardigste
zet uit het schaakspel, kunnen allerhan»
de aardige puzzles worden gemaakt. Een
paardesprong bestaat eigenlijk uit twee
opeenvolgende 'zetten, n.l. één vakje
recht voor» of achteruit, of opzij en één
vakje schuin. In de z.g. paardesprong»
puzzles nu, vormen de letters in de
vakjes, die door een opeenvolgende
reeks van deze sprongen kunnen ver»
bonden worden, de oplossing, meest een
spreekwoord of een gezegde. Het schaak»
bord of elk ander vierkant, verdeeld in
64 vakjes, kan door middel van de
paardesprong doorlopen worden, waarbij
alle vakjes in zo'n reeks vallen. Onze
opgave zou dus kunnen zijn: „Verbindt
alle vakjes van een schaakbord door een
reeks van opeenvolgende paardespron»
gen."
Dit is echter niet zo eenvoudig en
bovendien op verschillende manieren
mogelijk. Daarom vragen wij u: Het
spreekwoord „Grif genoten weldaden
in marmer, doch schrijf aangedane be»
ledigingen in zand", dat precies 64 let»
ters heeft, zo in de vakjes van een
schaakbord te plaatsen (op elk vakje
één letter), dat deze een onafgebroken
reeks van paardesprongen vormen. De
letters in de zwarte vakjes zijn echter
reeds gegeven, zodat slechts één oplos»
sing mogelijk is.
Oplossingen van deze puzzle worden

ingewacht tot uiterlijk 19 Juli. Adresse*
ren: Redactie „Arbeid", Postbus 100,
Amsterdam. Op de omslag duidelijk ver»
melden: Puzzle no. 22. Als prijzen
worden enige fraaie boekwerken beschik»
baar gesteld.

Oplossing
puzzle nummer 19
De oplossing van onze prijsvraag: „De
aftrek-rebus", verschenen in „Arbeid" van
16 Mei, is als volgt:
Het gevraagde preekwoord luidt: „Arbeid
Adelt". Dit spreekwoord werd gevonden
door de letters der volgende woorden,
welke door de tekeningen voorgesteld wer-
den, van elkaar af te trekken:

l (kaars) — P (kras) = a; 2 (karn)
— M (kan) = r; 3 (blok) — H
(lok) = b; 4 (steen) — K (nest)
= e; 5 (ei) — C (e) = i; 6 (rad)
— G (ra) = d; 7 (baal) — E (bal)
= a; 8. (baard) — D (baar) = d;
9 (teen) — L (net) = e; 10 (sloep)
- A (poes) = 1; 11 (stoep) — B
(poes) = t.

Toegekend zijn drie boekprijzen en wel
aan: Pieter Vos, Woldendorp, Gem. Ter-
munten, Groningen; G. A. v. d. Heet-
camp, Cremerstraat 92 bis A, Utrecht; A.
J. te Loo, Sluisweg 8, Urk.
De prijswinnaars kunnen een keuze doen
uit een boekenlijstje, dat hun zal worden
toegezonden.

Mededeling van het N.V.V.
17e Verantwoording Stichting „Win-
terhulp Nederland" van 16 tot en

met 30 Mei 1941.
Totaal der 16e Verant-
woording ƒ27.671.28
Bezoldigden H.B. Alg.
Ned. Metaalbewerkersb. „ 49.92
Aid. Terneuzen Centrale
Bond van Transport-
arbeiders „ 1.38
Aid. Utrecht Bond van
Werkmeesters, Technici
en Oipzichthoudend Per-
soneel (Uit spaarkas) 15.—
Bezoldigden H.B. Cen-
trale Bond van Trans-
portarbeiders „ 12.45
Bezoldigden Nederlands
Verbond van Vakvereni-
gingen „ 17.54

Totaal ƒ27.767.57

Aan de mannen!
Een enkel woordje tot de mannen;
Vraag mij nu niet, wie ik bedoel,
Ik wil het gans' geslacht omspannen,
„Dé" man is heden dus mijn doel.
Het liefste zou 'k 't prefereren,
Als 't door geen vrouwtje werd gehoord,
Maar dan zou 'k licht te véél begeren,
Dus.. kom 'k er zó maar mee aan boord.

Men kon mij anders nog verdenken,
Van samenspannen met den man,
Iets waar 'k niet aan zou willen denken,
Dus spreek mij liever daar niet van.
Neen, vrij en frank wil 'k liever spreken,
Hoort, lezeressen, dus maar mee,
Laat 't u aan aandacht niet ontbreken;
Ziezo, en nu steek ik in zee.

Er is een spreekwoord, mijne vrinden,
(Of 't mooi is, is een and're vraag)
„Wie 't vlugst 'n mannenhart wil vinden,
Die kiez' de weg slechts door zijn maag."
Dit wil, o mannen, dit dus zeggen:
Dat elk van ons een smulpaap is,
En dat, wie 't maar weet aan te leggen,
Ons vangen kan, vast en gewis.

Kijk, of wij nu al protesteren, ^
Dal helpt geen zier, men lacht ons uit;
De vrouwtjes zouden ons tracteren,
En maakten ons gemakk'lijk buit,
Neen, 'k heb iets anders voor te stellen,
En volgt gij allen deze raad,
Dan durf ik veilig te voorspellen,
Dat uitgewist wordt onze „smaad".

Wij moeten 't vrouwendom bewijzen,
Dat al 't gepraat maar laster is,
Het naar de fabeltjes verwijzen,
Opdat de vrouw zegt: „Ik had 't mis!"
Dat zal juist nu niet moeilijk vallen,
(Met smullen is het toch gedaan)
Dus kunt gij heel gemakk'lijk allen
Met kracht aan het „bewijzen" gaan.

Wij helpen allen onze vrouwen
Door deze ietwat donk're tijd;
Blijkt haar, dat zij op ons kan bouwen,
Dan sterkt dat haar in hare strijd.
Dan zal zij dra gulweg bekennen
(En kijk, dat juist zag ik zo graag)
„De weg naar 't hart, moet ik erkennen,
Liep bij mijn man niet door zijn tnaag."

KICK.
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MEDISCHE VRAGEN
voor deze rubriek rlchte men tot

öeri medischen medewerker van fiet
Weekblad „Arbeid", Postbus 100. Amster-
dam i.

•* M. B. te A. „Geeuwhonger" tijdens een
'etstochtje of een wandeling, soms samen-
aande met het aan alle kanten uitbre-

ken van zweet, zijn lichamelijke verschijn-,
selen, die, wanneer geen afwijkingen aan

5t hart of aan de maag optreden (bloed-
J"erlies!), verraden, dat u moeilijkheden
3ebt, waarvoor u de juiste oplossing nog
3iet hebt gevonden. Het is dan zaak om

het beletsel te zoeken, dat de geestelijke
energie verstoort. Het ontdekken hiervan

: het daarna opnieuw aanpakken van
siphzelf is volstrekt niet zo moeilijk als
»en wel denkt.

A- te A. Vetwormpjes in het gelaat en
Srote poriën op de neus worden tegen-
*oordig nog wel eens met hormonen be-
handeld. Deze therapie is niet zo duur
öleer, sinds men heeft gezien, dat meer-
j-ialen daags een kleinere hoeveelheid van
^et medicament aanzienlijk werkzamer is,
Can de som van deze hoeveelheden ineens
Segeven. Deze kleine hoeveelheden hor-
^oonpraeparaat worden uitstekend opge-
komen door het mondslijmvlies en dan
°°k in druppelvorm onder de tong toege-
ciend. Vanzelfsprekend kan een derge-
"jke behandeling alleen door uw huisarts
3f door een specialist worden ingesteld.
f G. te D. Zoals u reeds hebt ondervon-
Qen. is het heel moeilijk om sproeten te
öoen verdwijnen. U zoudt nog eens het
v°lgende „komkommerwater" kunnen pro-
beren, dat in ieder geval onschadelijk is
voor de huid van het gezicht. Men brengt
"*t op de gewassen en afgedroogde huid
aan en laat het op de huiö indrogen, één-

*• tweemaal daags. Bereidingswijze: 100
S^m sap van geschilde uitgeperste rauwe
komkommers wordt met 15 gram keuken-
zout en 5 gram borax vermengd. Men laat
f^t mengsel staan tot de borax en het
Keukenzout geheel zijn opgelost. Dan voegt
öien nog 25 cc spiritus keton. berg. toe.
verder bestaat er misschien een kleine
*ans, dat de sproeten enigszins verbleken
tengevolge van een rijkelijk gebruik van
^'tarnine C. In tabletvorm zult u ze voor

' doel thans echter niet kunnen krijgen,
iiaar het dagelijks gebruik van een flinke
Portie rauwe groente kan u al, wanneer u
^e groente vers kunt bemachtigen, aan
^en 30 a 40 mg. vitamine C per dag extra
lelpen. Straks kunt u hetzelfde bereiken
ftet één a twee tomaten per dag of met
°en portie aardbeien.
*?• W. G. te W. Tot mijn spijt kan ik zon-
^er onderzoek over de heesheid van uw
°°chter niet oordelen.

• C. te 's-Gr. In plaats van lever kunt u
v°°r uw doel gebruik maken van „binae-
J^on". een praeparaat, dat zeer voorzich-
JJ6 gedroogde lever en maagwand bevat.
Het is verkrijgbaar in verpakkingen met
ö°' 100 en 500 tabletten. Uw moeder zal

l°eten proberen, of ze aan één keer daags
Wee tabletten genoeg heeft. Het kan

zijn, dat ze zes tabletten per dag
gebruiken. Wat uw tweede vraag be-

: bedwateren is niet zelden het ge-
, °'S van oververmoeidheid. Wanneer het
•'etrokken meisje wat veel aan sport doet

. b i j voortduring nét te weinig slaap
rr*Jgt, raakt ze 's nachts zo diep en vast
. eg, dat het ongeluk gebeurt. Bijtijds naar
^ gaan en enige extra-uren slaap op een

Zaterdag- of Zondagmiddag kunnen
er

wonderen doen. Verder is goed wak-
maken één uur na het inslapen en

*n volledig laten uit-urineren een me-
,°ode, waarmee veel beddegoed kan wor-

gespaard.öen

• *•• v. D. te. H. In uw geval zou ik de
aad, die u hebt gekregen om naar het
lekenhuis te Leiden te gaan, opvolgen.

R- te H. Wihterhanden treden op ten-
van een verslapping van de wand

de kleine bloedvaten. Hierdoor wordt
bloedsomloop belemmerd. Gunstig

een warm handbad, kort voor het
bed gaan; men kan aan het warme

l"1*1' desgewenst wat keukenzout toevoe-
^ n of een afkooksel van notenbladeren.
^ het bad goed drogen en voorzichtig
„^ wat kamferspiritus inwrijven. Bij

is de stuwkracht van het hart
te r t mati§ en wordt daardoor het op-
vorrt Van "wmter" ook in de zomer be-
Eer, In dat Seval zou uw arts met
redmiddelen veel kunnen doen.

^ te A' BiJ een breuk in een vinger-
korat net tamelijk vaak voor, dat

r t beenstukjes vlak bij een gewricht
nu n- De diagnose hiervan is aan-

«, ellJk tijdens de sterke zwelling van
p U18er buitengewoon moeilijk. Het met
te^tu.^'es verPlaatste beenvlies vormt

nieuw beenweefsel en het aanvanke-

lijk resultaat is dan een verdikte kromme
vinger. Bij oudere mensen bestaat boven-
dien altijd nog de neiging tot stijfworden
van de gewricht j es van de getroffen
vinger. Oefenen en nog eens oefenen,
verder warmtebehandeling en massage
brengen op de duur echter steeds veel
verbetering.

H B. te A. Zwelling onder de ogen kan
duiden op een aandoening van de nier.
Laat u zich dus door uw huisdokter onder-
zoeken.

J. D: de J. te D. Uw aandoening doet meer
denken aan een z.g. koude-allergie. De
huid is dan tijdelijk zeer -gevoelig en
reageert voornamelijk op afkoeling met
rood worden en jeuk alsof men in aan-
raking met een brandnetel of met de ten-
takels van kwallen is geweest. In een der-
gelijke periode kan het zwemmen in
bui ten water gevaarlijk zijn; door-de koude
er. de prikkeling van de huid over een
groot oppervlak wordt dan zóveel bloed
raar de huid getrokken.dat er té weinig
\oor het hart en de hersenen ter beschik-
king over blijft. De patiënt kan dan ge-
makkelijk bewusteloos raken en verdrin-
ken. Koude-allergie treedt meestal op in
een tijd van nerveuze overinspanning,
maar is niet het uitsluitend gevolg daar-
van. Men kan n.l. met het bloedserum van
een zieke een gezonde dezelfde kwaal be-
zorgen. De aandoening heeft in de regel
een tijdelijk karakter; een doeltreffende
behandeling ervan is mij niet bekend.

H L. d. O. te R. U zult uw vraag moeten
stellen aan den chirurg, die u heeft ge-
opereerd; alleen hij kan beoordelen, of de
operatie zó goed is gelukt, dat er eigenlijk
geen kans meer bestaat, dat uw arm uit
de kom zal geraken.

J. W. v. W. te V. Tot mijn spijt is zonder
onderzoek van uw vrouw, over haar toe-
stand, geen oordeel mogelijk. Ik ben dan
ook niet in staat, om uw vragen te be-
antwoorden.
M A. V. te H. Voor uw doofheid en
hoofdpijn zou ik zeker raad vragen aan
r w huisdokter.
J M. d. J. A. te N. Uw huisdokter en de
specialist kunnen ten slotte het beste be-
oordelen, of het merendeel van uw klach-
ten bij u al of niet door een aandoening
van de schild.klier - worden veroorzaakt.
Indien uw grondstofwisseling sterk is ver-
hoogd, zoals u schrijft, en u dientenge-
volge ook extra voeding krijgt voorge-
schreven, is het gebruikelijk om eerst met
een rustkuur en medicamenten verbetering
in de toestand te brengen. Indien dit niet
blijkt te lukken, kan inderdaad de ope-
ratie, waarover de hoofdzuster u heeft ge-
sproken, een uitkomst zijn. Na de operatie
worden de meeste lijders totaal andere
mensen. De hartkloppingen houden op,
langzamerhand, soms eerst in de loop van
een jaar, verdwijnt ook de zenuwachtig-
heid en u wordt weer een gewoon, rustig
evenwichtig mens. De moeilijkheden, die
u in uw huwelijk heeft, kunnen ook zeer
aanzienlijk verbeteren ten gevolge van
een behandeling van de schildklierziekte.
Dat u nog een tweede buikoperatie zult
moeten ondergaan, lijkt me, op grond van
de gegevens, die u vermeldt, niet waar-
schijnlijk.
W. te R. Tot mijn spijt is zonder onder-
zoek over uw oogziekte geen oordeel moge-
lijk.
A. G. v. d. V. te R. Bij mensen tussen
30 en 40 jaar komt een „nerveus hart':

veelvuldig voor. Het gaat meestal om per-
sonen, die een spannende tijd achter de
rug hebben; vaak hebben ze tevens last
van overmatig veel gassen. Soms ziet men
na het bestrijden van de gasvorming in
de ingewanden de verschijnselen van het
nerveuze hart verdwijnen. Een dergelijk
hart is in de regel geen reden, om zich
van sport te onthouden; integendeel, in-
dien men de een of andere sport op ver-
standige wijze beoefent en zich onder des-
kundig toezicht geleidelijk traint, ziet men
niet- zelden door deze „behandeling" het
nerveuze hart voorgoed verdwijnen. Ik
zou u dus willen aanraden, indien dit
mogelijk, is, spoedig met een dergelijke
training te beginnen. De mogelijkheid be-
staat, dat dan een volgende keuring gun-
stig voor u uitvalt.
M. P. T. B. te T. Lievelingsplaatsen van
een vetgezwel zijn nek en rug. De „vet-
bult" kan hier geweldig groot en zwaar
worden, zodat hij den zieke tenslotte als
een zak op de rug hangt. De behandeling
bestaat steeds in operatie onder plaatse-
lijke verdoving. Alcoholinjecties, die men
wel heeft geprobeerd, zijn pijnlijk en
leiden niet tot een bevredigend resultaat.
Het krijgen van angst in een afgeslo-
ten ruimte, b.v. in een niet-doorlopende

treinwagon en ook wel het ontbreken van
de moed om een plein over te steken,
komt betrekkelijk veelvuldig voor. Niet
zelden is hierbij de wezenlijke oorzaak,
dat men vroeger — en dat vroeger kan
zelfs tientallen jaren geleden zijn — eens
ternauwernood aan een groot gevaar is
ontsnapt. De angst, die men op dat ogen-
blik heeft -gevoeld, komt dan plotseling m
Of-, bovengeschetste omstandigheden weer
opduiken. Het is mogelijk, dat bij u iets
dergelijks heeft plaats gehad. Het kan
zijn. dat uw vrees m de ti ein verdwijnt.
wanneer u dan terugdenkt aan het inder-
tijd goed afgelopen ongeval
G H. V. te A. Er leiden vele weeën naar
Rome, maar .men kan niet tegelijkertijd

verschillende wegen bewandelen, wil men
het doel, in dit geval een flinke gezonde
zuigeling, bereiken. Het terrein van Zui-
gelingenzorg en van uw huisdokter valt
menigmaal samen.
Het behandelen van zieke binderen wordt
op Zuigelingenzorg principieel niet ge-
ciaan. Daarvoor moet u zie1- dus steeds
tot uw huisdokter wenden Zuigelüïgen-
zorg bemoeit zich daarentegen met de
zorg voor het gezonde kind, met de be-
doeling om ziekte te voorkomen. Ik zou u
dus willen raden, om wel degelijk, voor
geregelde controle naar Zuigelingenzorg te
gaan.
Uw tweede vraag wordt per brief beant-
woord.

C WIE BEN IK ...? J

V erricht uw taak met mij samen en u
zul t gelukkiger leven. L w werk z.il u

l ichter vallen en u zult meer kunnen
presteren, dan voorneen het .geval was.
Of ge oud zijt of jong doet niet ter
'/,:•• ke. ledereen kan me gebruiken. Ieders
een heeft nu- nodig um iets te worden
in de wereld.
Oude mensen maak ik jong, hun gang
veerkrachtig. Hun gezichten gaan stralen
en ze kunnen wel zingen, als ze mij tot
metgezel kiezen.
üommige mensen bezitten mij van
nature. Dat is een groot voorrecht, Uiaar
buit 't dan niet uit in de verkeerde rich»
tmg, want daardoor zoudt u zichzelf
ü:uin overschatten en op teleurstellingen
aansturen.
Vooral jonge mensen moeten /mij niet
in te grote hoeveelheden verwerken.
Hun krachten kunnen hierdoor versnip»
peren en vaak worden zij in dat geval
ten opzichte van hun doel heen en weer
geslingerd.
Jonge laensen: Ik reik u de hand, maar
gn niet met u op stap voor ge me ge»
zegd hebt. wat uw doel is. Zodra ge me
eerlijk en duidelijk hebt omschreven,
wat g.j wilt bereiken, kunt ge me bij uw
plannen inschakelen. Dan kan ik u tot
een ongelooflijke steun zijn en een leeu»
wenaandeel hebben in uw slagen.
Blijf me steeds vasthouden, ook wuu=
neer u iets tegenloopt in 't leven. Wordt
u gedwongen een zijweg in te slaan,
goed, ga die weg. Met mij zult ge spoe«
dig weer op de hoofdweg belanden.
Ik verlicht uw weg en taak. De moeilijk'
heden verliezen hun grimmig uite r | i jk
en vaak doe ik ze als sneeuw voor de
zon verdwijnen.
Door mij gaat u -van 't leven houden en
wordt u onweerstaanbaar. Gebruik me
bij uw spreken en de mensen zullen
graag naar u luisteren. U kunt mij daar»
door op uw medemensen overdragen,
die u er dankbaar voor zullen zijn. Zorg,
dat ik in 't begin de vonk voorstel, die

oplaait tot een vuur, dat uw omgeving
verlicht.
Blijf zoveel mogelijk in contact met
mensen, die mij bezitten. Zo houdt u
de toorts brandende en kunnen de ande»
ren belangrijk bijdragen tot uw ontwik*
keling en vooruitgang. Ze brengen u in
de sfeer van een betere wereld.
De ernstige trek verlaat uw gezicht,
want in mijn omgeving past geen tob*
ben, kankeren of critiseren. ~Üat is al'es
zo negatief. Ik geef u iets beters.
Juist daardoor schep ik zoveel vreugde
in uw leven. U ziet alleen de schone, de
goede, de eerlijke zijde van alles en allen.
't Klinkt misschien eigenaardig, maar
ook op uw gezondheid oefen ik een
gunstig invloed it. Uw gehele persoon
schijnt wel nieuw leven ingeblazen. Dat
opgewekte gevoel uit zich in uw hou»
ding, spreken en gebaren.
Van de alledaagse kleine en nietszeggen»
de kwaaltjes bemerkt u al spoedig niets
meer. U heb wel wat anders te doen,
dan zich daarmee bezig te houden. Het
leven geeft u zelf de beste medicijn
voor al die ongemakjes.
Ga van nu af aan niet meer zonder mij
naar uw werk, uw vrienden, kennissen en
pas mij vooral in Je huiselijke kring toe.
Wilt ge weten wie ik ben?
Ik ben. . . . enthousiasme.
Enthousiasme geeft u alles. Doorzet»
tingsvermogen, energie, arbeidsvreugde
en moed.
Wilt u nog meer factoren voor uw
slagen?
Schakel enthousiasme in en hoe vlot
gaat uw werk niet van de hand. Met
enthousiasme kunt u alleen anderen
overtuigen van' de juistheid uwer be»
weringen. Als u op langdradige en een»
tonige manier uw denkbeelden verkon»
digt, zal uw gehoor spoedig verveeld
zijn. Voorspoed en geluk, dat bezorgt
u zichzelf door geestdrift. Geluk vooral
in uw gezin en wie beschouwt dat niet
als een kostbare schat?
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(s nje qïoententuin In

B onen, zowel stok- als stambonen,
kunnen we in Juni nog heel goed

leggen, in Juni is de bovengrond
meestal nogal droog: deze grond
schuift men met de hand opzij, om
met het plantschopje een geultje te
kunnen maken in de vochtige onder-
grond. De bonen dekt men met de
vochtige aarde toe. waarna het geheel
weer af wordt gesloten met een laag.le
droge aarde, waardoor het uitdrogen
van de ondergrond wordt voorkomen.
De in Mei uitgeplante of gelegde stok-
bonen moeten we aan hun steunsel
helpen. Laat men de ranken eerst in
elkaar lopen, dan krijgt men ze niet
zo gemakkelijk meer los. Denkt u er
om, dat bonen linkswindend zijn, dus
niet tegen de zon indraaien: probeert
u dus de natuur niet te corrigeren,
door ze precies de andere kant op te
leiden.
De in April uitgezaaide koolsoorten
kunnen thans uitgeplant worden. Ro-
de, witte en savoye kool verlangen al-
le een behoorlijke ruimte Een onder-
linge afstand van zeventig tot tachtig
centimeter lijkt wel erg veel, maar is
toch heus nodig, dat zult ge later wel
bemerken. Over het algemeen kan men
de bloemkool wel iets dichter op elkaar
zetten
Op hoge zandgronden, waar de kool-

vueg nogai cent> nmüerlijk Kan zijn,
zulien we om het aanleggen van kool-
kiagen moeten aenKen. Men kan die
dingetjes in de zaadwinkels of bij de
zaaaieveranciers kopen, doch m«n Kan
ze OOK heel goed zelf maken. Men
knipt stukjes asphaltpapier van uen
centimeter in het vierkant, waarna
men ze tot het midden open knipt,
terwijl men tevens in het midden owee
kleine zijsneedjes maakt, zodat er
eigenlijk min of meer een kruis ont-
staat. Het stukje nsphalt schuiven we
om de plant, precies tot, midden in het
kruispunt. Door nu de vier punten
tegen het stammetje aan te drukken,
vindt de koolvliëg geen gelegenheid om
aiet haar legboor in het stammetje te
komen. Vooraf hogen we de Kool een
weinig op, zodat het papier min of
meer op een heuveltje komt te liggen.
D ziet, het is heel eenvoudig, maar Ljch
noodzakelijk, wil men althans goede
bloemkool oogsten. '
Heeft men vroeg in het voorjaar reeds
bloemkool uitgepoot, dan zullen we nu
moeten opletten, of zich reeds een
kooltje gaat vormen. Zodra men ciat
bemerkt, moet deze kool gedekt wor-
den. Bloemkool Kan niet tegen net
volle licht, de kooltjes worden direct
geel. Men kan de kool met zijn eigen
bladeren bedekken; we knakken een

paar bladeren om en leggen die ver-
volgens op de kool. Later met het
groeien van de kool zal men nog wel
eens een paar bladeren moeten om-
knakken.
Met. het planten van de andere kool-
soorten, zoals boerenkool en spruitkool,
kunnen we nog heel goed tot in Juli
of Augustus wachten, meestal planten
we die soorten dan weer op een
hoekje land, waar de vroege aardappe-
len afgekomen zijn.
Als het nog niet reeds is geschied, zul-
len we nu de toppen uit de grote of
tuiiibonen moeten halen. Doet men dat
niet, dan komt het gewas later geneel
onder de zwarte luis en de ellende is
dan niet te overzien.
Is men een liefhebber van bonenkruid,
dan kan dat nu ook uitgezaaid wordfin,
we hebben aan een klein hoekje voor
een normaal gezin wel genoeg, meer
dan één vierkante meter is niet nocJig.
Thans kan men nog heel goed wortel-
tjes zaaien, doet men dat om de drie
a vier weken, dan blijft men er gere-
geld in. Wortelen kan men elke keer
weer zaaien, zodra het voorgaande
zaaisel boven de grond komt. Voor zo-
merwortelen moet men de soort Am-
sterdamse bak nemen, dat is de beste.
Wortelen gedij er het best op een diep
losgewerkte grond, terwijl we ze niet
met verse stalmest moeten bemesten.
Heeft men een stukje grond, dat een
vorig jaar behoorlijk met stalmest is
bewerkt, dan kan men nu ook heel
goed volstaan met een handje A.S.P.-

korrels. Op vers bemest land heeft men
heel gauw last van wormstekigheid.de
worteltjes zijn dan bitter. Indien u een
bed met worteltjes heeft staan, is het
heel verleidelijk telkens eens even te
proberen of ze al goed zijn. Dat moet
u nooit doen. daardoor ontstaan er
gaten in zo'n bed en dan krijgt de
wortelvlieg gelegenheid zijn eitjes
daarin te deponeren.

(Foto's C. G. van Tubergen)

bloem

i.
E r zullen maar weinig uitheemse

planten zij . r oloemen zo zeer
tot 's mensen verbeelding spreken, als
die van de Passieflo of Lijdens*
bloem. Deze verering is niet van de
laatste jaren. Immers de in 1654 te
Siena overleden Jezuietenpater J. B.
Ferrari meende reeds in de eigen»
aardige stand van de bloemdelen de
folterwerktuigen te zien, waarmede
Christus in de avond van de Goede
Vrijdag op Golgotha gemarteld werd.
De eigenlijke Passiebloem bezit vijf
kelkbladeren, van buiten groen en
van binnen wit. De tweede krans be*
staat uit vijf witte kro nbladeren en
daarbinnen bevindt zich een krans
van fijne draden, die van boven blauw
en van onderen purper gekleurd zijn.
De vijf meeldraden zijn van onderen
vergroeid, terwijl de helmknoppen aan
korte helmdraden zijdelings uitban*
gen. In het centrum van de bloem
staat een ellipsvormig vruchtbegin*
sel me' drie stampers en knopvormige
stempels. Jammer, dat deze wonder*
lijk gebouwde bloemen slechts twee
dagen b oeien.
Zaad krijgt men niet aan de planten,
daar de hommels en de wilde bijen,

die de bloemen moeten bestuiven, in
ons land iet schijnen voor te komen.
De Passieflora behoort in Brazilië
thuis, waar zij zich tegen de bomen
omhoog slingert. Daar ook brengen
zij talrijke, eerst oranjekleurige, later
schp''akenrode eiervormige vruchten
voort.
Passieflora edulis is in onze koloniën
bekend om zijn eetbare vruchten
Passieflora coerulea (zie afbeelding)
komt in Vlaanderen veelvuldig voor,
zo\,el als kamerplant, als in de volle
grond. Ook in ons land is het echter
mogelijk, haar buiten in de volle

(Foto- ..Arbeid")

grond over te houden, doch dan moet
de standplaats wel heel zonnig en in
de winter besehut zijn. In het najaar
snijdt men de lange stegels tot op
een halve meter boven de grond in
om de voet vervolgens met droge
turfmolm af te dekken Toch is het,
•Jt-vaar.' dat de planten bevriezcr, in
de winter heel groot Veiligheidshalve
zorgen we altijd een paar planten in
huis in voorraad te hebben
De vermenigvuldiging geschiedt door
middel van stekken en uitlopers,
welke binnenshuis in potten, gevuld
met zandige .aarde, heel goed worlc*

len. Men kan ze ook door middel
van zaaien vermeerderen en ho«'\vel
de zaailingen aanvankelijk veel b;ir«
der groeien, bloeien ze minder r:'jk
en beginnen daarmee ook later.
Heeft men eenmaal een jonge plimt
ir, zi jn bezit, dan moet men die otrst
in een geraniumpot zetten, terwijl
men de jonge scheuten zorgvuldig
opbindt. Daar de planten nogal snel
groeien, moeten we spoedig voor een
grotere pot zorgen. Nu is de bfti»e*
iing zoveel mogelijk scheuten op een
heperkte ruimte te houden Dar be*
reikt men door aan de b innenkan t
van de pot vier of vijf één ju- -?er
lange stokken te steken, die men dan
aan de top of in het midden aan een
houten hoepel bevestigt om er de
lange ranken omheen te leiden
De Passieflora verlangt een voed/aam
grondinengsel. men moet dus wat
oude koemest door de bladnarde
mengen. De temperatuur mag :>ok
vooral niet te hoog zijn, 50 graden F.,
in de winter, als de plant in rust ;s,
's al ruim voldoende
In de winter houden we haar aan de
droge kant, dan zullen wel de bUde*
ren afvallen, doch dat is gee:i oc»
zwaar in het voorjaar lopen de nn=
ken, die we tot op ongeveer één
rpeter boven de pot hebben terugge»
sneden, wel weer uit
In de zomer verlangen ze veel water
en af en toe een weinig vloeimest
' )e beste resultaten bereikt men 'ioor
haar een zonnige standplaat-, te
geven. Men kan ze 's zomers ook heel
goed niet pot en al buiten zetten,
waar ze dan volop kunnen bloeien.

l
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Solide

„Er was eens een boom die groeide en groeide tot
„zijn bovenste takken aan den bla.uwen hemel schenen
„te reiken. Breed en zwaar was ook zijn schoone
„bladerkroon, die alles in de omgeving overschaduwde.
„Trotsch weerstond hij de wildste najaarsstormen;
„dan leek het of het gierend lied dat door zijn takken
„floot den wind uitdaagde"... zoo vangt een oud ver-
haal aan, dat jong en oud ter leering strekken kan.
Want ook om den machtigen boom, die zoo stevig
in den grond verkluisterd stond» pralend met zijn
pracht en kracht, waarde DE TIJD stil en onzichtbaar.
DE TIJD., metgezel van allen en alles op deêz aard.
Gaat het ons menschenkinderen niet vaak zooals dien
boom? Houden wij voldoende rekening met dien on-
zichtbaren reisgenoot door het leven?
Het is een plicht tegenover ons zelf maar in de eerste
plaats tegenover ons gezin, den meest voor de hand
liggenden voorzorgsmaatregel te nemen: het afsluiten
van een levensverzekering bij „De Centrale" — de
maatschappij voor Werkend Nederland. Dat is in den
waren zin des woords: Een eisch van den Tijd. Vraag
ons om een bezoek van een onzer vertrouwde agenten
die U zonder verplichtingen alle inlichtingen en een
passend advies zal geven.

EHTRALE
VERZEKERT WERKEND NEDERLAND

DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG"
Jmiti
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vriendenhuizen is ongetwijfeld wel
het Hunenhuis bij Havelte. Van het
hoog gelegen terras heeft men een on*
vergelijkelijk schoon vergezicht over
donkere dennebossen en glooiend heide*
landschap. Wie rust en verpozing zoekt,
ver van het rumoer en het stof der ste*
den, kan hier zijn hart ophalen in een
streek, die bovendien bijzonder rijk is
aan belangwekkende herinneringen uit
cc-n veraf, maar ook uit een meer nabij
verleden. Naar alle kanten heen is er
stof in overvloed voor het maken van
lonende excursies. De vogelminnaar en
de botanicus komen hier even goed aan
hun trekken als de oudheidkundige en
voor den belangstellende op het gebied
van de sociale geschiedenis van ons land
biedt het naburige Frederiksoord een
boeiend studie*object.
De namen Frederiksoord en Johannes
van den Bosch zijn onafscheidelijk met
elkaar verbonden. Misschien zullen zij

menigen hedendaagsen lezer nog
weinig zeggen, maar toch vormden zij
in de negentiende eeuw ware brand*
punter, van strijd, niet alleen binnen
onze landsgrenzen, maar ook in een
ruimer internationaal kader. Johannes
van den Bosch verwierf zich op de
t-cvste plaats een nationale faam als de

man van het beruchte Cultuurstelsel, dat
in een tijd. waarin ons land door een
staatsbankroet bedreigd scheen, vele
tientallen millioenen, die opgebracht \va'
ren door de Inheemse bevolking van
Java. in de kas van het moederland
deed vloeien. Wij zullen hier over de
geschiedenis van het Cultuurstelsel niet
uitweiden en doen er ook het zwijge"
toe over de koloniale politiek van J°*
hannes van den Bosch, die hem in bot»
sing need komen met de Britse belangen,
hoe interessant de studie van dez*
onderwerpen overigens ook moge zijn.
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rrjderiksoord toont ons echter een an»
dere facet van het veelkantige leven
van dezen negentiende»eeuwsen Neder»
"inder, die er van droomde de heersende
Srrnoede te bestrijden door het over»
wengen van stedelijke paupers naar het
Platteland. Hij trachtte dit doel te be»
reiken door het stichten van landbouw»
kolonies, die onder leiding stonden van
de door hem in 1818 opgerichte Maat»
Schappij van Weldadigheid. Daarvan was
' ""ederiksoord de eerste. De historicus,
"ie met onbevangen blik de geschiede»
n's van deze Maatschappij aan een be»
^houwing onderwerpt, zal daarbij tot

andere slotsom kunnen komen dan
"at deze instelling haar doel gemist
heeft. Want niet alleen is er van een
Pyactische bestrijding der armoede wei»
|̂ g terecht gekomen — deze toch nam
"'J het vorderen der eeuw veeleer hand
Over hand toe — maar bovendien heb»

ben de kolonies aanleiding gegeven tot
toestanden, die een vurig dichter uit die
t', J aanleiding gaven tot de bittere ver»
zuchting, dat Van den Bosch alleszins
verdiende te worden onthoofd. Tegen»
over deze felle verguizing stond echter
een even buitensporige lof, vooral uit de
mond van buitenlandse beschouwers, die
voor de arbeid der Maatschappij een

(Vervoly op pag. 10.)

Bij de foto's:

1. en 2. Leerlingen der school.
3. Kijkje op het schoolgebouw.
4. De directeur is tevreden.
5. In de persikenkas.
6. De slabedden worden nagezien.
7. Tuinopzetting.
S..en 11. Kijkjes in de tuin.
9. De directeur, ir. J. Winterdijk geeft

aanwijzingen.
10. In de bloemenkas.

(Foto's: „Arbeid")



i-Rubriek
Gelijkvormig tegenspel
In verschillende openingen kan zwart het
spel gelijkvormig tegenspelen, zoals men
al opmerkt als zwart, na 33—28 van wit,
18—23 laat volgen. Evenals m de aan-
vang, heeft zwart dan precies dezelfde
stelling als wit. Hier doet zich voor wit
de moeilijkheid voor. dat hij — want
wit heeft nu eenmaal de voorzet — het
eerst iets moet doen om deze stelling te
verbreken.
In de meeste gevallen zal dit .naspelen
van zwart" wit niet hinderen. Maar er
Bijn gevaren, waar men rekening mee
moet houden. De volgende speelgang be-
handelt zo'n stelling
We spelen in de aanvangsstelling als
volgt:

Wit: Zwart:
1. 33—28 18—23
2. 39—33 12—18
3 44—39 7 12
4. 31—27 20—24
5. 34—30 17—21
6. 37—31 14—20

Stand na de zesde zet van zwart:

Zwart

m

Wit

Zwart: 20 sch. op l, 2, 3, 4, 5. 6, 8,
9, 10, 11, 12, 13 15, 16, 18, 19, 20, 21,
23 en 24.

Wit: 20 sch. op 27, 28, 30, 31, 32, 33,
35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 46,
47, 48. 49 en 50.

Bij deze gelijkvormige stelling moet wit
vooral niet 31—26 spelen. Zwart zou ant-
woorden met 24—29. Wat moet wit nu
doen? Het is duidelijk, dat. als hij slaat
met 33x24, zwart 20x29 speelt en daar-
na wit 26x17, zwart 11x44. wit 50x39,
waarna zwart ook nog 29—34 en 23 x 25
laat volgen.

Wit zou dus eerst 26x17 moeten slaan,
zwart 11 x 31, maar ook nu zal wit steeds
een schijf verliezen Zwart krijgt n.L
steeds de kans 29—34 te spelen, onver-
schillig of wit eerst met 36 x 27 slaat of
met 33 x 24.'
Dit gevaar is in dergelijke stellingen
steeds aanwezig. In de diagram-stelling
is 30—25 de beste zet voor wit.
We nemen nu even aan. dat wit de be-
slissing wil uitstellen en dus in de dia-
gramstelling 50—44 speelt. Na l—7 van
zwart is er dan aan de opstelling niets
veranderd. Als wit dan voortzet met
30—25, volgt zwart 21—28, wit 25x14,
zwart 9 x 20 en nu zijn er verschillende
voortzettingen voor wit. die alle nadelig
zijn.
B.v. wit 41—37. Wit is nu opgesloten
aan zijn linkervleugel, een stand, waar
verschillende gevaren aan zijn verbon-
den.
2e. Wit 27—22. Dan krijgt wit een voor-
post te verdedigen, die gewoonlijk slecht
staat.
3e. Wit 40—34, zwart 26x37, wit 42x31,
zwart 24—29, wit 33 x 24, zwart 20 x 40,
wit 45 x 34. Hier valt op te merken, dat
de schijven 45 voor wit en 6 voor zwart
tot de sterke stukken behoren, die zowel
de aanval als de verdediging kunnen
steunen. Wit moet dus niet toestaan, dat
zwart schijf 45 door deze ruil verwijdert.
4e. Wit 39—34? Hierdoor zou zwart een
winnende dam nemen door 24—29. na-
tuurlijk nadat eerst de ruil: zwart 26 x
37 en wit 42x31 is gebeurd.
Uit het laatste blijkt ook, dat 50--14 in
de diagramstelling voor wit een zwakke
zet is. Beter is 49—44, omdat als het
spel zo loopt als boven werd behandeld,
wit dan wel 39—34 kan laten volgen.

(Zie de diagramstelling).
Volledigheidshalve laten wij hier nog een
mogelijkheid van damslag volgen: Wit
50—44. zwart 1—7, wit 28—22. Deze
laatste is een gewaagde zet. Goed voor
zwart is nu 10—14 en ook 20—25. Na
zwart 12—17 heeft wit echter een dam
door 33—29, zwart 17x26, wit 30—25,
zwart 24x33 (zwart 21x32 komt op het-
zelfde neer), wit 39x28, zwart 21x32, wit
38x27, zwart 23x21, wit 25x1. Deze dam
gaat echter weer verloren. Zwart begint
met 13—19 te spelen.
Dit verder uitwerken zou ons op het
ogenblik te ver voeren. Het is een mooie
oefening, 'dit eens zelf uit te zoeken.
Mocht dit niet geheel lukken, dan komen
wij er op verzoek, natuurlijk gaarne na-
der op' terug.

Oplossingen vraagstukken van 2 Mei
Klasse A.
No. 1. Wit 43—39, zwart 27x38 wit 48—
43, zwart 38 x 49, wit 39—33, zwart 49 x

35, wit 24—20, zwart 35x31. wit 20x36.
No. 2. Wit 33—29, zwart 23x32, wit 29—
23, zwart 19x28, wit 39—33, zwart 28 x
39, wit 34x43, zwart 25x34, wit 24—20,
zwart 15x24, wit 43—38, zwart 32x43,
wit 48x6.

Klasse B.
No. 1. Wit 32—27, zwart 26x37, wit 27—
21, zwart 16x27, wit 28—22, zwart 27 x
18, wit 38—32, zwart 37x28, wit 33x2.
No. 2. Wit 19—13, zwart 8x10 (na 31x9
is zwart dadelijk verloren), wit 20—14,
zwart 31 x 20, wit 25 x 5.

De prijswinnaars
De prijzen voor goede oplossingen zijn
gewonnen door:
G. Bos. Siepelveenwijk Z.Z 35 te Nw.
Weerdinge (Dr.) en J. Scheffer, Lange-
dijk 39 te Assen.
Zij kunnen een boek kiezen uit een lijst-
je, dat hun wordt toegezonden.

De nieuwe wedstrijd
De nu volgende vraagstukken, no.'s 5 en
6 in klasse A en B, gelden voor onze
nieuwe ..vierweekse". De nummers l tot
en met 4 vindt men in ons blad van 23
en 30 Mei, terwijl de volgende week de
laatste vraagstukken van deze wedstrijd
worden geplaatst.
In de klasse, waarin men meedoet, kan
men de acht oplossingen tegelijk inzenden
tot uiterlijk 30 Juni. Verdere mede-
delingen zijn opgenomen in de rubriek
van 23 Mei.
In klasse B is no. 5 uit „De Kroonschijf'',
orgaan van de Prov. Gron. Dambond.
No. 6 is in een simultaan-wedstrijd voor-
gekomen.

KLASSE A.
No. 5.

Van Napoleon Brochu.

.Zwart-

Wit

(Vervolg van pag. 9.)

warme belangstelling betoonden. Intus*
sen: dit behoort alles thans tot een grijs
verleden. De strijJbijl over deze proeve
van negentiende*eeuwse armenzorg is
reeds lang begraven, maar de Maat»
schappij zet nog steeds haar werk voort
en wie heden ten dage een bezoek
brengt aan Frederiksoord, vindt daar, zij
het dan in een gemoderniseerde vorm,
de instelling van Johannes van den
Bosch nog bij voortduring als een stu*
wende kracht op het gebied van land»
en bosbouw werkzaam.
Een van haar belangrijkste ondernemin»
gen is ongetwijfeld de onder particulier
beheer staande G. A. van Swieten Tuin»
bouwschool, een onderwijsinrichting, die
door het Rijkssubsidie, dat zij geniet,
uiteraard niet langer als een zuiver par»
ticuliere instelling kan worden beschouwd.
Zij dankt evenwel haar ontstaan aan een
gepensionneerd majoor der cavallerie,
die op deze merkwaardige wijze de nage»
dachtenis levendig wilde houden aan zijn
op 21»jarige leeftijd gestorven zoon. Ook
dit is kenmerkend voor een vorm van
gemeenschapsdienst, die niet langer meer
van deze tijd mag heten.
Het ligt dan ook in de rede, dat de
school als onderwijsinstelling allengs
geheel van deze basis is losgeraakt. Zij
recruteert ha.ir bevolking uit alle delen
van ons land en zijn overzeese gebieds»
delen. De school wordt thans bezocht
door ongeveer negentig jongens van uit»
ecnlopende leeftijd (minimum: 15 .-aar),
die zich hier in een driejarige cursus
theoretisch en practisch op het gebied
van de tuinbouw kunnen bekwamen. De
jongens, in de wandeling „tuinhazen"
genaamd, zijn ondergebracht in kost»
huizen bij de bevolking, een e'n ander
uiteraard onder een zeker toezicht van
de schooldirectie. De ochtenduren wor»
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den besteed aan theoretisch onderricht
en 's middags werken de knapen in de
prachtige tuin, die terecht in heel het
land een vermaardheid geniet en dan
ook ieder jaar weer duizenden nieuwe
bezoekers trekt. Op een terrein van een
kleine acht hectare vindt men hier de
bloemen», groente» en fruitteelt be»
oefend, terwijl ook aan de boomkwe»
kerij, de boom» en heesterteelt en het
aanleren van het tuinonderhoud aan*
dacht wordt geschonken. Ofschoon de
bezoeker allerminst de indruk krijgt, dat
in deze tuin van de leerlingen meer ge»
vorderd wordt dan aan arbeidsprestatie
in redelijkheid van hen kan worden ver»
wacht, genieten de voortbrengselen, die
naar de veiling gaan, toch een goede
roep, zodat de school ook als kwekerij
een zekere bron van inkomsten oplevert
Wij zeiden reeds, dat de jongens van
her» en derwaarts komen; zij zwermen
echter ook over heel de wereld uit. Van
de ruim zes honderd leerlingen, die,
sedert haar oprichting in 1884 het eind»
diploma verwierven, bleef ongeveer de
helft binnen onze landsgrenzen. De rest
ging naar Oost en West, maar ook naar
landen met een meer gematigd klimaat
als Duitsland, Engeland, Frankrijk, Au*
stralië en de Verenigde Staten van Ame»
rika. Slaat men de beroepslijst der oud»
leerlingen op, dan ziet men, dat de
school haar pupillen zeer uiteenlopende
maatschappelijke mogelijkheden blijkt te
hebben geopend, variërende tussen tuin»
baas op een mooi landgoed en het ambt
van hortulanus te Leiden. Zij heeft plan»
ters voortgebracht, die op Java of Su»
matra carrière maakten, dan wel een
lonend bestaan vonden in grote buiten»
landse fruitkwekerijen. Dat hangt in
hoofdzaak af van den leerling zelf en
uiteraard ook van de maatschappelijke
omstandigheden, aarin de gezinskring
hem heeft geplaatst.

Een arb^idersinstelling is deze tuinbouw»
school zeker niet; daarvoor zijn de op»
leidingskosten te hoog. Maar zij verricht
niettemin toch een nuttige sociale func»
tie, daar zij telkenjare enige tientallen
goed geschoolde krachten op tuinbouw»
gebied aan de maatschappij aflevert.
Voor de jongens is het bovendien een
ideale omgeving. De „tuinhazen" van
Frederiksoord mogen dan hemelsbreed
verschillen met de armzalige paupers*
jongens, wier verwording omtrent een.
eeuw geleden de verontwaardiging op*
wekte van een Jacob van Lennep — wij
zijn geenszins geneigd om deze afwijking
van de oorspronkelijke doeleinden % der
Maatschappij te betreuren. Goed tuin»
bouwonderwijs is een zaak van niet ge*
ringe orde en de G. A. van Swieten»
school geniet in den lande een goede
roep.

Wie onzer lezers deze zomer op het
Hunenhuis mocht komen, verzuime dan
ook de gelegenheid niet om ook een be»
zoek te brengen aan Frederiksoord De
school zal van iedere excursie ongetwij»
feld het middelpunt vormen, maar ook
in ander opzicht is er in de omgeving
heai wat belangwekkends te zien. Vooral
wie iich de moeite geeft om vooral eens
in de een of andere bibliotheek het
proefschrift op te diepen, dat dr. J J.
Westendorp Boerma aan de Maatschappij
van Weldadigheid wijdde, zal met een
tot giotere opmerkzaamheid gescherpte
blik kunnen waarnemen wat er in de
practijk uit het werk van Johannes van
dan Bosch is gegroeid en misschien
ki'nneu de daarmede opgedane ervarin»
gen zelfs nog hun nut hebben voor onze
hedendaagse tijd, nu het probleem van
het terugleiden van arbeidskrachten van
de stad naar het land een nieuwe actua*
liteit heeft verkregen, zij het dan in een
volkomen andere sociale omlijsting.

neesmiddel
weet U, het betrouwbaa
zuiverste middel te hebbe
verkoudheid

Zwart: 7 sch. op 15, 22, 23, 26, 28, 31
en 35.
Wit: 7 sch, op 25, 34, 37, 39, 45, 48 en &•

No. 6.
Van Napoleon Brochu.

Zwart

Wit
ZwarD: 7 sch. op 8, 9, 17, 19 24, 29 en 38.
Wit: 7 sch. op 27, 30, 36, 4l| 44, 47 en 49-

' KLASSE B.
No. 5.

Van S. Talsma.

Zwart

Wit
Zwart: 6 sch. op 12. 13, 16. 24. 26 en
Wit: 7 sch. op 31. 32. 35, 37, 38, 44 en

No. 6

Zwart

Wit
Zwart: 2 sch. op 15 en 21. Dam op 13.

Wit: 3 sch. op 31, 43 en 47 Dam op 42'

Voor alle vraagstukken geldt:
b e g i n t en win t" .

Oplossingen van de vraagstukken l ^
en met 8 worden ingewacht tot uiterW *•
30 Juni. Adresseren: Redactie Weekbla»
„Arbeid", Postbus 100, Amsterdam .,
Op adreszijde duidelijk JDatnrubrie»
vermelden.



VOOR DE VROUW

Van huis tot huis

Dit

Cor.

's mijn laatste brief, die ik je uit
Harreiaar schrijf. Hoewel ik wel het een
en ander te doen heb, neem ik hier toch
n°g even tijd voor. Met het pakken ben
* nu eindelijk klaar. Je raad, om alles

blJ elkaar te zetten, hebben we opge»
volgd. \ve hebben alles in één kamer

esleept. Alleen de bedden moest ik
natuurlijk nog intact laten, maar dat is
niet zo héél erg. De beddenboel is gauw
genoeg ingepakt.
k voel me hier op het ogenblik als een

lt in een vreemd pakhuis. Alles is zo
«aal en als je loopt, klinkt het zo onge»
?-ellig hol.
"e hebben van alle kennissen al af»
Bcheid genomen. Dat viel niet mee. Nu

we eigenlijk pas, hoe wij aan
dorp gehecht zijn. Dat ondervind ik
laatste dagen steeds weer. Dingen

je vroeger aan voorbij ging, krij»
plotseling waarde voor je, als je

dat je ze achter moet laten,
geloof, dat, hoe ouder je wordt, hoe

r het valt om te veranderen,
'J kijken veel te veel achter ons en

e zien de dingen dan vaak héél anders
^an ze in werkelijkheid waren. We zien

e dingen niet objectief meer, het lelijke

vergeten we en het mooie wordt in onze
ogen steeds beter.
Heerlijke jeugd, die zo gemakkelijk
alles was achter haar ligt, vergeet en
zich vol enthousiasme op een nieuwe
toekomst werpt.
Wij ouderen kunnen te dien opzichte
aan de jeugd een voorbeeld nemen.
Nu wat zakelijker.
Wat fijn, dat jij in het nieuwe huis
bent als de meubelen aankomen. De
jongens hebben over die kale gronden
heer: en weer gelopen. Als het huis leeg
is, \vil ik de gronden nog even opdveï»
len. Dat vind ik tegenover de meuve
bewoners ook een prettiger idee.
Hoewel het me aan het hart gaat. dat
ik m'n tuin achter moet laten, is het
t-'ch wel prettig, dat het huis zo gauw
is verhuurd, zodat wij alles wat in ie
tuin staat aan de nieuwe huurders kon*
den overdoen. Het geld daarvoor wi'len
v-ij i:u apart houden. Daar willen we
zaad en planten voor onze nieuwe tuin
voor kopen. Al is deze tuin niet zo
groot, we krijgen er toch nog kosten
genoeg aan.
We zijn jullie dankbaar, dat je zo'n
aardig huisje voor ons hebt uitgezocht.
Wij waren zelf nooit op de gedachte
gekomen, aan die kant van Werkendam

. te gaan zoeken. We gaan er, wat huis
betreft, reusachtig op vooruit. Wat zal
het heerlijk zijn, dat ik 's Zaterdags
niet met pannetjes heet water en een
tobbe hoef te knoeien om de kinderen
eens goed onder handen te nemen. Zo'n
douchecel is een -weelde. Wat dat be»
treft hebben de arbeiders het toch heel
vat beter dan vroeger. Wat wisten zij
vroeger van hygiëne af? Ik weet nog,
hoe ik vroeger met twee oudere zusjes
ui een bedstee moest slapen — met z'n
drieën in één bed. Dat werd toen heel
gewoon gevonden. Die bedstee was in
de huiskamer en omdat wij anders niet
slapen konden, werden de gordijnen
bovendien nog dichtgedaan. Met verjaar*
dagen, of als er visite was. werd er
flink gerookt en ik zal je vertellen, dat
je het dan benauwd had in die bedstee.
Tn geval van ziekte was het helemaal
een bezoeking; dan moest je tóch met
z'n drieën slapen — er was geen andere
slaapplaats. Zelf weet ik uit ondervin»
ding, hoe afschuwelijk en ongezond dat
alies was. Juist daarom vind ik het zo
heerlijk, dat mijn jongens, nu ze wat
groter worden, ieder apart kunnen
slapen, al kunnen ze niet ieder een eigen
kamer hebben. In de ruime, frisse slaap»
kamer, die ze nu krijgen, is dat geen be»
zwaar. Het is maar geen verschil, of je
niet z'n drieën in een bedompte bedstee
ligt, of ieder in je eigen bed in een
kaïner met openslaande ramen.
Wat ik ook in het nieuwe huis zo pret»
tig vind is, dat de keuken niet in de
kamer uitkomt. Nu krijgen we tenmin»

ste niet alle etensdampen en luchtjes
na;)r binnen. De bijkeuken is een praciit
uitvinding. Als ik dan wasdag heb, is
gelukkig mijn keuken niet een hele dag
geblokkeerd met tobbes en wasketel
Het is ook wel handig, dat de jongen»
niet direct van de tuin in de keuken
komen, maar altijd eerst door de bij»
keuken moeten. Dat cementen vloertje
is gauw genoeg schoon geboend en de
kerken /al heel wat minder vuil worden.
Jan heeft plezier in de schuur. Daar
kunnen de fietsen staan — daar kan hij
z'n gereedschap bergen en eventuele
reparaties aan de fietsen verrichten
Je ziet dus, dat we met ons nieuwe huis
best tevreden zijn. Alleen wou ik maar,
dat we al over waren. Ik ben op mijn
manier erg practisch geweest. Alles wat
gewassen moest worden is schoon. De
winterkleren heb ik meteen in een kist
met kranten en mottenballen gepakt.
Die kist is van mij zelf; die kan dus
dicht blijven en direct worden opgebor» V
gen. M'n gordijnen heb ik allemaal
klaar, zodat we ze maar voor het op»
hangen hebben. We hebben dus gedaan
wat we konden en als we nu de ver»
huismensen alles in de kamers laten
zetten waar het hoort, zijn we gauw ge»
noeg door de sommei heen, al zal er
dan natuurlijk altijd nog wel het een
en ander te doen zijn.
Nu beste Cor, we zullen elkaar nu ^e»
regeld zien en spreken. Tot ziens in
Werkendam.

Je
Harrelaar, 4 Juni 1941. RIEK.
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Heeft u een oud herencostuum in de
kast hangen, dat niet meer Kan wor-
den gearagen? Doet u het dan vooral

met weg, want... daar kan nog een
keurig mantelpakje voor u-zelf of voor
uw grote dochter van worden gemaakt.
Het costuum behoeft niet eerst te wor-
öen losgetornd. maar san langs de
naden worden losgeknipt. Gaan we
tornen, dan belopen we de kans dat
öe naden gaan rafelen
Als het voorpand van net manteltje
z<j op de stof wordt gelegd als is aan-
gegeven, kunnen de oude knoopsgaten
en net, meestal uitgerafelde. gedeelte
er om heen. wegvallen.
Wanneer we het patroon goed bekij-
ken, dan zien we. dat het voorpand uit
twee delen bestaat. Deze beide gedeel-
ten zijn zo op de stof gelegd, dat de
zak van het oude colbertje er precies
tussenuit valt. Daardoor komt bij het
mantelpakje op de taillehoogte een
laad. De voering en de tegenrevers
worden ook met een taillenaad geknipt.
Een colbertjasje heeft een naad in
het midden. In het rugpand van het
iianteltje moet dus ook een naad ko-
men, terwijl we er evenals bij het
v°orpand een taillenaad in maken. Het
bovenste gedeelte knippen we iets rui-
lr>er, daar kunnen we dan een paar
sierpiooitjes maken. Het onderste ge-
deelte wordt glad geknipt.
^e mouwen van het manteltje fcnip-
Pen we uit de mouwen van het heren-
costuum. Zijn deze mouwen, enigszins
versleten. dan kan dat door siernaden

m ante/pakje uiteen heerencostuum.

uit oua. c&ótuum
worden weggewerkt.
Het manteltje is nu geknipt. Thans
komt het rokje aan de beurt.
Dit knippen we uit de pantalon. Het
rekje krijgt middenvoor, op zij en rrün-
denachter naden.
Middenvoor -kan er een waaierplooi —
dat is een dubbele plooi — in worden
gemaakt.
ledere plooi is ongeveer 16 cm. diep,
dus de dubbele plooi wordt 32 cm.
breed geknipt. Deze plooien knipper, we
uit het a.chterpand van de pantalon.
Wil men' de rok nog wijder maken,
dan kunnen er ook in de zijnaden
plooien worden gemaakt. De benodigde
stof voor deze plooien haalt men ge-
makkelijk uit het bovenste gedeelte
van de pantalon, want de rok wordt
slechts 70 a, 75 cm. lang, terwijl een
herenpantalon een lengte van ongeveer
110 cm. heeft.
Zijn de knieën van het oude kleding-
stuk versleten, dan kan net rokje met
een heupstukje worden gemaakt, dat
dan eventueel met zakjes, soutache of
tres Kan worden gegarneerd. Dan moe-
ten echter de voorpanden van net
rokje uit het bovenste en de plooien
uit het onderste gedeelte van de pan-
talon worden geknipt.
Nu het pakje zover klaar is, kunnen
we met naaien beginnen.
Eerst worden de siernaden en de mid-
dennaad van de rug gestikt. Daarna
naaien we de taillenaad dicht. Vervol-
gens kunnen zij- en schoudernaden
worden gestikt.

De zakjes zetten we naar verkiezing op
of m het manteltje.
Nu wordt het linnen, dat eerst goed
uitgestreken is, tegen de overslag ge-
naaid, welke met de pikeersteek wordt
vastgehecht.
li cm. van de kant (de naad niet mee-
gerekend) worden de knoopsgaten ge-
maakt. Dan worden de binnenrevers er
tegen genaaid. Men legt deze eerst
rechts op rechts, daarna begint men te
stikken van de schouders af (niet van
uit het hoekje) door tot, het voorste
gedeelte van de revers en dan naar
beneden tot even voorbij de ronding.
Daarna wordt het linnen precies tegen
het stiksel weggeknipt, terwijl de stof
van het manteltje en van de tegen-
revers ongeveer een i cm. van de kant
wordt afgeknipt. Dan wordt, het werk
omgekeerd en de revers aan de bin-
nenkant er netjes tegengeregen en ge-
perst. De knoopsgaten worden aan de
binnenkant doorgeknipt en afgewerkt.
De revers kan naar verkiezing puntig
ol rond worden geknipt.
Men ziet het: voor weinig geld en zon-
der punten kan men toch nog een mooi
mantelpakje maken. Als... men ten-
minste in het bezit van een oud he-
rencostuum is.
Dames die de patronen zélf niet kun-
nen maken, zenden we deze voor 60 et.
kant en klaar thuis.
Men zende daartoe het bedrag in post-
zegels aan de Redactie „Arbeid". Post-
bus 100, Amsterdam-C, met vermel-
ding: patroon Mantelpakje.

"Textiel-

A.B.C.
Met adviezen, cursussen en publicaties,
over radio en in de pers, met daad, beeld
en woord, helpen instanties als de Eco»
nomische Voorlichtingsdienst, de Ned.
Ver. van Huisvrouwen, de Commissies
voor Huishoudelijke Voorlichting, enz.
de huisvrouw in haar strijd tegen de
schaarste, en bij het zoeken naar de
oplossing van de problemen, die van
haar vindingrijkheid en kunde het
uiterste vergen.
Bij alle voorlichting die zij in deze tijd
ontvangt, zal zij toch nog veef uit het
handige boekje „Textiel»A.B.C." kunnen
leren.
Deze uitgave werd voorbereid door de
Ned. Vereen, van Huisvouwen en kwam
uit onder auspiciën van het Rijksbureau
voor de distributie van textielproducten
door de H.indel. De Economische Voor»
lichtingsdienst, het grote nut van het
werkje begrijpend, schakelde het onmid»
dellijk in bij haar propaganda en voor»
lichtende arbeid.
„Textiel»A.B.C." geeft de huisvrouwen
raad in haar strijd tegen de vele en vaak
verontachtzaamde vijanden van het lin»
nengoed. die steeds op de loer liggen om
de levensduur van het goed te bekorten.
Het leert de huisvrouwen aantasting van
het goed te voorkomen en geeft in het
tweede gedeelte adviezen voor de was.
Niet alleen de textielkaart, maar ook de
zeepdistributiebonnen worden na het op»
volgen van deze adviezen tot iets min»
der dwingende elementen in het leven
van onze huisvrouwen. Dit hoofdstuk is
ook belangrijk voor de stoffen van Je
nieuwe samenstelling, die bij de behan»
deling verdubbelde waakzaamheid ver»
eisen. Ook het dragen, bewaren, ver»
maken en herstellen van kleding en
linnengoed word* vervolgens in „Textiel»
A.B.C." door bij uitstek bevoegde
schrijfsters behandeld en steeds duidelijk
met tekeningen verklaard.

Correspondentie, de algemene
redactionele leiding van het week'
blad „Arbeid" betreffende, richt e
men aan den Hoofdredacteur van
het Weekblad „Arbeid", Postbus
H'O. Amsterdam Geen persoons--
naam vermelden!
Bij brieven, bestemd voor de ver»
zomers der onderscheidene ru-
brieken, ver--••' 'e men de naam
van de rubriek duidelijk op de
omslag. Voorts adresseren aan:
Redactie Weekblad „Arbeid",
Postbus H'O. Amsterdam.
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Onlangs op een Maandagmorgen
hoorde ik in de tram het gesprek

aan tussen twee huisvaders, die naar hun
werk gingen. Het liep over de inhoud
van hun broodzakjes en het breidde zich
uit tot een beschouwing over het tegen*
woordige middagmaal.
„Voor mij is het geen Zondag, als er niet
een pudding op tafel staat", zei de éne;
en de andere gaf dat toe, maar liet er op
volgen, dat die tractatie op het ogenblik
ook al in botsing komt met de bonnen —
en met de kosten.
Het leek mij een punt, dat wél de moeite
waard was om in „Arbeid" eens nader
te worden besproken.
Dat er Zondags — en ook op verjaar»
dagen en andere huiselijke feesten — een
extraatje op tafel behoort te komen,
geven we allemaal grif toe. Zulke betrek*
kelijke kleinigheden brengen kleur in het
leven, ze typeren zo'n dag tot één, die
boven de gewone weekdagen uitsteekt en
die in het geheugen blijft als een prettige
afwijking van het alledaagse. In het eens
voudige familieleven kunnen ze niet wor»
den gemist: ze houden de stemming op

peil, ze versterken het gevoel van saam»
horigheid en ze zullen in de herinnerin»
gen van latere jaren de stralende plek*
ken vormen, waarop met vreugde en
dankbaarheid wordt teruggezien.
Ook in alle eenvoud en met heel weinig
kosten bereiken we het doel, dat er toch
eigenlijk maar op neerkomt om een
kleine verrassing te bereiden, die aan de
stemming de gewenste opfrissing geeft
In deze tijd mogen we daarbij echter
niet vergeten, dat naast het „verrassen*
de" en het „lekkere" ook de voedings*
waarde van het gerecht een rol moet
spelen: we kunnen thans ons goede geld
niet besteden aan zogenaamde l i f la f jes
en we moeten wel degelijk ook van ons
feestgerecht een doelmatige aanvull ing
kunnen verwachten van de voedingsstof»
f en in de maaltijd.
Hebben we — zoals ik dit onlangs in
het schema van menu's voor de tijd van
aardappelschaarste heb besproken — ons
Zondagsmaal ingeleid door een paar
flinke borden smakelijke soep (liefst met
véél groente erin!), dan zal een pudding
of een vla van taptemelk ons helpen aan

Hef wordt weer fototijd .. J

en hier is ook de bekende

a p. camera
weer f

Nu de zomer weer in 't land is,
nu ge weer naar buiten trekt om
in het vrije veld, in bos en hei
of op 't. water 0w zorgen -te ver-
geten en nieuwe kracht en ge-
zondheid op te doen.
nu komt óók \veer de mooie

tijd van foto's maken'!
Koopt nu een goede camera,
maar koopt een springcamcva:
zo'n practisch toestel, dat ge in
elkaar kunt schuiven en dat zo
prettig weinig plaats inneemt ia
Uw jaszak 01' in een handtasje.
Ook dit jaar kunnen wij U
nog laten profiteren van onze

speciale aanbieding!

De a j. camera
Een springcamera van prima fabrikaat, eenvoudig van constructie, sierlijk
gebouwd en zeer solide. Uitgerust met liet practische scharniersysteem, dubbele
lens en drievoudige afstand^instelliiig. Een fototoestel, waarmee zelfs de leek

op fotogebied dadelijk geslaagde kiekjes zal kunnen maken!

Op veler verzoek leveren wij deze
A.P.-camera — mits besteld via
onze winkels en agenten — óók
op betaling in drie maandelijkse
termijnen, waarbij wij echter
80 cent voor administratie- en
incassokosten in rekening moeten
brengen. De prijs wordt in dit
geval dus ƒ 12.30,
Iïi.j elk toestel wordt gratis een
uitvoerige, geïllustreerde gebruiks-
aanwijzing, tevens handleiding
voor bet fotograferen geleverd.
In de A.P.-camera is elke goede
6 x 9 film te gebruiken. Desge-
wenst leveren wij bij elk toestel
een goede film a 65 cent.

Zolang de voorraad strekt
leveren wij de A.P.-camera
nog tegen de oude, speciale

prijs van slechts

f1150
Maakt nu gebruik van deze

bijzondere aanbieding.

Deze gelegenheid komt voor-
lopig niét weer!

L
B E S T E L B I L J E T

i,1- teli ^f A.P.-boekkwinkels, bij een der A.P.-agenten of
veld 15 Amsterdam HooWkantOOT der N.V. De Arbeiderspers, Hekel-

óf
te ontvangen:

' nleuw model- tPRvn de spec. prijs van ƒ11.50, contant
i iM"'1J'; van f 12'30 bij betaling in drie maandelijkse termijnen(r 11.50 plus 80 et. voor administratie- en incassokosten).

NAAM:
ADRES:
WOONPLAATS:
De prijs van ƒ11.50 resp. ƒ12.30 geldt slechts, indien het toestel wordt
gekocht in een onzer A.P.-boekwinkels. Bij levering via onze agenten of
bij rechtstreekse toezending per post moeten wij de portokosten — ca.
20 cent — in rekening brengen.

een „toetje", dat in voedzaamheid niet
behoeft achter te staan bij de door=de»
weekse pap, maar dat in uiterlijk zich
daarvan op gunstige wijze onderscheidt.
Rijst, griesmeel, gemalen rijst geven ons
de beste kansen op een voedzame pud»
ding; echter zijn maïzena en custard»
poeder ook niet te versmaden, immers
de hoeveelheid melk, die in de pudding
wordt gebruikt, blijft in al deze gevallen
in voedingswaarde vooropstaan.
Zullen we bij de pudding een saus
geven? De smakelijkheid is er zeker mee
gebaat; of hetzelfde geldt voor de voe»
dingswaarde, is een tweede kwestie.
Kopen we er een flesje z.g. puddingsaus
bij. dan hebben we in dit opzicht niet
veel te verwachten; veel beter besteden
we dan ons geld aan een natuurlijk pro*
duet, dat we zelf tot saus
bereiden. Op het ogen»
blik komt daarvoor, wat
prijs betreft, de rabarber
in aanmerking en we
nopen, dat binnenkort
ook de aardbeien en later
de bessen ons aan goed»
kope grondstoffen voor
de puddingsaus zullen
helpen: hun waarde,
vooral op het gebied van
mineralen en vitamines,
is groot.
Ik laat thans enige recep»
ten volgen, die u vast en
zeker aan een lekkere
Zondagse pudding zullen
helpen, terwijl ze tevens
te beschouwen zijn als
waardevolte nodige voedingsmiddelen.

Griesmeelpudding (4 a 5 personen): l I.
taptemelk, 100 gr. (l ons) griesmeel, 75
gr. (5 afgestreken eetlepels) suiker, l
pakje vanillesuiker (te vervangen door
een 'dun stukje citroenschil of'een stukje
pijpkaneel).
Breng in een met wat boter ingevet
pannetje de melk op een zacht vuur aan
de kook, af en toe roerende; voeg er,
als citroenschil of pijpkaneel worden ge«
bruikt, deze bestanddelen dadelijk bij.
Roer griesmeel en suiker (ook vanille»
suiker, als die gebruikt wordt) droog
door elkaar, strooi het mengsel roerende
in de kokende melk en laat onder voort»
durend roeren het meel gaar worden
(5 a 10 minuten; als het spoor van de
lepel in de pap duidelijk zichtbaar blijft,
is de pudding dik genoeg). Neem er de
citroenschil of de kaneel uit en breng
de dikke pap over in een met koud
water omgespoelde puddingvorm (een
diepe kom is ook goed!); zet de vorm
op een koele plaats, tot de pudding koud
en stevig is.
Bereid een gemalen»rijstpudding geheel
op dezelfde wijze.

Pudding van maïzena of custard'
poeder (4 a 5 personen): l 1. taptemelk,
80 gr. (8 afgestreken eetlepels) maïzena
of custardpoeder, 75 gr. (5 afgestreken
eetlepels) suiker, l pakje vanillesuiker of
een dun afgesneden stukje citroenschil.
Breng in een met wat boter ingevet pan»
netje de melk op een zacht vuur aan de
kook, af en toe roerende; houd er ech'
ter U kopje uit en meng daarmee de
droog door elkaar geroerde "maïzena (of
custardpoeder) suiker en vanillesuiker
tot een gelijk, gemakkelijk vloeibaar
papje. Giet dit roerende in de kokende
melk en laat onder voortdurend roeren
het meel gaar worden (een paar mimi»
ten). Giet de stevige pap over in een

met koud water omgespoelde vorm o'
kom en laat daarin de pudding koud e"
stijf worden.

Chocoladepudding (4 a 5 personen).
(Deze pudding is bedoeld voor de ge^"1*
nen met jonge kinderen, die bij hun
extra^melkbonnen ook een hoeveelheid
cacao toegewezen krijgen.) l 1. tapte'
melk, 80 gr. (8 afgestreken eetlepels)
maïzena, 50 gr. (J ons) cacao, 100 gr-
(l ons of ongeveer 6 afgestreken eet»
lepels) suiker.
Breng in een met wat boter ingevet
pannetje de melk op een zacht vuur aan
de kook, nu en dan roerende; houd er
echter IJ kopje uit en meng daarmee
de droog door elkaar geroerde maïzena
cacao en suiker tot een glad, goed vloei'

baar papje. Giet dit roerende in de
kokende melk, laat de chocoladepap
even doorkoken (een paar minuten) en
giet ze dan in de met koud water om'
gespoelde vorm of kom, om ze op een
koele plaats te laten opstijven.

Vanillesaus (bij chocoladepudding). 2 '•
taptemelk, 25 gr. (2 afgestreken eet'
lepels) custardpoeder, 30 gr. (2 afgestre'
ken eetlepels) suiker, l pakje vanille'
suiker.
Breng in een met wat boter ingeve'
pannetje de melk op een zacht vuur aan
de kook, af en toe roerende; houd er
echter l kopje uit en meng daarmee de
door elkaar geroerde droge bestanddelen
tot een gelijk, vloeibaar papje. Giet dit
roerende in de kokende melk en blij'
roeren tot de saus voldoende gebonden
is (een paar minuten). Roer onder het
bekoelen af en toe in de saus, om te
voorkomen, dat zich aan de oppervlakte
een vlies vormt.

Rabarbercompóte (bij griesmeel» °'
maïzenapudding). l flinke rabarbersteel.
4 d.I. (4 theekopjes) water, ongeveer 100
gr. (l ons) suiker, ooki geheel of gedeel'
telijk te vervangen door een „zoetmid'
del", 2 a 3 theelepels aardappelmeel of
maïzena.
Breng op een zacht vuur het water met
de suiker aan de kook. Was intussen de

rabarberstelen en snijd ze (ongeschild)
in blokjes; breng die over in de kokende
suikerstroop en laat ze op een zéér zacht
vuur even meekoken. Neem elk stukje.
dat voldoende zacht voelt, dadelijk uit
de pan; bind, als alle stukjes gaar zijn.
de overblijvende vloeistof met het aan'
gemengde aardappelmeel. ,
Laat de compöte koud worden en giet ze

over en langs de pudding; of wel, doe z0

in een afzonderlijke schaal en laat ieder
zich op zijn bord een gedeelte over zijn
stuk pudding scheppen.

HELPT ELKAAR

Laat de A.P.-Camera Uw vriend voor zonnige dagen worden!
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Kousen

Tegenwoordig wordt algemeen beweerd,
dat nieuwe kousen eerst in het water
moeten worden gezet. Ik zou graag van
u willen vernemen, of dat werkelijk
nodig is, aldus vraagt ons een lezeres uit
Groningen. Zoudt u mij dan ook meteen
kunnen zeggen of kousen gestreken
moeten worden?
Wij kunnen deze lezeres antwoorden, dat
inderdaad het weefsel sterker wordt,
wanneer de kousen enige tijd in water,
waarin een scheutje azijn is gedaan, wor»
den gezet en daarna met lauw water
worden uitgespoeld.
Wat haar tweede vraag betreft: kousen

kunnen beter niet worden gestreken^
Wanneer men ze aan de teen te drogen
hangt, is dit trouwens overbodig;

Weervtekken

Als het zonnescherm gemakkelijk van

de stokken is te halen, kan het doek ~
als het tenminste licht» en kleurecht i'
— een gewone wasb,:handeling onder'
gaan en dan worden gebleekt.
Is de stof te donker om te bleken, dan
kan men ze met een mengsel van water-
salmiak en een 'viervoudige hoeveelheid*
keukenzout behandelen.
Dit als antwoord op een vraag van eel
onzer lezeressen uit Akkrum.
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VOOR Df JEUGD
^«3'e 0/2 de

r^P de schoorsteenmantel stond de
^nieuwe klok, die grote broer Jaap

e°
0r zijn ouders gemaakt had. Het was

'n Prachtige klok. Jaap, die bankwerker
1 had een oude grammofoonplaat ge»

uil 6n Daarop had hij twaalf mooie,
(je

Ver'scniJr-ende blokjes geschilderd, die
j^ c'jfers moesten voorstellen. Toen was
^ i naar een winkel gegaan, waar hij
^ klein electrisch motorklokje met
y^e 'wijzers, kant en klaar had gekocht,
kj Ot de handige Jaap was het toen een

1 kunstje geweest, de motor met
ten * S aan ^e êramm°f°onP'aat te zet»
en ' snoer in het stopcontact te doen
O

n dc klok te laten lopen.
' *at een mooi gezicht was dat. Ge*

Oos liep een grote wijzer, de secon»
'Jzer, had Jaap verteld, langs de

*o
an»oioonplaat en de kleine Piet, die

R. ° niet naar school ging, kon er maar
et genoeg van krijgen. Met z'n knietjes

st
 6en stoel lag hij aldoor maar naar die

ki'f door draaiende grote wijzer te
j ' en en zo lang keek hij ernaar, dat
a| P hem een paar keer zei, dat hij voor»

'net z'n vingers van de nieuwe klok
afblijven.

kl ;
s

.
"iet dacht er niet aan, de nieuwe
als speelgoed te gebruiken. Het

was net, of die grote, hardlopende wijzer
telkens tegen de andere twee zei: „voor»
uit jongens, opschieten haal me nu
eens in, als je kunt. Foei, wat zijn jullie
lui. Doorlopen, jij dikkerd. Vooruit nu
daar ben ik al weer. Ha. . . . ha... . ha...
hij kan het niet bijsloffen."
Piet keek maar naar de vlug draaiende
wijzer en hij dacht, dat die van de .vele
rondjes, die hij liep, wel heel erg moe
zou worden. Nee hoor, dan hield hij het
maar bij die kleine.... die haastte zich
niet, maar die zou er ook wel komen,
had Jaap gezegd.
Plotseling gingen de ogen van Piet wijd
open. Wat was dat?.. . . Het was net of
hij die grote wijzer wat had horen zeg»
gen of hij hem smadelijk had horen
lachen.
„Zeg luilak, ik zou me maar niets ver»
beelden", hoorde hij. „Ik loop zeker
honderd keer zo hard als jij. Je hoeft
niet te denken, dat jij het bent, die de
tijd aanwijst."
„Nee, want dat ben ik. Als de mensen
weten willen, hoe laat het is, kijken ze
eerst naar mij'', zei de kleine wijzer. Ik
geef de uren aan — dat is van het
grootste belang.
„Ha»ha*ha.... laat je uitlachen, kleine
dikke prop. D mensen zouden heus wel
weten, hoe laa'; het is, als jij er niet was.
De uren geeft hij aan, de luilak.. . . al*
leen de uren."
,..Tij bent helemaal niet in staat iets aan
te wijzen", antwoordde de kleine wijzer
kwaad. Die andere lange — dat is nog
wat. Die zorgt tenminste, dat de mensen
weten, hoeveel minuten ze nog kunne.n
wachten, voor ze de deur uitmoeten,
maar jij, dolle draaitol.. . . jij kan best
gemist worden. Jij doet niet anders, dan
ons duizelig maken.
De grote secondewijzer, die van mening
was, dat hij op de klok het voornaamste
was, omdat hij zo vlug ronddraaide,
maakte zich kwaad.
Tot Piets grote schrik probeerde hij die
kleine wijzer in het voorbijgaan een tik
te geven. De eerste keer sloeg hij mis,
maar de tweede keer sloeg hij raak
en.. . . bleef aan de kleine wijzer vast»
haken.
De kleine Piet gaf een schreeuw van
schrik, toen hij merkte, dat de grote wij»
zer tegen de kleine opliep en.. . . dat
die grote niet meer verder kon.
Op het geluid, dat Piet gaf, kwam moe»
der naar binnen. Zij zag dadelijk dat de

Eigen Werk van lezertjes

leert /open
;,ns >eert Broertje lopen,
;fppe,

tal oertje straks kan lopen,
z'n papje koken,

stappe, stap.
firo

fio Ü • e va"> °' wa? een schrik,
j^ ' bom, bom, bom.
£jo

ar hij huilt niet, hij geeft geen kik,
m- bom, bom, bom.

$t- *Veer moedig opgestaan,
^P. stap, stap.
St

 l"eer lekker lopen gaan.

Drie Poesjes
Drie kleine poesjes,
O, zulke snoesjes,
Gingen samen uit hun huis,
Want ze vonden er geen muis.
Opeens kwam Bob de hond er aan,
Toen zijn ze samen aan de haal gegaan.

LISA N1MIS, 10 jaar,
Pres. Steynstraat 7, Haarlem.

-'je kan alléén nu lopen

'T Saat een papje koken,
«rappe, stap.

USA NlMlS, m., 10 jaar,
Pres. Steijnstraat 7, Haarlem.

£ Hef ongeluk
fira*

 6en °"geluk gebeurd,
ty ' "e verkeersagent,
t>ie

 c'oor een auto meegesleurd
w'°est kwam aangerend.

£„J .'g* nu in het poppenbed
Ju^ i&rnmeet ach en wee,

dokter Beer zegt: „huil maar niet,
het wel mee."

Olympia Schrijf machines N.V.A'dam
Kantoor: Keizersgracht 626, tel. 35660.
Winkel : Kalverstraat 103. tel. 35960.

t\

't £.. *rO'g* een bitter drankje in,
£n R" druPpe/s voor de schrik!
Zijn

 ruun jankt zacht en geeft als troost
Vr>en<lje Bram een lik.

v. d. HOR, m., 12 jaar
Hamburgersingel 85, Venlo.

Ambtenaren en vast particulier perso-
neel tot maandinkomen ZONDER BORG,

( Wettelijk tarief. Vlug en discreet. •
Inlicht, en afwikk. monde!. ot schriftel |

Rotterdam-C.: Maurltsweg 45;
. Amsterdam-C.: Sarphatistraat 36; .

's-Gnivenhaee: Kivu-rvischniarkl 4.

klok stit stond" én zei tegen Piet, dat
hij een stoute jongen was om tóch aan
de klok te zitten.
Toen Piet van het gesprek der wijzers
vertelde, wilde zijn moeder hem eerst
niet eens geloven. Die jongen had al»
tijd van die zonderlinge verhalen, vond
ze. „Maar kijkt u dan!" zei Pietje bijna
huilend. „Die grote is begonnen — die
grote wijzer wilde die andere een tik
geven. Daardoor kon hij niet voorbij
komen."
Moeder keek en zag, dat de secondewij»
zer inderdaad tegen de kleine wijzer aan
zat. „Ik vermoed, dat de wijzer door de
warmte een beetje verbogen is", zei ze.
„Ik zal het maar gauw in orde maken,
voordat Jaap thuiskomt."
Moeder boog de grote wijzer wat terug
en bracht de 'üok weer op gang.
„En nu blijf je er af, hoor", zei ze tot
Piet.
Ze, wilde weer naar haar werk gaan,
maar Pietje wilde eerst nog weten, welke
wijzer het belangrijkst van de klok was.

„Die kleine of die grote hardloper, moe»
der?"
„Ze zijn allemaal belangrijk", antwoord»
de moeder. „Ze horen alle drie aan de
klok. Die grote. . . . daar kan je aan
zien, dat de klok niet stilstaat en die
andere twee — nou, als die er niet waren,
dan konden we toch niet zien, hoe laat
of het was?"
Moeder ging de kamer uit. Nauwelijks
was zij vertrokken, of Pietje vroeg aan
de wijzers, of ze hadden gehoord, wat
zijn moeder had gezegd.
Er kwam geen antwoord.
„Als je het maar weet", zei Pietje tegen
de wijzers. „Mijn moeder weet alles. Als
die zegt, dat jullie geen van drieën aan
de klok gemist kunnen worden, dan is
dat zo. En pas op, als je nog eens ruzie
daarover maakt."

Piet heeft nog heel vaak naar de klok
liggen te kijken, maar van ruzie der wij»
zers heeft hij nooit meer iets gemerkt.
En dat was maar goed ook!

dat er meer eieren

zijn! Wie verstan-

dig is, zorgt voor

den winter en legt

eieren in Garan-

tol in, want

rWIAAM t«A^\<^"

ijcMtgoed,
r— en wal van belang is: zonder eenig bezwaar

kunnen eieren eruit genomen of bijgelegd worden.

Verkoop-adressen worden gaarne verstrekt door
B. Meindersma, Den Haag, Wesferbaenstraat 150/58
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Babbeltje DE AVONTUREN VAN K A R E L T J E K R A A N
Kareltje en de vrachtauto • Een grappige tekenfilm • Beeld: Jan Lutz • Regie: N. J. P. Smith

van Oom Niek

M'n beste neven en nichten.

„Je Jiebt je wat aangehaald, geloof ik",
zei tante Cor, toen ze me deze week met
jullie oplossingen bezig zag.
„Dat heb ik net", was mijn antwoord.
„Allemaal oplossingen van onze Kareltje
Kraan-prijsvraag. Dat zijn opstellen
hier heb je de gewone onderschriften —
daar ligt een stapeltje onderschriften op
rijm... hier heb je de nieuwe ideeën, moet
Je zien... soms compleet uitgewerkt en
daar liggen de gekleurde plaatjes. Ze heb-
ben reusachtig hun best gedaan!"
Tante Cor keek en... bewonderde. „Daar
heb je heel wat meer werk aan dan aan
een gewoon raadsel", zei ze toen. „Bon-
nie komt er ditmaal zeker niet aan te
pas?"
Nee, dat kon deze week niet. Want een
gewoon raadsel is altijd vrij gauw nage-
keken: dat is goed of het is fout. Als het
goed is, komt het op de goede oplossin-
genberg — is het fout, dan zegt oom Niek:
jammer, een volgende keer beter, maar
met een foutieve inzending maak je geen
kans op een prijs.
Bij de opstellen-, ideeën- en kleurwedstrijd
moet elke inzending heel nauwkeurig wor-
den nagegaan. Dat is net zo iets als een
vergelijkend examen.
„Hoe doe je dat nu?" vroeg tante Cor
nieuwsgierig.
Zij keek eens naar de verschillende sta-
peltjes, die ik op een grote tafel had neer-
gelegd.
„De opstellen beoordeel ik zelf", antwoord-
de Oom Niek. „Maar .voor die onrier-
schriftjes en voor de kleurwedstrijd vraag
ik het advies van meneer Lutz en van
meneer Smith. Ze komen straks — als je
nog een kopje thee hebt?"
Tante Cor vond het best. „Ze kunnen er
nog een koekje óók bijkrijaen". zei ze
royaal.
Het leek wel, of de heren het gesprek had-
den gehoord, want dadelijk daarop werd
er gebeld. Het waren de regisseur en de
tekenaar van onze Kareltje Ktaan-ge-
schiedenis. Nee maar. wat zetten die twee
grote ogen op, toen ze zagen, hoeveel
ideeën en tekeningen er waren ingezon-
den.
„Wij kunnen wel naar huis gaan, Jan",
zei meneer Smith lachend. „De jongens en
meisjes kunnen het zonder ons wel af".
Oom Niek schrok zich naar. Daar.had hij
die twee niet voor laten komen. Eerst de
thee opdrinken en dan weer zonder te wer-
ken naar huis gaan! Hij zou ze. „Je komt
er niet uit, voor je me de beste hebt aan-
gewezen", zei hij dreigend.
Dat was natuurlijk allemaal maar gekheid
en meneer Lutz begon dan ook al gauw
de beste kleurplaten en de beste tekenin-
gen eruit te zoeken.
„Ik moet eerlijk zeggen", zei hij, „dat het
werk me reusachtig meevalt. „Moet je deze
nu eens zien, Smithje... dat is toch héél
goed werk."
Maar meneer Smith had in die tijd óók
niet stil gezeten. „Kijk eens, oom Niek",
zei hij. „Deze twee zijn de beste en van
die twee zou ik deze een prijs geven."
„Mooi zo", antwoordde ik. „Dan beginnen
we daar mee."
De onderschriftjes, die ik nu in handen
kreeg waren verzonnen door:

EVA LINDT, m.,
Herculesstraat 22, Amsterdam.

(Zie midden boven aan de pagina)

„Ben ik nu aan de beurt?" vroeg meneer
Lutz.
„Nog lang niet", antwoordde de heer
Smith. „Ik heb hier nog een gedicht, dat
ook een prijs heeft verdiend. Er was toch
ook een dichtwedstrijd aan verbonden?"
Oom Niek krabde eens achter z'n oor. Daar
had hij die gedichten zo waar vergeten.
Maar eerlijk is eerlijk: de dichters moes-
ten óók worden beloond.
„Dit is de beste", zei de man van de onder-
schriften op besliste toon.
Daar waren we het allen over eens. Alleen-
moest Oom Niek de opmerking maken,
dat de inzendster zo dom was geweest,
haar adres niet op te geven. Enfin, voor
deze keer zullen we dat door de vingers
zien. Wie werkt maakt fouten denken we
maar.

MARIETJE VAN VELZEN, m., 13 j.,
Rotterdam krijgt een prijs als zij haar
volledige adres stuurt.
Zij verdiende die „toekomst-prijs" met het
volgende gedicht:

Een strop!

't Was op een Woensdagmiddag dat,
Onze Karel op een hekje zat,
De auto van den Bode kwam,
Beladn met verf en kisten jam.

14

HÈ HÈ, IK KON NIET MEER ZO BEN IK TOCH VLUCi THUIS HUPLA

Lutz. „Dan zet je alleen de naam van de
prijswinner en van degenen, die een troost"
prijs hebben."
Om der wilie van de ruimte komt hie1

dus alleen de naam van het aangewezen
hoofdprijswinnertje.

De gelukkige is:
KLAAS ALTING, j., 13 j.,

Odoornerveen, Post Schoonoord, Drente-
Na lang wikken en wegen werden de vol-
gende t r o o s t p r i j z e n toegekend : AH-
nie Tyveleyn, m.. 11 j., Jan Bertstraat 38.
Diemen; Loesje v. d. Linden m., Amazone-
straat 65, Amsterdam; familie Klinge1"'
Nieuweweg 27, Andijk Oost; Tonnie Wie"
mer, 12 j., Busthofstraat 12, Botterdam;
Nellie van der Velden, m., 12 j., Paradijs-
laan 97 b., Botterdam.

HET CAAT WERKELIJK VLUÜ MAAR NIET NAAR HUIS

Die Karel nam een flinke Zoop,
Vlak bij de kisten jam en stroop.
Maar toen opeens de ketting brak
En Karel maakte een flinke smak.
Tot Kareltjes ontsteltenis,
Kreeg hij — en dat was vast niet mis —
Een bus met verf nog op zijn kop.
O jongens, meisjes wat een strop. '
Daar stond nu Karel, onze vriend.
Ja jong, dat lot heb je verdiend.
Hoe kiuam je nu toch ook zo dom,
Want zeep is immers op de bon.

„Nu de opstelwedstrijd", vond meneer
Smith.
„Niks hoor vader... drink jij nu maar eens
je kopje thee leeg. Dat staat koud te wor-
den", vond de heer Lutz. „Nu is het mijn
beurt. Hier oom Niek: de eerste prijs voor
da kleurwedstrijd. Schrijf maar op:

JACKIE BATTELJEE, j., 6 jaar,
Overtoom 305', Amsterdam-C.

En deze voor een troostprijs, vervolgde
meneer Lutz snel.
„Troostprijzen komen dadelijk", antwoord-
de Oom Niek. „Die neem ik in een keer."
„Net wat je wilt", was het antwoord van
den tekenaar. „Dan heb ik hier de ideeën-
wedstrijd."
„Hola Jantje... Daar heb ik ook wat in
te zeggen", vond de regisseur.

WAAR HAALT MOEDER EEN
EXTRA ZEEPBON VANPAAN?

De tekenaar gaf zich dadelijk gewonnen.
„Daar heb je alles in te zeggen", zei hij.
„Maar als ik meneer dan advies mag
geven... deze knaap heeft het idee zo keu-
rig uitgewerkt... hém komt een prijs toe."
Oom Niek schreef al:

KEES KOSSEN.
Van 't Hofstraat 23. Haarlem

bleek de gelukkige te zijn.
„Maar nu die andere ideeën... er zijn heel
aardige bij, maar... ik kan ze niet alle-
maal een prijs of een troostprijs geven",
vervolgde oom Niek.
„Dan weet ik het goed gemaakt", besliste
meneer Smith. „Geef mij die ideeën maar
mee. Als ik er een van gebruik dan geef
ik oom Niek naam en adres van dien neef
of nicht op. Dan zorgt hij ervoor, dat ze
diezelfde week een troostprijs krijgen."
Daar kon ik niets op tegen hebben cii ik
geloof, dat de jongens en meisjes, die een
ideetje voor Kareltje Kraan inzonden, dat
'óók best zullen vinden. Zij hebben nu elke
week de kans, dat ze een troostprijs
krijgen.
„Nu de opstellen nog".
Oom Niek moest bedenkelijk Kijken. „Ik
geloof niet, dat ik ruimte genoeg heb, om
nog een opstel te plaatsen óók", zei hij.
„Dat kan gewoonweg niet."
„Wat niet kan, dat kan niet", zei meneer

Toen de theepot leeg was en de
op waren, lieten de tekenaar en de man-
die -de geestelijke vader van Kareltj*
Kraan is, Oom Niek alleen. Die kon toe»
rustig de

Nieuwe prijsraadsels
opgeven. Dat was ditmaal niet moeilijk'
Aukje de Vries te Britsum stuurde me een
mooi raadsel met een plaatje. Op het heK
van de boerderij staat een zin, die we uit
de eerste letters samenstellen van de
woordjes die we krijgen uit:
1. Een grote rivier in Nederland
2. Meisjesnaam
3. Munt
4. Hoofddeksel
5. Gebruikt men bij 't kamperen
6. Meervoud van 60 minuten
7. Niet Achter
8. Gebruikt de bakker
9. 't Meervoud van een lichaamsdeel

10. Kleur
11. Meisjesnaam
12. Doe je driemaal daags
13. Dier met lange oren
14. Plaats aan de IJsel
15. Legt een vogel zijn eieren in
16. Niet hier.
Dus goed begrepen? De gevonden woord-
jes onder elkaar zetten, in de volgorde !•
2, 3 enz. Daarvan de eerste letters nemen,
dan krijgen we de zin die op het hek val»
onderstaande boerderij is geschilderd.

D E A V O N T U R E N V A N K A R E L T J E K R A A N
Kare/t/e in het zwembad • £en grappige tekenfilm Beeld: Jan Lutz • Regie en tekst: N. J. P. Smith

Dobberend op de baren. Wat heb ik nou aan m'n hoofd? boven jongen.... kom



Het tweede raadsel fe ook al met een
Plaatje

namen zijn dit? vraagt Willy Klin-
ker te Andijk Oost.

• - tekeningen van Willy zet ik hier onder:

HERKNID
gjtt ..................... heet .....................
yPlossingen moeten zo spoedig mogelijk,
n elk geval vóór 19 Juni zijn gezonden

S41» OOM NIEK, Postbus 100, Amster-
«am-C.

n correspondentie,
door de visite wel een beetje in het ge-

drang Is gekomen, taten we moedig een
begin maken. Eerst een opmerking in
het algemeen: denken jullie er vooral aan,
je- naam, adres, leeftijd, j. of m. óók op je
briefje te zetten. Oom Niek wil precies
wéten, met wie hij te maken heeft.
L e i a i e S t o k te Groningen is een beetje
"boos op oom Niek, omdat hij haar eerste
brief niet beantwoordde. Ja... Oom Niet
weet wel, dat de liefde niet van één kant
kan komen maar... alle briefjes kunnen nu
eenmaal geen antwoord krijgen. Wél l e e s
ik alle brieven. Hoe zou ik anders weten,
dat jij alleen maar broers nebt?... dat je
op een bovenhuis woont en dat je geen
hond en ook geen kat hebt? Zeilen... dat is
mooi werk. Ik zou best eens met je oudste
broer meewillen. het Leekstermeer op. Zei-
len en zwemmen... de fijnste zomersporten
die er zijn! Je raadsel komt misschien nog
wel eens.
De K l i n g e r t j e s , Andijk. Bedankt voor
de massa-inzending. Ik heb de hele familie
een troostprijs .gegeven. Niet om kibbelen!
Het zijn altijd gezellige brieven van jullie.
J o h n D o r e n b o s , Amsterdam. leest
Kareltje Kraan aan z'n zusje voor. Oom
Niek doet dat Reg ook altijd. Of ik het
geroken had: het gevraagde kruiswoord-
raadsel stond er al in.
In één greep tot slot aan een aantal inzen-
dertjes: Allemaal zijn jullie welkom als neef
of als nicht. Volgende week gaan we verder.

OOM NIEK

Professor Polland over

R O O S

De tijd van experimenten
en van onwetenschappe-
lijke middelen tegen roos
en baaruitval is voorbij.

De onderzoekingen van be-
faamde geleerden, zooals

Dr. Weidner, Prof. Pohl-Pin-
cus en Prof. Zuntz, hebben be-

wezen, dat haarverlies kan wor-
den voorkomen.

[ oos, haaruitval en kaalheid ontstaan, wanneer de bloeds-
omloop de haarwortels niet meer voorziet van de 14

organische substanties, welke onmisbaar zijn voor den
gezonden groei van het haar.
Deze belangrijke ontdekking werd gedaan door den bio-
chemicus Dr. Weidner, die tevens vond, dafde gezonde
toestand van het haat alleen kan worden hersteld,
wanneer de uitgeputte haarwortels met deze veertien
stoffen van buitenaf (door hoofdmassage) worden gevoed.

In zijn preparaat Neo Silviknn Haarvoeding heeft
Dr. Weidner deze veertien stoffen - de bestand-
deelen van menschelijk haar, in hoofdzaak amino-
zuren zwavelalbumosen), op vernuftige wijze ge-
concentreerd en er verrassende resultaten mede
bereikt. De belangrijkste aminozuren zijn

Prof. Dr. Polland, de be-
kende dermatoloog en
hoogleeraar, heeft een
speciale studie gemaakt
van roos, haaruitval en
kaalheid en zegt: „Roos
is het eerste symptoom
van een gebrek aan haar-
voeding. Deze toestand
leidt tot haaruitval en
eindigt met kaalheid. Ik
schrijf in zulke gevallen
steeds Silvikrin voor -
omdat het de natuurlijke
voeding is voor de haar-
vormende weefsels en de
haarwortels."

Tryptophaan
Zonder dit is geen
celvotming (leven)
««gelijk.

Voor den opboaw
van de bastlaag en
de haarschacht.

Cysrine - Cysteïne
Noodzakelijk voor
de celdeeling, oor-
zaak v. d. haargroei.

NEQ SILVIKRIN HAARVOEDING
P* geconcentreerde haarvoeding (die alle 14 organische
"°ostanties bevat) wordt toegepast in alle gevallen van
.°os, haaruitval, dun haar, vet haar, kale plekken en

«"eigende kaalheid.
ïj«con voor e e n maand . . . . ƒ 3.80

e Complete Kuur (met Lotion) voor een maand ƒ 4.95

ROOS WAS BEZIG MIJN
HAAR TE DOODEN.

Deze enthousiaste brief is van
iemand, die aan hevige roos leed
en op het punt stond, zijn haar
te verliezen:
Mijne Haeren.
Jarenlang leed Ik aan haar-
uitval en roos. Ik probeerde
van alles, doch niets hielp
en ik was ten einde raad
toen een epsolallst m!) Silvl
krtn aanbeval. Een flaco
deed de roos voor goed ver
dvQnen en den haaruitval op
ho,uden. W]n photo laat U z ien
hoe dik mijn haar thans is
dank zij Si lvikrin.

w. g. R . Duyn .

Verkrijgbaar in nlle foede zaken,

groeien door
IR-78-MI

Silvikrin

K N U T S E L R U B R I E K Theelepelrekje
Deze week beginnen wij met de uitslag van onze knutselwedstrijd. De eerste
knutselaar, die voor een prijs in aanmerking komt, is: Jacob Willemsen, oud
12 jaar, Rijksweg, Nederweert, Limburg. Hij mag een keuze doen uit een
boekenlijstje, dat hem zal worden toegezonden.
Jacob stuurde een goed ontwerp van een theelepelrekje, waarvan wij de
tekeningen en de beschrijving hieronder laten volgen.

A-B = 36 c.M
C-D= 27c.M
E -F =27,6 c.M

-H = 15.<?C.M
A-M7= 7.2c M

-W= 6 c.M
K-L = 5.7 c.

Het geheel bestaat uit 4 uitgezaagde plankjes van sigarenkistjes*hout, of, als
je het heel mooi wilt doen, van triplex. De vorm en de maten staan op de
tekening aangegeven. De ronde inzagingen in de plankjes dienen om de
lepeltjes te dragen en moeten zo groot zijn, dat de lepeltjes er voor ongeveer
l deel van boven uit kunnen steken.
In de ophangplankjes zit in de uitsteeksels, waarmede zij in het grote plankje
worden bevestigd, een gaatje, waardoor een houten pennetje moet worden
gestoken om ze stevig vast te doen zitten.
Door middel van een schroefoog aan de achterkant kan het rekje aan de
muur opgehangen worden. Naar keuze kunnen jullie het geheel met beits
een aardig kleurtje geven.
Dit was dus het eerste knutselsontwerp, waarvoor een prijs toegekend werd;
andere week komt het volgende.

Wanneer U met de fiets er op uit
trekt om de schoonheid van ons
land op te zoeken, maak dan
geen haast! Er kan U ook in
het donker niets gebeuren met
Uw mooie, en in ieder opzicht
betrouivbare BOSCH fietslamp.
'n Flinke stroornreserve voor het achter-
lompje - stabiele constructie - weer-
bestendig - lange levensduur.

Verkrijgbaar bij den bona-
fide rijwielhandel.
Let op het merk ROTODYN.

DE MOOIE FIETSLAMP
N.V. WILLEM VAN RIJN, HAARLEMMERWEG 475, AMSTERDAM-W., TEL. 86211 (4 LIJNEN)

15



EEN MUZIEK-, ZANG- EN DANSPROGRAMMA

Met medewerking van: Gerard Lebon en
zijn Nederlands Radio-Orkest; Bartoes,
de populaire radio-humorist; Fantasio,
de muzikale clown; Han en Black,
vrolijke zangers; De Pico's, accordeon-
virtuozen; Alexandra en Morel, het
elegante danspaar.
De toegangsprijs bedraagt 50 cent voor
leden N.V.V. en huisgenoten en 75 cent
voor niet-leden.

UTRECHT ZATERDAG 7 JUNI
N.V Huis, Oude Gracfit 245; aanvang
7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District utrecht,
Oude Gracht 245; Boekhandel Arbei-
derspers; de secretariaten der aange-
sloten organisaties; Sigarenmagazijn
Pallieter, Beethovenplein 1; Steenweg
21; Nachtegaalstraat 56; Sigarenmaga-
zijn Donkers, Gansstraat 3b. allen te
Utrecht en 's avonds aan de zaal.

AMSTERDAM ZONDAG 8 JUNI
Bellevue, ingang Leidsekade; aanvang
7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Amster-
dam, Frederiksplein 14 en Wetering-
schans 106; de secretariaten der aan-
gesloten organisaties; Reis- en Inlich-
tingenbureau „Vreugde en Arbeid",
Leidseplein; kantoor „Vreugde en Ar-
beid", Amstel 224—226 en 's avonds
aan de zaal.

AMSTERDAM MAANDAG 9 JUNI
Krasnapolsky: aanyang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Amster-
dam, Frederiksplein 14 en Wetering-
schans 106; de secretariaten der aan-
gesloten organisaties; Reis- en Inlich-
tingenbureau ,,Vreugde en Arbeid",
Leidseplein; kantoor „Vreugde en Ar-
beid", Amstel 224—226 en 's avonds aan
de zaal.

AMERSFOORT DINSDAG 10 JUNI
Concertzaal „De Valk"; aanvang 7.30
uur n.m.
Kaartverkoop: J. Kramer, Spaarnestraat
47; J. W. Polder, Oude Soesterweg 21;
H. Kroon, Utrechtseweg 65b; H. G.
Huslage, Zonnebloemstraat 8; H. Fre-
mouw, Soesterweg 142; S. v. d. Veen,
Ampèrestraat 18; C. H. Cornelissen,
Methorstraat 27; , Het Volksgebouw,
Snouckaertlaan 11; bij de secretariaten
der aangesloten organisaties en 's avonds
aan de zaal.

APELDOORN WOENSDAG 11 JUNI
Tivoll; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: B. Dam, Korteweg 54;
J. C. Koene. Bas-Backerlaan 24; C.
Tamboer, Reigersweg 102; G. v. Zeist,
Veenweg 120; W. G. v. Holten, Hoog-
akkerlaan 49; W. v. d. Zee, Johanna-
straat 27; G. Mateboer, Groeneweg 69;
J. C. Sievers, Lammerweg 5 en 's avonds
aan de zaal.

ZWOLLE DONDERDAG 12 JUNI
Schouwburg „Odeon"; aanvang 7.3O uur
n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Zwolle,
H. Knobbe, Van Speijkstraat 33; de
secretariaten der aangesloten organisa-
ties en 's avonds aan de zaal.

MEPPEL VRIJDAG 13 JUNI
Zaal Ogterop; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V Districtskantoor
„Ons Huis": J. Hummel, Allee 2 en
's avonds aan de zaal.

SNEEK ZATERDAG 14 JUNI
De Harmonie; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: H. Huisman; H. Laske-
witü; v. d. Schalie; R. Huisman; S.
Steegstra en 's avonds aan de zaal.

LEEUWARDEN ZONDAG 15 JUNI
De Harmonie; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: H. J. M. Dekens, Nic.
Tulpstraat 3; alle vakbondsafdelingen
en 's avonds aan de zaal.

GRONINGEN MAANDAG 1G JUNI
De Harmonie; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: W. E. Pleysier, Heymans-
laan 38a; Kantoor N.V.V. District
Groningen, Jacobijnerstraat 8; Nëclerl.
Bouwarbeidersboiid, Oude Boteringe-
straat 73; Transportarbeidersbond, Zui-
derpark 1; Handels- en Kantoorbedien-
denbond „Mercurius", Zuiderpark 27;
Bond van Kledingindustrie, Peperstraat
35; Bureau van Rechtsbescherming,
Kooykerplein 4; Gebouw Arbeiderspers,
Stoeldraaierstraat 19 en 's avonds aan
de zaal.

ASSEN DINSDAG 17 JUNI
Het Concerthuis; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Assen,
Resedastraat 11; Brinkstraat 5; A,
Lunshof, Vaart N.Z. 84; J. Bijlsma,
Molenstraat 254; G. Buist, Talmastraat
1O6; F. Dekker, Rolde; A. Talens. Rese-
dastraat 28 en 's avonds aan de zaal. '

KINDER VARIÉTÉVOORSTELLINGEN
„Vreugde en Arbeid" brengt voor de
kinderen „Nu eens wat anders". Een
aardig programma vol afwisseling, be-
schaafd en grappig. Met medewerking
van: RENYO, de musicale clown; ALBO
en ANITA, zeepbellenjongieurs; ROBBY,
de rekenende hond; met tot slot het
optreden van 100 kleine mensen in
HET EERSTE NEDERLANDSE MARIO-
NETTENTHEATER.
De toegangsprijzen bedragen 15 cent
voor kinderen en 25 cent voor bege-
leiders.

BERGEN OP ZOOM ZATERDAG 7 JUNI
..Korenbeurs",- Potterstraat; aanvang 3
uur n.m.
Kaartverkoop: J. J. Fincke, Lange Park-
straat 7; Jansen, Kloosterstraat 6; Zou-
tervel-le, Borgeldreef 31; Landa, Fabrieks-
straat 31; Kasteele, Koepelstraat 121 en
aan de zaal.

TERNEUZEN 4AANDAG 9 JUNI
Bioscoopgebouw; aanvang 5 uur n.m.
Kaartverkoop: D. v. d. Hooft. Oude-
landseweg 30; Dekkerstraat 27; Dekker-
straat 37; N. J. Hartestraat 6; M. Eyke-
straat 8; Jul. v. Stolbergplantsoen 7;
Van Steenberglaan 30 en aan de zaal.

SAS VAN GENT DINSDAG 10 JUNI
Zaal Reseda; Noordweststraat; aanvang
6 uur n.m.
Kaartverkoop: M. de Groft, Noordstraat
5; M. Gaelens, Kerkhof laan; H. Deise-
ling, Vredestraat en aan de zaal.

MIDDELBURG WOENSDAG 11 JUNI
Schuttershof, Vlasmarkt; aanvang 2.30
uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Middel-
burg, Dam 13; K. J. Net, Rozemarijn-
straat 6; J. Wondergem, Noord Bolwerk
3 en aan de zaal.

PER.NIS DONDERDAG 12 JUNI
Café Wed. De Jong, Pastonedijk 309;
aanvang 5 uur n.m.
Kaartverkoop: F. J. .v. Prooyen. Ring 24;
J. C v. d.' Steen, Pernissemolenweg 45;
W. B. Lagendijk, Pastonedijk 220 en
aan de zaal.

SCHIEDAM VRIJDAG 13 JUNI
Volksgebouw, Tuinlaan 50; aanvang 5.30
uur n.m.
Kaartverkoop: Plaatselijk Bureau N.V.V.,
Tuinlaan 50; de secretariaten der aan-

gesloten organisaties; H. v. Hoogdalen,
J. A. Alb. Thijmstraat 85b en aan de
zaal.

VLAARDINGEN ZATERDAG 14 JUNI
„Harmonie"; aanvang 3 uur n m.
kaartverkoop: P. Broek, Nic. Beetsstraat
43; A. Borsboom, Havenstraat 87; A.
Boogaart, Markt 8; G. v. Houwelingen,

' Oost Havenkade 31; Volksgebouw, Schie-
damseweg; de boden der aangesloten
organisaties en aan de zaal

GOUDERAK. MAANDAG l(i JUNI
Zaal Wed. S. Ooms, Dorpstraat 73; aan-
vang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: J. C. Vleggeert, Kerkhof -
laaii 11; C. v. d. Stelt, Gouderaksedijk
en aan de zaal.

WOERDEN DINSDAG 17 JUNI
Hotel Ruys, Voorstraat; aanvang 6.30
uur n.m.
Kaartverkoop: A. v. Overbeek, Molen-
straat 21; S. Eberwijn, Leliestraat 18;
J. van Rooyen, Rijn N.Z. 29; A. Ultee,
Nieuwendij k 58 en des avonds aan de
zaal.

JlickameLijke
GOEDKOOP ZWEMMEN VOOR LEDEN
VAN HET N.V.V. EN HUN HUIS-
GENOTEN

A.
Amersfoort: Bisschopsweg : Sportfond-
senbad (iedere' Dinsdagavond) van 8 — 10
uur.
Amsterdam: Sportfondsenbad Oost (Lin-
naeusstraat) :
ledere Dinsdagavond:
van 6 — 8 uur: kinderen t/m 13 laar

en begeleiders; .
van 8 — 10 uur: personen boven 13 jaar.
Sportfondsenbad West (bi j de Jan
Evertsenstraat) :
ledere Dinsdagavond:
van 7 — 8 uur: kinderen t/m 13 jaar

en begeleiders;
van 8 — 10 uur: personen boven 13 jaar.
Zuiderbad (Hobbemastraat) : .
ledere Dinsdag- en Donderdagavond:
van 7.15 — 8.15 uur: kinderen t/m 13

jaar en.begeleiders;
van 8.30 — 10.30 uur: personen boven

13 jaar.
Eindhoven: Sportfondsenbad, Stratum-
sedijk (iedere Dinsdagavond):
van 7 — 8 uur: kinderen t/m 13 jaar en

begeleiders;
van 8 — 10 uur: personen boven 13 jaar.
Den Ituug: Bosbad, Amalia van Solm-
straat ( iedere Woensdagavond ) :

van 6—7 uur: kinderen t/m 13 jaar en
begeleiders;

van 7—8 uur: personen boven 13 jaar.

Haarlem: Sportfondsenbad, • Frederiks-
park (iedere Dinsdagavond):
van 7— 8 uur: kinderen t/m 13 jaar en

begeleiders;
van 8—10 uur: personen boven 13 jaar.

Leiden: De overdekte Leidse Bad- en
Zweminrichting, Haarlemmerstraat.
Dagelijks toegankelijk voor leden N.V.V.
en huisgenoten.
De toegangsprijs bedraagt hier 15 cent
per lid en per bad.

Rotterdam: Sportfondsenbad, v. Manen-
straat (iedere Maandagavond):
van 7.45—8.40 uur: kinderent/m 13 jaar

en begeleiders;
van 8.4O—9.35 uur: personen boven 13

jaar.
Oostelijk Zwembad. Vredeiioordlaan
(iedere Maandagavond):
van 8.30—9.30 uur.
ledere Donderdagavond:
van 7.30—8.30 uur.

Venlo: Sportfondsenbad (iedere Dins-
dagavond) :
van 7.30—8.45 uur heren;
van 8.30—9.45 uur dames.

Mm uitten Oost: Overdekt Zwembad
„Velserbad".
ledere Dinsdagavond:
van 2O—21 uur: voor kinderen t/m 13

jaar en begeleiders;
van 21—22 uur: voor personen boven

13 jaar.

B.
Groningen: Noorder- en Helperbad (Mr.
S. M. S. Moddermanlaan 7 ) :
ledere Dinsdagavond:
van 18—19 uur: kinderen t/na 13 jaar

en begeleiders;
van 19—21 uur: personen boven 13 jaar.
Leeuwarden: Leeuwarder Overd. Zwem-
bad (Jacob Catsstraat l ) :
ledere Woensdagavond:
van 20.30—21.30 uur.
De toegangsprijs voor georganiseerden
en hun huisgenoten bedraagt voor de
onder A vermelde plaatsen 10 cent voor
kinderen t /m 13 jaar en werklozen en
15 cent voor personen boven 13 jaar en
voor de onder B vermelde plaatsen res-
pectievelijk 13; en 17i cent.
Men diene badgoed. handdoek en zeep
mede te brengen.
Men wordt er nogmaals nadrukkelijk op-
merkzaam op gemaakt, geen waarde-
voorwerpen mede te brengen, aangezien
„Vreugde en Arbeid" geen enkele verant-
woordelijkheid op zich kan nemen bij
ontvreemding daarvan

MET „VREUGDE EN ARBEID" ER OP UIT

en isa.ca.ntieó

Naar Zandvoort
Kaarten a ƒ0.55 per persoon verkrijg-
baar, rechtgevende op: rijwielstalling,
bad en één consumptie en alle aan het
bad verbonden comfort, voor hen. die
slechts één uitgaansdag tot hun be-
schikking hebben.
Weekeinde in het Grand Hotel tegen
de uiterst lage prijs van / 6.30 per
persoon.
Verblijf van minstens 3 dagen in het
Grand Hotel a f 3.50 per persoon per
dag.

8 Juni : Fietstocht naar Zandvoort met
bezoek aan het Noorderbad. Kosten met
intaegrip van fietsenstalling, gratis con-
sumptie en bad ƒ0.55.
Vertrek 9 uur Leidseplein. Terug onge-
veer 6 uur.
Dezelfde tocht met gebruikmaking van
de tram van Amsterdam naar Zand-
voort. Kosten ƒ 1.55.
Vertrek om 9.15 uur van het Leidse-
plein. Terug ongeveer 6 uur

14/15 Juni: Fietstocht naar Ons Honfc
te Lage Vuuise.
Wij brengen in de prachtige omgeving
van Ons Honk een weekeind door Ver-

trek Zaterdagmiddags 2.30 uur Leidse-
plein. Terug cies Zondags ongeveer 6.30
uur
Met inbegrip van logies, ontbijt en kof-
fiemaaltijd / i jn de kosten voor volwaa-
senen f 1.70. voor kinderen / 1.45.

Inlichtingen en aanmeldingen vooraf
aan N.V.V. District Amsterdam, Frede-
riksplein 14; de aangesloten organisa-
ties en Inlichtingenbureau ..Vreugde en
Arbeid". Leidseplein, Amsterdam.

Zomerhuis/es te huur!
Voor verblijf op de Veluwe zijn te huur
in de directe omgeving van Apeldoorn
2 houten huisjes. Zij zijn geheel ge-
meubileerd en voorzien van electrisch
licht Geen gas of waterleiding. Pomp
aanwezig.
De „Eekhoorn" is reeds voor net ge-
hele seizoen verhuurd, terwijl voor ,De
Woudduif" nog enkele weken beschik-
baar zijn. „De Woudduif" bevat een
huiskamer; 3 slaapkamers, leder met 2
éénpersoonsledikanten; een keuken met
complete inventaris; fornuis en enige
petroleumstellen; een mooie veranda
en eveneens een schuur voor berging
van bagage, rijwielen enz. De huur-
prijs voor „De Woudduif" bedraagt:
Juni ƒ60.—; 1—15 Juli / 40.—; 16 Juli
—15 Aug. ƒ 125.— ; 16 Aug.—31 Aug.
ƒ 40.—; Sept. / 60.—; overige maanden
ƒ35.—

NATUURVRIENDENHUIZEN HONDSRUG EN BRUMMEL
Beide hulzen zijn thans ook geopend.
Voor hen, die ze niet kennen moge het
volgende dienen:

De lloiiilsnig te Haren ligt in een
prachtige omgeving en biedt plaats aan
65 personen. Vooral voor de water-
sportliefhebbers is het een ideale
vacantie-verblijfplaats, aangezien het
een half uur lopen van net Noord-
Laardermeer afligt. Het correspondentie-
adres luidt: W. Vrieze, Heerestraat 33a,
Groningen.

De Bruin mei bij Bennekom (voorheen
A.B.K.-huis) ligt in een schitterende
bosrijke omgeving en biedt plaats
aan 60 personen, desgewenst wordt op
aanvraag volledig pension verstrekt.

waarvoor de prijs bedraagt:
Voor één dag per persoon 12.—; voor
2 dagen of langer per persoon per dag
ƒ 1.80; voor kinderen van 8—14 jaar
20 pet. korting; voor kinderen beneden
8 jaar 50 pet. korting
Enkele maaltijden: ontbijt ƒ 0.40; brood-
maaltijd ƒ 0.50, warme maaltijd ƒ0.90.
Het correspondentie-adres luidt: Natuur-
vriendenhuis „De Brummel" (voorheen
A.B.K.-huis) te Bennekom.
Overigens gelden dezelfde tarieven als
voor de andere huizen.
De distributie-maatregelen voor het
hotel- en penslonbedrijf gelden ook voor
de Troelstra-Oordeii en de Natuurvrien-
denhuizen. Het beste Is alle distributie-
bescheiden mede te brengen.
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